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Indledning
For syvende sommer i træk blev der i 2021 gennemført hjælpeforanstaltninger for og
undersøgelser af yngleforholdene for den lokale bestand af sortterne i grænseområdet syd og
sydvest for Tønder.
Undersøgelsen er som i tidligere år gennemført af konsulentfirmaet Ravnhøj Consult, og finansieres af Nationalpark Vadehavet, Tønder Kommune, Naturstyrelsen og Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR). Disse udgør sammen
med Fugleværnsfonden den faglige følgegruppe. Nationalpark Vadehavet er projektansvarlig.
Projektet omfattede i 2021 udlægning af redeflåder på syv lokaliteter og overvågning af de ynglende sortterner i projektområdet på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Feltarbejde og udlægning af redeflåder
Der blev i slutningen af april udlagt i alt 107 redeflåder hvis fordeling ses nedenfor. De blev udlagt
af Naturstyrelsen, Tønder Kommune og Ravnhøj Consult på dansk side, samt af Stiftung Naturschutz og landmand Oke Lorenzen på tysk side.
Magisterkogen, Terkelshøl:
Magisterkogen, Midterdammen:

24 stk.
8 stk.

Magisterkogen, Ringswarf:

16 stk.

Hasberg Sø, dansk side:

20 stk.

Hasberg Sø, tysk side:

10 stk.

Lokalitet SØ for Hasberg med flere vandhuller:

19 stk.

Bremsbøl Sø:

10 stk.

Redeflåderne blev lagt ud som i tidligere år – på 40-130 cm dybt vand og forankret med en sten.
Overvågningen blev fortaget af Jesper Tofft, Ravnhøj Consult, med støtte fra de frivillige Poul Junk
og Jesper Leegaard, med i alt otte besøg på lokaliteter på begge sider af grænsen. Det skete i
dagene 28.5, 8.6, 22.6, 3.7, 9.7, 19.7, 27.7 og 5.8. Desuden har Miljøstyrelsen besøgt området i
forbindelse med NOVANA-overvågning, og der blev foretaget en droneflyvning over nogle delområder den 16.6 ved Flemming Wollbrink.
Hver dag i felten varede 5-8 timer inklusive transport mellem lokaliteterne.
Ud over iagttagelserne på ovennævnte datoer, blev undersøgelserne suppleret med data fra
DOFbasen (www.dofbasen.dk).
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Etablering og bestand
Der var en lang og kold periode med nordenvind i maj, og hovedparten af ynglefuglene var nok af
denne grund lidt senere fremme end i 2020. Således sås årets første fugl på ynglepladsen den 28.
april, og de følgende dage sås kun ganske få fugle. Den 7. maj blev den første lidt større gruppe
med 17 fugle set i Rudbøl Sø, og hele 39 i Magisterkogen den 9. maj. Det ser ud til at de resterende ynglefugle er ankommet i de følgende ca. 10 dage, således at flertallet af fugle var mindst 5-7
dage senere i yngleprocessen end i 2020.
Der blev i 2021 konstateret ynglekolonier ved de samme tre steder som i de tre foregående år:
Terkelshøl og Ringswarf i Magisterkogen, og i den danske del af Hasberg Sø. Der blev ikke set tegn
på at nogle fugle ville slå sig ned andre steder.
Sidst i maj fik bl.a. Sønderjylland en stor nedbørsmængde, som medførte højvande i Vidåsystemet.
Tilsyneladende i to bølger, forsinket med nogle dage i forhold til hvornår nedbøren faldt længere
oppe i afstrømningsområdet. Det betød, at der i ca. 8-10 dage på hver side af den 1. juni strømmede så meget vand ind i yngleområderne, at reder blev oversvømmet, at en del af de udlagte
redeflåder drev væk og at andre kippede rundt og vendte på hovedet. Sidstnævnte kan ske i
kombinationen af usædvanlig høj vandstand og blæst.
Ved Ringswarf var Naturstyrelsen således ude for at samle væk-drevne flåder ind sidst i maj og
lægge dem ud de rette steder igen. Men nogle af dem drev dog væk endnu engang i en ny bølge af
højvande i den efterfølgende uge.
For sortternerne betød dette, at ca. halvdelen af æg-kuldene lagt frem til ca. 25. maj gik tabt og at
de ramte fugle måtte lægge om. Således var mange par ikke rugende, men under (ny)etablering
sidst i maj.
Ved årets første tælling under højvandet den 28. maj blev den samlede bestand opgjort, og senere
forskydninger mellem antallet af fugle i de 3 kolonier opfattes som flytninger kolonierne i mellem:
Terkelshøl:

