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Figur 1: Danmark er et vigtigt knudepunkt i et internationalt sammenhængende område for trækfugle  

(Kilde: Temarapport fra DMU 12/1997. Clausen et al: Reservat netværk for vandfugle) 
 
 
Baggrund 
Danmark er med de mange fjorde, lavvandede farvande og kystnære vådområder et 
vigtigt rastområde for mange trækfugle. De raster her på deres ruter fra yngleområder 
nord for Danmark til overvintringsområderne syd for eller i Danmark. Danmark er på denne 
måde med til at skabe et sammenhængende netværk i international skala for trækkende 
fugle. De danske habitater, der benyttes af trækfugle, bidrager med deres store 
fødegrundlag til at fuglene får indtaget store fedtreserver op til deres lange træk. Danmark 
er sidste stop inden de foretager forårstrækket og første stop inden efterårstrækket sydpå.  
 
Danmark bliver overfløjet på kryds og tværs af mange trækkende fugle og det er således 
essentielt, at de har et stort netværk af rasteområder i hele landet. Derfor er der siden 
1993 oprettet talrige reservater i de danske EF-fuglebeskyttelsesområder. I reservaterne 
er mulighed for jagt og rekreative udfoldelser indskrænket.  
Ramsar og EF-fuglebeskyttelsesområder er bl.a. udpeget med det formål at beskytte det 
internationale netværk af områder for rastende vandfugle.

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Fuglebeskyttelse
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Ramsar


 
Figur 2: Rastende bramgæs ved Vest Stadil Fjord 
 
Formål 
Vest Stadil Fjord er med sine 2.200 ha vådområder en vigtig del af netværket for 
trækkende fugle.  
Området var indtil 1865 en fjordarm med en åben forbindelse ud til Stadil og Ringkøbing 
Fjorde. Herefter blev området afvandet og havde i 1955 kun 100 ha med åben vandflade. 
I midten af 1990’erne blev det besluttet at genskabe vådområderne ved at hæve 
vandstanden. Det overordnede formål var at skabe et større sammenhængende 
vådområde med øget naturmæssig værdi for 
Mellemdyb og Nordre Dyb samt at mindske 
næringsstoftilførslen og højne vandkvaliteten i 
Sønderdyb. 
  
Teknisk udførelse 
Vandstanden blev hævet med knap én meter nord for 
Skelmosevej i 1998. Ved vandstandshævningen blev 
tidligere marker oversvømmet og der blev igen et stort 
sammenhængende vådområde i det gamle 
fjordkompleks. Allerede i efteråret 1998 kom der på 
baggrund af efterårets nedbør den ønskede vandstand 
i de nye vådområder. 
 
Naturtype 
Fjord, vådområder, strandenge, rørskov 
 
Arter  
Trækfugle, odder. 
 
Opdragsgiver:  
Skov- og Naturstyrelsen 
Klosterheden Statsskovdistrikt 
Sønderby, Gl. Landevej 35,  Figur 3: Vest Stadil Fjord i netværket af  

vådområder langs den jyske vestkyst  Fabjerg 
7620 Lemvig 
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http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Gaes/Bramgaas.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Odder/Odder.htm


Lov- og planlægningsstatus 
Vildreservat, EF-Fuglebeskyttelsesområde, Ramsar område 
 
Skala 
Lokal og international 
 
Virkning på flora/fauna 
Se evaluering. 
 
Budget 
De samlede budget var på 1.770.311 Euro, hvoraf 885.155 Euro blev finansieret af EU -
kommisionens LIFE-ordning. 
 
Evaluering  
Danmarks Miljøundersøgelser udførte i forbindelse med vandstandshævningen et 3-årigt 
moniteringsprogram. Undersøgelsen omfattede effekten af etableringen af det nye 
vådområde for vandkvaliteten samt overvågning af fugle og ændringer i den terrestriske 
vegetation. 
Det blev konkluderet, at udbredelsen af undervandsplanter er øget i Sønderdyb, 
vandkvaliteten er højnet og naturgenopretningsprojektet har haft en positiv betydning for 
rastende fugle. Det er særligt for de planteædende arter som knopsvane, pibeand og 
blishøne. Grågæs og kortnæbbet gæs har mistet store fourageringsområder på de 
tilstødende marker på baggrund af den højere vandstand, men har alligevel haft en 
fremgang i antal rastende fugle. Dette vurderes at være som følge af mindre intensiv jagt.  
(Kilde: Søndergaard et al: Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævningen. Faglig 
rapport fra DMU nr. 155. Danmarks Miljøundersøgelser 2001) 
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http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/Naturpleje/LIFE
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Svaner/Knopsvane.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Andefugle/Pibeand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Gaes/Graagaas.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fugle/Gaes/Kortnaebbet_gaas.htm
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR355.pdf

