
 

 
 
Resume 
Natura 2000-område nr. 44 Lild Strand og Lild Strandkær 
 
Områdebeskrivelse 
Området består af klitnatur og søer beliggende mellem Hjardemål Klitplantage og Lild 
Klitplantage i Thy. Mod nord og syd findes flere store og dybe søer. Mindre arealer med 
plantage indgår også i Natura 2000-området. 
 
Vigtigste naturværdier 
I området findes en række naturtyper, som i kraft af deres størrelse eller rige flora er af 
international betydning. Det gælder først og fremmest områdets store sammenhængende 
klitareal med klithede og grå/grøn klit i mosaikforekomster med klitlavning.  
I områdets nordligeste ende indgår lobeliesøen Lild Strandkær og mod syd findes de to 
brunvandede søer Bolbredning og Bjålum Sø.  
 
Trusler mod områdets naturværdier 
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne 
mod udpegningsgrundlaget er registreret.  
 
Flere steder er der problemer med tilgroning, hvor især tilgroning med invasive arter er en 
trussel i området. Afvanding er en trussel for områdets vandafhængige naturtyper. 
 
Målsætning 
Det overordnede mål for Natura 2000-området er, at naturtyperne på 
udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at området udgør et 
lysåbent, lavtvoksende og sammenhængende klitlandskab. 



 

 
 
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 drift/pleje af naturtyperne f.eks. i form af græsning og rydning af opvækst samt 
gennemføre en indsats over for invasive plantearter. Vandafhængige naturtyper skal 
sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi. 


