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Baggrund og formål 

Med konstateringen af at en række strandengs arealer på Nordals var ved at gro til, iværksatte Sønderborg 

Kommune efter forslag fra DN-Sønderborg og konsulentfirmaet Ravnhøj Consult, i 2014 en forundersøgelse 

af naturforholdene her og en vurdering af behov for naturpleje. Med afsæt heri udførte kommunen i årene 

2015-16 samarbejde med lokale lodsejere en række naturplejetiltag på kystlokaliteter på Nordals. Projektet 

havde fokus på at genoptage afgræsning på tilgroede strandenge samt at restaurere tilgroede vandhuller 

og andre nye. Dette projekt var ganske succesfuldt – både ift. den gode lodsejerinteresse og i form af 

resultater for naturen, og er afrapporteret særskilt. 

I tilknytning til nævnte kyst-projekt, viste der sig også behov og lodsejerinteresse for at se nærmere på 

andre lokaliteter længere inde i landet på Nordals samt ved kystlokaliteter på Broagerland. DN-Sønderborg 

tog derfor initiativ til et fortsættende projekt, der skulle have fokus på samme slags aktiviteter. På Nordals, 

som blev defineret til nord for en grænse fra Sandvig til Traneodde, skulle der være fokus på enge og 

vandhuller længere inde i landet, dvs. uden for den kystnære strandengszone, mens man på Broagerland 

ville satse på de kystnære lokaliteter. Dette sidste også ud fra den betragtning, at stort set alle værdifulde 

naturområder på Broagerland ligger nær kysten. 

Formålet i det nye projekt var således at iværksætte projekter med afgræsning af tilgroede eng- og 

overdrevsarealer samt hjælpeprojekter for de mere sjældne og truede paddearter, de såkaldte ”bilag IV-

arter”, som er omfattet af EU’s habitatkrav: stor vandsalamander, løvfrø, løgfrø, strandtudse og 

spidssnudet frø. 

Der blev ansøgt og opnået støtte til projektet fra Den Danske Naturfond, Sønderborg Kommune og Markus 

Jebsens Naturpulje, og der er anvendt i alt 787.474 kr. i projektet, se regnskab nedenfor. 

 

Organisation 

Projektet er overordnet set styret af DN-Sønderborg ved Andreas Andersen. Konceptet blev således fastlagt 

af DN i ansøgningsfasen, og DN har hjulpet med den lokale kontaktskabelse til lodsejere. Endvidere har DN 

udført en del af effektmålinger på Als med undersøgelse af resultater af udførte projekter. Dette er sket på 

frivillig basis, dog med lidt støtte til kørselsudgifter. Det daglige praktiske arbejde med disponering af 

udgifter, lodsejerforhandlinger, ansøgninger om tilladelser, koordination med entreprenører og lodsejere, 



tilsyn med udførelse, formidling samt effektmåling på Broagerland er i hovedsagen udført fra firmaet 

Ravnhøj Consult ved Jesper Tofft. DN’s hovedkontor i København har passet bogholderiet. 

 

Metoder 

Der er rettet henvendelse til en række lodsejere som vi dels kendte fra det forrige projekt i kommunalt regi, 

dels hvor vi fandt relevante projektområder. I området ved Pøl og Lavensby på Nordals arrangerede en 

lodsejer et fællesmøde med en række interesserede naboer, hvilket viste sig at være en god indgang til et 

lokalområde, og her blev der siden udført en række projekter.  

Når der var indgået aftaler med lodsejere om konkrete projekter, blev der iht. lovgivning indsendt 

ansøgninger til kommunen, og nogle gange til Kystdirektoratet om tilladelser. En enkelt lodsejer hoppede 

fra en aftale, men ellers har man holdt sig til indgåede aftaler. Nogle steder har forhandlingerne med 

lodsejere været meget tidskrævende – især ved græsningsområder med mange ejere, og hvor der tilmed 

skulle koordineres med kvægholdere. Ved et enkelt vigtigt engområde ved Broagerland (Skelde Mose) 

lykkedes det således ikke – trods en del tidsforbrug - at finde interesserede kvægholdere, da alle de lokale 

kvægholdere havde græsningsmuligheder nok. 

