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Marskens grønne oase ligger i Sneum Digesø

Af 69 nye danske søer byder Sneum 
Digesø på det mest storslåede fug-
leliv. Siden færdiggørelsen i 1995 er 
der indrapporteret ikke færre end 264 
forskellige fuglearter og -racer fra den 
lille sø bag havdiget. Det antal er der 
ingen af de andre menneskeskabte 
naturperler siden 1970, der kan kon-
kurrere med.
 Gennem det meste af sommeren 
skaber 4-5000 ynglende par hætte-
måger en helt enestående stemning, 
mens tusinder af dekorative bramgæs 
sætter deres »snakkende« særpræg 
på digesøen, forår såvel som efterår. 
Marskens juvel, Blåhalsen, synger fra 
drængrøfternes tagrør, mens vade-
fugle i tusindvis raster i læ af havdiget.
 Her har fuglekyndige folk obser-
veret fuglearter, som de færreste no-
gensinde har hørt om. Hvad med en 
blåvinget and, f.eks.? Eller stylteløber, 
terekklire, sabinemåge og biæder? 
Alle sammen og mange flere sjældne 
gæster er set på visit ved digesøen syd 
for Esbjerg.
 Udover at være en af Danmarks 
aller rigeste fuglelokaliteter, når det 
kommer til antallet af fuglearter på 
besøg, så er digesøen også blevet en 
rekreativ perle i absolut særklasse. I 
bekvem cykleafstand fra både Esbjerg 
og Ribe, men også som et populært 
stop på den internationale Nordsøcy-
kelruten, der udspringer i Skotland og 
løber de 6000 km hele vejen rundt om 
Nordsøen for at ende i Bergen. I Dan-
mark er ruten markeret langs Jyllands 
vestkyst fra den dansk-tyske grænse 
og op til Skagen.

Tilblivelse
Sneum Digesø udgør et overbevisende 
eksempel på, hvor meget natur man 
kan få for pengene, hvis man udar-
bejder et gennemtænkt design, før 
gravemaskinerne tager fat.
 Hvor digesøen i dag myldrer med 
liv, kunne der lige så godt have lig-

get en dyb klæggrav med form som 
et rektangulært badekar, fyldt med 
koldt vand og fattig på fugle, dyr og 
planter. Sådan har digegreverne i år-
hundreder dikteret designet, når der 
skulle skaffes nyt klæg til at lægge på 
diger mod Vadehavet. For dem var 
marsken en byggeplads, hvor det rige 
naturindhold var en selvfølgelighed. 
De ekstensive driftsformer med græs-
sende kreaturer og får skabte jo selve 
naturen.
 Sådan er det ikke længere. Der-
for er behovet opstået for at designe 
særlige lokaliteter, når tidligere tiders 
naturarealer går tabt.
 I begyndelsen af 1990’erne blev det 
besluttet at forstærke Darum-Tjære-
borgdiget ved at gøre forskråningen 
mod havet længere og fladere over 
en strækning på otte kilometer. Det 
ville imidlertid koste naturværdier på 
forlandet, så derfor vedtog man at 
kompensere for tabet ved at opkøbe 
56 hektar jord i Allerup Enge lige nord 
for Sneum Å’s udløb. Her skulle der 
opgraves mere end 200.000 kubikme-
ter klæg til diget, men takket være en 
dygtig biolog hos det daværende Ribe 
Amt blev opgravningen »designet«, så 
der samtidig skabtes en fuglevenlig sø 
bag diget.
 Allerede i 1991/92 stod amtet bag 
den første lille »intelligente klæg-
grav«, hvor Sneum Digesø nu ligger. 
Den blev udvidet med flere småpro-
jekter og færddiggjort i 1995 efter det 
store renoveringsprojekt på diget. Si-
den hen er der faktisk gravet nok et 
par bidder ud i området, og søen er i 
virkeligheden en »råstofbank« for di-
gelaget. I princippet kan der fortsat 
graves klæg i området.
 Her kommer opskriften på en af 
Danmarks mest fuglerige søer, der er 
skabt i nyere tid. Den er udarbejdet 
af den erfarne vadehavsekspert John 
Frikke, der som amtsbiolog opstillede 
følgende tre krav til entreprenøren, 
der skulle grave den nye sø:

