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1. Lokalitetsbeskrivelse 
Endelave er projektområde nr. 2 i LIFE BaltCoast projektet og er en del af det 42.549 ha 
store NATURA2000 område ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”.  

 
Projektområdet på Endelave består af to strandengsområder: 
 
Kloben, som ligger på den sydvestlige spids af øen, er en strandeng med naturlige lavninger 
og en kystlagune. 
 
Flasken, der ligger omkring en bugt ved vestkysten af den nordlige del af øen. Flasken er et 
stort strandengsområde, som er opdelt af Endelave Strandvej i en ydre (vestlig) salt del med 
talrige loer og en åben kystlinje, samt en indre (østlig) fersk/brak del.  
 
Flasken er sandsynligvis blandt de ti mest betydningsfulde strandengsområder for ynglende 
vadefugle i Danmark, øst for Vestjylland og Limfjorden.  
 

 

2. Aktiviteter i LIFE BaltCoast 
Ved projektets start var strandengen på Kloben godt afgræsset. På Flasken var kun den 
nordvestligste matrikel på den salte/ydre del af engen græsset, mens 2 ud af 6 af matriklerne 
på den indre ferske eng var græsset. Det væsentligste mål i projektet var at få genoptaget 
afgræsning af samtlige enge på Flasken. 
 
Flasken 
Nye hegn blev sat op både på den ydre og indre eng. Galloway køer blev købt ind og lånt ud 
til lodsejere for at igangsætte græsning og forbedre mulighederne for at afgræsse 
tilgroningen med stride planter som Tagrør og Strandkogleaks. Mobile skure og en fang fold 
blev ligeledes købt ind og lånt ud til lodsejere, som støtte til afgræsning. 
 
Lodsejerne tog godt i mod projektet og der var en positiv stemning omkring at få genoprettet 
afgræsning af strandengene. 
 
Ved projektets afslutning var hele strandengsområdet bortset fra et lille område i det 
nordøstlige hjørne under afgræsning.  
 
Det har været målet gennem hele projektet at opnå så store, åbne græsningsområder som 
muligt. De nye hegn blev sat så langt ude ved Strandvejen at køerne kunne æde græsset i 
rabatten ved at stikke hovedet under tråden. Der blev lavet vigepladser, så biler kunne 
passere hinanden uden problemer. I stedet for dobbelt hegnslinje mellem matrikler, blev der 
kun sat én hegnslinje, for at undgå de hidtidige massive bælter af tagrør langs Strandvejen 
og mellem matrikler. Tre levende hegn mellem strandengsmatrikler blev ryddet og 
efterfølgende afgræsset. Den ene brink på en meget dyb og stejlkantet grøft mellem to 
matrikler blev lagt ned og to passager af store planker blev lavet over grøften. Indsatsen 
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skabte et meget mere åbent og overskueligt yngleområde for vadefuglene og gjorde det 
muligt for fuglene at vandre med ungerne mellem matriklerne.  
 
De indre strandengsmatrikler har alle en lav grøft mod Strandvejen og nabomatriklerne. 
Grøfterne blev tidligere vedligeholdt årligt og det opgravede materiale lagt ved siden af 
grøften. Opkast fra grøften kan ligne et lavt dige. Det væsentlige for de tidligere landmænd 
var at have grøfterne til hurtigt at lede saltvand fra oversvømmelser væk fra engen. Opkast 
fra grøften var alt for lavt til at holde havvand ude, og lå meget ujævnt i højden. I følge en 
gammel landmand (>80 år) var det aldrig et ønske at bygge diger, kun at grøfte. Opkastet var 
dog blevet registreret som diger, og efter at de græssende dyr havde bidt tagrør og rynket 
rose ned på ”digerne” blev de synlige fra Strandvejen. Der var som regel en høj vandstand 
på de indre enge hvorfor køerne brugte digerne som færdselsvej.  
 
Kulturarvsstyrelsen fastholdt at digerne/opkast var beskyttede og kreaturhegnene måtte 
derfor flyttes og dobbelthegninger mellem matrikler etableres. Resultatet var som tidligere 
tæt vegetation af tagrør mellem matrikler og mellem de indre enge og Strandvejen. Et tæt 
tagrørsbælte er en alvorlig barriere for vadefugle med unger. 
 
På den ydre strandeng er der viklet en tyk hvid snor omkring den elektriske tråd hvor 
hegnslinjen løber nær eller i vandet. Herved er det meget lettere for vadefuglene at se tråden 
og dermed undgå fatale kollisioner. 
 