Når tilladelserne efterhånden forelå, er projekterne udført ved hjælp af entreprenører. Følgende firmaer 

har været involveret: Perregård Entreprenør, Green Entreprenør, Lars Christiansen Entreprenør, 

Varnæsløkke Maskinstation samt Din Hegnsmontør. 

Efter etableringen af de enkelte elementer er der fulgt op med undersøgelser og vurdering af de 

naturmæssige resultater. De foreløbige resultater fremgår nedenfor. 

 

Fysiske resultater 

 

Enge og overdrev 

Der er i projektet iværksat hegning med el-hegn i 4 delområder, et stort og 3 små.  

Det vigtigste er engområdet ved Vemmingbund, også kaldet Smøl Mose, som omfattede i alt 36 ha. 

Området har en høj naturværdi, og omfatter en række naturtyper, som hænger sammen i en mosaik: eng, 

rørskov, krat og bakker med overdrev med både sandet og mere leret bund samt vandhuller, grøfter og 

vandløb. Heraf var en del afgræsset i forvejen, og her blev eksisterende el-hegn repareret eller fornyet, og i 

andre del af området uden hegn blev der opsat nye hegn. Det samlede afgræssede arealer er dog øget 

betydeligt.  

Området rummer en betydelig biotopmæssig og dermed også botanisk variation, og der findes en række 

forholdsvis sjældne og værdifulde arter i området. Effekten i form af ændret vegetation og den tilhørende 

insektfauna m.v. på afgræsning på arealer, som ikke har været afgræsset i en årrække, sker først langsomt 

over en årrække, og der er derfor kun få foreløbige resultater vi kan fremlægge her. Et del-areal med flere 

specielle arter som maj-gøgeurt, gul frøstjerne og vandklaseskærm er blevet slået maskinelt flere gange, 

hvilket bl.a. har hæmmet rørskovsdannelse og fremmet antallet af fremspirende gøgeurter, mens gul 

frøstjerne samt andre høje urter er trængt tilbage langs grøfterne. Tanken har her været, at kreaturerne 

efter afslåning bedre kan holde vegetationen nede, så de mindre lyskrævende arter får bedre vilkår. I andre 



del-arealer er det kreaturernes opgave hen ad vejen at åbne rørskovarealer samt flader med tæt og høj 

bevoksning af lådden dueurt op. Langs hegn og krat skal kreaturernes bid i grene og kviste modvirke at 

disse  breder sig for meget. 

Det forventes at den iværksatte afgræsning, som i del-områder ikke har været helt tilstrækkelig de første år 

pga. et for lavt græsningstryk på sigt vil øge den botaniske variation, hvoraf følger en tilsvarende positiv 

udvikling for insekter m.v. 

Der er endvidere restaureret hhv. anlagt nye små vådområder ved Vemmingbundområdet, herom mere 

nedenfor. 

Liste over vigtige plantearter i Vemmingbund-området: 

Fugtigbundsplanter: gul frøstjerne, skovkogleaks, topstar, maj-gøgeurt, trævlekrone, engkabbeleje, 

vandklaseskærm, vandbrandbæger, eng- og vandkarse, eng- og sumpforglemmigej, gul iris. 

Tørbundsplanter: Knoldranunkel, liden klokke, kornet stenbræk, håret høgeurt, tveskægget ærenpris, 

sandstar,  

 

På Broagerland er der yderligere hegnet to små områder på hhv. 2 og 1 ha: 

Ved Vigsmosen direkte ud til Flensborg er der hegnet ca. 2 ha strandeng, hvoraf den mest kystnære del er 

saltvandspåvirket, og her ses bl.a. lægekokleare, strandasters, strandgåsefod, strand-trehage og 

strandkogleaks. De indre dele er præget af tagrør, hjortetrøst, lådden dueurt, gul iris m.fl. Afgræsningen har 

i 2019 ikke været tilstrækkelig pga. et for lavt græsningstryk. 

Ved Skeldemark er der hegnet et lille brakområde med eng, som lå op mod et område, som gennem mange 

år var afgræsset. Det indgår nu i den større fold, og her er der bl.a. set vandbrandbæger, trævlekrone, flere 

star-arter, engforglemmigej, tiggerranunkel m.fl. 