26-27 par

Ringswarf:

9 par

Hasberg Sø:

13-15 par

I alt

48-51 par

Ved de første tællinger registreres kun fugle i og ved selve kolonierne, men når de første unger
begynder at flyve rundt, registrerer vi også fugle på de traditionelle raste- og samlepladser i Ubjerg
Nørresø, Bremsbøl Sø, vestlige del af Magisterkogen samt Rudbøl Sø, hvor voksne med flyvende
unger samles. I nogle år samles der også fugle (par med unger) i Margrethe Kog og Richelsbüller
Koog inden borttrækket mod syd. Det var tilfældet i 2021.
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De fjordterner, som plejer at yngle på nogle øer i den tyske del af Hasberg Sø, opgav ca. 1. juni da
yngleøerne blev oversvømmet af højvandet. Sent på sæsonen, da vandstanden faldt igen, sås atter
fire fugle ved lokaliteten, men det vurderes, at de ikke havde ynglesucces, da der ikke blev set
varslende fugle senere på sommeren.

Kort med placering af ynglekolonier i 2021 samt den indbyrdes afstand mellem disse.

Yngleforløb og ynglesucces
Sammenfatning
Som det fremgår oven for, vurderes den samlede ynglebestand af sortterner i området i 2021 at
bestå af i alt ca. 48-51 par fordelt på de tre kolonier.
De første unger kunne flyve omkring den 1. juni, og det betyder, at de første æg må være lagt ca.
15-18. maj, hvilket er ca. fire dage senere end i 2020. Disse kuld er således nogle, som ikke har
taget skade af højvandet. Den 9. juli blev antallet af flyvende eller flyveklare unger opgjort til ca.
30 unger. De efterfølgende kuld var efter alt at dømme resultatet af omlægninger, og det kunne
tyde på, at nogle par har lagt hele tre kuld æg, da de sidste æg, som nåede at klække, må være
lagt i de sidste juni-dage. Således sås en max. to dage gammel unge den 19. juli. Rugetid er ca. tre
uger, og unger kan flyve ca. tre uger gamle. Der regnes således generelt med 6 ½ uge fra første æg
lægges til ungerne flyver.
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Som erfaringen fra tidligere år har vist, forsvinder ikke succesfulde voksne samt de første par med
store unger fra yngleområdet allerede medio juli. Det vil sige, at der sker en successiv bortflyvning
fra området efterhånden som ungerne har kunnet flyve i mindst 1-2 uger. Ungerne bliver gradvist
selvstændige i løbet af ca. 2-3 uger.
Den 19. juli blev antallet af flyvende eller store og flyvefærdige unger opgjort til yderligere ca. 2122, så der frem til denne dato var produceret ca. 51-52 unger.
Ved tællingen den 27. juli vurderedes det, at der var yderligere i alt 10-13 flyvende og knapt
flyvefærdige unger. Den lille unge fra Ringswarf fra den 19. juli sås nu ikke, og må være gået tabt.
Det giver et samlet resultat på ca. 61-65 flyvefærdige unger, som omregnet giver ca. 1,3 unge pr.
ynglepar. Det er rekord for sortterneprojektet i de syv år, det har kørt.