Hydrologien på de indre strandenge har været et ømt punkt gennem projektet. Strandvejen 
blokerer den naturlige overfladiske afstrømning fra højere til lavere dele af strandengen. Som 
kompensation er der historisk lagt rør under grusvejen for at føre vandet mod havet. I 
perioder var rørene i den centrale del af området blokerede med opstuvning af vand på de 
centrale indre enge til følge. Dette medførte store lavvandede oversvømmelser, men også en 
manglende afgræsning fordi tørven er meget blød. Resultatet var kortvarige gode 
ynglemuligheder for vadefugle og efterfølgende accelereret tilgroning med Tagrør og 
Strandkogleaks. 
 
Efter udskiftning af rør under vejen blev vandstanden på de indre enge sænket noget for at 
optimere afgræsningen. Målet var først at få græsset tagrør og strandkogleaks ned og så 
gradvist øge vandstanden i de følgende sæsoner. Der var dog ikke tilstrækkeligt 
græsningstryk i perioden til at nå målet helt. 
      
De centrale indre enge har været opdyrket og mekanisk afvandet. Herved er de naturlige 
lavninger udjævnet. Projektet har skabt nye lavninger på de indre enge ved at skrabe de 
øverste 20-30 cm tørv bort. Lavningerne er begrænset til maksimalt 500 m2 i areal, men ud 
fra et landskabeligt hensyn burde nogle af dem have været større. Størrelsen var begrænset 
af lodsejeres ønsker og muligheder for at opnå dispensation fra §3 og 15 i 
Naturbeskyttelsesloven. Lavningerne blev skrabet i projektets sidste år, og strandtudsen 
nåede at kolonisere én af lavningerne. 
 
Kloben 
Den gode afgræsning af Kloben ophørte i med udgangen af 2009, da en af lodsejerne døde. 
Det var meget svært at få afgræsning af strandengen i gang igen, fordi ejeren af den 
midterste og største matrikel foretrak at slå vegetationen af. det lykkedes dog ved projektets 
slutning at få sat nye hegn op og igangsat græsningen igen ved at låne Angus kvæg og skur 
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ud til en dyreholder. Den meget vigtige kystlagune forblev desværre frahegnet idet 
lodsejeren var meget interesseret i tilgroede kanter på kystlagunen som skjul i forbindelse 
med jagt på andefugle. det nye hegn blev rykket væsentligt længere op på strandvolden end 
det gamle hegn for bekæmpe spredning af Rynket rose.  
 
På den sydligste matrikel blev alle grøfter blokeret og to lavninger genskabt ved at skrabe 
næringsrigt mudder bort. Vandstanden i kystlagunen og strandengen på den midterste 
matrikel er styret af et rør gennem strandvolden.  
 
Det lykkedes ikke at få aftale om at rydde et levende hegn langs strandengen grundet 
jagtinteresser. Det lykkedes heller ikke at opnå aftale om at føre drænvand fra dyrkede 
marker udenom strandengen og direkte i havet. Den nordligste matrikel på Kloben forblev 
ugræsset pga. jagtinteresser. 
 

 
 

Nyt hegn sat ude i vandet Lokale bidragede til opsætning af hegn 

  

Opstart af græsning med Galloway 
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Galloway første dag på tilgroede ydre strandeng Ydre strandeng før afgræsning 

  

Galloway græsser Rynket rose på indre eng 
første sæson 

Galloway græsser Tagrør på indre eng første 
sæson 
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Skel mellem indre enge færdselsvej for køer 
Skel mellem Strandvej og indre eng færdselsvej 
for køer 

  

Tagrør på skel mellem Strandvej og indre eng  Skel mellem indre enge frahegnet 
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Levende hegn mellem indre enge før rydning Levende hegn efter rydning 

 
Levende hegn (andet) efter rydning 

Levende hegn efter rydning og udfladning af 
grøft, 2012 
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Velgræsset ydre strandeng Velgræsset ydre strandeng 

 

 Velgræsset ydre strandeng med loer Velgræsset ydre strandeng 

 
 

Strandvold med Rynket rose afgræsset Strandeng på Kloben, 2012 set fra syd 
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 Lavvandet oversvømmelse på indre eng Samme sted næste sæson 

 
 

 
Indre enge i 2012 

 

 
Indre enge i 2012 
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Udfladning af grøft mellem indre enge Grøft efter udfladning 

 

 

Genskabelse af lavninger strandenge 
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3. Aktuel bevaringsstatus og trusler 

3.1. Habitater 
De ydre, salte strandengene på Flasken fremstod ved projektets afslutning meget godt 

afgræssede med lav vegetation. Græsningen havde skabt mange velegnede ynglesteder for 
engrylen. Vegetationen på den midterste del af den indre eng var græsset, men den bløde 
bund kombineret med et for lavt græsningstryk betød at bevoksninger med Tagrør blev åbnet 
og holdt nede, men ikke nåede at blive erstattet af en lav græs- urteflora. Den nordligste og 
sydligste del af de indre enge, hvor tørven er væsentlig mere fast var godt afgræssede ved 
projektets afslutning.  