π skab varierende vanddybder
π anlæg en lang »kystlinje«
π opbyg øer af rene materialer

Kystinspektoratet, der stod for entre-
prenørarbejdet, fulgte opskriften til 
punkt og prikke, og resultatet udeblev 
ikke. Det skyldes også, at selve driften 
af digesøen tager hensyn til naturind-
holdet. Området er indhegnet for at 
give fuglene fred og for at engene kan 
afgræsses med unge kreaturer hver 
sommer. Dertil kommer en konse-
kvent bekæmpelse af mink og til dels 
også ræve i området.
 På denne måde er projektet ikke 
bare blevet en kombination af kyst-
sikring og natur, men også en kom-
bination af landbrug og naturpleje, 
og det har skabt et rekreativt område 
i særklasse. Fra Esbjerg cykler mange 
familier ned til søen i deres fritid.

Sneum Digesø

Kunstig sø bag Darum-Tjæreborgdiget 
tæt ved Sneum Å’s udløb i Vadehavet. 
Designet i 1992-95 som et 56 hektar stort 
naturområde med vandflade på 20 hek-
tar efter afgravning af klæg til forstærk-
ning af diget. Nordsøcykelruten passerer 
søen, der er et populært rekreativt om-
råde. Ligger i EF-fuglebeskyttelsesom-
råde nr. 51. Kortet er fra 1992 og viser 
Allerup Enge, hvor digesøen blev gravet.
Esbjerg Kommune.
Koordinater: 6143507, 474872.
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På dette luftfoto ses hele designet i Sneum Digesø med den bugtede bredzone, de forskelligt formede øer, det lave vand og de regulerede adgangsforhold. 
Hele lokaliteten er indhegnet, men overskues fint fra Esbjerg-Ribe landevejen (øverst i billedet) og især fra havdiget (nederst i billedet). Slusen er indret-
tet, så både laks og snæbel kan gå op i den faunarige Sneum Å, hvor odderen også kan ses. Ude ved slusen er der opstået en lille koloni af fritidshuse 
langs det sidste stykke af åen. Foto: John Frikke.

For de højarktiske bramgæs har digesøen udviklet sig til en meget populær rasteplads i de allerseneste år. Rekorden blev sat 13. april 2008, hvor 6500 
af de dekorative fugle rastede ved søen på vej mod nord. Foto: John Frikke.
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Kulturspor i marsken
Darum-Tjæreborgdiget blev anlagt 
i 1929, efter at ødelæggende storm-
floder havde hærget store dele af den 
flade marsk i 1909 og 1911. Med diget 
blev det trukket et kraftigt kulturspor 
gennem landskabet.
 I ly af det nye havdige blomstrede 
landbruget op, og fiskeriet fandt nye 
muligheder, især med rusefiskeri i 
Sneum Å og i Vadehavet. Fra slutnin-
gen af 1920’erne udviklede der sig en 
lille koloni af hytter ved Sneum Slu-

sen, og de blev oprindeligt brugt af 
jægere og fiskere, men efterhånden 
skiftede anvendelsen til fritidsformål. 
Flere hytter kom også til, og især fra 
1954 til byggestop i 1979 dominerede 
kolonihavestilen.
 For de priviligerede hytteejere i 
dag har Sneum Digesø betydet en 
utrolig gevinst. Lige uden for koloni-
havens hegn yngler der grågæs, ske-
ænder, troldænder og strandskader, 
de smukke sorthvide klyder »plytter« 
i vandkanten – visse år er klydernes 
koloni i digesøen den største i hele 
Vadehavet – og mellem køer og får 
på de afgræssede enge yngler viber, 
rødben og gule vipstjerter. 
 Hvilke andre kolonihaver i Dan-
mark kan prale af udsigten til et lille 
bitte stykke ægte marsklandskab, så-
dan som det var engang fra Esbjerg til 
grænsen?
 Sneum Digesø fik sig en lillebror i 
2007, da Gl. Hviding Digesø (læs nær-
mere her) blev indviet syd for Ribe. 
Den er anlagt efter de samme prin-
cipper, omend ikke helt med samme 
konsekvens og kun med 16 hektar 
vandflade. Alligevel har den allerede 
tiltrukket et imponerende fugleliv. 
Hele 216 forskellige arter og racer er 
det blevet til på bare to år. På listen 
over fuglearter i de nye danske søer 

