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1

Baggrund og formål

Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening blev stiftet i 1966. Fonden indsamler midler til opkøb og pleje af naturreservater. Midlerne stammer fra
testamentariske gaver, private bidrag samt tilskud fra fonde, legater og lignende.
Fugleværnsfonden har i dag 18 reservater over hele landet, hvoraf nogle er områder af regional, national eller international betydning for fuglene. De ca. 800
hektar rummer tilsammen alle Danmarks mest fuglerige - og truede - naturtyper:
ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og moser, rørskove, krat
og naturskov. Dermed er reservaterne, foruden fuglene, også af stor betydning for
en bred vifte af andre dyr og planter.
Reservatet Stormengene på Rømøs sydspids er på 35 hektar. Området, der blev
købt af Fugleværnsfonden i 1991, ligger i det enestående og fuglerige Vadehav
og består af en kombination af naturtyperne strandeng og naturlig sandmarsk, der
ind mod land glider over i klithede med små hedekær.

1.1

Plejeplanens formål

Plejeplanen for Stormengene er blevet til i et samarbejde mellem Fugleværnsfonden og Hedeselskabet Miljø og Energi. Planens formål er:
• at sammenfatte eksisterende viden af relevans for den fremtidige forvaltning
af området og, på denne baggrund, at:
• at give forslag til, hvordan naturværdierne på Stormengene kan bevares, forbedres og formidles.
I overensstemmelse med Fugleværnsfondens formål fokuserer plejeplanen på
Stormengenes fugleliv, men også andre naturværdier er inddraget i planen.
1.1.1 Naturformidling
Det er Fugleværnsfondens mål, at befolkningen kan opleve naturen og fuglelivet i
fondens reservater og samtidig få viden om, hvad man kan opleve i hvert enkelt
reservat. Formidling af de unikke naturværdier på Stormengene, områdets dannelse i samspil mellem naturgivne forhold og kulturpåvirkninger spiller derfor
også en rolle i denne plejeplan.
Rømø ligger på en af Europas vigtigste ruter for trækfugle, og Stormengenes
beliggenhed på det ikke-inddigede og uopdyrkede marskareal, som ved kraftig
højvande oversvømmes af havet, gør disse enge til et vigtigt fødeområde for rastende ande- og vadefugle.
Stormengene er desuden en af de eneste tilbageværende naturlige marskdannelser
i Vadehavet. Alene det gør reservatet til noget specielt og ikke mindst formidlingsmæssigt særdeles interessant.
Hedeselskabet: 362-03-705
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1.1.2 Planens udgangspunkt og tilblivelse
Foruden Fugleværnsfondens egne principper for pleje på fondens reservater følger plejeplanens forslag også retningslinierne fra Skov- og Naturstyrelsens ’Naturplejestrategi’ (Skov- og Naturstyrelsen 1999).
Det forventes, at Fugleværnsfonden selv udarbejder de budgetter, der bør ledsage
de plejeaktiviteter, man vælger at prioritere.
I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen blev Stormengene besøgt i juni
2003.
Elise Frydensberg og Søren F. Hansen (Fugleværnsfonden) samt Thor Bue Hansen fra Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe for Stormengene takkes for
kommentarer og hjælp til udarbejdelse af plejeplanen. Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen har desuden bidraget med forslag til formidling af
Stormengenes naturværdier.
Tilsvarende plejeplaner er tidligere udarbejdet for Fugleværnsfondens reservater
ved Søgård Mose (Sønderjyllands Amt), Tryggelev Nor (Fyns Amt), Gulstav
Mose (Fyns Amt), Nyord Enge, Saksfjed-Hyllekrog, Barup Sø og Ravnstrup Sø
(Storstrøms Amt) samt Gundsømagle Sø (Roskilde Amt).
Da plejeplanerne som nævnt gælder for en begrænset periode (typisk 5 år), er det
Fugleværnsfondens hensigt at opdatere planerne med jævne mellemrum.
Interesserede kan finde oplysninger om Fugleværnsfondens øvrige reservater og
aktiviteter på www.dof.dk.

Hedeselskabet: 362-03-705
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Eksisterende forhold

2.1

Beliggenhed m.m.

Stormengene ligger på sydspidsen af Rømø i Skærbæk Kommune i Sønderjyllands Amt (figur 1).
Reservatet omfatter 35 hektar og består af naturlig ikke-inddiget strandeng og
sandmarsk, klithede med hedekær samt enkelte småklitter ud mod stranden. Reservatet afgrænses mod nord og vest af et havdige og mod syd og øst af udstrakt
sandstrand og vade. Området ligger således uden for havdiget og oversvømmes
jævnligt i vinterhalvåret helt eller delvist af havet. Netop dette forhold gør Stormengene til noget helt specielt i Vadehavet, hvor langt de fleste engarealer nu
ligger inden for beskyttende diger.
Reservatet blev erhvervet i 1991 med opkøb af jord fra primært Jordbrugsdirektoratet samt mindre partier fra enkelte private ejere. Fugleværnsfonden ejer
og administrerer matriklerne 172, 178, 179, 266, 723, 944, 1908 og 1920 Kirkeby, Rømø, mens de tilstødende arealer ejes af private, digelaget samt Skærbæk
Kommune (se bilag 1).
Havdiget, der afgrænser Stormengene, blev bygget i 1912 og genopført i 1923
efter en ødelæggende stormflod. Siden har det ikke været gennembrudt. På engene ses rester af de gamle tidevandsrender (prieler og loer), der er typiske for Vadehavet.
2.1.1 Adgangsforhold
Stormengene besøges årligt af mange mennesker, som oplever reservatet fra en
gåtur på det omkringliggende havdige, hvorfra der er en fantastisk udsigt over
reservatet, den vidtstrakte sandstrand og havet. Besøgstallet anslås at være størst
om sommeren, hvor bl.a. mange af Rømøs sommergæster vandrer på diget. Desuden kommer mange til Stormengene for at opleve de store fugletræk om efteråret.
Stormengene ligger sydvest for Havneby. En mulig måde at komme til reservatet
på, er at gå på diget fra Havneby eller fra stranden, hvor Sønderstrandvej ender.
Der findes parkeringspladser begge steder. Desuden er det muligt at komme til
reservatet via andre veje i sommerhusområdet uden for diget.

2.2

Beskyttelsesforhold og planmæssig status

2.2.1 Naturbeskyttelse og fredninger
Stormengene er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle naturtypebeskyttelse (§3), hvilket indebærer, at området ikke må opdyrkes, tilplantes eller på anden
måde ændres uden amtets forudgående tilladelse.

