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Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle

DOF påbegyndte i 1998 et landsdækkende overvågningsprojekt med det formål at opnå den
bedst mulige indsamling af yngledata om godt 50 sjældne ynglefugle, der er medtaget på den
nationale rødliste. Projektet dækker generelt de arter, hvis samlede ynglebestande er på under
100-150 par eller som yngler på færre end 10 lokaliteter.

Et vigtigt formål med projektet er, at det skal medvirke til at fremme bevaringen af vore tru-
ede og sjældne ynglefugle ved, at den erhvervede viden om arterne omsættes til konkrete
handlingsplaner. Målet er at udgive én forvaltningsplan årligt for de mest truede af arterne.
Denne forvaltningsplan for Hjejle udgør således projektets målopfyldelse i 2001.Tidligere er
der i projektets regi udarbejdet forvaltningsplaner for Hvid Stork (1999) og for Toplærke
(2000). I år 2002 er Rød Glente prioriteret.

Cirka 45 frivillige artskoordinatorer står for selve dataindsamlingen. De udgør sammen med
en projektstyregruppe DATSY – DOF’s Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle.
Artskoordinatorerne fungerer som kontaktperson for de feltornitologer, der registrerer sjældne
ynglefugle i naturen, og laver på grundlag af det indsamlede materiale en årlig statusopgørelse
for arten. Nogle varetager selv overvågningen af den art, de er koordinator for. Resultaterne af
dataindsamlingen offentliggøres i en årlig rapport i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.
Projektets baggrund og metoder er i øvrigt nærmere beskrevet i arbejdsgruppens første rap-
port (Grell 1999). Projektet er ligeledes fyldigt omtalt på foreningens hjemmeside:
www.dof.dk.

Projektet støttes økonomisk af Aage V. Jensens fonde.



• Hjejlen er i 2001 eftersøgt som ynglefugl på
alle potentielle ynglelokaliteter; 4-5 ynglepar
blev registreret på kun 3 lokaliteter.

• Det kan hermed konstateres, at den langvari-
ge bestandstilbagegang fortsætter, og at Hjej-
len nu er meget tæt på at forsvinde som dansk
ynglefugl.

• Det kan ligeledes konstateres, at der savnes
detailkendskab til ynglehabitaten, til ynglere-
sultaterne på lokaliteterne samt til nyttevirk-
ningerne af de iværksatte plejetiltag.

• På det grundlag anbefales det, at iværksætte
en mere målrettet statslig forvaltning af
Hjejlen og dens ynglelokaliteter. Det indebæ-
rer, at der i Skov- og Naturstyrelsen bør afsæt-
tes de ressourcer, der kan sikre, at en målrettet
monitering og erfaringsopsamling kan ud-
møntes i den praktiske naturforvaltning på
statsskovdistrikterne.

• Det anbefales, at der i Skov- og Natursty-
relsens regi (som det f.eks. også er gjort med
Engsnarren) snarest muligt etableres en
arbejdsgruppe, der kan koordinere og evalue-
re moniteringen og forvaltningstiltag, og som
kan formidle viden til de, der udfører plejen
på lokaliteterne.

Tak
En lang række personer og myndigheder har
bidraget til denne rapport med forskellige oplys-
ninger, optællingsdata, kommentering af tidlige
versioner af manus og andre bidrag. DOF og for-
fatterne er meget taknemmelige for denne støtte
til projektet, der har tilvejebragt mange nyttige

oplysninger og medført en klar forbedring af
rapportens faglige kvalitet.

For denne bistand til projektet takkes navn-
lig Sten Asbirk og Erling Krabbe fra Skov- og
Naturstyrelsen. Desuden takkes statsskovdistrik-
terne i Nordjylland, Hanherred, Thy, Kloster-
heden, Ulborg, Oxbøl, Feldborg og Palsgård.
En særlig tak rettes til Anton Linnet, Thy Stats-
skovdistrikt, for at have stillet distriktets optæl-
lingsdata til rådighed for projektet og for rund-
visning til de vigtige Hjejle-lokaliteter i Thy.
Erling Krabbe og Ib Nord Nielsen har velvil-
ligt stillet fotos til rådighed for projektet.

En række aktive medlemmer af DOF takkes
varmt for deres hjælp med at fremskaffe oplys-
ninger om tidligere og nuværende ynglelokalite-
ter for Hjejle: Niels Peter Brøgger, Christian
Hjorth, Tommy Kaae, Thorkild Lund, Lars H.
Mortensen, Poul Hald-Mortensen, Leif Novrup,
Kent Olsen, Ole Olesen,Albert Steen-Hansen og
Egon Østergaard.

Hartmut Heckenroth fra Staatliche Vogel-
schutzwarte Scarnhorststraße 1, 30175 Hann-
over,Tyskland har venligst bidraget med informa-
tioner om det tyske artshjælperprogram og
bestandsudviklingen i den tyske Hjejlebestand.

Hans Jørgen Degn, Ringkøbing Amt, og
Stefan Pihl, Danmarks Miljøundersøgelser, takkes
for faglig kritik af manuskriptet. Zoologisk Mu-
seum i København takkes for at have stillet ring-
mærkningsmateriale til rådighed for projektet.

Sidst men ikke mindst takkes Aage V. Jensens
Fonde for økonomisk støtte, uden hvilken dette
forslag til en forvaltningsplan for Hjejlen ikke
kunne være lavet.







Ynglebestanden af Hjejle Pluvialis apricaria i
Danmark er i løbet af de sidste par århundreder
reduceret drastisk.Arten var tidligere karaktérfugl
på de jyske heder, hvilket har givet den en plads
i kulturhistorien, berømmet af især digteren
Steen Steensen Blicher. Men nu er Hjejlen
meget tæt ved at lide samme skæbne som en
anden af tidligere tiders markante hedefugle,
urfuglen Tetrao tetrix, der ophørte med at yngle i
slutningen af 1990’erne. Det haster derfor ganske
meget med at målrette indsatsen i kerneområder-
ne, så vi kan forhindre, at Hjejlen bliver den
næste tidligere vidt udbredte danske fugleart, der
forsvinder fra vores fauna.

Arten er omfattet af Miljø- og Energimini-
steriets seneste danske rødliste (Stoltze & Pihl
1998), hvor den betegnes som værende akut
truet.

Arten indgår i DOF’s Projekt Truede og Sjældne
Ynglefugle, der årligt siden 1998 har estimeret
bestandsstørrelsen. Projektet har i 2001 sat fokus
på Hjejlen og foretaget et detaljeret studie af
artens danske bestand i et projekt, hvis formål er
at:

1) foretage et præcist estimat af artens udbre-
delse og bestandsstørrelse,

2) opsummere den eksisterende viden om
den danske bestand,

3) vurdere hvilke trusler, der er mod arten
samt,

4) vurdere om eventuelle forvaltningstiltag
vil kunne begunstige arten.

Resultaterne præsenteres og diskuteres i nærvæ-
rende forvaltningsplan.









  


Hjejlen er udbredt i det palearktiske område fra
Island i vest til det centrale Sibirien i øst. End-
videre er der småbestande i Grønland og Elles-
mere Island. Den europæiske bestand er estime-
ret til 440.000 til 785.000 ynglepar, hvoraf halv-
delen yngler på Island, en fjerdedel i Norge og
hovedparten af resten i Rusland, Finland, Sverige
og Storbritannien (Crick 1997). Verdensbestan-
den er med et groft skøn, som følge af, at den
sibiriske bestandsstørrelse er meget svær at esti-
mere, vurderet til 1,1-1,9 millioner par (Byrkje-
dal & Thompson 1998).