 
Projektet har skabt en kortgræsset overgang mellem strandeng og hav ved den vigtigste 

centrale del af engen. Det er delvist lykkedes at skabe et åbent strandengsmiljø på de indre 
enge ved rydning af de levende hegn, men tagrørsbevoksningerne på de frahegnede grøfter 
og ”diger” er skadeligt for vadefuglene.  

 
For strandtudsen er der skabt en række periodisk oversvømmede lavninger på den 

øverste del af de indre enge. Strandtudsen har hårdt brug for ynglesteder på Flasken og 
Endelave som helhed. 

 
På Kloben lykkedes det at få hovedparten af strandengen under græsning igen, men 

vegetationen var i 2012 ikke blevet så lav og velegnet til vadefugle som på de ydre enge på 
Flasken. Kystlagunens brinker forblev stærkt tilgroede med strandkogleaks, og den 
nordligste matrikel på strandengen forblev ugræsset. Begge dele af hensyn til jagt. Det 
lykkedes at genskabe to lavvandede områder i den sydlige del af området. 

3.2. Arter 
Den ydre strandeng på Flasken har et meget stort potentiale for vadefugle. Habitaten er 

genskabt med afgræsning, og klyde og vibe har reageret særdeles positivt. Der er kommet 3-
4 gange flere ynglepar af klyde og vibe i løbet af projektet. Engrylens voldsomme 
tilbagegang betyder at en genkolonisation ikke umiddelbart er sandsynlig. På de indre enge 
var mangel på oversvømmelser i projektets sidste fase sandsynligvis årsag til et fald i antal 
ynglepar af vadefugle. 

 
På Kloben var resultatet af flere års ophør af græsning og tilgroning i sidste del af 

projektet at klyden forsvandt og at vibe og rødben gik tilbage. 
 
Strandtudsen er i en kritisk situation på Flasken og generelt på Endelave. Bestanden er 
ikke faldet i løbet af projektet, men forblevet på et lavt niveau. Indsatsen med 
restaurering af lavninger skete i projektets sidste år og har derfor ikke givet udslag i øget 
bestandsstørrelse. Problemet er som for vadefuglene på de indre enge at de har brug for 
en kombination af vand på engene og højt græsningstryk, hvilket for en landmand ofte er 
to modsatrettede størrelser.  
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Tabel 1: SWOT analyse for levesteder og arter på Flasken og Kloben. 

SWOT Hjælper til at opnå mål Skadeligt for at opnå mål 
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Styrker Svagheder 
Naturlig  strandeng med temporært oversvømmede 
lavninger, kystlaguner og en delvist åben kystlinje 

Det naturlige strandengslandskab er opdelt af en 
grusvej, der adskiller engene i en salt og fersk/brak 
del. Den ydre salte eng har en naturlig hydrologi og 
afstrømning til havet, mens afstrømningen fra den 
indre eng er blokeret af vejen. Rør under vejen fører 
vandet fra den indre til ydre eng 

Stort sammenhængende strandengsområde Levende hegn i skel mellem mark og strandeng 
forringer kvalitet af de indre strandenge som 
ynglested for vadefugle 

Størstedelen af området er ikke direkte påvirket af 
intensiv landbrugsdrift, industri eller bymæssig 
bebyggelse 

Aktivitet på genbrugsstation midt i 
strandengsområdet på Flasken udgør en mulig 
forstyrrelse af  ynglende vadefugle og er 
skjulested/udkigspost for rovdyr 

Området er direkte påvirket af havet og store dele af 
området oversvømmes af havet årligt 

Vandstand på strandeng og kystlagune på Kloben er 
holdt lav via et rør gennem strandvolden 

  På Flasken og Kloben er der mindre stykker uplejede 
strandeng med tæt høj vegetation. 
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Muligheder Trusler 
Store og regionalt betydningsfulde bestande af 
vadeefugle kan opnås hvis plene af området styres af 
fagpersoner og hvis tilstrækkelig opmærksomhed og 
økonomisk støtte følger med målene 

Trafik på grusvejen er en mulig forstyrrelse af 
ynglende vadefugle på især de indre enge 

Der er en række landmænd på øen og en del af dem 
har kvæg. Dyreholderne har en personlig interesse i at 
strandengen er velafgræsset. 