Hedeselskabet: 362-03-705
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Stormengene indgår desuden i en større udpegning af internationale naturbeskyttelsesområder og er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 65, EFhabitatområde nr. 78 samt Ramsarområde nr. 27.
EF- fuglebeskyttelsesområde nr. 65 (Rømø) er udpeget på grund af ynglende
Liste 1-arter (rørdrum, hedehøg, rørhøg, klyde, fjordterne, havterne, dværgterne,
splitterne og mosehornugle) samt store forekomster af trækgæsterne knortegås,
kortnæbbet gås, sædgås, spidsand, pibeand, skeand, krikand, almindelig ryle,
rødben og strandskade. Mange af disse arter forekommer også i større eller mindre antal i eller ved Fugleværnsfondens reservat Stormengene. EF habitatområde
nr. 78 er udpeget på baggrund af 10 forskellige bilag II-arter og 21 forskellige
bilag-I naturtyper. De internationale naturbeskyttelsesområder har til formål at
sikre særligt beskyttelseskrævende naturtyper, dyre- og plantearter.

Figur 1: Fugleværnsfondens reservat Stormengene på sydspidsen af Rømø (målestok: ca.
1: 40.000).

I alt 1700 hektar af Rømø er fredet. Det drejer sig overvejende om klitter, hede og
enge, som hovedsageligt er beliggende på den vestlige samt indre del af øen og
ikke i umiddelbar nærhed af Stormengene. Hovedparten af Stormengene er dog
omfattet af naturbeskyttelseslovens klitfredningsbestemmelser, der har til formål
at beskytte og friholde klitområderne og samtidig forhindre sandflugt.
Desuden er hele det danske Vadehav fra Ho Bugt til den dansk-tyske grænse fredet som naturreservat (ca. 950 km2). Vadehavet er også vildtreservat, hvilket bl.a.
betyder jagtforbud i hele vildtreservatet i perioden 1.3. - 15.9. samt forbud mod
motorbådsjagt i den del af vadehavsområdet, der tilstøder Stormengene.
Som det gælder i Fugleværnsfondens øvrige reservater er der totalt jagtforbud på
selve Stormengene.
Hedeselskabet: 362-03-705
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2.2.2 Regionplan
I Sønderjyllands Amts Regionplan indgår Stormengene i et stort område udpeget
som ”naturområde”, der omfatter hele Rømøs kyst- og vadeområde samt en stor
del af landområdet, dog med undtagelse af den østlige del af øen. Naturområder
defineres som områder med særlig stort og biologisk værdifuldt naturindhold. I
de udpegede naturområder skal arealanvendelsen tage afgørende hensyn til naturværdierne. Ændringer i arealanvendelsen, som forringer kvaliteten eller størrelsen
af naturområder, kræver en regionplanændring.
Desuden er der langs kysten (højvandslinien) udpeget en ”biologisk korridor”,
som starter umiddelbart uden for Stormengenes afgrænsning mod havet. Biologiske korridorer er spredningsveje for dyr og planter. Inden for de biologiske korridorer må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye større anlæg, ikke i
væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets sprednings-muligheder.
Reservatet indgår yderligere som en del af de af Sønderjyllands Amt udpegede
”værdifulde kystlandskaber”. Disse områder skal som udgangspunkt friholdes for
yderligere bebyggelse og tekniske anlæg.
Stormengene er udpeget som ”landbrugsområde”, hvor ”skovrejsning er uønsket
pga. geologiske interesseområder af enestående eller særlig værdi”.
Desuden er en del af Stormengene udpeget som SFL-område (særligt følsomt
landbrugsområde. På disse områder har Fugleværnsfonden indgået en såkaldt
MVJ-aftale (miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger), hvor amtet yder støtte til, at
arealerne plejes ved græsning. Fugleværnsfonden har således indgået en 5 årig
græsningsaftale for 15 hektar af strandengene samt en 20 årig græsningsaftale for
12 hektar af den bagvedliggende klithede.
I forbindelse med Fugleværnsfondens erhvervelse af Stormengene blev der endvidere udarbejdet en deklaration, hvori fonden forpligter sig til at foretage den
nødvendige afgræsning af området. Græsning er forudsætning for opretholdelse
af disse naturtypers righoldige plante- og dyreliv.

2.3

Landskab og naturtyper

Stormengene på Rømøs sydspids har en meget oprindelig og uspoleret karakter,
idet den naturlige overgang mellem vade, strandeng og sandmarsk til klithede er
bevaret og veldefineret. Som nævnt gør det forhold, at området ligger uden for
havdiget og i vinterhalvåret jævnligt oversvømmes af havet, Stormengene til noget helt specielt i Vadehavet, hvor langt de fleste engarealer i dag ligger inden for
beskyttende diger.
Som resultat af jordbundens forskellige niveauer af saltholdighed og fugtighed
samt variation i oversvømmelseshyppighed kan reservatets vegetation inddeles i
forskellige zoner.
Hedeselskabet: 362-03-705
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De forskellige plantesamfunds fordeling ved vadehavskysten generelt fremgår af
figur 2. Disse er også kendetegnene for forholdene på Stormengene, dog med den
forskel, at strandengen på Stormengene danner overgang mod klithede.

Figur 2: Skematisk tegning over plantesamfundene ved vadehavskysten (fra Nørrevang
& Lundø 1980).

2.3.1 Vade
Yderst mod havet findes vaden. Vader er betegnelsen for de områder af Vadehavets plane bund, som tørlægges i løbet af ebbeperioden og igen vanddækkes under flod. De planter, der vokser her, er tilpasset til at kunne vokse på meget saltholdig bund, der hyppigt oversvømmes. Det gælder f.eks. den kødfulde salturt
(kveller) og strandgåsefod. Den øvre del af vaden er mere eller mindre dækket af
landplanter og danner overgang mod sandmarsk eller strandenge med opvækst af
egentlig grønsvær.
På vaden ud for Stormengene ses det tydeligt, at der sker en gradvis sedimentation og landopbygning/tilvækst, og flere mindre vegetationsklædte ”øer” er opstået
selv relativt langt ude på vaden.
2.3.2 Marsk/strandeng
Marsk er betegnelsen for strandenge ved tidevandskyster og dannes ved en aflejringsproces i den øvre del af tidevandszonen. Denne aflejring skaber et særligt
leragtigt sediment kaldet klæg, som er meget modstandsdygtigt over for erosion
og som adskiller sig fra det, man finder på strandenge i det øvrige Danmark. Vegetationen på marsken og de øvrige strandenge adskiller sig dog ikke væsentligt
fra hinanden.

Hedeselskabet: 362-03-705
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Marsken på Stormengene kan karakteriseres som sandmarsk på grund af et højt
sandindhold i aflejringerne.
Annelgræs-marsk
På Stormengene findes yderst mod vaden en smal marsk-zone med dominans af
annelgræs, der dækker det meste af overfladen med sine let kødede blågrønne
blade og stængler. Det giver denne zone en meget karakteristisk blågrøn farve,
der gør den let genkendelig fra den inden for liggende strandeng. Af andre karakteristiske arter i annelgræszonen på Stormengene er bl.a. registreret strandasters, vingefrøet hindeknæ, strandgåsefod, stilkløs kilebæger og strand-malurt.
Desuden er der i overgangszonen mod den højereliggende strandeng registreret
tætblomstret hindebæger, der regnes som sjælden i det meste af landet.

