
Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Havlampret1095 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Bæklampret1096 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Flodlampret1099 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Stavsild1103 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Laks1106 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

 * Kystlaguner og strandsøer1150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde

1210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand

1310 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Høslet

Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik

Odder1355 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Vandranke1831 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje

 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)

2130 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

 * Kystklitter med dværgbuskvegetation 
(klithede)

2140 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

 Fugtige klitlavninger2190 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

 Indlandsklitter med lyng og visse2310 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

 Indlandsklitter med åbne græsarealer 
med sandskæg og hvene

2330 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden

3130 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger

3140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks

3150 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Grødeskæring i vandløb Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Reduceret grødeskæring

Vandløbsoprensning Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

Rørlægning og regulering Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb

Rørlægning og regulering Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 

4010 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Manglende foryngelse af 
dværgbuskvegetationen

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Hedepleje

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund

6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Høslet

 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop

6410 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

 Rigkær7230 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld

91E0 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Nissum Fjord58

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Rørdrum Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Knopsvane Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Sangsvane Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

15. november 2011 Side 12 af 20



Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Pibesvane Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Kortnæbbet gås Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Bramgås Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Lysbuget knortegås Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Høslet

Pibeand Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Krikand Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Spidsand Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Toppet skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Stor skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Rørhøg Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Plettet rørvagtel Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Afskæring af dræn og grøfter

Klyde Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Tilgroning med græs og høje 
urter

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Afgræsning 

Høslet

Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Hvidbrystet præstekrave Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Tilgroning med græs og høje 
urter

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Afgræsning 

Høslet

Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Lille kobbersneppe Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Almindelig ryle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Tilgroning med græs og høje 
urter

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Afgræsning 

Høslet

Uhensigtsmæssig hydrologi Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.

Mulige virkemidler til truslen:

Gældende lovgivning

Afskæring af dræn og grøfter

Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 65 Nissum Fjord

Brushane Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38

Tilgroning med græs og høje 
urter

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Afgræsning 

Høslet

Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Afskæring af dræn og grøfter

Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Fjordterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Nissum Fjord

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

38
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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 

NOTAT 
 

vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
 

Forslag til Natura 2000-plan nr. 65 
Habitatområde H58 

Fuglebeskyttelsesområde F38 
 

Nissum Fjord 
 

 
Udkast til Natura 2000-plan var i offentlig høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen udløb den 6. 
april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
og 
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. 65 er der modtaget i alt 7 høringssvar, henholdsvis fra Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland, Danmarks Jægerforbund ved 
JFK Holstebro, Kystdirektoratet, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune. Herudover er der 
modtaget et høringssvar fra Henning Troldtoft, Vestjylland.  
 
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Områdebeskrivelse 
2. Trusler 
3. Ønsker til handleplan 
4. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
5. Prioritering af mål 
 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
6. Datagrundlag  
7. Tilstandsvurdering og bevaringsstatus 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx
http://www.nst.dk/


8. Indsatsprogram  
9. Økonomi 
10. Synergi med vandplaner 
11. Virkemidler 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-5. 
Naturstyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Områdebeskrivelse 
 
Høringssvar: 
Kystdirektoratet pointerer at slusen i Torsminde er en afvandingssluse.  
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen vil i planens områdebeskrivelse beskrive, at slusen blev anlagt som en 
afvandingssluse.  
 
2. Trusler 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening nævner en række trusler for området, bl.a. atmosfærisk kvælstof-
deposition, næringsstofbelastning, dræning og mårhund. 
 
Naturstyrelsen:  
Med undtagelse af mårhund er de nævnte trusler allerede nævnt i planen. DN nævner også enkelte 
andre trusler, som ikke er medtaget, da de enten ikke vedrører udpegningsgrundlaget eller 
omhandler forhold udenfor Natura 2000-området. På baggrund af DN´s høringssvar vil mårhund 
blive medtaget som trussel på lige fod med ræv og mink..  
 