 

Søer og vandhuller 

I det samlede projekt er der iværksat restaurering af i alt 28 eksisterende og tilgroede vandhuller og anlagt 

16 nye søer. Dermed i alt 44 vådområder. De er fordelt således: 

Nordals (se kort): 20 tilgroede vandhuller er restaureret, og 4 nye søer er anlagt ved gravning. 

Broagerland (se kort): 8 tilgroede vandhuller er restaureret, og 12 nye søer er anlagt. 

På Nordals var der ikke så stor interesse for nye søer, men i højere grad i at få restaureret ældre vandhuller, 

hvoraf mange var etableret eller plejet af Sønderjyllands Amt i 1990erne. Desuden er der også færre 

muligheder for nye søer i det sandede Nordals. Anderledes på Broagerland, hvor vi fik en del aftaler om nye 

søer på fugtige steder i kystzonen. 

Af næste afsnit fremgår effektmålinger af paddeforekomster ide pågældende vandhuller og søer. 

 

 



 

 

Øverst: kort over alle lokaliteter med søer på Nordals (numre henviser til tabel nedenfor) 

 

Nederst: kort over alle lokaliteter med søer på Broagerland 

 

 

 



Effektmåling ift. søer og vandhuller 

Projektet har i 2018-19 foretaget en effektmåling i form af undersøgelse af paddeforekomster i de 44 søer i 

projektet. Det er dels sket ved lytning efter kvækkende dyr på flere aftner i første halvdel af maj. Her var 

især det kolde forår 2019 en udfordring, da de højt kvækkende paddearter som løvfrø og strandtudse var 

ustabile med en del perioder hvor de var tavse. Således at det var svært at ramme det rigtige tidspunkt, 

dvs. en lun aften efter en solrig dag. De nedennævnte resultater er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 

Dvs. at der kan have været flere dyr og forekomster som ikke blev registreret pga. det kolde vejr i maj 

måned. 

Endvidere blev der i juli-august foretaget fiskeri med net i næsten samtlige lokaliteter for at fange yngel. 

Det skal her nævnes, at undersøgelserne blev tilrettelagt tidsmæssig efter de vigtige arter. Dvs. at de tidligt 

ynglende arter som but- og spidssnudet frø samt skrubtudse er klart underrepræsenteret i det følgende, da 

de var færdige med at yngle og lægge æg i maj, hvor lytning efter løgfrø (med undervandsmikrofon), løvfrø 

og strandtudse blev foretaget. Og ved midt- og sensommerens fangst efter yngel af stor salamander og 

løvfrø m.m., var deres unger i hovedsagen gået på land. 

Helt generelt skal det også nævnes, at indvandringen af nye arter, og her især til de nye søer, foregår over 

en årrække, så man slet ikke kan opfatte de fundne resultater som endelige, men blot som en begyndelse 

på større lokale forekomster og udbredelse. Generelt er de to salamanderarter ofte de første paddearter, 

som tager nye steder i besiddelse, mens f.eks. løvfrø og grøn frø er de sidste, da de kræver mest vegetation 

i form af vandplanter. Det er dog alt andet lige afhængigt af, om de pågældende arter i forvejen 

forekommer i nærheden, eller har ynglet i et givet nyrestaureret vandhul tidligere. 

 

De følgende tabeller sammenstiller de fundne ynglende paddearter ved undersøgelsen. 

Der er anvendt følgende forkortelser af artsnavne: 

Stor vandsalamander:  ss 

Lille vandsalamander: ls 

Strandtudse:  st 

Skrubtudse:  sk 

Løgfrø:  lg 

Løvfrø:  lf 

Grøn frø:  gf 

Spidssnudet frø sf 

Butsnudet frø:  bf 

 

Forkortelser for typer:  

”Ny”: nyanlagt sø – ”Rest”: restaureret ældre sø 



Nordals (numre henviser til kort ovenfor). 

