Der Sønderhoer Strandsee
Ein wiederhergestelltes
Naturgebiet auf Fanø.
Das Naturprojekt »Sønderho
Strandsø« wurde 2015 realisiert. Damit ist ein herrlicher
Wohnplatz für Vögel, Insekten
und Pflanzen auf Fanø wiederhergestellt worden.
Das Gebiet war ursprünglich
Teil eines größeren Systems von Dünenseen, bis
Havørn
1957 eine Teichwirtschaft
mit Meerforellen entstand.
Diese Teichwirtschaft wurde aber bereits drei
Jahre später wieder eingestellt und Sträucher wie
auch Schilf wucherten allmählich den Teich zu. Nunmehr ist das Feuchtgebiet wiederhergestellt worden,
und zwar mit einer Ausschlämmung
der Niederung und durch die
Schließung eines Drängrabens, der das Wasser durch
die Düne geführt hat.
Nordby
Zunächst aber wurden
Sträucher und BäuFanø Vesterhavsbad
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Ein neuer Unterschlupf am See
bietet die Mög-
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Adgang og parkering
på stranden, ca. 1,5 km nord
for nedkørslen til Sønderho Strand.

Sønderho

lichkeit, die Vögel aus nächster Nähe zu erleben. Eine
dort eingerichtete Ausstellung erzählt die Geschichte
der Teiche und des besonderen Vogellebens in der
Gegend. Unzählige Vogelschwärme ziehen entweder
vorbei oder rasten auf Fanø, was der Lage der Insel
in der Nordsee und im Wattenmeer zu verdanken ist.
Füchse, angeleinte Hunde und in sensible Naturräume eindringende Menschen haben es vielen Küstenvögeln schwer gemacht, in Dänemark zu brüten.
Durch die Errichtung fuchssicherer Brutinseln und indem wir Menschen etwas mehr
Abstand halten, wird Brutvögeln die nötige
Freiheit am Strandsee gewährt.
Bitte respektieren Sie die Verhaltenshinweise vor Ort und denken Sie
daran, dass Hunde das ganze Jahr
über angeleint sein müssen.

Anlæggelsen af Sønderho Strandsø
er sket med deltagelse og bidrag fra:
Fanø Kommune, Friluftsrådet, Nationalpark Vadehavet,
LAG, Naturstyrelsen, 15. juni Fonden, Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling i Landdistrikterne,
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk
Forening, FanøNatur
Fotos: Kim Fischer og Marco Brodde.

Sønderho Strandsø

Et genskabt naturområde på Fanø

Naturprojektet »Sønderho Strandsø« blev til virkelighed i 2015. Dermed blev et godt levested for Fanøs
fugle, dyr og planter genskabt.
Området var oprindeligt en del af et større system af
klitsøer, men blev udgravet som dambrug med opdræt af havørreder i 1957. Dambruget lukkede ned
allerede efter tre år og groede efterhånden til i buske
og tagrør. Nu har Fanø Kommune genskabt vådområdet med en oprensning af lavningen og ved at lukke
en drængrøft, som har ledt vandet ud gennem klitten. Først skulle buske og træer, der havde indtaget
området, dog fjernes.
Et nyt skjul ved søen giver mulighed for at opleve fuglene meget tæt på. En udstilling i skjulet fortæller om
dammenes historie og det særlige fugleliv i området.
Utallige fugleflokke trækker enten forbi eller raster på
Fanø, hvilket skyldes øens beliggenhed ved Nordsøen og i Vadehavet. Med lidt held kan man se rørdrummer, rørhøge og skægmejser, som yngler i den tætte
rørskov omkring søen.
Ræve, løse hunde og uhensigtsmæssig menneskelig færdsel har gjort det svært for mange kystfugle

at yngle i Danmark.
Ved at oprette rævesikre yngleøer og
ved at vi mennesker
holder lidt afstand,
sikres den fornødne fred til ynglefuglene ved strandsøen.
En række sjældne og
truede arter forventes
at etablere sig omkring
søen.
Områdets
specielle naRørdrum
turværdier skal i
fremtiden sikres ved hjælp af
naturpleje. Det er planen, at afgræsning med køer
eller får skal skabe en lysåben naturtype til gavn for
insekter og planter, der er afhængige af rigeligt sollys
og dermed trues af tilgroning. Helt unikt er der »lommer« af opskyllede muslingeskaller, hvor orkideer og
andre sjældenheder udnytter kalkindholdet. Her benyttes høslet med le som en nænsom metode til at
bevare den smukke blomstereng.
Sønderho Strandsø skal være en attraktion, som
kan bidrage til turismeudviklingen på Fanø på en
bæredygtig måde. Respekter færdselsanvisningerne
på stedet og husk, at hunde skal holdes i snor året
rundt.
Sønderho Lagoon
A newly restored nature reserve on the island
of Fanø.

Skægmejse

The Sønderho Lagoon Nature Project became a reality in 2015 when the recreation of the outstanding
habitat for the birds, animals and plants of the island
of Fanø was completed.

The area originally formed part of a large system of
dune lakes, but was excavated as a sea trout farm
in 1957. The fish farm closed down after only three
years, and the site gradually became overgrown
with bushes and reeds. The wetlands have now
been restored with the cleaning of the hollow and
the closure of a drainage ditch which has led the
water out through the dune.
A new hide by the lagoon provides the opportunity
to experience the birds at very close quarters. An
exhibition in the hide tells the story of the ponds and
the special bird life in the area. Innumerable flocks of
birds either pass over the island as they migrate or
roost on Fanø due to the island’s location near
the North Sea and in the Wadden Sea.
Foxes, unleashed dogs and human interference have made breeding for many coastal birds
difficult in Denmark, but with fox-safe breeding islands and humans keeping their distance, breeding
birds can be ensured the peace they require by the
lagoon.
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