Populationsudvikling i Europa
Hjejlen har en meget stor del af sin globale
population i Europa, hvor det vurderes, at
Hjejlen har en gunstig beskyttelsesstatus, omend
med langsigtet nedadgående tendens i de sydlige
bestande (Tucker & Heath 1994). Hjejlen er
opført i bilag 1 til EF fuglebeskyttelsesdirektivet,
hvilket forpligter samtlige medlemslande, herun-
der Danmark, til at træffe særlige beskyttelsesfor-
anstaltninger over for artens levesteder for derved
at sikre, at den kan overleve og formere sig i
udbredelsesområdet. Hjejlen er endvidere omfat-
tet af Bern Konventionen (bilag III) og Bonn
Konventionen (bilag II) samt den såkaldte vand-
fugleaftale (AEWA; Linsley et al. 2001).

Siden midten af det 19. århundrede er der sket en
betydelig indskrænkning i det sydligste af artens
udbredelsesområde i det nordvestlige Europa.
Tidlige tiders store bestande er således forsvundet
eller næsten forsvundet fra Danmark, Belgien,
Luxembourg,Tyskland og Polen, mens bestanden
er formindsket i de sydlige egne af Sverige og
Norge (Crick 1997). De sydlige bestande blev
tidligere regnet som en særskilt underart P. a. apri-

caria adskilt fra de nordlige bestande P. a. altifrons
fra bjergegne i Island, Skotland, Norge, Sverige
og Finland. Opdelingen accepteres ikke længere,
men der mangler forskning på feltet (Byrkjedal &
Thompson 1998). Der er dog tilsyneladende for-
skelle i bestandsudviklingen, idet de nordlige
bestande synes at være stabile (BirdLife Internati-
onal/European Bird Census Council 2000).

Populationsudvikling i Danmark
Hjejlen var tidligere en almindeligt udbredt yng-
lefugl på de jyske heder og med enkelte ynglefo-
rekomster på Øerne. Kjærbølling (1852) skriver,
at arten bebor de store hedestrækninger og
moser i Jylland og hertugdømmerne, en stor del
af Vadehavsøerne samt Læsø og Bornholm, men
anfører ingen bestandsstørrelse. Fra slutningen af
1800-tallet var bestanden i tilbagegang i takt med
at arealet med hede mindskedes som følge af
opdyrkning, tilplantning og aftagende kreatur-
græsning (Løppenthin 1967).

Den negative udvikling i bestanden fortsatte i
1900-tallet (Fig. 1). I 1929 skriver Heilmann &
Manniche således, at Hjejlen år for år aftager
stærkt i tal på de jyske heder, og i 1930 vurderes
bestanden til at være noget under 100 par (Kjær
1932). Som resultat af en grundig feltundersøgel-
se i slutningen af 1930’erne vurderede Thamdrup
(1939) bestanden til 45-78 ynglepar. Udbredel-
sen var nu reduceret til fire områder: klitheder i
Thy (19-30 par), heder i Midt-/Vestjylland (17-
19 par), Syd-Læsø (5-14 par) samt Lille Vildmose
(4-15 par).

I årene 1963-66 eftersøgtes arten på alle de
lokaliteter, hvor der var en svag mulighed for, at
den kunne yngle.Ynglepar blev fundet på 7 loka-
liteter i 3 amter: Kallesmærsk Hede (1-6 par),
Lille Vildmose (0-2 par), Stor Vildmose (0-2 par),



Hanstholm Reservatet (4-9 par) og tre andre lo-
kaliteter i Thy (i alt 2-5 par). Den samlede be-
stand blev i undersøgelsesårene opgjort til 8-9
som minimum og 17-21 som maksimum (Fabri-
cius & Hald-Mortensen 1969).

I 1984 anslog Sørensen & Dybbro (1985)
bestanden til 5-12 ynglepar. På baggrund af en
undersøgelse af hedefugle blev bestanden estime-
ret til 5-6 par i 1993 og 7-11 par i 1994 (Jensen
& Brøgger-Jensen u.å.). I forbindelse med Pro-
jekt Truede og Sjældne Ynglefugle er der i alle år
siden 1998 indsamlet oplysninger om danske
ynglepar, der er opgjort til 8-9 par i 1998 (Grell
1999), 4-6 par i 1999 (Grell 2000) og 3 (2-5) par
i 2000 (Grell 2001).

Tyngdepunktet for udbredelsen har siden
1930’erne været i Thy (Fig. 2): 19-30 par af i alt
45-78 i 1930’erne (Thamdrup 1939), ca. to tred-
jedele af alle parrene i 1960’erne (Fabricius &
Hald-Mortensen 1969), tre fjerdedele af alle par,
heraf alle sikre par i 1984 (Sørensen & Dybbro
1985) samt alle på nær 2-3 par på én anden loka-

litet (Borris Hede) i 1990’erne (Jensen & Brøg-
ger-Jensen u.å.).

Trusler
Tilbagegangen i Hjejlens sydlige bestande skyl-
des, at arealet af ynglebiotopen (hede) er kraftigt
reduceret samt, at de tilbageværende heder mar-
kant har skiftet karaktér. Arealet i Danmark med
hede er således reduceret til mindre end 10% af
arealet i starten af 1800-tallet (Fig. 3). Endvidere
er der sket en fragmentering af hedearealerne,
dvs. arealerne er blevet mindre og der er blevet
længere mellem dem. Arealnedgangen er dels en
følge af opdyrkning og tilplantning, dels af natur-
lig tilgroning (Riis-Nielsen et al. 1991).

Heden er som biotop i dag beskyttet af Na-
turbeskyttelsesloven, men da heden kun sjældent
er et stabilt plantesamfund, er det nødvendigt
med pleje i form af afgræsning, hugst og afbræn-
ding for at bevare heden. Hvis dette ikke sker vil
hedens vegetation af dværgbuske, græsser og



Figur 1:Antallet af ynglepar af Hjejle Pluvialis apricaria i Danmark i 1937-2001 (med tendens linie og maksi-
mum-minimum angivelse).

The Golden Plover Pluvialis apricaria population in Denmark in 1937-2001.
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Figur 2: Kort over danske ynglelokaliteter for Hjejle
Pluvialis apricaria i 1930’erne (Thamdrup 1939),
1960’erne (Fabricius & Hald-Mortensen 1969) og i
2001 (denne undersøgelse). Mindre prikstørrelse i
2001 viser lokaliteter med sandsynlige ynglepar.

Map showing Danish breeding sites for the Golden Plover
Pluvialis apricaria in 1930s (Thamdrup 1939), 1960s
(Fabricius & Hald-Mortensen 1969) and 2001 (this
study).
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laver overvokses og udkonkurreres af træer og
buske.

Den tilbageværende hede er ikke et repræsenta-
tivt udsnit af hederne fra 1800-tallet, idet det kun
er de mest tørre og sandede heder, som er beva-
ret. Endvidere er der sket megen dræning og
opdyrkning i områderne, så der på de nuværen-
de heder ikke længere findes den tidligere mo-
saik af tør hede, hedemoser, småsøer og enge.

I 1800-tallet og helt frem til den første halvdel af
1900-tallet var der en hel del små hedebrug på
de jyske heder. Hedebrugene havde traditionelt
både områder der var tilsået med afgrøder, enge
der anvendtes til høslæt, græsdækkede brakmar-
ker samt store hedestrækninger, der kun anvend-
tes til fåreafgræsning. Lyngtørv blev anvendt til så
forskellige formål som fyldmateriale på mød-
dinger, brændsel, gødskning med asken efter
afbrænding samt til hegn og diger (Jensen &
Brøgger-Jensen 1996). Disse forskellige anven-
delser af heden bevirkede, at der skabtes en stor

variation i plantesamfundets alder og struktur –
og derved en mosaik i heden, der sikkert begun-
stigede Hjejlen.