Figur 3: Strand-annelgræs (t.v.), tætblomstret hindebæger (midt) og harril (t.h.).

Harril-eng
Inden for den relativt smalle annelgræs-zone ligger harril-engen, der som de vigtigste arter rummer den lille siv harril, rød svingel, kryb-hvene samt sandkryb, der
enten enkeltvis eller flere i mosaik dækker det meste af bunden. Desuden optræder de fleste af annelgræs-marskens mindst salttålende planter såsom kødet og
vingefrøet hindeknæ, strand-trehage og stilkløs kilebæger. I den righoldige strandeng kan også findes blandt andet engelskgræs, læge-kokleare, rødbrun kogleaks,
samt sylt-star og almindelig star.
Harril-zonen får sidst på sommeren en karakteristisk grøn farve, tonet af harrils
brune frøkapsler, og den adskiller sig derved klart fra den blågrønne annelgræsmarsk.
Strandengene på Stormengene opbrydes og gennemskæres af en række såkaldte
loer eller tidevandsrender samt småsøer og enkelte tidvist vanddækkede saltpander. I og omkring loer og søer er ofte opvækst af den kraftige strand-kogleaks
samt strand-asters og tagrør, mens der i saltpanderne typisk findes salturt, hindeknæ og strandgåsefod.

Hedeselskabet: 362-03-705
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2.3.3 Klithede og hedekær
Ind mod land, nær diget, glider strandengen over i en karakteristisk klithede, der
rummer små og veludviklede hedesøer. Klitheden er småkuperet og består af
magre sandflugtsflader med revling som den dominerende dværgbusk samt opvækst af klokkelyng, hedelyng, mose-bølle og gråris. Desuden er opvækst af
blandt andet, engelsk visse, sand-star, smalbladet høgeurt, hare-kløver, blåmunke,
bølget bunke og katteskæg. På overgangen mellem strandeng og klithede er desuden registret opvækst af den sjælden og rødlistede klit-star.
På de lavereliggende partier i klitheden findes en række veludviklede tidvist
vanddækkede og botanisk interessante hedekær med opvækst af f.eks. smalbladet
kæruld, den kødædende plante liden soldug, en pæn bestand af klokke-ensian,
den rødlistede græs fin bunke samt kær-snerre, blåtop og hirse-star. Desuden
vokser en række forskellige sivarter som liden siv, børste-siv, og sand-siv samt
halvgræsser som fåblomstret kogleaks og enskællet sumpstrå.
På klitheden er hist og her opvækst af små fyrretræer samt nye skud. Desuden
optræder især op mod diget i den nordøstlige del små grupper af bævreasp. Derudover forekommer kun ganske få pil og birk i reservatet.

Klitheden nær diget, sommeren 2003 (Foto: E.M. Jacobsen).

2.3.4 Klitvegetation
Den vestlige del af reservatet ud mod stranden består af et par småklitter med
opvækst af karakteristiske arter som sand-hjælme og marehalm, rød svingel,
strand-kvik samt strand-fladbælg og strand-sennep.

Hedeselskabet: 362-03-705
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Ind mod land findes en overgangszone hvor klit- og strandengsvegetation danner
en mosaikstruktur. De to vegetationstyper optræder enten hver for sig eller mere
eller mindre blandet. På de mest sandede partier vokser f.eks. strand-krageklo,
strand-tusindgylden, liden klokke, bidende stenurt samt store bestande af blæresmelde og almindelig kællingetand. Jævnt spredt vokser klit-limurt, der regnes for
sjælden i hele landet. Desuden forekommer enkelte og relativt afgrænsede buskgrupper af rynket rose, der er en stærkt invasiv art og som mange steder i landet
udgør en trussel mod strandens naturlige flora. På de mere fugtige partier og i
lavninger er kraftig opvækst af tagrør og strand-kogleaks samt mere righoldige
strandengsstrøg med opvækst af bl.a. fjernakset star, dværg-star, høst-rødtop og
harril.
2.3.5 Botaniske interesser generelt
Som beskrevet rummer Stormengene en spændende og artsrig flora med en række
forskellige og veldefinerede plantesamfund med opvækst af mange biotopstypiske arter.
I forbindelse med det landsdækkende atlasprojekt (Atlas Flora Danica) er Stormengene undersøgt af Johnsen (2001), og en række plantearter opført på den
danske rød- og gulliste over sjældne, truede og opmærksomhedskrævende arter
(Stoltze & Pihl 1998a-b) er blevet registreret i reservatet. Af disse har fin bunke
og klit-star (registreret ifb. med universitetsprojekt) status som sjældne. Fin bunke er desuden national ansvarsart, mens klit-star, der herhjemme kun kendes fra
få lokaliteter langs den jyske vestkyst, yderligere optræder på den europæiske
rødliste. Desuden er der i reservatet registreret spidshale, tusindfrø og småblomstret siv, der står på gullisten som opmærksomhedskrævende arter.
Tabel 1. Botaniske registreringer af arter på Stormengene, der ifølge Atals Flora Danicas
angivelse af ”sjældenhed” enten regnes for ”sjældne i hele landet” eller ”sjældne i det
meste af landet, men som kan være regionalt almindelige” (Johnsen 2001). ”*” og ”**”
angiver, at arten er anført på hhv. den danske rødliste og gulliste (Stoltze & Pihl 1998a-b),
(A).
Arter, der regnes for sjældne i hele landet
Ensidig hønsetarm
Klit-limurt
Bleg fuglegræs
Stilkløs kilebæger
Langakset salturt
Klit-kællingetand
Strand-krageklo
Tusindfrø**
Klokke-ensian
Sand-siv
Strand-siv
Småblomstret siv**
Mangestænglet kogleaks

Hedeselskabet: 362-03-705
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Klit-star*
Fin bunke**
Stiv kvik
Spidshale**
Arter der er sjældne i det meste af landet, men kan være regionalt almindelige
Stivhåret ranunkel
Strand-firling
Knude-firling
Flerårig knavel
Vade-salturt
Tætblomstret hindebæger
Liden soldug
Gråris
Alm. strandsennep
Dansk kokleare
Klokkelyng
Engelsk visse
Smalbladet kælligetand
Mose-troldurt
Smalbladet bændeltang
Dværg-bændeltang
Klæg-siv
Børste-siv
Rødbrun kogleaks
Fåblomstret kogleaks
Vestlig tue-kogleaks
Sand-hvene
Vadegræs (steril)
Strand-kvik
Benbræk

Hovedparten af Stormengene afgræsses ekstensivt af kreaturer, og rummer kun
begrænset opvækst træer og buske som f.eks. pil, fyr, bævreasp og rynket rose.
Det er i øvrigt karakteristisk, at der er relativt få indslæbte planter fra landbrugsområder, ruderater m.v., hvilket givetvis hænger sammen med en begrænset
færdsel inde på selve reservatet samt en lang og kontinuerlig driftshistorie med
ekstensiv græsning. De fleste indslæbte planter og arter synes at forekomme ved
overgangene over diget og langs stien ud til stranden i den østlige og nordlige
ende af reservatet.

