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Meget omfattende jagt op til 1995
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Fokusart på Kalø gennem mange år

• Flyoptællinger om vinteren
– Organiseret af A.H. Joensen fra 1965

• Omfattende mærkning og genfangst
– Stavns Fjord, Christiansø, Mandø, Saltholm
– A.H. Joensen, N.E. Frantzmann, H. Noer, T.K. Christensen m.fl.

• Økologiske studier i Vadehavet
– K. Laursen m.fl.



Fotos fra Kaløs arkiv



Væsentlige resultater (udvalg)

• Mange flere overvintrende ederfugle end ynglende
– Estimeret > ½ million i 1970’erne
– Ynglebestand: 7500 par i 1970

• Overblik over trækruterne
– En stor del af Østersøbestanden overvintrer i DK
– Danske ederfugle er mest standfugle, nogle trækker til Vadehavet



Østersøbestanden

https://migrationatlas.org



Væsentlige resultater (udvalg)

• Mange flere overvintrende ederfugle end ynglende
– Estimeret > ½ million i 1970’erne
– Ynglebestand: 7500 par i 1970

• Overblik over trækruterne
– En stor del af Østersøbestanden overvintrer i DK
– Danske ederfugle er mest standfugle, nogle trækker til Vadehavet

• Jagtens påvirkning spredt over mange ynglebestande



Højt jagttryk – bæredygtig jagt?

• Ph.d. Rune Tjørnløv 2014-19 – mere senere
• Bestanden voksede (tilsyneladende) gennem 1970’erne
• Hvordan var det muligt?
• Bestanden var sandsynligvis større end antaget

– Op til 2 mio. omkring 1990
• Optimale forhold i øvrigt:

– Masser af mad – eutrofiering og kolde vintre var godt for muslinger
– Prædatorer i bund

• Havørn næsten udryddet
• Mårhund endnu ikke ankommet
• Mink et mindre problem?



At tælle ederfugle
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Danmark: hundreder af øer, de fleste flade og åbne Finland: titusinder af øer med klipper og krat

• Lige ud af landevejen – eller næsten umuligt?
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Bestandsudviklingen siden 1980’erne

• Ynglebestand DK
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• Totalbestand Østersøen
– Meget usikker
– Stor tilbagegang siden 1990’erne
– Især ynglebestand i Finland



Tællinger af forårstræk
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30-32% hunner



Faldende jagtudbytte siden 1995
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Hvorfor er bestanden gået tilbage?

• Ph.d. Rune Tjørnløv 2014-19
– Finansieret af MST

• Bestandsmodellering
– Baseret på mærkningsdata fra DK, SF, S, NL

• Jagten har ikke haft væsentlig betydning
• Gradvist faldende overlevelse for hunner efter 2000

– Prædation i kolonierne (havørn, mink, mårhund)
– Især i Finland, breder sig vestpå

• Også faldende reproduktion eller ællinge-overlevelse
– Mindre og dårligere føde?



Næste skridt: Adaptiv forvaltning

• En fælles målsætning
• En eller flere modeller af systemet
• Forvaltningsbeslutninger baseret på output fra modeller
• Overvågning af relevante aspekter
• ‘Learning by doing’
• Regelmæssig evaluering af mål, virkemidler og effekter

• Bruges ofte i konfliktsituationer
• Også til jagtforvaltning, fx under AEWA



Lidt om AEWA

• African-Eurasian Waterbird Agreement
– Alias Vandfugleaftalen

• Aftale under Bonn-konventionen (CMS)
– Indgået 1995, trådt i kraft 1999, Holland som drivkraft

• Regulerer beskyttelse og forvaltning af trækkende 
vandfuglebestande

• Juridisk bindende!



Hvad siger AEWA?

• Arten er rødlistet (EN) i Europa – i DK kun NT!
• Ederfugl (Østersø/Nordsø) er siden 2019 listet i AEWA Tabel 1 som 

kategori A4
• Det betyder at:
• Der skal laves en International Single Species Action Plan (ISSAP)

– Hvad kan og vil landene gøre for at hjælpe arten?

• Hvis der skal være jagt, kræves der en adaptiv forvaltningsplan
– Tradition for jagt især i DK og Finland/Åland



Status for processen

• AEWA handlingsplan i færdigt udkast
• Skal godkendes af medlemslandene

– MOP udsat til september 2022 …

• I mellemtiden …
• Adaptiv forvaltningsplan under udarbejdelse

– Koordineret af Finland
– Udkast næsten færdigt



Hvad indeholder planen?

• En foreløbig målsætning
– Genopretning af bestanden

• Et forslag til overvågningsprogram
• En bestandsmodel

– Til at vurdere effekten af jagt

• Et forslag til fordeling af jagtkvoter
– Hvis det vurderes at jagt (på hanner) er mulig

• En struktur for hvordan beslutninger tages
– Vigtig rolle for AEWA arbejdsgruppe om dykænder



Tak!

• Miljøstyrelsen
• Rune Tjørnløv
• Thomas Kjær Christensen
• Thomas Bregnballe
• osv.
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