Høringssvar: 
Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland vil gerne fremhæve følgende væsentlige trusler imod de 
arter og de naturtyper, som der skal tages særlig vare på i området: 
 
1) Næringsstofforurening fra landbrug med deraf manglende vegetation i fjorden. 
2) Udtørring på grund af sandvandring fra klitterne vest for fjorden, vandstandsforhold og for lav 
vandstand i fjorden i april-juni.  
3) Grøftning på strandengene vest for fjorden. 
4) Manglende afgræsning af strandenge. 
5) Tilgroning med pil og ulovlig tilplantning på Bøvling Klit. 
6) Prædation fra ræv på Fjandø.  
7) Spredning af invasive arter, mink og mårhund på jordrugende fugles æg og unger. Mårhund er 
allerede indvandret og i hvert fald registreret i Felsted Kog. 
8) Jagt på udpegningsarterne kortnæbbet gås, pibeand, krikand, spidsand og toppet skallesluger. 



 
Naturstyrelsen:  
Naturstyrelsen er enig i, at mårhund skal medtages som trussel. De fleste af de øvrige nævnte 
trusler (næringsstofbelastning, uhensigtsmæssig hydrologi, prædation m.v.) er allerede nævnt i 
planen. Natura 2000-planen håndtere ikke eventuelle ulovligheder, disse håndteres via den 
eksisterende lovgivning. Jagt er inkluderet i truslen rekreative aktiviteter på Nissum Fjord. 
Formuleringen i den endelige plan ændres, således at det nu klart fremgår, at en eventuel konkret 
indsats skal bero på en undersøgelse af forstyrrelsesforholdene. Der henvises i øvrigt til det 
generelle høringsnotat, hvor der ligeledes findes høringssvar på forstyrrelsesproblematikken.   
 
Høringssvar: 
Danmarks Jægerforbund anfører at mårhund bør tilføjes trusselsafsnittet under invasive arter. 
Forbundet ønsker også forstyrrelse i form af jagt fjernet som trussel for vandfugle på 
udpegningsgrundlaget. Herudover foreslår forbundet at begrænsning/regulering af adgang i 
yngleperioden være et reelt virkemiddel for fugle på udpegningsgrundlaget. 
  
Naturstyrelsen:  
Naturstyrelsen er enig i, at mårhund skal medtages som trussel.  Naturstyrelsen erkender, at 
formuleringerne omkring forstyrrelse i planens indsatsprogram ikke var blevet opdateret inden den 
offentlige høring. Formuleringen i den endelige plan ændres, således at det nu klart fremgår, at en 
eventuel konkret indsats skal bero på en undersøgelse af forstyrrelsesforholdene. Der henvises i 
øvrigt til det generelle høringsnotat, hvor der ligeledes findes høringssvar på forstyrrelsesproble-
matikken. Med hensyn til begrænsning/regulering af adgang i yngleperioden er der allerede 
adgangsforbud i yngleområderne i vildtreservatet. 
 
 
3. Ønsker til handle-/plejeplan 
 
Høringssvar: 
Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland tilbyder at stå til rådighed med yderligere oplysninger 
og uddybning af deres konkrete forslag til forbedring af naturtilstanden i området. Danmarks 
Jægerforbund vil gerne bidrage til nødvendig regulering af prædatorer. 
 
Naturstyrelsen:  
Den overordnede Natura 2000-plan  skal lægges til grund for bindende handleplaner som 
udarbejdes senere. De to foreningers tilbud om assistance bør derfor adresseres i forbindelse med 
den efterfølgende udarbejdelse af handleplanerne. 
 
 
4. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
 
Høringssvar: 
DN mener, at udpegningsgrundlaget ved førstkommende lejlighed bør udvides med laksefisken helt 
samt flere af de rødlistede vandplanter fra Søndersund, Byn, Tangsø og Indfjorden. 
 
DOF gerne gøre opmærksom på, at følgende arter og forekomster kvalificerer til udvidelse af 
udpegningsgrundlaget: stor kobbersneppe, havørn, og skestork. 
 



 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen henviser til afsnittet ”Udpegningsgrundlag og afgrænsning” i det generelle 
høringsnotat. 
 
 
5. Prioritering af mål 
 
Høringssvar: 
Kystdirektoratet gør opmærksom på, at slusen ved Torsminde er en afvandingssluse. 
 