2.4

Fugleliv

2.4.1 Ynglefugle
Fugleværnsfondens optællere har gennem årene udført regelmæssige optællinger
af ynglende fugle på Stormengene. Typisk for sådanne lysåbne naturtyper, er
listen over ynglende fuglearter ikke lang. Gravand, ederfugl, strandskade, vibe og
rødben hører til ynglefuglene sammen med et større antal lærker og engpibere.
Hedeselskabet: 362-03-705
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Bestandsudvikling 1992-2002 for ynglefugle på Stormengene er sammenfattet i
tabel 2. Som det fremgår, kan der ikke umiddelbart aflæses langsigtede udviklingstendenser for reservatets ynglefugle. I den tid, Fugleværnsfonden har ejet og
forvaltet arealerne ved Stormengene, synes der dermed ikke at være sket de store
ændringer med hensyn til reservatets ynglende fugle.
Alle årene har forstyrrelsesfølsomme arter som stor- og hvidbrystet præstekrave
ynglet med små bestande. Rødben, vibe og strandskade yngler med pænt store og
relativt stabile bestande. Dværgterne, der har ynglet et enkelt år i perioden, står
opført på EF-fuglebe-skyttelsesdirektivets Anneks 1 samt på den danske rødliste
over truede fugle (Stoltze og Pihl 1998a). Desuden står vibe og rødben opført på
den danske gulliste som opmærksomhedskrævende arter (Stoltze og Pihl 1998b).
Tabel 2. Ynglende fugle på Stormengene 1992-2002. Data fra Fugleværnsfondens årlige
ynglefugleoptællinger. Bemærk at metode og indsats kan variere fra år til år. Bl.a. er de
mange manglende tal i 2002 næppe udtryk for reelle tilbagegange.
92

93

94

Toppet skallesluger
Gravand

96

97

98

99

00

01

2-3

1-2

2

2

1-2

1-2

1?

2?

1

2
1

1

1
7

7

3-4

8-10

Almindelig ryle
Stor præstekrave

2

1

Fasan
Strandskade

02

2?

Gråand
Agerhøne

95

7

4-5

7-9

5

?
2

1

>2

4

+?

1-2

Hvidbr. præstekrave

3

0

1

0

Vibe

6

10

>6

8

6-7

9-11

7

6-7

5

8

8

Rødben

7

7

>5

8

7-8

9-10

8

4-5

12-15

36

3

1?

1?

3?

3-4?

3?

3-4?

3-4

Sanglærke

>8

6-7

>7

>10

>8

8-10

8-10

6-8

Flere

Engpiber

3

7

>5

>10

>8

8-10

8-10

>3

8

1?

1?

1-2

1

1-2

2?

1?

Dværgterne
Hættemåge

1

Gøg

2

Hvid vipstjert

2

Stenpikker

2

+

1?

Rørsanger

1

Tornirisk
Observatør*

0

3
BH

BH

BH

BH

BH

BH

BH

BH

MI

OT

TH

*BH = Bjarne Hoff, MI = Martin Iversen, OT = Ole Thorup, TH = Thor Bue Hansen
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2.4.2 Træk- og rastefugle
Stormengene er sammen med naboarealerne en meget vigtig lokalitet for trækkende og rastende fugle. Det tilstødende Vadehav er grundlaget for mange fuglearters eksistens. Millioner af fugle raster og fouragerer årligt i Vadehavet, inden
de trækker videre til ynglepladser eller vinterkvarterer. Mange af disse opholder
sig i en periode på Fugleværnsfondens arealer ved Stormengene (tabel 3 og 4).
Efterårets fugletræk starter allerede i juli måned. Store skarer af vadefugle holder
til på vaden og ved forlandet. Hen på efteråret dukker ænder og gæs op. Fra øens
sydspids kan man hele efteråret opleve de trækkende småfugle, som hviler sig i
krattene eller på markerne. I godt vejr trækker også forskellige rovfugle ud fra
sydspidsen af Rømø.

Tidevandspåvirket strandengssø af stor betydning for ynglende og rastende vadefugle på
Stormengene 2003 (Foto: E.M. Jacobsen).
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Tabel 3. Rastende fugle (maks-tal for udvalgte karaktérarter) på Stormengene 1992-2002.
Data fra Fugleværnsfondens årlige træk- og rastefugleoptællinger.
92

93

Skarv
Fiskehejre

3

2

94

95

7

8

3

1

Knopsvane
Kortnæbbet gås
Mørkbuget knortegås
Gravand

1

1

3

2

2
2200

325

440

2

250
250

9

3

9

14

26

1200

1460

310

63

62

185

3

107

4

9

7

7

6

2

22

3

>5

30
1

4

1
255

1

1

1

1

1

1

1

5

3200

>25

Stor præstekrave

1

23

>4

Stenvender

7

1

1

2
1
1

16

400
2

8

1
>10

2300

5

15

111

5

26
7

4000

700

1700

2700

48

2

29

14

2

26

14

100.000

14.000

1000

12
>10.000

>10.000

4000

>1700

17

Lille kobbersneppe

>3000

>100

1400

>20

Stor kobbersneppe

13

1

1

500

3
700

15

Islandsk ryle

390

>5

10.000

350

3
12
10
35

31

4

1

2

75

2

7

9

4

>50

Dværgryle

4

Dobbeltbekkasin
Stor regnspove

14

73

Strandskade

Alm. ryle

400

02

18

Blå kærhøg

Vibe

1
24

509

00

5

Rørhøg

Strandhjejle

10

31

Hedehøg

Hjejle

99

7

>30

Krikand
Ederfugl

98

1

312

Pibeand
Gråand

97

700

Grågås

310

96

2

1

10

1

1

27

34

20

70

33

17

39

>20

100

100

31

34
23

3

>300

>120

50

>10

18

37

222

90

16

300

48

10

75

>10

5

12

61

Sortklire
Rødben
Hvidklire

17

Hættemåge

+

Stormmåge

+

7

>100

Sølvmåge

+

>10

>12

>20

Havterne

+

1

Engpiber
Stær
Bjergirisk

>50

Observatør

BH

1

9

>20

>10

>300

>30

100

>100

400

>4

12

16

1

BH

BH

BH

BH

BH

1

5

3
>3
200

5000
7

BH

BH

MI

TH

(se tabel 2)
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Foruden de i tabel 3 viste arter kan nævnes en række mere eller mindre sjældne
arter , der gennem årene er observeret på Stormengene: duehøg (1992), sandterne
(1992 og 1998), sort glente (1992), hvidbrystet præstekrave (1995), dværgmåge
(1995) vandrefalk 1998, dværgterne (1999) og dværgfalk 2000.
Et indtryk af træk- og rastefuglenes forekomst ved Stormengene kan desuden
opnås ved et udtræk fra Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen),
tabel 4.
Blandt de arter, der observeres rastende og/eller trækkende ved Stormengene skal
fremhæves de store antal mørkbuget knortegås samt vadefuglene, ikke mindst
almindelig ryle, der visse år forekommer i imponerende antal i og ved reservatet.
2.4.3 Andet
Der er i forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen ikke indkommet oplysninger
om forekomst af padder og krybdyr i Stormengene. Hare, rådyr og ræv forekommer almindeligt i området. Krondyr er også observeret i reservatet (T. B. Hansen,
pers. medd.).

