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Natura 2000 område nr. 65 Nissum Fjord 
Området omfatter Habitatområde H58 og Fuglebeskyttelsesområde F38 
 
 
Områdebeskrivelse 
 
Nissum Fjord ligger som en lavvandet brakvandslagune bag den smalle klittange, Bøvling 
Klit. Fjorden er opdelt i tre bassiner, Ydre Fjorde (Yder Fjord og Bøvling Fjord), Mellem 
Fjord og Felsted Kog, der afviger i økologiske kår og biologi. Ved Torsminde har Nissum 
Fjord forbindelse til Nordsøen via en sluse. Området nord for Torsminde fremtræder i dag 
som en mosaik af saltpåvirkede eller ferske græsningsarealer, høslætarealer samt 
ubenyttede områder, der henligger med højt græs, rørskov eller strandrørsump. Langs 
fjordens nord- og østside findes rørsump og strandrørsump i varierende bredde hvor især 
tagrør og strandkogleaks indgår. Indfjorden og Felsted Kog er omgivet af udstrakte 
rørskove. Fjanne Grønne, syd for Torsminde, består af strandeng, strandrørsump og 
strandoverdrev. Området indeholder også mindre partier med klitnatur øst for 
Torsmindevejen hvor vejen gennemskærer nogle af de østligste klittunger af Bøvling Klit. 
Mere klitnatur findes forskellige steder mellem Nørre Fjand og Felsted Odde samt på 
Fjandø i forbindelse med gamle strandvoldsdannelser. Ved Nørre Fjand ligger også et 
mindre hedeareal med både våd og tør hede. Syd for Bøvlingbjerg ligger fire søer, 
Indfjorden, Tangsø, Byn og Søndersund omgivet af ferske enge og rørsump. De fire søer 
huser i danske sammenhænge en meget artsrig undervandsflora. Nissum Fjords 
beliggenhed på trækruten langs Vestkysten betyder, at en række fuglearter benytter 
fjorden som rasteplads. Svømmeænder, dykænder, skalleslugere, gæs og vadefugle kan 
ses rastende ved fjorden, ofte i store antal. Området benyttes også som yngleplads for en 
række fugle, bl.a. grågås og knopsvane.  

Det samlede areal er på ca. 10.967 ha, hvoraf Nissum Fjords vandflade udgør 6.430 ha. 

 

Vigtigste naturværdier 

Området ved Nissum Fjord er udpeget for at beskytte naturværdier hvor de væsentligste 
er selve lagunen, de omgivende strandenge og områdets forskellige søtyper. Endvidere er 
formålet at beskytte levesteder for en lang række arter, hvor de truede arter plettet 
rørvagtel, almindelig ryle, brushane, splitterne, dværgterne og vandranke er de vigtigste. 

Hertil rummer området en række forskellige naturtyper med mere begrænset udbredelse, 
f. eks klitnaturtyper, vandløb, overdrev og skovnatur. Fuglebeskyttelsesområdet er 
udpeget for en lang række af yngle- og trækfugle. 

 

 



Trusler mod områdets naturværdier 

Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne 
mod udpegningsgrundlaget er registreret. 

Flere af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket 
af næringsstoffer (eutrofiering). Mange steder er der problemer som følge af tilgroning pga. 
manglende afgræsning ligesom afvanding og i mindre omfang invasive arter, er en trussel 
for naturværdierne. Rovdyr, herunder mink, er lokalt en trussel for især kolonirugende 
ynglefugle. 

 

Målsætning  

Nissum Fjords tre bassiner (Yder Fjord, Mellem Fjord og Felsted Kog) og de større søer i 
området (Indfjorden, Tangsø, Søndersund og Byn) og vandløbene sikres god-høj 
naturtilstand. Dette forudsætter en god vandkvalitet. De marine områder har en 
undervandsvegetation med stor horisontal og dybde udbredelse, således at der er et godt 
føde-grundlag for områdets mange fugle. 

Naturtyperne omkring Nissum Fjord sikres en god til høj naturtilstand. Det gælder især 
strandenge som arealmæssigt udgør størsteparten af den terrestriske natur. Men også 
områdets mindre forekomster af artsrige sure overdrev, tørre og våde heder, klitnaturtyper 
og rigkær sikres en god til høj naturtilstand. Arealet af våd hede og surt overdrev øges, og 
der bør hvor det er muligt skabes sammenhæng mellem forekomsterne. 

I området prioriteres levesteder for den nationale ansvarsart vandranke. 

Ligeledes prioriteres levesteder for de nationale ansvarsarter knopsvane, kortnæbbet gås, 
krikand, lysbuget knortegås, pibeand, pibesvane, sangsvane og spidsand samt 
levestederne for de nationalt truede fuglearter alm. ryle, brushane, dværgterne, plettet 
rørvagtel og splitterne. 

Områdets laksebestand bør sikres, således at den på sigt ikke er afhængig af 
udsætninger. Forholdene i Nissum Fjord må ikke forhindre, at målet om en tilstrækkelig 
opgang af gydefisk (min. 1000 vildfisk pr. år). 

 

 

 

 

 



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, 
slusepraksis 

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 rydning af opvækst og drift (græsning) af naturtyperne. For kystlagunen vil det 
desuden være vigtigt at optimere hydrologi og salinitetsforhold i forhold til de vigtigste 
naturværdier. Der skal endvidere sikres gode levesteder for arterne på 
udpegningsgrundlaget. Skovnaturtyperne sikres hvor det naturmæssigt er muligt. 

Endelig udføres en særlig indsats for truede naturtyper og arter. Forekomster med våd 
hede og levesteder for truede arter udvides og sammenkædes om muligt. 

 


