
Status for lokaliteter ved Filsø pr. 22-02-2022. Rettet den 27-02-2022/Gert Thorhauge Andersen 

Lokaliteter ved Filsø der er med ved søgning på områderne IBA-området ”Filsø” og ”Filsø – Aage V. Jensens Fonde” under større områder. 

 

Der er den 22-02-2022 lavet søgninger på IBA området ”Filsø” og det større område ”Filsø – Aage V. Jensens Fonde”. For IBA området ”Filsø” er der 

fundet 84315 observationer. For det større område ”Filsø – Aage V. Jensens Fonde” 82179 observationer. Aage V. Jensens arealer er en del af IBA-

området.  

Navn på lokaliteten IBA AVJF Status for indtastning Ældste obs Nyeste obs Obs. pr. 22-02-2022 

Filsø x x Lukket 13-02-2022 23-05-1879 02-02-2022 11694 

Filsø Hede x x Åbnet 13-02-2022 - - 0 

Filsø Hede & Porsmose Bjerge x x Lukket 13-02-2022 13-02-1965 12-02-2022 2811 

Filsø IBA nordøst x  Åbnet 09-02-2022 12-12-2018 12-12-2018 1 

Filsø Plantage x  Åbnet ? 17-05-1994 28-09-2021 106 

Filsø Søen x x Lukket ca. 2012 21-10-1970 08-03-2012 5576 

Filsø Ø x  Åbnet 11-02-2022 21-02-2022 21-02-2022 3 

Filsø, Fidde Sø og Kirkeodde x x Åbnet ? 04-10-1981 21-02-2022 6492 

Filsø, godset x x Lukket ca. 2012 19-12-1913 30-09-2012 13732 

Filsø, Langodde x x Åbnet ? 17-05-1986 21-02-2022 9834 

Filsø, Mellemsø x x Åbnet ? 12-10-2010 18-02-2022 15963 

Filsø, Petersholm x x Åbnet ? 12-01-1980 10-02-2022 4432 

Filsø, Porsmose Bjerge x x Åbnet 13-02-2022 - - 0 

Filsø, Søndersø x x Åbnet ? 17-01-2012 18-02-2022 8994 

Filsø, Under Holmbanken x x Åbnet ? 06-06-2003 03-02-2022 1176 

Henne Kirkeby x  Lukket 09-02-2022 22-07-1964 08-02-2022 583 

Henne Kirkeby syd x  Åbnet 09-02-2022 - - 0 

Henne Strand Hede x  Åbnet ? 02-07-1961 03-02-2022 160 

Kær sydvest for Søhuse x  Åbnet 27-02-2022 - - 0 

Kærgård x  Åbnet ? 13-10-1986 18-01-2020 119 

Kærgård Klitplantage x x Lukket 10-02-2022 14-08-1909 24-11-2021 1475 

Kærgård Klitplantage ved Filsø x  Åbnet 10-02-2022 - - 0 

Stranden ved Henne Mølleås udløb x  Åbnet 11-02-2022 - - 0 

Søvig Sund x  Åbnet ? 03-01-1965 18-02-2022 949 

Vrøgum Kær x  Åbnet ? 28-05-2008 28-09-2021 215 



 

Lokaliteter fundet ved søgning på AVJ’s arealer under større områder Lokaliteter fundet ved Søgning på Filsø som IBA-område  

  

 

Der er foretaget følgende ændringer og justeringer af lokaliteterne i området: 

Overordnet er der sket to ting.  

1. For de centrale Filsø-lokaliteter er alle grænser justeret så de mere præcist følger Age V. Jensens Fondes ejendom, det vil sige det område 
(bortset fra Filsø Hede) hvor Filsøgruppen tæller fugle.  

2. For alle de perifere områder er grænserne justeret og lokaliteterne tilrettet så de enten ligger inde i eller udenfor IBA-området Filsø. 



På den måde vil det på sigt blive nemmere at trække data ud af Dofbasen. Gamle data bliver selvfølgelig ikke bedre, men alligevel. Det bliver også 

lettere at overskue, ikke mindst når dobbeltgrænser  mellem lokaliteter justeres til en fælles grænse 

 

Hvis vi starter ved Henne Strand og fortsætter - med uret - rundt om Filsø er der sket følgende ændringer: 

1. Lokaliteten ”Henne Strand” er omdøbt til ”Henne Strand strand”, så navnet svarer til lokaliteten Henne Strand sommerhusområde”. Mange 
har opfattet ”Henne Strand” som byen. 

2. ”Henne Strand Hede” er udvidet med Damkrog Bjerge mod vest ud mod Vesterhavet. En del af sommerhusområdet ved Henne Strand er 
pillet ud af lokaliteten så hele nordgrænsen nu følger IBA-grænsen. 