Svar: Naturstyrelsen er enig i, at slusen oprindeligt alene var en afvandingssluse. 
 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 65 
 
Den offentlige høring har givet anledning til ændring af Natura 2000-planen, idet mårhund er 
tilføjet under invasive arter i trusselsafsnittet. Endvidere er formuleringer omkring 
forstyrrelsestrusler og slusen blevet ændret. 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 65 
Naturstyrelsens egne overvejelser har medført at der er foretaget mindre justeringer af teksten i 
planen. 
 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 65 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 65. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har givet anledning til ændring af Natura 2000-planen, idet mårhund er 
tilføjet under invasive arter i trusselsafsnittet. Endvidere er formuleringer omkring 
forstyrrelsestrusler og slusen blevet ændret. 
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/


planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og 
Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 65 Nissum Fjord: 
 

 ID2256 - Danmarks Jægerforbund 
 ID2205 - DOF-Vestjylland (DOF: Dansk Ornitologisk Forening) 
 ID0270 - Henning Troldtoft 
 ID1731 - DN 
 ID4224 - Kystdirektoratet 
 ID2416 - Holstebro Kommune 
 ID1919 - Lemvig Kommune 
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Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke 
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 planens beskrivelse af 
naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte. Den rettede tekst og figur 
4 til plan for Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord:  
 
 
”Ny figur 4a, 4b, 4c (kun ændringer i figur 4c og kun for Elle- og askeskov): 
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Figur 4a. Naturtilstand for de arealmæssigt mest betydende af Natura 2000-områdets 
naturtyper, som er tilstandsvurderet. 
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Figur 4b. Naturtilstand for de arealmæssigt mindre af Natura 2000-områdets naturtyper, som 
er tilstandsvurderet.  
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Figur 4c. Natur-/skovtilstand for de mindste af Natura 2000-områdets naturtyper, som er 
tilstandsvurderet.  
 
 
I det følgende nævnes eksempler på tilstandsvurderinger i området (se figur 4a, b, c). 
 
Der er kortlagt over 600 ha strandenge i området. Strukturen er god på over 50 % arealet, 
men de karakteristiske arter er ikke så udbredte som de kunne være, og på ca. 75 % af arealet 
er artstilstanden ikke tilfredsstillende. Dette kan skyldes tilgroning og at hydrologien ikke er 
optimal. Dette reflekteres i den samlede tilstandsvurdering, som trækkes ned til god 
naturtilstand på 50 % af arealerne med naturtypen, mens den resterende del hovedsageligt er i 
moderat tilstand. Ingen strandenge har høj naturtilstand. 
 
De knapt 15 ha klithede har både god arts- og strukturtilstand og den samlede 
tilstandsvurdering for denne naturtype er god på 80-90 % af arealerne. Klitlavning har en høj 
strukturtilstand, mens artstilstanden er moderat. Samlet set bliver naturtilstanden god for 80-
90 % af arealet med denne naturtype. 
 
De relativt små arealer med våd og tør hede har moderat tilstand primært, fordi 
strukturtilstanden er god til moderat, mens artstilstanden er moderat til ringe. 
 
Fem forekomster af sure overdrev i dette Natura 2000 område har bevaret en stor pulje af 
karakteristiske arter, mens tre forekomster har en dårlig artstilstand. Strukturen er god for alle 
otte forekomster af denne naturtype. Herved har ca. 50 % af arealet med naturtypen god 
naturtilstand mens ca. 50 % af arealet ringe naturtilstand. 
 
Der er kortlagt 0,7 ha skovnaturtyper, hvor både skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov 
er i moderat naturtilstand.” 
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1. Beskrivelse af området 

Natura 2000-området Nissum Fjord (nr. 65) er udpeget som habitatområde (nr. 58), Fuglebeskyttel-
sesområde (nr. 38) og RAMSAR-område (nr. 4). Det samlede areal af Natura 2000-området er 
10.967 ha (se tabel 1.1). 

Tabel 1.1. Oversigt over de habitat-, fuglebeskyttelses- og RAMSAR-områder, der er inkluderet i denne basis-
analyse. For hvert område er områdets nummer, navn og areal (i ha) angivet, ligesom det samlede Natura 
2000-områdes areal er oplyst. Kilde: http://www2.skovognatur.dk/natura2000/database/ 

 
Nr. 