indtog Gl. Hviding Digesø en 4. plads 
i sommeren 2009!
 I takt med at det originale marsk-
land skab tømmes for sit naturind-
hold får digesøerne stadig større 
betydning. For den visionære plan-
lægger, for naturglade borgere og 
for begavede turistfolk forekommer 
det indlysende og ligetil at anlægge 
en perlekæde af disse søer bag hav-
digerne. En sø for hver 10 kilometer 
langs Nordsøcykelruten ville i sig selv 
skabe en formidabel attraktion – og 
en mærkbar styrkelse af biodiversite-
ten i hele regionen.
 For Vadehavsregionen som na-
tionalpark vil det være indlysende at 
satse på et nyt design af de mange 
klæggrave, der allerede ligger bag di-
gerne. Ikke mindst fordi en fremtid 
med dramatiske klimaforandringer 
meget vel kan medføre et øget pres 
på digerne og dermed behov for at 
grave mere klæg til at fremtidssikre 
regionen. 
 Hvorfor så ikke høste den ekstra 
bonus ved at vælge et klogt design til  
klæggravene, så de i stedet for tomme 
vandhuller bliver til livfyldte engsøer.

kilder
Forfatterens besøg på lokaliteten, 28. oktober 
2004.

Pjecen »Ta’ på tur til Sneum Digesø«. Udgivet af 
Esbjerg Kommune, 2009.

Hansen, Kjeld: Dårligt design i nye søer giver for 
få fugle. Fugle og Natur, nr. 3, august 2009.

Efter 100 års fravær er blåhalsen genindvandret 
fra syd siden 1992. I dag regner man med flere 
end 100 syngende hanner i marskområdet i det 
sydvestlige Sønderjylland, hvor de gerne synger 
fra tagrør i de mange drængrøfter i marsken. Det 
er den særlige sydlige race med en hvid plet i den 
blåfarvede strube, der atter yngler her i landet. 
Foto: Søren Vinding.

Den 52-årige biolog John Frikke har været ho-
vedarkitekten bag Sneum Digesø. Han er ekspert 
i Vadehavets fugleliv, som han har fulgt det me-
ste af sit liv. Foto: Bjørn Frikke.

Det eneste smagløse ved Sneum Digesø er den ucharmerende »rasteplads«, der er indrettet på østsiden 
af digesøen. På en flad parkeringsplads er der stillet et par borde-bænke-sæt i grønligt trykimpræg-
neret træ, en affaldsspand, infotavler og en selvbetjeningskikkert. Mere fantasiforladt kan det næppe 
gøres. Foto: John Frikke.
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Fuglelivet i dag

Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget 
stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og 
aktuel status for fuglelivet ved Sneum Digesø, så brug dette link: www.dofbasen.dk

Herunder ses en oversigt over de 264 fuglearter (og racer), som var registreret fra Sneum Digesø pr. 20. juni 
2009. I parentes ses antallet af observationer og individer i alt.

Rødstrubet Lom (2/2)

Sortstrubet Lom (1/2)

Lille Lappedykker (178/334)

Toppet Lappe-
dykker

(229/428)

Gråstrubet Lap-
pedykker

(10/13)

Nordisk Lappe-
dykker

(3/3)

Sorthalset Lappe-
dykker

(320/610)

Sule (1/1)

Skarv (470/6041)

Skarv, Mellemskarv (147/1171)

Skarv, Storskarv (2/25)

Rørdrum (9/9)

Silkehejre (1/1)

Fiskehejre (435/1177)

Hvid Stork (2/2)

Skestork (56/66)

Knopsvane (493/2952)

Sortsvane (22/35)

Pibesvane (23/670)

Sangsvane (101/649)

Sædgås (1/1)

Sædgås, Tajga-
sædgås

(1/1)

Sædgås, Tundra-
sædgås

(5/5)

Kortnæbbet Gås (127/2016)