År

Antal ynglepar

Antal flyvefærdige unger

2015

50

25

2016

28

28

2017

35-40

21-28

2018

32-33

16-19

2019

43

41-44

2020

44-46

43-46

2021

48-51

61-65

_________________________________________________________________
Ynglende sortterner i vådområderne syd for Tønder – oversigt 2015-2021

Det vurderes, at den relativt høje ungeproduktion, sammen med en også meget tilfredsstillende
produktion i både 2019 og 2020 med én unge pr. par, giver grund til at tro, at bestanden også i de
kommende år vil gå frem.
Ved sæsonens sidste besøg den 5. august sås ikke en eneste sortterne i hele yngleområdet. Kun i
Rickelsbüller Koog observeredes to adulte og fem unger. Det tyder på, at de sidste unger har været
hurtigt ud af yngleområdet.
I det følgende gives en kort beskrivelse af forløbet i hver enkelt koloni.
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De enkelte lokaliteter
Terkelshøl
Fra tiden før årets første registrering i dette projekt, der som overfor nævnt foregik den 28. maj,
foreligger en oplysning fra DOFbasen, hvor en gruppe fuglekiggere den 15. maj så i alt 27 fugle ved
kolonien, herunder 14 påbegyndte reder.
Der blev udlagt 24 flåder på lokaliteten og de 22 var besat med reder med rugende fugle ved den
første tælling den 28. maj. Flere var dog kippet om med bunden i vejret, men alligevel var der
ynglefugle på dem. Desuden sås to rugende i naturreder – på sammendrevne, flydende bunker af
tagrør - og 2-3 par var tilsvarende i gang med at kurtisere og bygge reder på et oversvømmet engareal umiddelbart vest for selve kolonien.
Ved besøg i juni var en del flåder ikke længere besat med reder, og naturrederne på tagrør var
opgivet. Der var dog samlet set kommet flere fugle til, idet der f.eks. den 8. juni sås 20-21 par på
flåder og 7-8 nye anlagte reder på et par flydende øer af dødt plantemateriale og åkander m.v. (se
fotos bagerst i denne beretning). Det passer med en lille nedgang i antallet af par ved de andre
kolonier. Siden flyttede flere par til reder på åkander, så vi den 22. juni kunne optælle 11-12 reder
på åkande-øerne. Status den 22. juni var samlet 25-26 yngleaktive par i denne koloni.
I løbet af juli fandt antallet af yngleaktive par, som blev anslået ud fra en kombination af sete
aktive reder samt antal varslende fugle. Nogle få par opgav, men de fleste forsvandt sammen med
deres unger, da de kunne flyve. Den 27. juli sås 4-5 yngleaktive par, heraf to par med flyvende
unger.
Ringswarf
Der blev udlagt 16 redeflåder her, men en del drev væk ad to omgange pga. højvandet. Ved første
besøg den 28. maj sås kun én fugl rugende, men yderligere otte par var under etablering. Den 8.
juni var vegetationen så høj, at flere flåder ikke kunne ses. Fem flåder sås med æg, vurdering var
ca. otte aktive par.
Den 22. juni var der stadig omkring otte aktive par, men i løbet af juli faldt antallet løbende i takt
med at unger kunne flyve. Den 19. juni sås tre aktive par, heraf et par med flyvende unger og et
andet med én lille næsten nyklækket unge. Den 27. juli var selve kolonien forladt, men et par med
en flyvende unge sås lidt øst for.
Hasberg Sø
Området gennemskæres af landegrænsen, og er som bekendt opdelt i en større tysk del (ca. 80 %),
og en mindre dansk del (ca. 20 %). Der blev udlagt i alt 20 flåder i to grupper på dansk side, hvor
mindst to drev væk i højvandet. På tysk side blev der udlagt 10 flåder i den nordøstlige del af området og dertil 19 i et par småsøer på en eng ejet af Stiftung Naturschutz lidt sydøst for selve
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Hasberg Sø. Der var kun besatte reder i den danske del, men den tyske del blev gennem hele sæsonen i udstrakt grad anvendt som fourageringsområde.
Vegetationen voksede hurtigt så højt, at kun få reder kunne ses. Den 28. maj kunne næsten alle
reder dog endnu ses. Der taltes mindst 5-6 rugende, de øvrige par var endnu under etablering,
vurderingen var 13-15 par i alt. I løbet af juni opgav nogle par af ukendte årsager, og nogle af disse
er formentligt flyttet til Terkelshøl. Den 22. juni sås kun 6-8 yngleaktive par, og disse fik formentligt
alle, eller næsten alle, unger på vingerne. Den 9. juli var det stadig op til 15 varslende fugle og 2-3
flyvende unger. Ved sidste besøg den 27. juli sås to par med tilsammen 3-4 flyvende unger.

