
Gråand 
– voldtægtsforbryder

Taffeland 
– flest hanner

Lille lappedykker 
– forvandlingskugle 

Toppet lappedykker 
– spiser fjer 

Hvinand 
– med vinger, der hviner

Gråanden er suverænt den mest almindelige and i Vejle 
Fjord og i Danmark generelt. Den er stamfader til tamanden. 
I parringstiden er hannerne meget grove over for hunnerne. 
Voldtægter forekommer hyppigt over for fremmede hunner, 
og udgangen kan blive, at hunnen drukner. Denne voldelige 
parringsadfærd udøves også på nærtstående arter, eller 
endog andre hanner. Gråanden findes i fjorden hele året.

Man ved ikke hvorfor, men hos voksne taffelænder er der 
langt flere hanner (t.h. på billedet) end hunner. Taffelænder 
ankommer til Vejle Fjord om efteråret og bliver hele vinteren. 
Enkelte par yngler lokalt – bl.a. i Kongens Kær. Taffelanden er 
ikke så talrig i inderfjorden, som den var for 20-30 år siden. 
Dengang var flokke på over tusind fugle almindeligt. I dag er 
flokke på 100-400 fugle mere normalt.  

Den lille lappedykker er en aktiv fugl, der med sit udtryk og 
sin adfærd altid virker glad og positiv. Den dykker flittigt op 
og ned i jagten på orme og småfisk. Ved at trykke al luften ud 
af fjerdragten forvandler den sig inden hvert dyk fra dunbold 
til superdykker. Den overvintrer kun i Vejle Fjord og søger 
tilbage til søerne om foråret. Er du heldig, kan du se større 
flokke ligge i læ langs bolværket.

Den toppede lappedykker skifter fra en prangende 
sommerdragt til en mere neutral vinterdragt (billedet). Den 
findes kun i fjorden om vinteren. Af ukendte årsager spiser 
den mange fjer. Ligesom andre lappedykkere og dykænder 
løber den toppede lappedykker længe på vandoverfladen 
for at komme i luften. Svømmeænderne, som fx gråand, kan 
derimod lette direkte fra både vand og land.

Hvinanden har fået sit navn, fordi vingerne frembringer en 
hvinende lyd, når den flyver – typisk lavt lige over fjorden. Du 
kan opleve den om vinteren i store flokke i inderfjorden eller 
parvis han og hun som på billedet. Som hos de fleste andre 
andefugle er der stor forskel på hanner og hunner. Hannen 
er altid den mest farvestrålende. Hos hvinanden har hannen 
mørkegrønt hoved med en stor hvid plet på siden. 

Fem almindelige fugle
Der er registreret i alt 159 fuglearter i Vejle Havn og 125 i 

inderfjorden, men sammensætning og antal skifter meget i 

løbet af året. Nogle fugle bruger fjorden som rasteplads på 

vej sydover, nogle overvintrer, og andre findes her hele året.   

Det største antal og flest arter ser du i fjorden om vinteren. 

Planchen præsenterer fem af fjordens mest almindelige fugle. 
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