Blisgås (178/2155)

Dværggås (5/5)

Grågås (1297/80453)

Indisk Gås (63/79)

Snegås (42/43)

Dværgsnegås (1/1)

Canadagås (140/350)

Bramgås (660/237077)

Knortegås (30/2157)

Knortegås, Lys-
buget

(16/132)

Knortegås, Mørk-
buget

(94/16183)

Knortegås, Sort-
buget

(7/7)

Nilgås (281/672)

Rustand (15/32)

Gravand (986/80718)

Pibeand (1166/217031)

Knarand (242/516)

Krikand (1038/64821)

Amerikansk 
Krikand

(28/28)

Gråand (945/16745)

Spidsand (643/23821)

Atlingand (162/251)

Blåvinget And (14/14)

Skeand (647/2904)

Taffeland (980/11950)

Hvidøjet And (17/17)

Troldand (1105/11694)

Bjergand (36/54)

Ederfugl (11/715)

Havlit (8/8)

Sortand (20/21)

Fløjlsand (1/1)

Hvinand (643/5991)

Lille Skallesluger (53/68)

Toppet Skalle-
sluger

(13/20)

Stor Skallesluger (176/638)

Hvepsevåge (8/8)

Sort Glente (4/4)

Rød Glente (6/6)

Havørn (8/8)

Rørhøg (403/498)

Blå Kærhøg (136/146)

Steppehøg (2/2)

Hedehøg (49/53)

Duehøg (24/24)

Spurvehøg (130/153)

Musvåge (576/1096)

Fjeldvåge (78/84)

Fiskeørn (13/13)

Tårnfalk (511/786)

Aftenfalk (3/3)

Dværgfalk (43/43)

Lærkefalk (6/7)

Vandrefalk (179/187)

Agerhøne (71/232)

Vagtel (1/1)

Fasan (4/4)

Vandrikse (5/6)

Grønbenet Rør-
høne

(84/139)

Blishøne (727/14326)

Strandskade (655/14392)

Stylteløber (34/37)

Klyde (835/66601)

Sortvinget Brak-
svale

(59/57)

Lille Præstekrave (53/90)

Stor Præstekrave (509/7367)

Stor Præstekrave, 
Almindelig

(4/43)

Stor Præstekrave, 
Nordlig

(4/387)

Hvidbrystet Præ-
stekrave

(4/4)

Hjejle (391/88374)

Strandhjejle (85/1299)

Vibe (1115/151617)

Islandsk Ryle (89/42582)

Sandløber (4/11)

Tyknæbbet 
Dværgryle

(3/3)

Dværgryle (209/1701)

Temmincksryle (140/587)

Stribet Ryle (5/9)

Krumnæbbet Ryle (126/554)

Almindelig Ryle (454/319627)

Almindelig Ryle, 
Engryle

(1/1)

Almindelig Ryle, 
Nordlig

(1/15)

Kærløber (15/22)

Prærieløber (1/1)

Brushane (784/17628)

Enkeltbekkasin (1/1)

Dobbeltbekkasin (366/6923)

Tredækker (3/3)

Langnæbbet 
Sneppeklire

(1/1)

Skovsneppe (2/2)

Stor Kobbersneppe (232/686)

Stor Kobber-
sneppe, Almindelig

(12/73)

Stor Kobber-
sneppe, Islandsk

(34/62)

Lille Kobbersneppe (190/11894)

Småspove (141/1771)

Storspove (588/76649)

Sortklire (199/1108)

Rødben (650/51604)

Rødben, Almin-
delig

(4/30)

Rødben, Islandsk (10/184)

Damklire (6/9)

Hvidklire (342/10854)

Svaleklire (91/175)

Tinksmed (143/415)

Terekklire (13/12)

Mudderklire (609/3674)

Stenvender (164/704)

Odinshane (118/168)

Almindelig Kjove (5/7)

Lille Kjove (3/3)

Sorthovedet Måge (283/411)

Dværgmåge (725/8196)

Sabinemåge (6/6)

Hættemåge (656/1020147)

Stormmåge (324/32009)

Sildemåge (42/321)

Sildemåge, Britisk (3/3)

Sildemåge, Nord-
søsildemåge

(8/28)