Afgræsningen af hedearealerne var et væsentligt
element i de gamle hedebrug, men er efterhån-
den helt ophørt, hvilket bevirker, at der indvan-
drer græsser eller revling på bekostning af lyngen.
Desuden forsvinder lavarealerne, men de kan dog
genetableres med et lavt græsningstryk (Riis-
Nielsen 2001). Afgræsningen har en stor betyd-
ning for Hjejlen, hvilket illustreres af, at Hjejlen i
1933 forsvandt som ynglefugl fra De Peel i det
sydlige Holland, da antallet af får nåede sit mini-
mum, på trods af, at der på det tidspunkt stadig
var et stort område med god ynglehabitat tilbage.
Det var således primært anvendelsen af heden og
ikke det formindskede hedeareal, der bevirkede,
at Hjejlen forsvandt herfra. (Fig. 4; Noorden
1997). I Danmark har såvel antallet af får som
arealet med hede gennemløbet en tilsvarende
udvikling, som her illustreret med historiske data
fra Ringkøbing Amt (Fig. 5).



Figur 3: Kort over hedens udstrækning i Jylland i henholdsvis 1800 og 1951 (fra Hansen 1980).

The extension of heathland in Jutland in 1800 and 1951 respectively (from Hansen 1980).





Figur 4: Udviklingen i arealet (hektar) med hede og hedemose og antallet af får i De Peel, Holland i 1850-1970
(fra Noorden 1997). Pilen angiver, at Hjejlen Pluvialis apricaria uddøde i De Peel i 1933.

The area of heath-/peatland and sheep population in De Peel, Netherlands in 1850-1970 (from Noorden 1997).The ar-
row indicates extinction of the Golden Plover Pluvialis apricaria in De Peel in 1933.
Open column = area of heathland, shaded column = number of sheeps.
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Figur 5: Udviklingen i arealet (hektar) med hede i Danmark og antallet af får i Ringkøbing Amt i 1850-1970 (fra
Riis-Nielsen et al. 1991).

The area of heathland in Denmark and the sheep population in Ringkøbing County (Western Jutland) in 1850-1970 (from
Riis-Nielsen et al. 1991). Open column = area of heathland, shaded column = number of sheeps.
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De ekstensive hedebrug skabte en variation i
plantesamfundet, der øjensynligt er nødvendig
for, at Hjejlen kan yngle i området. Men samfun-
dets udvikling – og navnlig udviklingen i land-
bruget – har bevirket, at det ikke længere er ren-
tabelt at anvende heden til ekstensivt landbrug.

Hedens plantesamfund påvirkes i dag også af luft-
båren næringsberigelse i form af forurening med
kvælstofforbindelser. Det forøgede indhold af
atmosfærisk kvælstof er især en sideeffekt ved
den stærkt stigende danske svineproduktion de
seneste årtier. Den luftbårne næringsberigelse
medfører, at græsser favoriseres på bekostning af
lyng og laver. Den stigende kvælstofforurening
fører hermed til en hastigere succession og til-
groning af hederne, der gør heden mere uegnet
som levested for Hjejlen. Sammenfaldende med
de stigende kvælstofmængder er der de senere år
konstateret stadig hyppigere angreb af lyngblad-
biller (Lochmaea suturalis) på danske heder (Riis-
Nielsen 2001). De hyppige lyngbladbille-angreb
giver hedelyngen vanskeligere vækstvilkår, da bil-
lerne fuldstændig kan afløve planterne.

Som andre fuglearter der yngler i åbne biotoper,
reagerer Hjejlen på menneskers tilstedeværelse. I
en engelsk undersøgelse var fuglenes flugtafstand
typisk ca. 200 m, der var dog betydelige forskel-
le mellem de undersøgte lokaliteter (Yalden &
Yalden 1989). Det er ikke artens umiddelbare
reaktion på menneskers tilstedeværelse i territo-
riet, der er væsentlig, men snarere om rugningen

genoptages når forstyrrelsen ophører. Vurderin-
gen af Hjejlens følsomhed kræver registrering af
ynglesucces og relatering af denne til graden og
typen af forstyrrelse. Det er bemærkelsesværdigt,
at en afmærket vandresti løber ganske tæt ved 1-
2 af de mest sikre danske Hjejleterritorier, men
antallet af naturvandrere og deres adfærd er dog
ikke nærmere kendt. På Borris Hede yngler
Hjejlen i et militært nedslagsområde, hvor der
skydes cirka 300 dage om året. Herudover er der
hyppige militære aktiviteter med køretøjer og
soldater. Menneskelig forstyrrelse har dog næppe
nogen betydende effekt på de øvrige danske
ynglepar, hvor fuglene yngler i områder med
adgangsforbud.

I vinterkvarteret er jagt formodentlig den
væsentligste trussel mod Hjejlen. Mens arten har
været fredet i Danmark siden 1983 (Rasmussen
1994), er jagt på Hjejle fortsat tilladt i flere lande
i Syd- og Vesteuropa.Antallet af nedlagte Hjejler
i Sydvesteuropa og Nordafrika anslås til mere end
100.000 per år (Linsley et al. 2001). Jagtens be-
tydning for den danske ynglebestand er ukendt.
Der er dog ingen tvivl om, at det har en markant
negativ betydning, hver gang en dansk fugl ned-
lægges, specielt hvis der er tale om adulte fugle
fra produktive par. De tyske myndigheder er be-
kymrede over jagten i Hjejlens vinterkvarter, og
anser den som en af hovedårsagerne til, at der,
trods ihærdig indsats for at beskytte de tyske yng-
lepar, kun er begrænset succes med at øge
bestanden (G.Adams in litt.)





Habitat

De nordlige bestande er hjemmehørende i lav-
arktiske og lavalpine områder, hvor de er tilknyt-
tet tundraen og andre åbne biotoper med lav
vegetation. De sydlige bestande, herunder den
danske findes på træløse hedeflader med lav
vegetation (Løppenthin 1967). Der findes dog i
litteraturen beskrevet nogle eksempler på afvigel-
se fra hovedmønsteret, idet Hjejlen gennem tiden
enkelte gange er fundet ynglende i f.eks. højmo-
se, græsfenne nær tørvemuldsflade og høj, uregel-
mæssig lyng med birkevækst (Jensen & Brøgger-
Jensen u.å.).

De nuværende danske ynglelokaliteter er beskre-
vet som store, åbne og ensartede hede- eller klit-

hede flader med lav vegetation og en ensartet
topografi (Jensen & Brøgger-Jensen u.å.). En lav
og sparsom hedevegetation er utvivlsomt meget
væsentlig for Hjejlen. Kjær (1932) skriver således,
at “Hjejlen foretrækker dårlig lyng, dvs. ikke for
høj og med åbne pletter og tuer med noget fug-
tighed og der skal være godt med rensdyrlav”. I
en engelsk undersøgelse er det påvist, at yngle-
fuglene foretrækker en sparsom hedevegetation
på 5-8 cm og undgår vegetation højere end 12
cm (Whittingham et al. 2000). Denne undersø-
gelse viste endvidere, at reden oftest blev placeret
inden for få kilometer af græsdækkede marker
eller enge, hvor de voksne fugle kan søge føde.
Disse forhold er øjensynligt også gældende for de
danske ynglelokaliteter (Jensen & Brøgger-



 

Borris Hede; typisk dansk Hjejle Pluvialis apricaria ynglehabitat med store åbne og træløse hedeflader.

Borris Hede; a military shooting area and the southernmost Danish habitat for breeding Golden Plover Pluvialis apricaria.
(Foto: Erling Krabbe).



Jensen 1996). Det må dog formodes, at kravet om
marker og enge uden for selve yngleterritoriet er
et relativt nyopstået fænomen, idet hedebrugene
tidligere skabte den variation i heden, som
Hjejlen kræver.

En svensk undersøgelse viste, at sandsynligheden
for at Hjejle yngler på en lokalitet, er positivt
korreleret med størrelsen af arealet. I det sydvest-
svenske undersøgelsesområde var alle lokaliteter
større end 90 ha således besat (Alexandersson
1987). Undersøgelsen er dog ikke direkte sam-
menlignelig med danske forhold, dels fordi den
svenske ynglebiotop er højmose, og dels fordi
undersøgelsen blev foretaget i et område med en
tæt Hjejlebestand.

