
 

 
 
Resume 
Natura 2000-område nr. 43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg 
 
Områdebeskrivelse 
Området består af to store delområder med klitnatur grænsende op til Stenbjerg, Hvidbjerg 
og Lodbjerg Klitplantager. Her findes nogle af landets fineste arealer med klitnatur samt et 
værdifuldt fugleliv og flere sjældne planter. Terrænet i området er mod vest kuperet med 
forskellige tørre klittyper, mens det mod øst er mere jævnt med flere klitlavninger og 
enkelte småsøer. I Natura 2000-området indgår arealer med klitplantage. 
 
Vigtigste naturværdier 
I området findes flere naturtyper, som i kraft af deres store arealmæssige udstrækning og 
deres høje naturkvalitet er af international betydning. Dette gælder særligt områdets 
grå/grøn klitter, klitheder og klitlavninger. De er værdifulde, fordi der er tale om store 
sammenhængende klitområder i noget nær naturtilstand.  
 
Trusler mod områdets naturværdier 
De naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af for 
høj næringsbelastning, især i form af atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). Flere 
steder er der problemer med tilgroning bl.a. med invasive nåletræer. Invasive plantearter 
er en generelt en trussel mod naturværdierne flere steder i området. 
 
Målsætning 
Det overordnede mål for Natura 2000-området er, at naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at området udgør et 
lysåbent, lavtvoksende og sammenhængende klitlandskab med søer i god tilstand og med 
god vandkvalitet. 



 

 
 
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 at sikre de lysåbne naturtyper 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. 
For skovnaturen sikres en naturtypebevarende drift. 
Der sikres velegnede levesteder for stor vandsalamander som er på områdets 
udpegningsgrundlag.  