Sølvmåge (364/9521)

Kaspisk Måge (2/2)

Gråmåge (2/2)
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Svartbag (158/1914)

Ride (1/1)

Sandterne (4/7)

Rovterne (3/5)

Splitterne (17/30)

Fjordterne (164/729)

Havterne (113/498)

Dværgterne (22/70)

Hvidskægget 
Terne

(1/2)

Sortterne (240/599)

Hvidvinget Terne (43/380)

Lunde (1/1)

Tamdue (2/19)

Huldue (3/6)

Ringdue (277/1379)

Tyrkerdue (8/9)

Gøg (129/171)

Slørugle (3/3)

Mosehornugle (8/8)

Mursejler (221/14278)

Isfugl (33/37)

Biæder (2/3)

Vendehals (5/5)

Stor Flagspætte (1/1)

Hedelærke (1/1)

Sanglærke (381/2099)

Bjerglærke (19/140)

Digesvale (279/7938)

Landsvale (539/23016)

Bysvale (171/2273)

Storpiber (1/1)

Skovpiber (21/48)

Engpiber (330/6123)

Skærpiber (31/129)

Bjergpiber (1/1)

Gul Vipstjert (287/1159)

Gul Vipstjert, 
Almindelig

(36/89)

Gul Vipstjert, Gul-
hovedet

(7/8)

Gul Vipstjert, 
Nordlig

(6/14)

Gul Vipstjert, Sort-
hovedet

(2/2)

Bjergvipstjert (17/24)

Hvid Vipstjert (374/1961)

Hvid Vipstjert, 
Almindelig

(1/10)

Hvid Vipstjert, Sor-
trygget Vipstjert

(13/14)

Gærdesmutte (64/99)

Jernspurv (8/21)

Rødhals (49/88)

Blåhals (25/30)

Blåhals, Sydlig (48/54)

Husrødstjert (6/7)

Rødstjert (32/53)

Bynkefugl (16/22)

Sortstrubet Byn-
kefugl

(1/1)

Stenpikker (68/288)

Stenpikker, Almin-
delig

(1/2)

Ringdrossel (1/1)

Solsort (99/241)

Sjagger (41/3136)

Sangdrossel (18/41)

Vindrossel (14/58)

Misteldrossel (5/5)

Græshoppesanger (4/4)

Sivsanger (79/154)

Kærsanger (13/33)

Rørsanger (104/300)

Drosselrørsanger (3/3)

Gulbug (21/24)

Høgesanger (2/2)

Gærdesanger (54/101)

Tornsanger (55/79)

Havesanger (20/22)

Munk (24/34)

Lundsanger (1/0)

Hvidbrynet Løv-
sanger

(4/6)

Skovsanger (2/2)

Gransanger (79/163)

Gransanger, 
Nordlig

(2/2)

Gransanger, 
Sibirisk

(2/1)

Iberisk Gran-
sanger

(1/0)

Løvsanger (53/179)

Fuglekonge (21/157)

Grå Fluesnapper (11/16)

Lille Fluesnapper (2/2)

Broget Flue-
snapper

(3/6)

Skægmejse (32/81)

Topmejse (1/1)

Sortmejse (1/15)

Blåmejse (54/137)

Musvit (77/186)

Pungmejse (3/7)

Rødrygget Torn-
skade

(2/2)

Stor Tornskade (1/1)

Skovskade (1/1)

Husskade (253/438)

Allike (10/141)

Råge (11/397)

Sortkrage (57/81)

Gråkrage (382/1445)

Ravn (55/107)

Stær (607/373941)

Gråspurv (20/156)

Skovspurv (129/805)

Bogfinke (63/121)

Kvækerfinke (6/30)

Gulirisk (1/1)

Grønirisk (57/217)

Stillits (43/359)

Grønsisken (7/135)

Tornirisk (200/1810)

Bjergirisk (32/1739)

Stor Gråsisken (1/1)

Lille Korsnæb (2/6)

Dompap (1/2)

Lapværling (3/3)

Snespurv (10/306)

Gulspurv (55/120)

Hortulan (2/2)

Rørspurv (188/795)

Bomlærke (52/79)
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