De nuværende danske ynglehabitater er i en
konstant risiko for at gro til, da heden ikke udgør
et stabilt plantesamfund. Derfor er Hjejlen af-

hængig af naturpleje, der kan fastholde store åbne
og sammenhængende hedearealer, og som kan
sikre den nødvendige variation. I modsat fald vil
hederne blive helt uegnede som levesteder for
Hjejlen.

Yngletid
Hjejlen lægger sine (tre)-fire æg i slutningen af
april og disse klækker i månedsskiftet maj-juni
efter 28-31 dages rugning. Ungerne er flyvefær-
dige efter 25-33 dage, og bliver meget hurtigt
uafhængige af forældrefuglene. Efter klækningen
føres Hjejleungerne hen til de dele af yngleom-
rådet, der er fugtige og med lidt højere og tætte-
re vegetation. Her kan ungerne finde både føde
og skjul i hele perioden ind til flyvefærdighed.

Mens de voksne fugles føde vides at bestå af
biller, regnorme, insekter, edderkopper mv., samt
bær, græs og frø (del Hoyo et al. 1996), er der



Borris Hede; afbrændt hede i Hjejlens Pluvialis apricaria ynglehabitat.

Borris Hede; the breeding site for the Golden Plover Pluvialis apricaria after fire. (Foto: Erling Krabbe).



kun sparsomt kendskab til ungernes føde
(Linsley et al. 2001). Men som tilfældet er med
andre vadefugleunger, lever de formodentlig pri-
mært af animalsk føde i form af forskellige inver-
tebrater.

Yngledygtighed opnås efter to år, og parrene
holder sammen hele livet med stor troskab til
ynglelokaliteten (del Hoyo et al. 1996). Ældste
kendte fugl blev 12 år og 2 måneder (Cramp &
Simmons 1983). De populationsdynamiske
aspekter såsom reproduktion og mortalitet er helt
ukendte for de danske ynglefugle. Via studier i
det nordøstlige Skotland har Parr (1980) bereg-
net en levetid på godt seks år med en førsteårs
overlevelse på 59 % og en årlig overlevelse heref-
ter på cirka 78 %.

Træk og overvintring 
Der er ikke noget nærmere kendskab til de dan-
ske ynglefugles trækforhold og vinterkvarter, da
der ikke i ringmærkningsmaterialet fra Zoolo-
gisk Museum i København findes nogle genfund

af dansk ringmærkede ynglefugle (Zoologisk
Museum in litt.). Det formodes dog, at fuglene
hovedsageligt overvintrer i Sydvesteuropa lige-
som de øvrige skandinaviske bestande (Linsley et
al. 2001).

De danske ynglefugle ankommer i marts og
de voksne fugle trækker væk igen i juli, mens
ungerne bliver indtil august-september (Salo-
monsen 1967).

Skandinaviske, russiske og sibiriske Hjejler
optræder talrigt som trækgæster i Danmark.Ved
en landsdækkende optælling i oktober 1993 blev
det skønnet, at 240.000 fugle rastede i Danmark
på dette tidspunkt (Rasmussen 1994). Det bety-
der, at de danske lokaliteter er af international
betydning som rasteområder for arten. De skan-
dinaviske bestande af Hjejler ses i Danmark næ-
sten året rundt.

Efterårstrækket varer fra juli til november og
forårstrækket fra marts til maj. Fuglenes væsent-
ligste overvintringsområde er i Sydvesteuropa,
men et mindre antal overvintrer ligeledes i Dan-
mark (Meltofte 1993).





Som et led i forarbejdet til nærværende forvalt-
ningsplan gennemførte DOF en landsdækkende
monitering af de tilbageværende ynglelokaliteter
for Hjejle i løbet af forsommeren 2001. En række
tidligere ynglelokaliteter blev inkluderet i under-
søgelsen.

Moniteringen i 2001 havde følgende delmål:
• at opnå et aktuelt, fuldt dækkende kendskab

til antallet af ynglepar og deres geografiske
lokalisering,

• at registrere ynglelokaliteternes habitatkvalitet
og eventuelle trusler,

• samt at vurdere hvilke forvaltnings- og pleje-
tiltag, der ville kunne begunstige arten.

Metode
For at opnå et kvalificeret estimat på antallet af
par i Danmark blev en række kyndige lokal-
kendte feltornitologer opfordret til at besøge
egnede ynglelokaliteter for Hjejle. Lokaliteterne
blev udvalgt i samarbejde med disse personer. På
denne vis blev stort set alle de lokaliteter, hvor
det var tænkeligt, at arten kunne yngle, besøgt
eller vurderet i løbet af ynglesæsonen (Tabel 1).

DOF’s centrale projektmedarbejdere udfærdi-
gede en vejledning i, hvordan og hvornår arten
bedst registreres på ynglelokaliteten. Denne blev
fremsendt til alle observatører sammen med et
særligt skema til registrering af habitaten. Det
sidstnævnte skema skulle dog kun udfyldes af
observatøren, hvis man konstaterede ynglefugle
på lokaliteten.

Det blev endvidere søgt at indsamle alle de
oplysninger, der eksisterer i andet regi om yng-
lende Hjejler. Bl.a. indgår det materiale, der er
indkommet til DOF’s Projekt Truede og Sjældne
Ynglefugle siden 1998 som grundlag for under-
søgelsen. Projektets centrale koordinatorer har i
forbindelse med udarbejdelse af nærværende for-

valtningsplan besigtiget hovedparten af kerne-
områderne og diskuteret plejetiltag på lokalite-
terne med Skov- og Naturstyrelsens relevante
medarbejdere.

Kontakt til statsskovdistrikterne 
For at opnå den mest aktuelle viden om pleje af
heder og klitheder (og om Hjejlens forekomst),
blev der fremsendt en skriftlig forespørgsel til alle
relevante statsskovdistrikter, der rummer nuvæ-
rende eller tidligere potentielle ynglelokaliteter
for Hjejle. Næsten alle svarede positivt tilbage, og
bidrog efterfølgende i varierende grad med rele-
vante oplysninger.

Særligt værdifulde var de oplysninger, som
projektet modtog fra Thy Statsskovdistrikt. Det
er i øvrigt det eneste distrikt, der selv har regi-
streret ynglende Hjejler. Thy Statsskovdistrikt
foretager hvert andet år (sammenfaldende med
årets undersøgelse) en registrering af Hjejle samt
andre af hedens fåtallige arter som Tinksmed
Tringa glareola,Trane Grus grus og Mosehornugle
Asio flammeus (se også Linnet 2001). Denne regi-
strering gennemføres af ansatte på distriktet i
månedsskiftet maj/juni.

På de militære arealer på Borris Hede og
Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn indsamler
Skov- og Naturstyrelsen mere usystematisk op-
lysninger om ynglefuglene. Disse oplysninger er
ligeledes tilgået projektet via biolog Erling Krab-
be (Driftsplankontoret).

Resultater
I årets yngletællinger blev der sammenlagt regi-
streret 4-5 par Hjejler fordelt på tre lokaliteter.
Der blev desværre ikke fundet hidtil oversete
ynglepar. De tilbageværende sikre lokaliteter fin-
des nu enten på klithede eller (i et enkelt tilfæl-
de) på indlandshede, der anvendes som skydeter-



    



ræn. Fælles for alle yngleområderne er, at de fin-
des på relativt flade træløse slette-lignende area-
ler med meget lav vegetationsdække og kun med
enkelte små forhøjninger (flade, tilvoksede klit-
ter) i landskabet.

Gennemgang af aktuelle ynglelokaliteter
Følgende områder er de lokaliteter, hvor Hjejle i
det seneste årti har ynglet eller, hvor der er tegn
på mulig yngel (se også Tabel 2).