Rådyr på Stormengene 2003 (Foto: E.M. Jacobsen).
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Tabel 4: Udtræk af DOF-basen (maks-tal 1998-2003).
_______________________________________________________________________
Antal
Antal
Svaleklire
1
Skarv
13
Mudderklire
4
Fiskehejre
4
Stenvender
46
Grågås
70
Dværgmåge
1
Mørk. knortegås
3000
Hættemåge
222
Bramgås
26
Stormmåge
43
Gravand
230
Sildemåge
1
Gråand
10
Sølvmåge
61
Pibeand
79
Svartbag
4
Krikand
1
Havterne
40
Spidsand
3
Splitterne
16
Skeand
3
Sandterne
2
Knarand
1
Dværgterne
3
Ederfugl
80
Sandterne
2
Blå kærhøg
1
Gøg
2
Hedehøg
1
Huldue
1
Rørhøg
2
Mursejler
1
Musvåge
3
Bjerglærke
6
Fjeldvåge
1
Sanglærke
45
Tårnfalk
1
Landsvale
40
Vandrefalk
1
Bysvale
8
Dværgfalk
1
Sortkrage
6
Agerhøne
20
Ringdrossel
1
Strandskade
1700
Sangdrossel
7
Stor præstekrave
540
Solsort
16
Lille præstekrave
1
Sjagger
50
Hvid.præstekrave
15
Vindrossel
10
Dobbeltbekkasin
25
Husrødstjert
1
Strandhjejle
170
Stenpikker
9
Hjejle
7000
Bynkefugl
5
Vibe
11
Sortstr. bynkefugl
1
Islandsk ryle
15
Høgesanger
1
Alm. ryle
14000
Engpiber
1300
Dværgryle
145
Skovpiber
2
Temmincks ryle
2
Hvid vipstjert
60
Krumnæbbet ryle
3
Bjergvipstjert
1
Sandløber
662
Stær
5000
Stor regnspove
43
Tornirisk
82
Lille regnspove
2
Bjergirisk
43
Stor kobbersneppe
6
Grønisksen
680
Li. kobbersneppe
350
Bog/kvækerfinke 13650
Rødben
58
Snespurv
40
Hvidklire
23
Sortklire
2
_____________________________________________________________________
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Plejeplan for Stormengene

3.1

Principper, vurdering og målsætning

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med såvel anbefalingerne givet i
Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi (Skov- og Naturstyrelsen 1999) som
de principper, der generelt er gældende for pleje og formidling på Fugleværnsfondens reservater.
I Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi hedder det bl.a., at strandenge, som
har været i vedvarende drift gennem lang tid, og som aldrig har været sprøjtet
eller gødsket, og som derfor oftest rummer et særligt værdifuldt plante- og dyreliv, skal prioriteres højest hvad angår plejeindsatsen. Principielt må sådanne
strandenge ikke overgå i fri udvikling til andre naturtyper.
Ligeledes foreskriver naturplejestrategien, at det er de værdifulde heder, som har
lang historisk kontinuitet og en værdifuld flora og fauna, som skal have højeste
prioritet mht. plejeindsats.
Desuden følger plejeplanen principperne fra de øvrige plejeplaner for Fugleværnsfondens reservater:
• Så vidt muligt skal plejen omfatte relativt enkle midler, der tager udgangspunkt i eksisterende naturtyper – og som i videst muligt omfang kan gennemføres af reservaternes frivillige arbejdsgrupper.
• Så vidt muligt skal plejen fokusere på engangsindgreb, dvs. at området efter
plejens udførelse i så høj grad som muligt skal ”hvile i sig selv” – med minimal vedligeholdelse til følge.
• Plejen skal udføres uden brug af gødskning og pesticider og på en sådan måde,
at der tages størst muligt hensyn til det eksisterende dyre- og planteliv. Endvidere bør virkningen af plejeindgrebene løbende vurderes og plejeplanen om
nødvendigt justeres.
• Formidling af områdets natur- og kulturværdier skal ske på en måde, der sikrer de besøgende god og vedkommende information samt gode adgangsforhold – men ikke fratager publikum glæden ved at ”opdage tingene selv”.

3.1.1 Vurdering af værdier
Stormengenes vel nok største naturmæssige værdier knytter sig til dets autenticitet. Stormengene repræsenterer en i mange henseender unik natur med sin oprindelige karakter og direkte overgang mellem de forskellige og veludviklede naturtyper fra vade over sandmarsk til klithede. Disse naturtyper og deres karakteristiske vegetation med opvækst af en række, såvel på regionalt som nationalt plan,
sjældne plantearter er værdifulde og bevaringsværdige.
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Som en del af det helt unikke Vadehav med de dertil knyttede raste- og ynglefugleforekomster, er Stormengene også en værdifuld fuglelokalitet. Reservatet er
især et meget værdifuldt rasteområde for mørkbuget knortegås og flere arter af
vadefugle, først og fremmest almindelig ryle, der kan forekomme i meget store
antal i og ved reservatet.
Foruden Stormengenes ornitologiske og botaniske værdier er også reservatets
natur- og kulturhistoriske værdier interessante at formidle til besøgende. Strandengens opståen skabt i samspil mellem kultur og natur, dens fremtidige afhængighed af kulturmæssig påvirkning og betydningen af de jævnlige oversvømmelser samt klithedens oprindelige og meget stabile karakter er således oplagte og
vigtige elementer at inddrage i formidlingen.
Der kan ikke uddrages tydelige udviklingstendenser med hensyn til ynglende og
rastende fugle på Stormengene gennem årene. Områdets størrelse og beliggenhed
taget i betragtning, kan der muligvis være en tendens til, at jordrugende og forstyrrelsesfølsomme vadefugle yngler i ret lave tal. Dette kan tænkes at hænge
sammen med prædation fra ræve, færdsel i området og på vadefladerne udenfor
reservatet samt eventuel forekomst af løse hunde.
Ræve regnes for at være et problem for jordrugende fugle på Rømø (Skovfoged
T.W. Fyhn, pers. medd.). Fund af rævegrave på selve Stormengene (foto. S.25)
giver anledning til at tro, at ræveprædation også her har betydning.
Sammenfattende rummer området allerede i dag store naturmæssige værdier, og
indsatsen bør koncentreres omkring at bevare status quo. Med hensyn til rastende
fugle er de vigtigste arealer formodentlig de vadeflader, der ligger i reservatets
yderkant eller støder op til reservatet mod sydvest. Vigtigste forvaltningstiltag her
vil være at mindske forstyrrelser og uønsket færdsel, men egentlig pleje på disse
arealer er hverken mulig eller ønskelig.
Plejeplanen lægger derfor helt generelt kun op til mindre justeringer i den nuværende drift af reservatet Stormengene.
Derimod synes reservatets formidlingsmæssige potentiale stort og langt fra fuldt
udnyttet.