Nr. sted ejer type Fundne arter bemærkninger 

1 Sandvig Jens Hansen ny 0 udtørret  

2 Lunden H. J. Bladt ny ss, ls  

3.1. Brandsbøl Backen & Friedrichsen rest ss, ls, lf  

3.2 Do. Do. rest ss, ls  

3.3 Do. Do. rest ss. ls  

3.4 Do. Do. rest ss. ls, bf fisk 

3.5 Do.  Do. ny lf fisk 

4 Brandsbøl Skov Henrik Clausen rest 0 udtørret 

5 Holm Jens Hansen Rest Ls  

6 Holm Henrik Jessen Rest Ss, ls, sf  

7 Holm Henrik Jessen Rest Ls  

8 Købingsmark Knud J. Jepsen Rest Ls, lf  

9 Pøl Ulrik Clausen Rest Ss, ls, lf  

10 Pøl Ulrik Clausen Rest Ls  

11 Pøl Hanne Pedersen rest Lg, lf, ls, sf  

12 Pøl H.C. Nielsen Rest 0 udtørret 

13 Pøl Jørgen Bonefeld Rest Ss, ls, Lg, lf   

14 Lavensby Henning Krogh ny 0 Mangler vegetation 

15 Lavensby Tove Bjerg Rest Ss, ls  

16  Lavensby Tove Bjerg Rest Ss, ls  

17 Lavensby Jørgen Skov rest ls  

18  Lavensby Jørgen Skov rest 0 dårlig vandkvalitet 

19 Lavensby Jørgen Skov rest Ls, lf  

20 Himmark/Traneodde Holger Hansen rest 0 Nok tilfældigt 

 

Broagerland (numre henviser til kort ovenfor) 

Nr. sted ejer type Fundne arter bemærkninger 

1.1. Vemmingbund Hans Jacobsen rest 0 Fisk 

1.2 Do. Do. ny Bf (ad.) Udtørret (skrab) 

1.3 Do. Do. ny 0  

1.4 Do. (K. Kurzke) ny ls  

1.5 Do. Do. rest 0 Fisk 

1.6 Do. Do. ny 0  

1.7 Do. Jørgen Christensen rest 0 Fisk 

1.8 Do. Do. rest Ls fisk 

2.1 Skeldebro Laurits Christensen rest Ss, ls, bf  

2.2. Do. Do. ny 0 udtørret 

2.3 Do. Do. ny ss. ls, st  

3.1. Skeldemark Erik Møller ny Ls, st  

3.2. Do. Do. ny st udtørret 

4 Do. Andreas Andresen ny Ls, st  

5 Busholm Niels Vestergaard ny Ls. Bf  

6 Do. Do. ny 0 udtørret 

7 Do. Hauke  ny Ls  



8.1 Iller Strand Chresten Jørgensen rest Gf, sk, bf fisk 

8.2 Do. Do. rest bf  

8.3 Do. Do. ny Ss, ls  

 

Bemærkninger til tabellerne: 

• Pga. to tørre somre (2018-19) med lav vandstand og stor fordampning tørrede flere af de mest 

lavvandede vandhuller ud midt på sommeren. Det gjaldt dog især de såkaldte ”skrab”, som kun er 

max. 30-40 cm dybe, og som særligt er tiltænkt strandtudsen på Broagerland. 

• I flere af de nye vandhuller blev der ikke fundet padder. Det kan skyldes at de endnu er for 

vegetationsløse og/eller at eksisterende bestande i lokalområdet er svage, og først skal opbygges 

over nogle år.  

• Der forekommer fisk, som langt overvejende er nipigget hundestejle, en del steder. Det er især på 

lavtliggende engområder som f.eks. Vemmingbund, hvor der er mange vandløb og grøfter i 

nærheden af vandhullerne. 

• Da undersøgelserne ikke er foretaget på optimale tidspunkter for skrubtudse samt but- og 

spidssnudet frø, vurderes disse at være overset i et vist omfang. 

• Lille vandsalamander er den mest udbredte art i begge lokalområder, og den er fundet i 26 af de 44 

lokaliteter. 

• Stor vandsalamander er ret udbredt på Nordals, hvor den er fundet i 10 af 24 lokaliteter, mens den 

på Broagerland kun er fundet 3 steder. 

• Grøn frø findes, bortset fra et lille afgrænset område på Nordals (Mjelssø/Bundsø), kun på 

Broagerland. I de nye hhv. restaurerede lokaliteter er den foreløbig kun fundet et sted. 