Vangså Hede 

Vangså Hede har i perioden, hvor DOF’s Projekt
Truede og Sjældne Ynglefugle har indsamlet op-
lysninger, været den vigtigste lokalitet med 2-4
ynglepar per år. I 2001 registreredes 2 par på
lokaliteten ved en tælling foretaget af medarbej-
dere fra Thy Statsskovdistrikt.

Hovedparten af Vangså Hede er statsejet, men
enkelte lodder er stadig i privateje.

Thy Statsskovdistrikt holder området fri for



Tabel 1: Oversigt over lokaliteter og optællere i undersøgelsen.
Overview of breeding sites and observers in this study.

Lokalitet Optæller  

Hulsig Hede Lars H. Mortensen m.fl.
Råbjerg Stene Lars H. Mortensen m.fl.
Læsø – Rønnerne Kent Olsen m.fl.
Hanstholm Reservatet Thy Statsskovdistrikt  
Vangså Hede Thy Statsskovdistrikt  
Stenbjerg Hede Thy Statsskovdistrikt  
Lodbjerg Hede Thy Statsskovdistrikt  
Agger Tange Thy Statsskovdistrikt  
Buksør Odde, Mors Ikke optalt i 2001.
De “Himmerlandske heder”: Oudrup Albert Steen-Hansen 
Østerhede, Lundby og Vindblæs 
Lille Vildmose Thorkild Lund m.fl.
Hjelm Hede Leif Novrup  
Nørlund Plantage Palsgård Statsskovdistrikt  
Borris Hede Ole Olesen, Egon Østergaard og Leif Novrup samt

Skov- og Naturstyrelsen  
Ulfborg hederne Egon Østergaard   
Vind Hede Egon Østergaard   
Harrild Hede Niels Peter Brøgger  
Oustrup Hede Ole Olesen, Egon Østergaard, Niels Peter Brøgger  
Kongenshus Hede Egon Østergaard  
Idom Hede Egon Østergaard  
Nørre Vosborg Hede Egon Østergaard  
Lønborg Hede Egon Østergaard  
Rejkær Sande Egon Østergaard  
Trehøje Egon Østergaard  
Tihøje Egon Østergaard  
Hessellund Hede (Karup) Egon Østergaard og Niels Peter Brøgger  
Randbøl Hede Tommy Kaae   
Hede v.Vejers Skov- og Naturstyrelsen  
Oksbøl Skydeterræn Skov- og Naturstyrelsen  



trævækst gennem kontinuerlig rydning af op-
væksten. Herudover foretages der mosaikafbræn-
ding af små områder ad gangen efter en særlig
metode, som statsskovdistriktet har udviklet.
Arealet er overvejende ugræsset, men et mindre
delområde er for nylig blevet indhegnet. Det
græsses nu af kvæg og heste.

Hanstholm Reservatet

I dette område har der i 1990’erne ynglet 0-2
par Hjejle per år. Der blev dog ikke registreret
nogle ynglepar i forbindelse med Thy Stats-
skovdistrikts ynglefugletælling i 2001. Men om-
rådet er svært at overskue og statsskovdistriktets
medarbejderne oplyser, at det ikke kan udeluk-

kes, at der kan være enkelte oversete par på lo-
kaliteten.

I de seneste årtier er Hjejlerne kun registreret
ynglende i den vestlige, åbne og forholdsvis tørre
del af reservatet bestående af flyvesand, klitter og
slette.

Plejen på lokaliteten omfatter mosaikafbræn-
ding og trærydning.Ved en stor hedebrand (an-
tændt af lynnedslag) i begyndelsen af 1990’erne
brændte flere hundrede hektar heriblandt nogle
af kerneområderne for Hjejle. Den kraftige
brand varede flere dage, og resulterede i at lyng-
tørven brændte i bund, hvilket ødelagde rodnet-
tet. Hedelyngen har efterfølgende haft meget
vanskeligt ved at regenerere, og der har udviklet
sig et tæt, temmelig ensartet græstæppe (A. Lin-



Hanstholm Reservatet; indvandring af træer i yngleområdet er en trussel mod Hjejlen Pluvialis apricaria.

The Hanstholm Reserve; trees in the breeding site is a threat to the Golden Plover Pluvialis apricaria. (Foto: Ib Nord
Nielsen).



net pers. komm.). Dette har muligvis gjort habi-
taten mindre egnet som ynglested for Hjejle, der
ikke optræder her ligeså regelmæssigt som før-
hen. Der var ekstensivt hedebrug i Hanstholm
Reservatet frem til efterkrigsårene (A. Linnet
pers. komm.).

Den nærliggende Vigsø Hede (beliggende i
Hanherred Statsskovdistrikt) er ikke blevet
undersøgt for ynglende Hjejle i mange år, men
det vurderes, at den givetvis stadig har potentiale
som ynglelokalitet (arten formodes at have yng-
let her i starten af 1990’erne) (A. Linnet pers.
komm.).

Borris Hede (Borris Sønderland)

På denne gamle ynglelokalitet, hvor arten sidst
var registreret som ynglefugl i 1950’erne, gen-
fandt Erling Krabbe fra Skov- og Naturstyrelsen
2-4 ynglepar ved en grundig gennemgang i
1994. Siden har der hvert år ynglet 1-4 par
Hjejler her. I 2001 registreredes der 1-2 par yng-
lepar på lokaliteten.

Området er militært skydeterræn, der er
afspærret for offentlig færdsel. Militærets akti-
viteter begunstiger tilsyneladende arten. Jævnlig
afbrændinger af store hedeflader som følge af
granatnedslag resulterer i fornyelse af lyngen
samt mosaikdannelse af vegetationen i området.
Afbrændingerne fastholder også et meget lavt
vegetationsdække på lokaliteten; der er ingen
træer i den centrale del af området, og lyngplan-
terne forbliver små. Som følge af brand på store
flader (>500 ha) i det tidlige forår 2001 opstod
der store, næsten helt vegetationsfrie områder,
hvor et succesrigt Hjejlepar etablerede sig.

Som et led i den driftsplan som Skov- og
Naturstyrelsen har udarbejdet for området, er der
i de senere år blevet genskabt en række fugtige
hedekær gennem afbrydning og tilstopning af
dræn, samt foretaget omfattende hedepleje i rand-
områderne, i form af bl.a. trærydning og lyng-
klipning. Dette må formodes at have forbedret
fødemulighederne specielt for ungerne, men
antageligt også for de gamle fugle.

Agger Tange 

Medarbejdere fra Thy Statsskovdistrikt har siden
1998 registreret et ynglepar på Agger Tange.
Dette var også tilfældet i 2001.

Lokaliteten er en noget utraditionel yngleha-
bitat, der består af et mindre område (ca 10 ha)
med flyvesand med karaktér af hede, der er hævet
en smule over den omgivende strandeng. Hede-
partiet og strandengen indgår i den samme græs-
ningsfold (kreaturer), som er under tilgroning
med havtorn. Lokaliteten omgives af kystklitter
og lagunesø.

Området er ikke tidligere nævnt som yng-
lelokalitet af hverken Thamdrup (1939) eller
Fabricius & Hald-Mortensen (1969). Ifølge ob-
servatørerne er det endnu ikke lykkedes at kon-
statere yngel med sikkerhed; yngleregistreringen
bygger på observationer af varslende fugle (A.
Linnet pers. komm.).

Buksør Odde 

På Buksør Odde på Mors har medarbejdere fra
Thy Statsskovdistrikt registreret 1 ynglepar i både
1994 og 1996. Lokaliteten må betegnes som
meget utraditionel, idet fuglene yngler på en smal
stribe hede/strandoverdrev (5-8 ha) oven for
strandengen. Der blev ikke foretaget ynglefugle-
registreringer på lokaliteten i 2001. Lokaliteten
er ikke blevet besøgt af DOF’s medarbejdere,
hvorfor kendskabet til habitatens karaktér og
pleje er utilstrækkelig.