3.1.2 Plejemålsætning
På baggrund af Stormengenes biologiske, landskabelige og kulturbetingede værdier og Fugleværnsfondens formål med reservatet opstilles følgende bredt formuleret plejemålsætning:
At bevare, forbedre og formidle de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske
værdier på Stormengene, herunder at:
• Bevare og forbedre ynglemulighederne for områdets ande- og vadefugle.
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• Bevare og forbedre rastebetingelserne for områdets ande- og vadefugle, herunder almindelig ryle og mørkbuget knortegås.
• Bevare og forbedre vækstvilkårene på sandmarsken og strandengen generelt
med dens karakteristiske lysåbne og zoneinddelte plantesamfund.
• Bevare og forbedre den eksisterende klithede og dens veludviklede hedekær.
• Formidle reservatets biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Plejemålsætningen søges primært opnået gennem:
• Vegetationspleje på de arealer, hvor der gennem årene er foregået en udvikling bort fra den ønskede naturtilstand:
- Ekstentiv kreaturgæsning af områdets sandmarsk/strandenge og klithede.
- Slåning/slæt på strandengsarelaer hvor hegning ikke er mulig samt rundt
om småsøer, saltpander og losystemer.
- Skånsom rydning af uønsket træopvækst på klitheden.
•

3.2

Udarbejdelse og opstilling af enkelte skilte og plancher samt gennemførelse
af guidede natur-/fugleture og andre tiltag, der kan medvirke til at forbedre
formidlingen af reservatets værdier.

Generelle plejeforskrifter

3.2.1 Førstegangspleje
Ved førstegangspleje menes indgreb, der i princippet kun udføres én gang, og
som har til formål enten at skabe en ønskværdig tilstand eller at forberede den
vedligeholdende pleje. Førstegangspleje på Stormengene består først og fremmest
i rydning af træer og buske.
Grundet Stormengenes naturlige og oprindelige karakter samt, for strandengenes
vedkommende, vedvarende driftshistorie er behovet for radikale engangsindgreb
begrænset.
For strandengenes vedkommende vil førstegangsplejen således kun omfatte rydning af vedplanter, eventuel slåning af arealer, der ligger uden for hegnet samt
slåning af højtvoksende vegetation rundt om småsøer, saltpander og losystemer.
På dele af arealerne med klithede ses spredt opvækst af buske og mindre træer,
bl.a. bævreasp. På disse arealer bør uønsket træopvækst fjernes som et førstegangsindgreb. Som beskrevet nedenfor kan det dog ydermere være nødvendigt
løbende at bekæmpe opvækst af primært bævreasp.
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Det bør fremover generelt sikres, at vedplanter ikke spreder sig fra randområderne
og ud over klithede og strandenge. Derfor bør udviklingen løbende følges og uønsket vegetation om nødvendigt fjernes.
Af hensyn til stedets ynglende fugle bør en sådan rydning foretages udenfor fuglenes yngletid og den ryddede vegetation hurtigt fjernes fra området eller brændes på
forsvarlig vis.
Enkelte steder i reservatet er efterladt gammel pigtråd. Denne bør fjernes i forbindelse med plejen (se figur 4).
Formidling
Der findes kun få skilte og ingen informationstavler i reservatet i dag. Der bør
opsættes informationstavler ved p-pladsen mod sydøst samt på diget ved de naturlige ”indgangsveje” til reservatet. Tavlerne bør ikke kun fortælle om de fugle,
der kan opleves i området, men skal også fokusere på stedets botaniske værdier
og forhold som landskabsdannelse, strandengens dynamik, vegetations-zoner
m.m. (se figur 4).
Formidling af denne type bør ikke kun begrænses til selve reservatet, men bør
også omfatte Fugleværnsfondens hjemmeside, brochurer m.m.
Det anbefales desuden at foretage en registrering af besøgstallet (gående på diget).
Arrondering af reservatet
Det anbefales løbende at være opmærksom på mulighederne for at udvide reservatet ved opkøb af tilstødende arealer uden for diget. Det drejer sig om nogle
mindre arealer med såvel klithede som strandeng. Herved vil der kunne foretages
en ensartet og vedvarende pleje på et større sammenhængende areal, end tilfældet
er i dag.
De stillede plejeforslag er sammenfattet i figur 4.
3.2.2 Vedvarende pleje
Med vedvarende pleje menes indgreb, der udføres gentagne gange med det formål at fastholde eller genskabe en given vegetations- eller landskabstype. Som
vedvarende pleje foreslås den nuværende græsningspraksis fortsat og udvidet
samt suppleret af slåning.
Afgræsning
Det eksisterende hegn omfatter ikke den yderste del af strandengen, herunder
annelgræs-zonen, og bedømt ud fra besigtigelsen i juni 2003, kunne en ekstensiv
græsning af disse arealer være fordelagtig for såvel fugle som planter. Det kan
derfor overvejes at flytte den eksisterende hegning nærmere havet eller, som vist på
figur 4, at etablere en ekstra, kystnær fenne. En udvidelse af det eksisterende græsHedeselskabet: 362-03-705
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ningsareal vil forbedre betingelserne for ynglende og rastende fugle og vil ydermere forbedre forholdene for områdets flora.
Eventuel flytning af hegnet skal imidlertid ske velovervejet og græsningen være
ekstensiv, idet arealet også omfatter særdeles følsomme plantesamfund med potentiel risiko for trampeskader på vegetationen samt sandflugt. Da området er
omfattet af klitfredning, vil flytning af hegn desuden kræve forudgående tilladelse
fra Skov- og Naturstyrelsen. Yderligere kan de kraftige oversvømmelser, der især
i vinterhalvåret sker på Stormengene, gøre hegning nærmere havet til et ustabilt
foretagende, som kan tænkes at kræve en del vedligeholdelse.
Hvor det er muligt, er det imidlertid vigtigt, at græsningen (også fremover) omfatter
arealerne mellem loer, småsøer m.m. og helt ud til havstokken. Herved skabes
overgange med lav vegetation mellem land og vand, hvilket er af stor betydning for
ynglende og rastende vandfugle. Mange ande- og vadefugles ynglesucces afhænger
bl.a. af, om ungerne efter klækningen kan komme hen til vandkanten, hvor de kan
hente deres føde. Græsningen omkring loer og vandhuller kan desuden suppleres
med en årlig slåning af vegetationen, når græsningen ophører omkring medio
oktober.
Græsningsperioden bør af hensyn til ynglende fugle i foråret og rastende fugle i
efteråret vare ca. 3 måneder fra omkring 10.-20. juni til 10.-20.september. Det er
vigtigt, at strandengen er grundigt afgræsset ved vækstsæsonens slutning, således
at græsset er lavt ved starten af det følgende års ynglesæson.
Afgræsningen på Stormengene er dog i stor udstrækning reguleret via de indgåede MVJ aftaler for strandengene og klitheden.
Det indebærer konkret, at arealerne kun må afgræsses med heste eller drøvtyggere, og at amtet fastsætter græsningstrykket fra 0,3-1,4 dyrenheder per hektar i
gennemsnit over udbindingsperioden. Minimumsgræsning er fastsat til 0,3 dyrenheder per hektar. Udbindingsperioden varierer alt efter områdets karakter.
Samgræsning mellem kødkvæg og får kunne være en mulighed, der sikrer afgræsning af såvel strandengsområder som klithede. Får er generelt mere sorterende i deres fødevalg end kreaturer og æder gerne vedagtig vegetation, men er
derimod mindre velegnede på våd bund. Der skal således vælges en fårerace med
stor tilbøjelighed til at æde vedplanter som f.eks. gotlandsk pelsfår.
Tilskudsfodring må ikke finde sted på reservatet, idet det vil medføre en ekstern
tilførsel af næringsstoffer til de sårbare naturtyper.
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Slåning
En alternativ mulighed til at flytte hegnet mod kunne derfor være at holde arealerne uden for det eksisterende hegn fri for tilgroning gennem pletvis slåning af
vegetationen. En del af de kystnære arealer er i dag under tilgroning med buske og
høje urter. Disse har visse steder nærmest karakter af ruderater og er uinteressante i
såvel botanisk som æstetisk henseende.
Slæt bør først foretages i juli eller august og skal udføres med klippende/skærende redskaber, som er skånsomme over for floraen. Grundet Stormengenes
størrelse er det næppe realistiske at udføre arbejdet manuelt og det foreslås derfor
udført enten med en mindre traktor påmonteret skiveklipper eller evt. ved brug af
en fingerklipper påmonteret en mindre maskine.
Den afslåede vegetation bør fjernes, da den ellers får en kvælende og næringsberigende effekt, til skade for strandengens naturlige flora. Også omkring loer, småsøer og saltpander, hvor vegetationen præges af højtvoksende arter som strandkogleaks og tagrør, kan slæt/pletvis slåning være medvirkende til at undgå yderligere tilgroning.
Slåning giver sammenlignet med græsning ofte færre plantearter, men til gengæld
færre forstyrrelser af fuglelivet og for nogle engfuglearter endda tilsvarende eller
større tætheder. Desuden vil slåning på det angivne tidspunkt skabe gunstige efterårsbiotoper for rastende vade- og andefugle.
Endeligt skal der i forbindelse med slåning foretages en løbende vedligeholdelse
af alle hegn. Nederste hegnstråd ligger flere steder tilgroet i jordhøjde og udgør
en fare for såvel kreaturer som besøgende. Hegnet bør derfor vedligeholdes ved
1-2 årlige slåninger under nederste tråd.
Afbrænding
Opstår der på længere sigt problemer med vedligeholdelse af klitheden (foryngelse
af hedelyng vegetationen), skal også nævnes afbrænding som en mulig plejeforanstaltning.
Almindelig vedligehold
Til det almindelige vedligehold og pleje af Stormengene bør høre en årlig forårsopsamling af opskyllet skrald, der ofte ender langt oppe på reservatet.
Desuden bør opsatte informationstavler løbende vedligeholdes.

