Resume
Natura 2000-område nr. 29 Dråby Vig
Områdebeskrivelse
Området består primært af lavvandede fjordområder og afgrænses landværts af
strandengene rundt om vigen og mod øst af den godt to kilometer lange Buksør Odde.
Kystzonen består af sandet bund med en jævn overgang til strandengens sump- og
græsvegetation. Ved spidsen af Buksør Odde findes et kystparti med stenet bund, som er
en del af et krumoddesystem. Strandengene udgør vigtige yngle- og rasteområder for en
række vade- og andefugle.
Vigtigste naturværdier
Først og fremmest er der store marine værdier i området i form af store lavvandede
fjordområder. De lavvandede områder i Dråby Vig udgør en vigtig rasteplads for gæs og
ænder bl.a. lysbuget knortegås. De store arealer med strandenge er ligeledes vigtige for
en række ynglefugle, bl.a. klyde og havterne. I efterårsmånederne raster store flokke af
vadefugle på strandengene. Specielt Buksør Odde er af international betydning for hjejle.
Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne
mod udpegningsgrundlaget er registreret.
Fragmentering og næringsstofbelastning er en trussel mod flere af områdets naturtyper,
ligesom invasive arter udgør en trussel for naturværdierne. Fiskeri anses som en trussel
mod flere marine naturtyper og stavsild. Tilgroning med bl.a. tagrør er en trussel mod
levesteder for fuglene.
Målsætning
Det overordnede mål er at genskabe en renvandet bugt med en artsrig
undervandsvegetation og fauna, omgivet af lavtvoksende og sammenhængende
strandengsarealer, med spredte forekomster af artsrige overdrev og rigkær. De marine
områder skal udgøre et godt levested for internationalt vigtige forekomster af vandfugle og
for spættede sæler, odder og stavsild. De omgivende lysåbne naturtyper sikres en godhøj tilstand.

Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats
Stort
Mindre
Undersøges
omfang
omfang
nærmere
Rydning, fjernelse af
uønsket opvækst
X

Ikke anvendt

Herunder bekæmpelse af invasive
arter

Forbedring af hydrologi
X

Fx ved at standse dræning,
genoprette vandløb, fjerne diger

Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af
græsning, høslet mm.

X

Sikring af arealer
X

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

Reducere forstyrrelser
X
Fx færdsel, sejlads og jagt

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

X

Indsatsen vil overvejende dreje sig om at sikre eller genindføre lysåbne forhold for
naturtyperne og sikre velegnede levesteder for stavsild, odder og spættet sæl samt
udpegningsgrundlagets yngle- og trækfugle. Desuden sikres de vandafhængige naturtyper
en hensigtsmæssig hydrologi. De små og fragmenterede områder af de særligt truede
naturtyper rigkær og surt overdrev udvides, hvor der er mulighed herfor og revene
beskyttes mod ødelæggelse.