Idom Hede og andre heder 
på Ulborg Statsskovdistrikt

I 1994 og muligvis 1995 ynglede Hjejlen på en af
hederne i Ulborg Statsskovdistrikt (Novrup &
Østergaard 1997). Det har ikke været muligt at få
nærmere oplysninger om detaljerne i disse regi-
streringer, og præcis hvor de ynglende fugle blev
fundet. Ifølge lokalkendte feltornitologer og
medlemmer af DOF har arten ikke ynglet her
siden.





Lokaliteten blev ikke besøgt af DOF’s pro-
jektmedarbejdere, hvorfor der kun er begrænset
kendskab til habitatens karakter.

Oksbøl Skydeterræn

På denne lokalitet var der i midten af 1960’erne
op til 6 ynglepar (Fabricius & Hald-Mortensen
1969). Heden fungerer som skydeterræn (Oksbøl
Skydeterræn), og det er muligt, at de militære
aktiviteter som på Borris kan bevirke, at der op-
står biotoper, der kan anvendes som yngleplads
for Hjejle.

I 1994 eller 1995 blev et par registreret i om-
rådet (Poul Hald-Mortensen pers. komm.) og i

2001 blev to gange to fugle set i området d. 29.
maj (Erling Krabbe pers. komm.). I begge tilfælde
kunne det indikere yngleforsøg, hvilket dog ikke
med sikkerhed kan bekræftes, men måske er der
stadig håb om, at arten kan yngle på lokaliteten.

Området er ikke fredet, men Skov- og Natur-
styrelsen har udarbejdet en drifts- og plejeplan
for Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn med hen-
blik på at sikre naturværdierne i området. Hede-
plejen er ikke målrettet mod Hjejlens habitat-
krav, men inkluderer træfældning, mosaikafbræn-
ding og slåning.

Lokaliteten er ikke blevet besøgt af DOF’s
projektmedarbejdere, hvorfor der kun er be-
grænset kendskab til habitatens karakter.



Tabel 2: Oversigt over ejerforhold, areal og beskyttelsesstatus på danske Hjejle Pluvialis apricaria lokaliteter
(oplysninger fra Harritz 2001, http://natura2000.sns.dk samt http://www.sns.dk/jagt/natvild2.htm).

Overview of ownership, area and conservation status on Danish breeding sites of the Golden Plover Pluvialis aprica-
ria (from Harritz 2001, http://natura2000.sns.dk and http://www.sns.dk/jagt/natvild2.htm).

Vangså Hede 1050 O/P Thy Viborg X X X 
Hanstholm 6433 O Thy Viborg X  X X X
Reservatet 
Borris Hede 4730 O Oxbøl Ringkøbing X  X X   
Agger Tange (10) O Thy Viborg  X X X X  
Buksør Odde (5-8) O Thy Viborg   X X X  
Idom Hede O Ulborg Ringkøbing X  X    
Oksbøl Skyde- 6000 O Oxbøl Ribe   X X  
og Øvelsesterræn 
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Niedersachsen

Den nordtyske ynglebestand i Niedersachsen ud-
gør sammen med den danske bestand de sydlig-
ste ynglebestande i Europa. Da der er mange
paralleller til situationen i Danmark, følger her en
kort statusbeskrivelse, der er baseret på materiale
som er modtaget fra de tyske ornitologer, der er
involveret i bestræbelserne på at sikre denne iso-
lerede ynglebestand.

Der er sket en tilsvarende udvikling i den tyske
bestand som herhjemme med en langvarig, mar-
kant reduktion i arealet med ynglehabitat og der-
med i den ynglende bestand. Den tidligere langt
større og mere udbredte mellemeuropæiske

Hjejlebestand, er nu begrænset til tre højmose-
områder – Diepholzer Moorniederung, Hunte-
Leda-Moorniederung og Bourtanger Moor vest
for floden Weser i Niedersachsen. Arten findes
her udelukkende på flader i højmoserne, der er
helt uden eller kun med meget lav vegetation
som følge af mekanisk bearbejdning i forbindel-
se med tørvemuldsproduktion eller ved hård
afgræsning (Zang et al. 1995). Redepladsen væl-
ges på flader på mindst 10 ha og med en afstand
på mindst 300 meter til høje punkter i terrænet.
Fourageringsområderne er fugtige enge. Af 36
undersøgte par var afstanden mellem reden og
fourageringsområderne maksimalt 3 km og for
halvdelen af parrene under 1,5 km.



 

Figur 6:Udviklingen i antal ynglepar af Hjejle Pluvialis apricaria i Niedersachsen,Tyskland i 1970-2001.Pilen viser
tidspunktet for opstart af artshjælper programmet. (Oplysninger fra Zang et al. 1995 samt H.Heckenroth in litt.).

The population of the Golden Plover Pluvialis apricaria in Niedersachsen, Germany in 1970-2001.The arrow indicates
the start of the species-aid-program.
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Bestanden i Niedersachsen mindskedes betyde-
ligt i løbet af en ti-årig periode fra starten af
1980’erne til starten af 1990’erne (Fig. 6), hvor-
efter der etableredes et Hjejle “artshjælper” pro-
gram. I de tilbageværende yngleområder er der
det store problem, at områderne anvendes til tør-
vemuldsproduktion. I den forbindelse bliver
Hjejlens foretrukne biotop med en 14 dages ryt-
me mekanisk bearbejdet, hvilket bevirker at
æggene ødelægges og ungerne dør. Den uundgå-
elige følge er, at Hjejlens reproduktive succes er
meget nær ved nul. “Artshjælperprogrammet”
søger at råde bod på dette ved at lokalisere og
afmærke rederne, hvorefter den maskinelle bear-
bejdning på redestedet udsættes (Zang et al.
1995). I den efterfølgende periode er bestanden
steget fra 9 par i 1993 til cirka 20 par i de senere
år (Heckenroth & Laske 1997).

African-Eurasian status report

Wetlands International har netop udarbejdet en
statusrapport for Hjejle i den afrikanske-eurasiske
region (Linsley et al. 2001). Rapporten nåede
desværre ikke at blive tilgængelig til brug for
nærværende danske forslag til en forvaltnings-
plan. Den indeholder en omfattende beskrivelse
af artens geografiske udbredelse, bestandsudvik-
lingen, populationsbiologiske og forvaltnings-
mæssige informationer mv. Rapporten vil være
et væsentligt baggrundsmateriale for tilrettelæg-
gelsen af den fremtidige hjemlige forvaltning af
såvel de gennemtrækkende, som de ynglende
Hjejlebestande.





Nuværende forvaltning

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter alle danske
heder over 2.500 m2 mod opdyrkning, tilplant-
ning og lignende tilstandsændringer.

Hovedparten af hederne er i offentlig eje,
men der eksisterer stadig nogle privatejede heder.
En række af hederne er tillige beskyttet via areal-
fredninger. Da Hjejlens primære ynglelokaliteter
er offentligt ejede, er der et godt udgangspunkt
for at udføre plejeforanstaltninger, der har en
gunstig effekt for arten.

Nogle af vore største statsejede hedeområder
er indirekte “beskyttet”, idet arealerne er militæ-
re skydeterræner med adgangsbegrænsning for
offentligheden. Gennem et samarbejde mellem
forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen er der de
senere år udarbejdet omfattende drifts- og pleje-
planer for hovedparten af de vigtige skydeterræ-
ner. Denne plejeplanlægning tilvejebringer en
god ramme for en mere målrettet naturforvalt-
ning på arealerne.

Statsskovdistrikterne er generelt allerede op-
mærksomme på, hvilke plejetiltag der begunsti-
ger de forskellige arter på heden. Som følge af et
tidligere såkaldt LIFE-projekt om forvaltning af
nordeuropæiske heder i midten af 1990’erne, har
der særligt i Thy Statsskovdistrikt været øget
fokus på hedens fugle i relation til forvaltning af
arealerne (se f.eks. Linnet 2001). Hvert år i den
sidste del af vinteren foretages afbrænding af et
antal parceller på 0,5-2 ha med sigte på at skabe
en mosaik i vegetationen. Denne praksis har kun
været anvendt i de seneste fire år, og resultatet er
endnu ikke evalueret. Endvidere afgræsses min-
dre dele af nogle heder med køer og heste (A.
Linnet pers. komm.).