3.3

Plejeplanområder

Af praktiske grunde inddeles plejeplanområdet i det følgende i 2 delområder, der
behandles hver for sig med hensyn til plejemålsætning, plejebehov m.m. (se også
figur 4).
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3.3.1 Område 1: Klithede nær diget
Området omfatter ca. 15 hektar klithede umiddelbart indenfor diget.
Størstedelen af de danske heder er en halvkultur opstået i samspil mellem klima,
jordbund og kulturpåvirkning. Uden en vis kulturpåvirkning vil heder generelt
med tiden gro til med selvsåede nåletræer som bjerg-fyr og løvtræer som birk og
bævreasp.
Heden i reservatet på Stormengene udgør imidlertid en særlig type: klithede med
dominans af dværgdusken revling, som er dannet under meget ringe eller ingen
kulturpåvirkning. For så vidt klitheden ikke udsættes for påvirkning i form af
primært vandstandsændringer eller ekstern næringsstoftilførsel kan denne hedetype betragtes som et stabilt plantesamfund.
Ikke desto mindre findes en vis opvækst af fyr, birk og bævreasp på arealet, hvilket på længere sigt kan udgøre en trussel mod den naturlige dværgbusk- dominerede klithede.
Klitheden er meget følsom over for slid. Især revling er meget sårbar overfor
fysiske påvirkninger og regenererer langsomt. Det betyder, at revling ved f.eks.
kraftig og vedvarende færdsel vil forsvinde og i stedet blive erstattet af et græsdomineret plantesamfund med opvækst af bl.a. græsserne katteskæg og bølget
bunke.
Der blev ved besigtigelsen fundet enkelte rævegrave i området.
Plejemålsætning
Området skal bevares som lysåben klithede domineret af biotopstypiske dværgbuske som revling og hedelyng, der på lavtliggende og fugtige partier danner en
mosaik med små og veludviklede næringsfattige hedekær med opvækst af bl.a.
fin bunke, klokke ensian, liden soldug og benbræk.
Området skal rumme yngle- og fourageringsmuligheder for sanglærke og engpiber og fourageringsmuligheder for tinksmed og krikand.
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Opvækst af bævreasp i delområde 1 (Foto: E.M. Jacobsen).

Plejeforslag
Området opfylder i det væsentligste allerede plejemålsætningen, men bør også
fremover underlægges en ekstensiv afgræsning med kreaturer. Den uønskede
træopvækst skal fjernes.
Samtidig kan en ekstensiv kreaturgræsning være med til at skabe en vis foryngelse i dværgbuskene, idet dyrenes færdsel og den medfølgende optrædning af
plantedækket giver gode muligheder for frøspiring.
Bævreasp er oftest den mest problematiske træart at få bugt med. Den formerer
sig ved rodskud, og ved fældning sker der en kraftig regeneration fra træernes
rødder, hvilket betyder at der kommer en tæt og ensartet genvækst. Bævreasp kan
svækkes ved gentagne hugster i forårsperioden under skudvækst. Også birk kræver ofte gentagne rydninger førend den er bekæmpet. Kreaturer æder hverken
bævreasp eller birk i væsentligt omfang, hvorfor det er sandsynligt, at en fjernelse
af vedplanter også fremover er påkrævet med jævne mellemrum.
Desuden kan overvejes, mere pletvist, plejeforanstaltninger som slåning af tagrørs
vegetation i lavninger (afslået materiale fjernes efterfølgende) og pletvis afbrænding af uønsket vegetation.
Der forekommer ræve i området, og fund af rævegrave på selve Stormengene
antyder, at ræve kan være et problem for jordrugende vandfugle. Evt. bekæmpelse af ræve kan ske i samarbejde med Statsskovdistriktet
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En effektiv bekæmpelse af ræve forudsætter dog sandsynligvis en vedvarende
indsats over længere tid, og harmonerer desuden dårligt med det generelle jagtforbud på reservatet.