 
Navn 

 
Areal (ha) 

H 58 Nissum Fjord 10.967 

F 38 Nissum Fjord 10.906 

R 4 Nissum Fjord 10.906 

 Samlet areal 10.967 

 
Af Natura 2000-områdets samlede areal på 10.967 ha, består 6430 ha af fjord, mens 4537 ha er 
land. Fjorden ligger som en lavvandet brakvandslagune bag den smalle klittange, Bøvling Klit, og 
adskiller denne fra indlandet bagved. 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 græsningsarealer, høsletarealer samt ubenyttede områder der 
henligger med højt græs eller rørskov. Fjordens nord- og østside er bræmmet af tagrør og 
kogleaks i varierende bredde. Indfjorden og Felsted Kog er omgivet af udstrakte rørskove. Fjanne 
Grønne, syd for Torsminde, består af strandeng, strandsump og strandoverdrev. (Tekst modificeret 
fra: http://www2.skovognatur.dk/natura2000/database/). 

 

 
Figur 1.1 Kort over Natura2000-områdets afgrænsning. 
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Indenfor natura 2000-området er der 3 fredede områder (se kort). Her følger en kort beskrivelse af 
fredningerne.  
 
Bøvling Klit og Holmen fredningen omfatter arealer nord og syd for Torsminde på i alt ca. 655 ha, 
heraf 335 ha matrikuleret areal (Overfredningsnævnet, 1984). Fredningen tilsigter at beskytte 
områdets fugleliv.  
 
Krogsted enge ved Bøvling Fjord fredningen omfatter arealer nord for Indfjorden og langs Bøvling 
fjords østlige kant på i alt 230 ha (Overfredningsnævnet, 1975). Fredningen blev gennemført for, at 
forhindre en omfattende inddigning af engarealerne, der ansås som havende særlig 
fredningsmæssig interesse, fortrinsvis grundet botaniske, ornitologiske og landskabsmæssige 
værdier.  
 
Nørre Fjand fredningen (1984) omfatter tre arealer på i alt 15,8 ha (Fredningsnævnet for 
Ringkjøbings Amts Fredningskreds, 1984). Den nordvestligste del af arealerne består af 
lyngklædte arealer, resten er mark og plantage. Områderne er fredet på grund af arkæologiske 
interesser, og for at forhindre at området med sommerhusbebyggelse bliver for omfattende.  
 
Inden for natura 2000-området findes der en række arealer som er beskyttede efter § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven. I kortmaterialet kan det ses, hvilke arealer der pr. 01-02-07 var registreret 
som § 3-beskyttede. Det skal bemærkes at § 3-registreringen er en vejledende registrering, og at 
det til enhver tid er de aktuelle forhold som er gældende. Det er den lokale kommune, der har 
ansvaret for at vedligeholde § 3 registreringen. 
 

2. Udpegningsgrundlag 

Nissum Fjord er udpeget på grundlag af 23 fuglearter, 6 plante- og dyrearter samt 7 naturtyper, 
hvoraf 2 er prioriterede. I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske 
habitatnaturtyper indenfor habitatområderne (Fredshavn, 2004). Oversigter over de udpegede 
naturtyper og arter fremgår af tabel 2.1, 2.2 og 2.3. Her er det også angivet hvor data stammer fra. 

Tabel 2.1 Naturtyper som aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 65. *Prioriteret 
naturtype. **Skovnaturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i denne basisanalyse. 1) Data 
stammer fra Foverskov (2004). 2) Data stammer fra NOVANA kortlægning (2004-05). Naturtyperne kan ses I 
kortmaterialet. 

Nr. Naturtype Forekomster Areal (ha) Kilde 
1150 *Kystlaguner og strandsøer 108 5930 1) 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 0 0 2) 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige 
strandplanter, der koloniserer mudder og sand 0 0 2) 

1330 Strandenge 26 1290 2) 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere 
eller mindre sur bund 7 22 2) 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, 
ofte med blåtop 0 0 2) 

7230 Rigkær 0 0 2) 
 
Af de 6 terrestriske naturtyper der findes på udpegningsgrundlaget er der kun fundet 2 ved amtets 
kortlægning i 2005. Herudover er der fundet 7 andre terrestriske naturtyper som pt. ikke er på 
udpegningsgrundlaget. De kan ses i tabel 6.2. I det følgende materiale er det de kortlagte 
naturtyper der er lavet analyser på. 
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Tabel 2.2 Arter som aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 65. 1) Skov og 
Naturstyrelsen (2006). 2) Data stammer fra NOVANA overvågning (2004-05). De potentielle levesteder for 
arterne kan ses I kortmaterialet. 