• Strandtudsen er hørt kvække på 4 nye lokaliteter på  Broagerland - ved Skeldemark/Kragesand med 

tilsammen 8-10 hanner i 2018 og 12-16 i 2019, samt en enkelt han ved Skeldebro i 2019. Der blev 

ikke set yngel af denne art. 

• Løgfrøen er fundet i to af restaurerede lokaliteter ved Pøl på Nordals i 2018, mens der ikke blev 

hørt nogen i 2019, måske pga. koldt vejr og lave vandstande.  

• Løvfrøen er fundet i form af kvækkende hanner og/eller yngel i 7 lokaliteter på Nordals, og det 

forventes at den vil bred sig her. Ikke fundet på Broagerland, men de findes ved Dybbøl og 

Stenderup ikke så langt fra Vemmingbund, så den vil måske indvandre i de kommende år. 

 



 

Øverst: detailkort over lokaliteterne 3.1.-3.5. på Nordals 

 

Nederst; detailkort over lokaliteterne 1.1-1.8. på Broagerland 

 



 

 

Øverst: Detailkort over lokaliteterne 2.1-2.3. på Broagerland 

 

Nederst: Detailkort over lokaliteterne 8.1-8.3. på Broagerland 

 



 

 

Insekter  

Der er tilsammen på de 44 vandhulslokaliteter set en lang række arter af vandinsekter, men der er ikke 

foretaget systematiske undersøgelser. Det skal dog nævnes, at den sjældne ”stor vandkær”, Danmarks 

næststørste billeart, er fundet ved Traneodde og Lavensby på Als (lokalitet 19+20). 

 

Fugle 

De fleste søer og vandhuller i projektet er for små til at huse ynglende vandfugle. Ved nogle af de større er 

der dog set ynglende grågås, gråand, blishøne, rørhøne og lille lappedykker. Blandt vandtilknyttede 

småfugle er rørspurv set en del steder, og gul vipstjert fundet ved to lokaliteter ved Skeldemark på 

Broagerland.  

 

Involverede lodsejere 

På Nordals har i alt 14 lodsejere været involveret ved at stille arealer til rådighed. Ved Broagerland er der 

lidt flere involveret, i alt 19, hvilket især skyldes de hegnede græsningsområder, hvor der oftest er mange 

små parceller med tilsvarende mange lodsejere involveret. Der har generelt været et fint samarbejde 

mellem projektet og lodsejerne, og der er fra projektets side lagt vægt på information og præcision omkring 

aftaler. 

 

Formidling 

Projektet er formidlet til offentligheden ved følgende aktiviteter: 

Ekskursioner: 

I samarbejde med Sønderborg Kommune er der afholdt to offentlige naturvandringer ved hhv. Pøl og 

Vemmingbund i maj og juni 2019. Disse blev annonceret på kommunens hjemmeside, på DN’s hjemmeside 

og i Sønderborg Ugeavis. 

Dagspresse: 

Der har i oktober 2019 været bragt artikler om projektet i dagbladene Der Nordschleswiger og 

JydskeVestkysten. Disse vedlægges særskilt som pdf-filer 

Internet: 

Der har været bragt to mere faglige artikler, som projektet har produceret, på Sønderborg Kommunes 

hjemmeside, på DN’s hjemmeside og på DOF-Sønderjyllands hjemmeside (samme artikel som er nævnt 

herunder). 

https://soenderborg.dn.dk/vi-arbejder-med/naturplejeprojekter/ 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=naturpleje  

https://soenderborg.dn.dk/vi-arbejder-med/naturplejeprojekter/
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=naturpleje


Blade: 

I fuglebladet Panurus nr 4, 2019 er bragt en artikel i dec. 2019, hvor fokus er på de små vådområders 

betydning for fuglelivet. 

 

Konklusion i forhold til opstillede mål 

I ansøgningsmaterialet fra 2016 var der opstillet følgende mål for projektet, som vi stilede efter: 

Nordals: 

Etablering af 8-10 nye søer samt 8-10 restaureringer af ældre søer.  

Resultatet er som det er fremgået ovenfor, at der kun er etableret 4 nye søer, mens der er restaureret 20. 