Prædation og tab af unger
Som det har været nævnt i beretningerne for de tidligere år i dette projekt, ved vi meget lidt om
hvad tab af æg og ikke-flyvefærdige unger skyldes. Nogle gange har højvande været en meget
tydelig grund, andre gange kan det være prædation fra rovdyr. Koldt og blæsende vejr som grund
til underkøling og mistrivsel hos små unger kombineret med at forældrefuglene kan have problemer med at skaffe føde nok, anses som andre mulige årsager.
Som nævnt oven for gik mange reder (hvor mange vides dog ikke bestemt) tabt pga. højvandet i
en god uges tid omkring d. 1en juni, hvor stort set alle tilstedeværende ynglepar normalt findes
rugende. Alle ”natur-reder”, dvs. reder anbragt på tuer, mudderflader eller flydende plantematerialer, blev oversvømmet ved højvandet. Nogle af de udlagte redeflåder drev væk, og landede formentligt i noget tæt rørskov. Andre havde ikke en forankringssnor, som var lang nok, så flåden
først stod lodret, og siden hen kippede rundt med bunden opad. Men da højvandet indtraf så
tidligt på sæsonen, var der gode muligheder for at sortternerne kunne bygge nye reder lægge et
nyt kuld æg.
Det skete især ved Terkelshøl, hvor der i mellemtiden var opsteget gamle åkanderødder, og andet
dødt plantemateriale fra bunden, som sammen med de nye fremvoksende åkander dannede
flydende øer, hvor sortternerne kunne anlægge reder. Allerede den 8. juni sås 7-8 sådanne reder,
og den 22. juni sås 11-12 reder på de flydende øer. Siden kunne vi se nogle æg-kuld, som var forladt, hvilket tilsyneladende hang sammen med, at mudderet under reden var blevet så fugtigt, at
æggene ligesom sank ned og hang fast, og derfor ikke kunne vendes og ruges.
Som i tidligere år sås også i år eksempler på, at kuld på to og tre små unger blev reduceret, og her
kan man udmærket forestille sig, at prædation fra dyr som mårhund, ræv, gedde, rørhøg, hejre,
store måger etc. kan være grunden. Men det er formodninger, for vi ved det ikke konkret.
Hvorom alt er, så var der i 2021 - trods højvandet - en meget stor ungeproduktion, så alt tyder på
en begrænset prædation, gode vejrforhold og masser af føde. Adskillige kuld på tre unger blev således flyvefærdige.
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Fouragering, brug af lokaliteter
Den afsatte tid til undersøgelserne i dette projekt koncentreres om ynglekolonierne, om antal
ynglefugle og -par samt om at følge ungeproduktionen. Der er derfor ikke megen tid til at dvæle
ved fuglenes fourageringstogter. Men opsamlet erfaring gennem en årrække afslører et mønster
og at fuglene fouragerer op til 2-3 km væk fra kolonien. Det er især, når der er større unger, som
skal have godt med småfisk, at fuglene flyver længere stræk for at finde føde. Dog sådan, at der
altid er én af forældrefuglene nær reden, som om nødvendigt kan forsvare denne.
Terkelshøl
Fuglene søger mest føde i selve Magisterkogen, især den østlige del samt i kanaler og småsøer,
som ligger spredt i agerlandet nord for Magisterkogen. Desuden også i Ubjerg Nørresø længere
mod øst.
Ringwarf
Fuglene søger mest føde i selve Magisterkogen, især den vestlige del, samt i Rudbøl Sø og småøer
syd og sydvest for kolonien.
Hasberg Sø
Fuglene søger føde i selve Hasberg Sø med nærliggende småvandhuller og kanaler (herunder
Ubjerg Kog), i Bremsbøl Sø, og i søen Ostloch ved Aventoft Skov. Ubjerg Nørresø benyttes også af
fugle fra Hasberg, herunder af familier med unger efter udflyvning. Således ses mest fødesøgende
og rastende fugle her efter den 1. juli.