Nr. Art Areal (ha) Kilde 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 6.500 1) 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 120 1) 

1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) 6.520 1) 

1103 Stavsild (Alosa fallax) 6.370 1) 

1355 Odder (Lutra lutra) 2.370 2) 

1831 Vandranke (Luronium natans) 13 2) 

 
 
Tabel 2.3 Arter som aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 59. 1) Data stam-
mer fra DMU, data 2) Christensen 1987, data 3) Falk & Brøgger-Jensen 1990,  data 4) Miljø- og Energimini-
steriet 1995, data 5) Østergaard 2005, data 6) Thorup 2003 data 7) DOFbasen, data 8) DOF Ringkøbing. Y: 
ynglende art. T: Trækfugle der opholder sig i området i internationalt betydende antal. De potentielle 
levesteder for arterne kan ses I kortmaterialet. 

Nr. Art Status Areal (ha) Kilde 
A021 Rørdrum Y 863 2) 3) 

A036 Knopsvane T 9080 1) 2) 3) 

A037 Pibesvane T 9080 1) 3) 

A038 Sangsvane T 9080 1) 2) 

A045 Bramgås T 9080 1) 2) 

A040 Kortnæbbet gås T 9080 1) 2) 

A047 Lysbuget knortegås T 9080 1) 2) 

A050 Pibeand T 4785 1) 3) 4) 

A052 Krikand T 4785 1) 2) 

A054 Spidsand T 4785 1) 2) 

A069 Toppet skallesluger T 6420 1) 3) 

A070 Stor skallesluger T 6420 1) 3) 

A080 Rørhøg Y 5499 2) 3) 

A119 Plettet rørvagtel Y 835 2) 

A132 Klyde Y/T 863 1) 2) 5) 

A138 Hvidbrystet præstekrave Y 570 2) 

A149 Almindelig Ryle Y 570 1) 2) 5) 

A151 Brushane Y 570 2) 5) 6) 

A157 Lille kobbersneppe T 1175 2) 7) 

A191 Splitterne Y 6423 2) 5) 

A193 Fjordterne Y 6630 2) 5) 

A194 Havterne Y 6630 2) 5) 

A195 Dværgterne Y 6423 2) 8) 
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3. Foreløbig trusselsvurdering 

På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se kort) er der foretaget 
en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i H58 og F38. Truslerne omfatter 
påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for 
naturtilstanden. 

Samlet beskrivelse af de terrestriske naturtyper 

De fleste områder med kystklitter og heder ligger isoleret fra områder med landbrugsdrift, derfor er 
der ikke konstateret direkte påvirkninger i form af sprøjteskader og afdrift fra gødningsspredning. 
Derimod kan depositionen af atmosfærisk kvælstof betragtes som en trussel på kystklitterne, 
hederne og de artsrige sure overdrev, da den atmosfæriske deposition alene udgør en væsentlig 
del af hvad naturtypen kan tåle, og for de nævnte naturtyper overskrider de nedre tålegrænser. 

 

Det blev konstateret at afvanding ikke er noget stort problem på strandengene trods ca. 70 % af 
disse enge er grøftede. Grøftningen medfører dog, at områderne fremtræder mere udtørrede end 
fra naturens side, og at strandengene i disse områder er knapt så veludviklede. 

Tilgroning med høj vegetation eller vedplanter ses som en konsekvens af øget næringsstofindhold 
samt afvanding, og er konstateret på især på hederne, både de våde og tørre typer. På 
klitnaturtyperne ses i mindre grad opvækst af vedplanter, især nær beboelse. Tilgroningen vil på 
sigt være en trussel for områdernes lavtvoksende arter. Nogle heder bør plejes, hvor revling har 
udkonkurreret lyngen. 