Rævegrav i delområde 1, sommeren 2003 (Foto: E. M. Jacobsen).

3.3.2 Område 2: centrale og kystnære strandenge
Området omfatter 20 hektar strandeng, d.v.s. hovedparten af reservatet, der gennemskæres af en række såkaldte loer eller tidevandsrender samt småsøer og enkelte tidvist vanddækkede saltpander med opvækst af strand-kogleaks, strandasters, tagrør, salturt, hindeknæ og strandgåsefod.
Hovedparten af reservatets ynglende og rastende fugle er tilknyttet området. På
engene yngler vadefugle som rødben og strandskade samt engpiber og sanglærke.
Trækkende gæs fouragerer og raster ofte på engene.
En forudsætning for opretholdelse af den lave artsrige vegetation og det tilknyttede fugleliv i området er, at engene afgræsses ekstensivt eller slås. Uden pleje vil
de gro til og på længere sigt blive omdannet til artsfattig strandrørsump, domineret af tagrør og strand-kogleaks, for med tiden eventuelt at gro til med krat og
skov.
Selv små forekomster af høj vegetation kan gøre strandengene mindre attraktive
for rastende og ynglende vadefugle som f.eks. almindelig ryle og vibe.
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Strandenge delområde 2, sommeren 2003 (Foto: E. M. Jacobsen).

Hovedparten af delområdet fremstod med dets lysåbne vegetation og spredte
vandflader særdeles attraktivt, for ynglende og rastende fugle i sommeren 2003.
Det skønnes dog, at arealer, der i dag tilhører Fugleværnsfonden men befinder sig
umiddelbart uden for hegnet mod sydvest, med fordel kunne inddrages i græsningen.
Klitområdet yderst mod kysten udgør en distinkt naturtype, men det er alligevel
valgt at inddrage det i område 1, da den foreslåede pleje forudsætter en samlet
pleje af såvel klitområde som de tilstødende strandenge
Plejemålsætning
Området skal bevares som lysåben strandeng med den eksisterende lave vegetation og de eksisterende naturlige vegetationszoner samt spredte åbne vandflader.
Området skal rumme yngle- og fourageringsmuligheder for rødben, stor- og
hvidbrystet præstekrave, strandskade, engpiber og sanglærke samt fourageringsmuligheder for rastende mørkbuget knortegås og almindelig ryle.
Plejeforslag
Området opfylder med sit nuværende udseende og den eksisterende forvaltning
(græsning) i det væsentligste allerede plejemålsætningen. Dog antydede besigtigelsen i sommeren 2003, at arealer umiddelbart udenfor den eksisterende indhegning med fordel kunne inddrages i græsningen eller alternativt slås med le én
gang om året.
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Det foreslås derfor, at man forsøger at rykke hegnet nærmere havet/vadeflade,
eller at de angivne arealer alternativt slås med le én gang om året med henblik på
at øge den floristiske diversitet i området og udvide det eksisterende strandengsareal med gode yngle- og fourageringsmuligheder for ænder, gæs og vadefugle.
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4

Opsummering og prioritering af plejeindgreb

5.1. Opsummering
På baggrund af de fugletællinger, der er foretaget gennem årene på Fugleværnsfondens reservat Stormengene, er det vanskeligt at uddrage langsigtede udviklingstendenser. I den periode, hvor Fugleværnsfonden har ejet og forvaltet Stormengene
(siden 1991) er der således ikke sket deciderede tilbagegange – men heller ikke
fremgange i fuglebestandene.
Der yngler kun få jordrugende, forstyrrelsesfølsomme fuglearter i reservatet, hvilket muligvis kan hænge sammen med forstyrrelser i form af færdsel, løse hunde
m.m. Der forekommer ræve i reservatet, men betydningen af dette for det stedlige
fugleliv kendes ikke.
Der yngler fortsat en række fuglearter karakteristisk for strandeng, kyst og klithede,
og især antallet af rastende fugle i området kan være særdeles imponerende. Flere
af de fuglearter, der ligger til grund for udpegningen af Rømø som Fuglebeskyttelses område, bl.a. mørkbuget knortegås og almindelig ryle, kan forekomme på
Stormengene i store tal.
Den helt store attraktion ved Stormengene er imidlertid områdets uberørte præg.
På Stormengene kan man opleve en unik og oprindelig natur, og ikke mindst er
overgangen mellem de forskellige og veludviklede naturtyper fra vade over
sandmarsk til klithede bemærkelsesværdig.
Det foreslås derfor, at naturplejen ved Stormengene fokuserer på at bevare frem for
at ændre de eksisterende naturforhold.
4.1.1 Prioritering af plejeforslag
1) Den eksisterende græsning kan med fordel udvides en smule eller alternativt
suppleres med en årlig slåning på de angivne arealer, som vist i figur 4.
2) Uønskede vedplanter bør fjernes fra klitheden nær diget.
3) Der bør arbejdes mere med formidling af reservatets naturværdier, dels på stedet, dels på Fugleværnsfondens hjemmeside. Formidlingen skal fokuserer på
den unikke, oprindelige natur, fuglene og de botaniske værdier.
4) Mulighederne for at inddrage naboarealer i reservatets drift og formidling bør
undersøges.
5) Overflødig pigtråd bør fjernes fra reservatet.
6) Den nuværende årlige monitering af reservatets fugleliv bør fortsætte, som beskrevet nedenfor og kan med fordel suppleres med botaniske undersøgelser.
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Der bør desuden tilvejebringes en basal viden om forekomst af padder og
krybdyr på reservatet.
5.3. Monitering
Før, under og efter plejeindgrebene bør foretages en årlig kortlægning af Stormengenes ynglefugle og en sideløbende registrering af arealernes drift. Det anbefales
videre, at moniteringen så vidt muligt foretages af den samme person for at sikre, at
resultater fra forskellige år kan sammenlignes.
Optællingerne af ynglefuglene skal foretages efter de retningslinier, Fugleværnsfonden tidligere har fået udarbejdet og som anvendes på fondens øvrige reservater.
Metoden går i korthed ud på, at området skal optælles 3 gange inden for tidsrummet 20. april til 15. juni. Ved tællingerne fastslås både hvilke arter, der yngler,
ynglebestandenes størrelse samt, om muligt, den omtrentlige placering af yngleterritorierne.
Som en del af moniteringen kan fuglenes yngleudbredelse, f.eks. i GIS-systemet
Mapinfo, sammenholdes med de enkelte delområders drift og vegetationsforhold.
En kortlægning af områdernes botaniske værdier vil kunne vise effekten af plejeindgrebene på floraen.

Figur 4: Forslag til pleje og formidling på Stormengene.
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Stormengene 2003: Diget, der afgrænser reservatet mod nord (Foto: E.M. jacobsen).
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Bilag 1: Matrikelkort, Stormengene
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