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Natura 2000 område nr. 164 Hov Vig 

Områdebeskrivelse 

Området ligger umiddelbart øst for Nykøbing Sjælland og grænser op til Isefjord. Området er 
på 240 ha og består af inddigede lavvandede næsten ferske laguner samt et mindre areal uden 
for dæmningen i Isefjord. 

De åbne vandflader er på østsiden omgivet af rørskove, enge og blandet krat og på vestsiden 
af nåleskovsplantage. 

Hovedparten af området er fredet og udlagt til reservat. Af hensyn til fuglelivet er der færd-
selsforbud i det meste af området. Fra fugletårnet i områdets østside er der en fantastisk ud-
sigt over området. 

 

Vigtigste naturværdier 

Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde for at beskytte arterne skeand og hvinand. 

Hov Vig er giver specielt i vinterhalvåret ideelle opholdsbetingelser for rastende vandfugle. Her 
kan opleves rastende knopsvane, sangsvane, pibesvane, grågås, gråand, pibeand, krikand, 
skeand, spidsand, taffeland, troldand, hvinand og blishøne. Eksempelvis kan nævnes, at hvin-
and visse år kan opleves i tusindtal. I træktiden kan der opleves en række forskellige rovfugle 
bl.a. blå kærhøg og fiskeørn. 

Som ynglelokalitet er Hov Vig tilholdssted for mange vandfugle og rørhøg. Området rummer 
endvidere en skarvkoloni, der tæller over tusinde par. 
 

Trusler mod områdets naturværdier 

Der er ikke foretaget en egentlig trusselvurdering af området. 

 

Målsætning 

Overordnet målsætning for området:  

Hov Vig med dets indhold af naturområder opfylder de krav, som hvinand og skeand stiller til 
levesteder. 

I Hov Vig, som udelukkende indeholder fuglebeskyttelsesområde F97, er der specielt fokus på 
området som lokalitet for rastende hvinand og skeand.  

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for levestederne hensigtsmæssig drift/pleje 
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for 
arterne på udpegningsgrundlaget. 
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Indsats 

Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførelse af denne plan: 

Indsats Stort  
omfang 

Mindre  
omfang 

Undersø-
ges nær-

mere 

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 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 at sikre området som lokalitet for rastende hvinand 
og skeand.  

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for levestederne hensigtsmæssig drift/pleje 
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 
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