Tiden efter udflyvning og borttræk
Når ungerne kan flyve, forlader de typisk selve koloniområdet efter nogle få dage sammen med
deres forældre. De kan derpå samles med andre familier og voksne fugle uden succes ved Ubjerg
Nørresø, ved Rudbøl Sø og nogle år, hvor der er megen føde i Bremsbøl Sø, også her. I sydkanten
af Rudbøl Sø samles fuglene traditionelt inden de forlader yngleområdet, og nogle gange kan man
her se over 30-40 fugle på én gang.
Visse år samles fuglene med unger efterfølgende i den sydlige del af Margrethekog samt ved
Rickelsbüller Koog lige syd for Grænsevejen. Det var i 2021 atter tilfældet efter at der i et par år
kun har været meget få observationer her. Måske er det tilfældigheder, måske hænger det sammen med at der kun i visse år er tilstrækkeligt med attraktiv føde, som kan lokke fuglene til.
Det formodes, at de sidste lokale ynglefugle har forladt området i de første dage af august. Iflg.
DOFbasen blev der set 19 fugle ved Ubjerg Nørresø den 2. august, og det kan godt være de sidste
lokale fugle, selvom vi ikke kan sige det med sikkerhed. Ved projektets gennemgang af alle
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yngleområder den 5. august sås ikke en eneste sortterne. Kun ude i Richelsbüller Koog lykkedes
det at finde 5 unger samt to voksne, som varslede for disse, da en rørhøg nærmede sig.
Usædvanligt i forhold til de foregående år, har i 2021 været et stort gennemtræk af fugle fra andre
yngleområder som formodentligt Sverige og Østeuropa inkl. Rusland. Dette har gjort sig gældende
gennem hele august, hvor der er mange observationer, og flokke på op til 33 fugle fra f.eks. Ubjerg
Nørresø og Margrethe Kog/Rickelsbüller Koog. Og glædeligt med en stor ungeandel iblandt.

Potentielle forbedringer af yngle- og fourageringsforhold i området
Det har gennem nogle år været drøftet, hvorvidt der er muligheder for at forbedre yngle- og
fourageringsforholdene for sortternerne i området. En genskabelse af Ubjerg Søndersø på 20 ha
på den danske side lykkedes det ikke at komme igennem med overfor lodsejerne, men der
arbejdes nu på en anden idé med et større vådområde nær Ubjerg. På den tyske side af grænsen
har Stiftung Naturschutz anlagt en række små vandhuller på et areal SSØ for Hasberg Sø, og der er
også udlagt redeflåder her. Men det vides ikke om der er set fouragerende terner her.
For tiden er det lokale, tyske digelag (Deich- und Hauptsielverband) på vej til at anlægge et nyt
vådområde lige syd for grænsen ved Bremsbøl Sø. Det skal efter det oplyste primært fungere som
regnvandsreservoir, og det vides ikke, om der vil være permanent vandspejl. Men alt andet lige må
man gå ud fra, at det vil kunne egne sig som et nyt fourageringsområde for de lokale sortterner.
Den 8. juni blev der foretaget en lille ekskursion med repræsentanter for Landesamt für Umwelt
og Naturschutzverein Südtondern til nogle søer syd for Magisterkogen og Rudbøl Sø for at se, om
der kunne findes egnede steder til udlægning af redeflåder. Den foreløbige konklusion var, at der
ikke p.t. kunne findes relevante og egnede steder, men det er noget som man vil have fokus på i
de kommende år.
/Jesper Tofft, sept. 2021
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Her under fotos fra 2021:

Terkelshøl, 28. maj, udsnit af koloni med 12 besatte redeflåder (Foto: J. Tofft).
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Terkelshøl, 8. juni: natur-reder på flydende plantedele, kun få cm over vandoverfladen. Øverst to
reder med æg, nederst en rede. De mørke æg er godt camouflerede (Fotos: J. Tofft).
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Terkelshøl den 22. juni: Nærbillede af rede med 3 æg blandt åkander (foto: P. Junk).

Terkelshøl, 19. juli. Redeflåderne bliver sværere at se efterhånden som åkander vokser frem. På
billedet ses tre redeflåder: en i forgrunden med to store unger, to i baggrunden, den ene vistnok
med to æg (Foto: P. Junk).
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Hasberg Sø i juli: Netop udfløjne unger, bemærk kortere næb, afrundede vingespidser og i det hele
taget mere ”plumpe udseende” end de voksne fugle (Foto: P. Junk).
./.
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