Nyt LIFE-projekt om klitheder

Skov- og Naturstyrelsen har i 2001 ansøgt EU
om LIFE-midler (midler øremærket til sikring af
truede habitater) til pleje af klithederne langs
den jyske vestkyst. Det samlede areal i dette pro-
jekt udgør 5.700 ha og skal sikre en ‘gunstig
bevaringsstatus’ af klithedearealer ved forskellige
plejetiltag over en fireårig periode (2002-2005).

Projektet fokuserer ikke på Hjejle eller andre
arter, men i stedet på naturtyper, og vil inklude-
re rydning af selvsåede træer samt randbevoks-
ning og “lommer” i plantage, etablering af græs-
ning, mosaikafbrænding, etablering af naturlig
hydrologi samt i begrænset omfang jordforde-
ling. Ved også at fokusere mere målrettet på de
mest truede arter, f.eks. ved at indarbejde anbefa-
lingerne i nærværende forvaltningsplan, kan pro-
jektet i højere grad begunstige Hjejlen og even-
tuelt andre truede arter.

Målsætninger for den fremtidige forvalt-
ning af Hjejlen i Danmark
Forvaltningsplanens overordnede målsætning er
at sikre en levedygtig dansk ynglebestand af
Hjejle, hvilket i praksis nok vil betyde en bestand
på minimum 25 par, der efterfølgende skal være
stabil eller stigende.

Forvaltningsplanens delmål er, at:

• udpege de prioriterede ynglelokaliteter, hvor
der bør tages specielle hensyn til arten,

• på længere sigt at opnå retablering af en yng-
lebestand af Hjejle på 8-10 nuværende og tid-
ligere ynglelokaliteter med et samlet be-
standsniveau på ca. 25 ynglepar,







• forbedre de prioriterede lokaliteter ved at
optimere ynglebetingelserne for Hjejle,

• etablere en arbejdsgruppe, der kan sikre en
grundig årlig registrering af yngleparrene, en
erfaringsopsamling vedrørende hedepleje og
en formidling af den erhvervede viden til de,
der udfører plejearbejdet.

Forslag til forvaltningstiltag
Den eksisterende forvaltning af hederne synes
primært at være fokuseret på en bevarelse af he-
dearealet som sådan og det landskabelige udseen-
de. Denne temmelig bredt orienterede hedefor-
valtning formår ikke i tilstrækkeligt omfang at
sikre de mest truede hedefugles habitatkrav.
Urfuglen er nu helt forsvundet, og Hjejlen er den
næste, der står for tur.Arten har i det sidste halve
århundrede været på grænsen til at forsvinde,
uden at der er udarbejdet en målrettet plan for at
sikre, at det ikke sker.

For at tilgodese de truede arter vil det frem-
over være nødvendigt i højere grad at fokusere på
naturkvaliteten og indbygge artsspecifikke hen-
syn. Det kræver, at den målrettede overvågning
bliver en integreret del af naturforvaltningen,
således at der kan foregå en løbende erfaringsop-
samling, der anvendes til justering af forvaltnings-
tiltag og pleje. Det er vigtigt, at denne erhverve-
de viden udbredes til alle de personer, der er
involveret i forvaltning af potentielle yngleloka-
liteter.

Generelle plejehensyn

Hjejlens habitatkrav er opsummeret af Jensen &
Brøgger-Jensen (1996):
• Redestedet skal være relativt uforstyrret med

helt lav vegetation uden tæt opvækst i nærhe-
den og med gode udsigtsforhold.

• Der skal inden for få hundrede meter af re-
den, være et areal med frodig (græs-)vegeta-
tion, hvor ungerne kan finde føde og skjul.

• Der skal inden for få kilometers afstand, være
enge eller græsmarker, hvor de voksne fugle
kan fouragere.

Hvis disse habitatkrav skal opfyldes, er den
grundlæggende forudsætning, at der findes store
sammenhængende hede- og klithedearealer, der
plejes med det formål at bevare den oprindelige
hedekaraktér. Det sker bedst ved radikale indgreb
som tørveskrælning, afbrænding og afslåning.
Rydning af opvækst og afbrænding bør følges op
af efterfølgende afgræsning, så der bliver den
mosaik på arealerne, som Hjejlen fortrækker. For
at skabe større hedeområder med den optimale
naturkvalitet bør den langsigtede forvaltning in-
kludere fjernelse af randvegetation, levende hegn
eller bevoksninger i plantager, hvor disse medfø-
rer fragmentering af oprindeligt sammenhæng-
ende hedeområder. Genskabelse af de oprindelig
fugtighedsforhold i hedekærene gennem ødelæg-
gelse af gamle dræn og lukning af grøfter er også
et væsentligt tiltag, der bør opprioriteres.

Hedeplejen skal sikre, at der sker en kontinuerlig
fjernelse af næringsstoffer. Som påpeget af Degn
(1997) er det meget afgørende for et godt resul-
tat, at plantematerialet der produceres ved slagle-
klipning og flishugning fjernes fra hedearealet, så
der efterlades så lidt organisk materiale som
muligt. I modsat fald vil der akkumuleres humus
og næringsstoffer, som på længere sigt vil favori-
sere græsser o.lign.

Der er behov for i langt mere omfattende grad
end nu, at tage græsning i brug som en plejeme-
tode til den vedvarende pleje af hedearealerne. På
størsteparten af de offentligt ejede heder fore-
kommer der ikke græsning, selvom det antageligt
har været den udnyttelsesform, der tidligere var
med til at fastholde heden som et lavt, lysåbent
plantesamfund. Desuden er afgræssede arealer
øjensynligt mindre følsomme overfor den luft-
bårne kvælstofbelastning (Riis-Nielsen 2001).

Hjejlen synes især at foretrække den ekstensive
afgræsning, som får udfører.Valget af græsnings-
form og dyreart bør dog træffes på baggrund af
en specifik vurdering af, hvad der er det mest vel-
egnede på lokaliteten. I generelle træk bør kvæg
benyttes ved førstegangsindgreb, mens fåreaf-





græsning bør foretrækkes til vedligeholdelse af
lyngarealer (Riis-Nielsen 1991).

Dataindsamling

Den hidtidige monitering af Hjejlen har ikke
været tilstrækkelig detaljeret. Det er nødvendigt
at sikre tilstrækkelige ressourcer, så moniteringen
af arten og erfaringsudvekslingen kan styrkes. På
baggrund af Hjejlens fåtallighed og det lille antal
tilbageværende ynglelokaliteter, bør moniterin-
gen af arten opprioriteres i alle kerneområder. I
forlængelse af den erfaringsopsamling, der er
foretaget i forbindelse med nærværende projekt,
anbefales det, at myndighederne adopterer den
moniteringsstrategi, der er nærmere beskrevet
herunder.

Det er meget væsentligt, at alle de indsamlede
informationer efterfølgende anvendes, så det år-
ligt vurderes, hvilken effekt eventuelle tidligere
plejetiltag i området har haft. Dette bør optimalt
kunne ske ved hjælp af en elektronisk registre-
ring af alle de relevante informationer i en data-
base, der kobles til et GIS-værktøj, hvor alle rede-
territorier samt oplysninger om ynglesucces,
plejetiltag, habitatoplysninger etc. kan lagres. På
baggrund af de allerede indsamlede oplysninger
(især på Thy Statsskovdistrikt) langt tilbage i
tiden, kan der allerede nu opnås et væsentligt
datagrundlag. Det bør efterfølgende sikres, at
disse erfaringer indbygges i fremtidige plejepla-
ner/projekter. Der bør f.eks. i LIFE-projektet om
klitheder være plads til, at Hjejle-venlige plejetil-
tag indbygges i forvaltningen af alle områderne
langs den jyske vestkyst.