3. Lokaliteten ”Henne Kirkeby” er lukket og erstattet af ”Henne Kirkeby nord” og ”Henne Kirkeby syd”. Disse ligger henholdsvis udenfor og inde i 
IBA-området. 

4. Lokaliteten ”Filsø, Under Holmbanken” er udvidet med en lille trekant (knap 5 ha) mod øst, på nordsiden af Henne Å. Trekanten er en del af 
AVJ’s ejendom. Hvis det er mere praktisk, kan den i stedet lægges til lokaliteten ”Filsø, Fidde Sø og Kirkeodde”. 

5. Mod øst er der oprettet en ny lokalitet med det opfindsomme navn ”Filsø IBA nordøst”. Lokaliteten omfatter, på en lang strækning, området 
mellem AVJ’s ejendom og IBA-grænsen. Et pænt stort område. 

6. Syd herfor er der oprettet en ny lokalitet der hedder ”Filsø Ø”. Igen en lokalitet der ligger mellem AVJ’s ejendom og IBA-grænsen. Den østlige 
del af lokaliteten er det største af de områder som under Esben Lunde Larsen blev pillet ud af fuglebeskyttelsesområdet. 

7. Lokaliteten Søvig Sund er ændret så den hele vejen rundt, mod nord, øst og syd følger IBA-grænsen. Primært betyder det at den er udvidet 
mod nord og at et lille område øst for jernbanen er overført til lokaliteten ”Vrøgum By”.  Ændringerne omfatter også forholdene omkring 
forbindelsen mellem Søvig Sund og Søndersø. AVJ ejer, såvidt jeg kan se, hele forbindelsen og også den vestligste del af Søvig Sund. Disse dele 
er lagt til lokaliteterne ”Filsø, Langodde” og ”Filsø, Petersholm”.  

8. Den sydvestlige del af Lokaliteten ”Søvig Sund” er flyttet til en ny lokalitet: ”Kær sydvest for Søvig Huse”.  
9. Vest for ”Søvig Sund” ligger lokaliteterne ”Vrøgum Kær” og ”Kærgård” der begge ligger mellem AVJ’s jord og IBA-Grænsen. Lokaliteten 

”Kærgård” er udvidet mod vest med et areal der tidligere ikke var en del af nogen lokalitet og med en lille del af Kærgård Klitplantage, så den 
nu næsten går til det sted hvor gården Kærgård lå.  

10. ”Filsø, Petersholm”, der ejes af AVJ, er udvidet så den også omfatter den lille plantage mod øst.  
11. Lokaliteten ”Kærgård Klitplantage” er lukket og erstattet af de to nye lokaliteter: ”Kærgård Klitplantage sydvest” og ”Kærgård Klitplantage ved 

Filsø”. Disse ligger henholdsvis uden for og inde i IBA-området. Begge lokaliteter er udvidet med klitarealer mod vest der tidligere ikke var 
omfattet af nogen lokalitet. Den sydlige del af ”Kærgård Klitplantage ved Filsø” er overført til lokaliteten ”Kærgård”.  

12. Endelig er der oprettet en ny strandlokalitet som jeg har kaldt ”Stranden ved Henne Mølleås udløb”. Efterfølgende er jeg kommet i tvivl om 
åen blot hedder Henne Å som der står på de fleste kort eller Henne Mølleå der bruges i navnet på vejen syd for åen og på badehotellet ved 
åens udløb i Vesterhavet. Lokaliteten omfatter den del af stranden der ligger ud for IBA-området. Den nordlige del var tidligere en del af 
”Henne Strand strand”, medens den sydlige del var en del af ”Børsmose Strand”. 

13. Den store lokalitet Filsø er lukket for indtastning. 



14. ”Filsø Hede og Porsmose Bjerge” er lukket for indtastning og delt i to nye lokaliteter ”Filsø Hede” og ”Filsø, Porsmose Bjerge”. Porsmose 
Bjerge er udvidet så den omfatter arealer langs Mellemsø ned til dæmningen mellem Mellemsø og Søndersø. Disse områder var tidligere en 
del af den nu lukkede lokalitet ”Kærgård Plantage”. 

15. Der er oprettet en ny søgelokalitet under større områder som hedder  ”Filsø – Aage V. Jensens Fonde”.  
16. Søgning i IBA-området ”Filsø” og Det større område ”Filsø – Aage V. Jensens Fonde” er tjekket og virker korrekt for alle lokaliteter hvor der er 

indtastet observationer. Se resultatet overfor.   
17. Det gamle navn for IBA-området ”Fiilsø” er ændret til ”Filsø”. 

  

Den præcise IBA-grænse kan ses nedenfor til højre og på Birdlife Internationals hjemmeside her: http://datazone.birdlife.org/site/mapsearch 

Fuglebeskyttelsesområdet er i forhold til IBA-området reduceret med 10 større og mindre områder som vist herunder 
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