
 

 
 
Resume 
Natura 2000-område nr. 42 Måger Odde og Karby Odde 
 
Områdebeskrivelse 
Området udgøres af 1/3 marine områder, der består af kystnære arealer ud for den 
vestlige del af Mors. Den øvrige del af området består mest af relativt store arealer med 
strandenge, der er beliggende nedenfor den gamle kystskrænt ved Limfjorden. Området er 
en værdifuld lokalitet for flere yngle- og trækfugle.  
 
Vigtigste naturværdier. 
I området findes der flere naturtyper, som i kraft af deres relativt store arealmæssige 
udstrækning eller deres høje naturkvalitet er af enten regional eller national betydning. 
Således forekommer der relativt store arealer af større lavvandede bugter og vige og af 
strandenge. Af andre vigtige naturtyper må især nævnes kystlaguner og strandsøer, der er 
beliggende indenfor strandengene, samt strandoverdrev og mindre arealer med rigkær og 

væld. Området er en værdifuld fuglelokalitet for især ynglefuglene klyde, havterne og 
dværgterne, og for trækfuglene lysbuget knortegås og hjejle. Lysbuget knortegås, findes 
med hele verdensbestanden i Danmark i forårsmånederne. 
 
Odder færdes i området ligesom strandtudse findes i tilknytning til strandsøerne. 
 
Trusler mod områdets naturværdier 
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne 
mod udpegningsgrundlaget er registreret. 
 
Tilførsel af næringsstoffer fra luften eller land er en trussel mod størsteparten af 
naturtyperne og tilførslen medfører bl.a. en forringelse af fødegrundlaget for fuglene. 
Tilgroning med er stedvist et problem. Bl.a. er flere strandenge under kraftig tilgroning med 
tagrør ligesom rynket rose har indfundet sig på overdrev og strandenge. De marine 
naturtyper kan yderligere være truet af invasive arter og fiskeri og de terrestriske 
naturtyper påvirket af sprøjtegifte, uhensigtsmæssig hydrologi og arealreduktion.  
 
Målsætning 
Det overordnede mål for Natura 2000-området er at naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Dette indebærer at  
områdets hav- og kystnatur udgør et stort sammenhængende naturområde af god kvalitet, 
med vægt på hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem havet og 
kystnaturtyperne og med udbredte levesteder for hav- og kystfugle og odder. Området 
truede arter og naturtyper prioriteres højt, det gælder kalkoverdrev, rigkær, dværgterne og 
lysbuget knortegås. 



 

 
 
 Indsats 
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 
Indsats Stort 

omfang 
Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke anvendt

Rydning, fjernelse af 
uønsket opvækst 

Herunder bekæmpelse af invasive 
arter 

 X   

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne diger 

 X   

Ekstensiv drift 

Fx indførsel eller opretholdelse af 
græsning, høslet mm. 

X    

Sikring af arealer 

Sikring af natur der ikke pt. er 
beskyttet (fx stenrev og skovnatur) 

 X   

Reducere forstyrrelser 

Fx færdsel, sejlads og jagt 
   X 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

Fx ved etablering af vandhuller, 
sikring af redetræer eller større 
fouragerings- eller yngleområder  

X    

 
Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold 
ved hensigtsmæssig drift og pleje af naturtyperne og ved at gennemføre en indsats over 
for invasive plantearter. For vandløb vil det være afgørende at sikre hensigtsmæssig drift , 
ligesom der skal sikres gode levesteder for odder og fugle.  Der foretages en 
sammenkædning og udvidelse af forekomsterne af de truede og fragmenterede naturtyper 
rigkær og kalkoverdrev, hvor det naturmæssigt er muligt.  Endelig udføres en særlig 
indsats for den truede dværgterne, ved at sikre tilstrækkelige levesteder. 
 