Invasive arter blev konstateret på klittyperne, hederne og i begrænset omfang på strandengene. 
Det er hovedsalig Rynket Rose og i mindre grad gyvel som er et problem i klitnaturtyperne, men 
også Bjerg-Fyr, Røn og forskellige graner er et problem på hederne. 

Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden (3130) 

Samlet beskrivelse for bevaringsstatus for naturtype 3130 i habitatområde nr. 58 er, at Byn har en 
unik og meget beskyttelsesværdig undervandsvegetation, hvor en lang række af Danmarks mest 
sjældne undervandsplanter listet på den danske gulliste og rødliste findes registreret. Byn lever op 
til sin særskilte målsætning som naturvidenskabeligt referenceområde i henhold til Amtets 
regionplan. Truslerne for området er i dag; belastning fra oplandet med okkerslam og 
næringsstoffer samt tilgroning af de lavvandede brednære arealer med rørskov. En bevarelse af de 
sjældne undervandsplanter kræver at den nuværende kreaturgræsning som minimum fastholdes.   

Søndersund har ligeledes en unik og meget beskyttelsesværdig undervandsvegetation, hvor en 
lang række af Danmarks mest sjældne undervandsplanter listet på den danske gulliste og rødliste 
findes registreret. Truslerne for området er i dag; belastning fra oplandet med okkerslam og 
næringsstoffer samt tilgroning af de lavvandede brednære arealer med rørskov. En bevarelse af de 
sjældne undervandsplanter kræver at der sker en mekanisk fjernelse af søens rørskov kombineret 
med en fortsat kreaturgræsning. Endvidere bør det overvejes at fjerne slam fra søbunden, som vil 
hjælpe til med at genetablere sandbundsområder til gavn for en række af det sjældne 
undervandsplanter. Søen lever ikke op til sin målsætning som naturvidenskabeligt 
referenceområde og undervandsplanternes dækningsgrad og det plantefyldt volumen er gået 
betydeligt tilbage sammenlignet med 2000 (Ringkjøbing Amt, 2006d). 
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Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150) 

Samlet beskrivelse for bevaringsstatus for naturtype 3150 i habitatområde nr. 58 er, at Tangsø 
forsat har en for høj næringsstofbelastning primært fra oplandet til Flynder Å. Tangsø lever ikke op 
til sin særskilte basismålsætning i henhold til amtets regionplan. I Indfjorden har amtet set 
indikationer på en øget næringsstofniveau i perioden 2000-2005, som på sigt kan betyde at søen 
ikke længere lever op til sin særskilte målsætning i Regionplanen.  

Både Tangsø og Indfjorden har en artsrig undervandsvegetation med flere af Danmarks mest 
sjældne undervandsplanter der findes på den danske gulliste og rødliste, Undervandsvegetationen 
har været i fremgang i perioden 2000 - 2005. Truslerne for området er i dag; belastning fra 
oplandet med okkerslam (især Indfjorden) og næringsstoffer samt tilgroning af de lavvandede 
brednære arealer med rørskov. En bevarelse af de sjældne undervandsplanter kræver at den 
nuværende kreaturgræsning som minimum fastholdes.   

Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Samlet konklusion for bevaringsstatus for naturtype 1150 i habitatområde nr. 58 er, at naturtypen 
er følsom overfor belastning med næringsstoffer, og fremstår på grund af påvirkningen i dag som 
en stærkt eutrofieret brakvandslagune (Ringkøbing Amt, 2005b). Fjorden er målsat med en 
gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 meter, tilstedeværelse af et udbredt plantedække 
med en dybdegrænse større end 2 meter, og et varieret dyreliv tilpasset saltholdigheden i fjorden. 
Den nuværende sigtdybde opfylder ikke målsætningen og bundvegetationens udbredelse er kun 
en brøkdel af udbredelsen før 1970’erne. Eutrofieringsbetingede makroalger (herunder søsalat) og 
epifytter er tilstede i relativt store mængder. Det er vurderet, at målsætningerne for miljøtilstand 
ikke kan opfyldes ved udgangen af 2015, og at eksisterende eller planlagte tiltag ikke vil ændre den 
økologiske tilstand væsentligt (Ringkjøbing Amt, 2006e). Fjorden kan i lighed med Ringkøbing 
Fjord være forurenet med tungmetaller og miljøfarlige stoffer, men datagrundlag, der kan bekræfte 
eller afkræfte dette mangler. Slusepraksis har indflydelse på naturtypens eutrofieringstilstand, alt 
efter hvor meget af det relativt renere Vesterhavsvand der indsluses. 