Det lykkedes ikke at finde så mange nye muligheder for søer som tænkt, hvilket dels skyldes mangel på 

våde steder i de ret højt beliggende og sandede marker, dels var lodsejerinteressen herfor begrænset. 

Dertil er der hegnet og iværksat afgræsning på et område med eng og overdrev på knap 3 ha. 

 

Broagerland: 

Etablering af 6-8 nye søer på selve Broagerland samt iværksætte afgræsning på enge og overdrev ved 

Vemmingbund og Vigsmosen. 

Dette er lykkedes til fulde i og med at der er etableret 12 nye søer og restaureret 8 ældre søer. Og som 

planlagt er der iværksat afgræsning på de to nævnte områder samt et lille areal ved Skeldemark. 

Det var også planen at etablere 3-5 søer ved Smøl på nordsiden af hovedvej 8. Dette lykkedes ikke pga. 

manglende lodsejerinteresse. 

 

Fremgang for flora og fauna: 

Som det fremgår ovenfor, er der tydelige tegn på en række forbedringer for både flora og fauna som 

resultat af projektet. Men som det også er nævnt, ser vi nu kun – så kort tid efter iværksættelsen af de 

fysiske tiltag – de første faser af en forventet meget positiv udvikling. Den fortsatte udvikling vil derfor ske 

over en årrække, men er udenfor denne rapports arbejdsfelt, da projektet officielt og økonomisk afsluttes 

med udgangen af 2019. Men udviklingen fremover vil i et vist omfang blive fulgt af DN-Sønderborg på 

frivillig basis. 

 

Regnskab for projektet (beløb inkl. moms) 

Udgifter 

- Planlægning af projektet:      24.650,00 kr.  

- Hegnsudstyr samt montering af el-hegn ved enge til afgræsning:  133.068,75 kr. 

- El og vand ved Vigsmose 2017-19 samt installationer:       4.277,50 kr. 

- Anlægsudgifter, entreprenører:    338.495,25 kr. 



- Lodsejerforhandlinger, aftaler, ansøgninger til Sønderborg Kommune og 

 Kystdirektoratet, drøftelser med samme, koordinering med entreprenører 

 og lodsejere, tilsyn med udførelse:    206.850,00 kr.  

- Formidling, artikler, pressemøde m.v.:     10.500,00 

Effektmåling, undersøgelse af resultater i felten, fotos m.m.:   34.469,00 kr. 

  

- Udarbejdelse af slutrapport, afslutning af projektet:    27.000,00 kr. 

- Bidrag til DN’s hovedkontor for bogholderi:       7.500,00 kr.  

- Afslutningsmøde for arbejdsgruppe :            664,00 kr.  

Samlede udgifter:     787.474,50 kr. 

 

Finansiering: 

Den Danske Naturfond:     500.000,00 kr. 

Sønderborg Kommune     125.000,00 kr. 

Markus Jebsens Naturpulje     162.474,50 kr. 

Finansiering i alt:     787.474,50 kr.  

 

 

 

 

 

 

Fotogalleri – nogle udvalgte fotos fra projektet 

(Fotos af Andreas Andersen og Jesper Tofft) 

 



 

Ny sø ved Iller Strand, Broagerland – her ynglede både stor og lille salamander i andet år efter etablering 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unger af stor salamander ved nyt vandhul ved Skeldebro, Broagerland 

 

 

Strandtudse, han, ved nyt vandhul Skeldebro, Broagerland 

 



 

Plejet fersk eng ved Vemmingbund med bl.a. majgøgeurter (de lilla blomster midt i billedet) 

 

 

Den ret sjældne blomst vandklaseskærm, Vemmingbund 



 

Nyt vandhul ved Brandsbøl, Als (midt i billedet). Her ynglede løvfrø i andet år efter etablering 

 

Løvfrø i busk nær restaureret vandhul ved Købingsmark, Als 



 

Oprenset vandhul ved Pøl, Nordals – her ved meget lav vandstand, sommer 2019. Både løgfrø og løvfrø 

yngler her 

 

 

Nyanlagt sø ved Lavensby, Als ved lav sommervandstand 2019. Ingen forekomst af padder det første år 

efter anlæg. 



 