Naturlig proces med aflejring af organisk materiale i 
lavninger og vandhuller ved oversvømmelser med 
havvand, stimulerer tilgroning af strandeng og 
laguner 

Der kommer mange gæster til øen, og det er et godt 
sted at opleve og formidle strandenge og 
kysthabitater 

Beliggenhed på mindre ø indsnævrer det potentielle 
felt af interesserede dyreholdere med kreaturer eller 
heste 

  Strandengene er opdelt i adskillige matrikler med 
forskellige ejere gør det vanskeligt at opnå aftaler om 
store samgræssede arealer og en ensartet pleje. 

  Natursyn hos nogle øboere og navnlig ivrige jægere 
gør det vanskeligt at nå mål for 
naturbevarelse/biologisk mangfoldighed 

  Tilstrømning af drænvand fra højereliggende dyrkede 
marker belaster strandeng og kystlagune på Kloben 

  God afgræsning af strandengene er afhængig af at der 
er et økonomisk incitament for landmændene til at 
gøre det og ikke lade være. 
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4. Anbefalinger til fremtidig pleje 

4.1. Opretholdelse af nuværende  bevaringsstatus 

 Overvågning af strandengens tilstand og områdets værdi for ynglende vadefugle er 
ikke en del af et fast overvågningsprogram.  

 Beskrivelse af aktiviteter der gennemføres hvert år:  
o Afgræsning af strandenge i de nuværende indhegninger bør søges opretholdt 

med køer eller alternativt heste. Afgræsning med får vil ikke være 
formålstjenligt til opretholdelse af en lav vegetation i de våde områder, og 
heller ikke til sikring af at de mest stive planter på strandengen også græsses.  

 

 Hvis strandengen i fremtiden ikke lever op til de ønskede mål: 
o Ved tilgroning af strandeng, kystlaguner gøres der en indsats for at øge 

græsningstrykket. Høslæt, afbrænding og rydning kan være en løsning, men 
er ikke en langsigtet bæredygtig løsning.  

o Ved tilgroning af de lavvande, periodisk vandfyldte lavninger gøres der en 
indsats for at øge græsningstrykket. Kun ved aflejring af tykt slamlag bør det 
komme på tale at restaurere lavningerne med gravemaskine.  

o Horsens Kommune er ansvarlig myndighed. 
 

4.2. Forbedret bevaringsstatus 
Flasken 
Græsningstrykket bør øges på de centrale indre enge og i takt med at vegetationen bliver 
bidt ned, bør vandstanden hæves gradvist på engene. 
 
De ugræssede striber mellem Strandvejen og de indre enge, samt i dobbelthegninger 
mellem de indre enge bør slås af årligt i august og materialet fjernes. 
 
Det bør forsøges at opnå aftale om rydning af levende hegn på marker der støder op til 
strandengen. 
 
Kloben 
Græsningstrykket vil sandsynligvis stige på Kloben i årene efter projektets afslutning, men 
der er muligvis behov for en optimering. 
 
Der bør til stadighed gøres forsøg på at få den nordligste del af strandengen og kystlagunens 
brinker med i græsningen. 
 
Drænvand fra dyrkede marker bør ledes udenom strandengen og direkte til havet. 
 
Det bør forsøges at opnå aftale om rydning af levende hegn på marker der støder op til 
strandengen. 
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5. English summary 
 
The project has initiated grazing on the majority of the salt meadows. A few meadows were 
well grazed at the beginning of the project and have remained well grazed. On a few plots of 
salt meadow it was not possible to initiate grazing due to resistance from hunters.  
 
The more common wader bird species have reacted very positively to the improved habitat. 
Potential breeding habitat of Baltic dunlin has been recreated.  
 
Depressions have been restored on the upper salt meadows which have improved the 
breeding habitat of the natterjack toad. Ditches have been blocked restoring shallow 
depressions.  
 
Hedgerows have been cleared between plots of salt meadows to make the habitat more 
open for the wader birds.  
 
The future level of the agri-environmental schemes is crucial for maintenance of the grazing 
of the habitats. 
 
 
To improve the conservation status it is necessary to: 
 
Flasken 
The grazing pressure should be increased on the central meadows. When the vegetation 
finally becomes short the water level should be gradually increased.  
 
The ungrazed stribes between the gravel road and the inner meadows as well as in he 
double fence lines should be mown in August (removal of material). 
 
Continuous attempts should be made to agree clearing of hedgerows along the salt 
meadows. 
 
Kloben 
The grazing pressure will probably increase on Kloben in the future but it is possible that an 
adjustment will necessary. 
 
It should continuously be attempted to include the northern plot and coastal lagoon to the 
grazed area. 
 
Drainage water from the farmed fields should be diverged around the salt meadow and 
directly to the sea. 
 
It should continuously be attempted to clear hedgerows along the salt meadows. 
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6. Kort 

 