Erfaringsudveksling

I forbindelse med fastlæggelsen af en fremtidig
moniteringsstrategi for Hjejlen bør myndighe-
derne bl.a. via udenlandske kontakter søge at
sikre, at alle andre relevante informationer og
erfaringer indbygges i forvaltningsplaner. Erfa-
ringerne fra Niedersachsen har vist, at der er
mulighed for at forbedre betingelserne for Hjejler

på ynglelokaliteterne.Myndighederne har her via
en aktiv indsats, der rummer grundig monitering
og en målrettet forvaltning, forbedret Hjejlernes
ynglesucces, og derved fordoblet bestanden. Selv
om det ikke er nøjagtig de samme årsager til fejl-
slagen yngel,der gør sig gældende her i Danmark,
kan de tyske erfaringer med organiseringen af
forvaltningen og biotopplejen givetvis inspirere
et tilsvarende dansk projekt.

Moniteringsstrategi
For at sikre det bedst mulige grundlag for en
resultatskabende forvaltning af Hjejlen og dens
ynglehabitat, er det nødvendigt at fastlægge en
egentlig moniteringsplan. I den eksisterende
overvågning indsamles kun oplysninger om yng-
lefugle i nogle få områder, og der fokuseres ikke
i tilstrækkeligt omfang på andre vigtige informa-
tioner som f.eks. redeterritoriets placering, fugle-
nes reaktion på den udførte pleje, habitatens
karaktér samt fuglenes forekomst i og afhængig-
hed af de tilstødende biotoper.

Forslag til indholdet af en moniteringsstrategi for
Hjejle:
• Der bør foretages en årlig monitering af alle

kerneområderne, som Hjejlen forekommer i.
En årlig monitering af bestanden er nødven-
dig, så længe arten er så fåtallig. Ellers risike-
rer man, at arten upåagtet forsvinder fra nogle
af områderne. Den årlige monitering er end-
videre vigtig, fordi resultaterne skal bruges til
at målrette plejeindsats og beskyttelsesforhold
i området.

• Moniteringen bør omfatte mindst 2-3 årlige
besøg i alle kerneområder i yngleperioden,
dvs. fra starten af maj til starten af juli. Dette
skal selvfølgeligt ske under størst mulig hen-
syntagen til Hjejlerne og andre truede fugle
og derfor helst foregå fra observationsposter
eller skjul.

• Registrerede ynglepar bør følges med henblik
på at vurdere, om der er ynglesucces.

• I perioden, hvor der kan forventes flyvefærdi-
ge unger (juni og juli), bør familiegrupper





eftersøges på afgræssede enge og græsområder
i nærheden, så fourageringsmønsteret kan fast-
slås (ved registreringen af familiegrupper op-
nås ligeledes en god mulighed for at vurdere
antallet af flyvefærdige unger på lokaliteterne).

• En egentlig moniteringsplan bør udarbejdes,
og den bør indeholde en specifik registre-
ringsmetode med tilhørende vejledning og
feltskemaer, der kan sikre, at dataindsamlingen
systematiseres i alle områderne.

• Registreringsmetoden bør som minimum
omfatte en registrering af de følgende para-
metre: – detailregistrering af ynglehabitaten
herunder f.eks. beskrivelse af plantesamfund,
– afstand til fugtige områder, – beskrivelse af
habitatanvendelse, – afstand til offentlig færd-
sel samt typen og intensiteten af denne, –
afstand til afgræssede eng/græsområder, –
plejetiltag i området, samt – overvejelser af
forbedringsmuligheder.

• Moniteringens data bør registreres i en data-
base, der muliggør en geografisk identifika-
tion med henblik på, at data kan indbygges i
de GIS-værktøjer, der i forvejen anvendes
som planlægningsværktøj i skovdistrikterne
og i amterne.

• De erhvervede erfaringer bør løbende ind-
bygges i den årlige arbejds- og plejeplanlæg-
ning, der fastlægges forud for den næste yng-
lesæson.

• Pleje herunder afbrænding, vandstandshæv-
ning og fældning skal altid udføres uden for
fuglenes yngletid.

• Plejeindsatsen bør altid være målrettet, så der
er den størst mulige sikkerhed for, at plejetil-
tagene vil begunstige Hjejlen.

Arbejdsgruppe
Det anbefales, at der etableres en arbejdsgruppe,
der koordinerer forvaltningsindsatsen og løbende
evaluerer de tiltag, som iværksættes. I Arbejds-
gruppen bør Skov- og Naturstyrelsen centralt, de
berørte statsskovdistrikter, relevante amter, Dansk
Ornitologisk Forening og eventuelt forsvaret
være repræsenteret. Fagfolk med særlig indsigt i

arten eller hedepleje kan med fordel også inddra-
ges.Arbejdsgruppen bør i første omgang fokuse-
re snævert på Hjejlen, men ansvarsområdet kan
efterhånden overvejes udvidet med andre truede
hedefugle som Trane og Tinksmed.

Arbejdsgruppen bør udarbejde en simpel årlig
rapport med resultaterne af moniteringen, der
kan fungere som erfaringsopsamling, herunder
opgørelse over antal ynglepar, ynglesucces, ple-
jeindsats og vurdering af plejetiltag, så relevante
erfaringer spredes til alle berørte amter, statsskov-
distrikter, forsvaret etc. Som inspiration for arbej-
det i arbejdsgruppen kunne der oprettes en kon-
takt til relevante folk i det tyske projekt. Et se-
minar med erfaringsudveksling kunne være en
brugbar katalysator for den fremtidige forvalt-
ning.

Kerneområder
Det anbefales, at arbejdsgruppen hurtigt udarbej-
der en liste med 8-10 kerneområder, hvor natur-
forvaltning og hedepleje skal tage sigte på at for-
bedre ynglebetingelserne for Hjejlen.

På denne liste over prioriterede Hjejle-heder, bør
som minimum de nuværende ynglelokaliteter
optræde:

• Vangså Hede
• Hanstholm Reservatet
• Borris Hede
• Agger Tange
• Buksør Odde
• Oksbøl Skydeterræn

Efter en nærmere vurdering kan listen suppleres
op med nogle af de følgende:

• Klithederne fra Vigsø til Bulbjerg
• Klithederne ved Ålvand, Stenbjerg og Lyngby 
• Hulsig Hede og Råbjerg Stene
• Lille Vildmose
• Kongenshus Hede
• Idom Hede





In this report Dansk Ornitologisk Forening
(DOF) – BirdLife Denmark proposes a new na-
tional action plan for the very small and highly
vulnerable Danish breeding population of
Golden Plover Pluvialis apricaria.The action plan
was prepared by conducting a field study in
2001.The main aims was to 1) estimate the exact
Danish population, 2) describe the Danish habi-
tats, 3) identify the threats and finally 4) identify
relevant actions to improve habitat quality.Totally
4-5 breeding pairs were located at three breeding
sites.

Due to lack of detailed information’s about
breeding performance and the habitat quality a
strict conclusion about habitat management
could not be reached. Based on the experiences
of this study a new monitoring strategy is pro-
posed, and the Ministry of the Environment

(which owns or administers most of the breeding
sites) is requested to adopt this.The monitoring
should then be followed by proper data analysis
using computerised data processing and GIS.

It is proposed, that the monitoring results are
evaluated every year, and that the experiences are
used to continually adjust the site management.
Furthermore the Ministry of the Environment is
urged to establish an advisory group of experts
and reserve managers. This group should co-
ordinate and evaluate the monitoring and man-
agement results and communicate the experien-
ces to all those persons, which is involved in
heathland management.

The Danish population of Golden Plover has
been below 20 pairs for the last 30 years. It is still
decreasing and the species is about to disappear as
a Danish breeding bird.
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