Vandranke 

Vandranke antages generelt at være en konkurrencesvag art, der kun vokser, hvor miljøet har lave 
næringsstofkoncentrationer, eller hvor der er forstyrrelser, fordi stress og forstyrrelser mindsker 
konkurrencen (Laursen, K.D., 2003). Den store forekomst af Vandranke i afvandringskanalen syd 
for Feldsted Kog hænger givetvis sammen med en relativt hårdhændet vedligeholdelse med 2 
årlige grødeskæringer. Bestanden i afvandringskanalen vurderes at være stabil og synes ikke 
umiddelbart truet.  

Havlampret og flodlampret 

De væsentligste trusler mod havlampretten vurderes generelt at være tilknyttet opholdet i 
ferskvand. Kendskabet til havlamprettens specifikke krav er dog mangelfuldt, og truslerne mod 
Havlampretten i habitatområde nr. 58 lader sig derfor ikke nærmere vurdere. 

Bæklampret 

Bæklampretten vurderes generelt ikke at være truet indenfor habitatområde 58.  

Stavsild 

De væsentligste trusler mod stavsilden vurderes generelt at være: Fiskeri, eutrofiering i vandløb og 
fjorde, udledning af surt vand og okker fra drænede arealer samt dårlige fysiske forhold i 
vandløbene. Kendskabet til stavsildens specifikke krav er dog mangelfuldt, og truslerne mod 
stavsilden i habitatområde nr. 58 lader sig derfor ikke nærmere vurdere. 
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Odder 

På baggrund af odderens positive fremgang i Jylland i løbet af 1990erne, og forekomsten mange 
steder i Nissum Fjord området vurderes der ikke umiddelbart at være trusler mod den inden for 
habitatområde nr. 58. Det er dog vigtigt, at der forsat findes yngle- og fourageringsmuligheder 
inden for området. 

Samlet vurdering af arter på EF-fuglebeskyttelsesdirektivet 

En række fuglearter, der er medtaget på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 38, 
har siden områdets udpegning i 1982 været udsat for en markant tilbagegang. For Knopsvane, 
Lysbuget Knortegås og Pibeand har den kraftige eutrofiering af Nissum Fjord betydet en 
tilsvarende kraftig nedgang i mængden af tilgængelig føde for disse herbivore fuglearter. De tre 
fuglearter har alle været udsat for en nedgang i antallet af rastefugle inden for område nr. 38 som 
en følge heraf. For flere engfugle- og ternearter har tilgroning af ynglelokaliteterne med tagrør 
været afgørende for den drastiske nedgang i antallet af træk- og ynglefugle, specielt lille 
kobbersneppe, sydlig almindelig ryle og brushane har været udsat for kraftige tilbagegange. 
Brushane er nu helt forsvundet som ynglefugl fra strandengene omkring Nissum Fjord (Østergaard 
2005). For de fleste ternearter har tilstedeværelsen af Ræv på bl.a. Fjandø også medført en 
alvorlig nedgang i antallet af ynglepar. For at genoprette områdets værdi for de internationalt 
beskyttede arter, vil det være helt afgørende, at tilledningen af næringsstoffer til Nissum Fjord 
begrænses yderligere. Der bør sikres en effektiv og permanent afgræsning af strandengene 
omkring fjorden, og der bør igen ledes vand ind på engene. Endelig bør det sikres, at yngleøerne i 
Nissum Fjord sikres for rovdyr. En forbedring af forholdene for de internationalt beskyttede arter, vil 
også betyde en forbedring af forholdene for en række truede danske ynglefugle som Vibe, Rødben 
og Stor Kobbersneppe. 

En række andre fugle på udpegningsgrundlaget har oplevet en markant fremgang i gennem de 
sidste to årtier. Den øgede udbredelse af rørskov inden for området har betydet, at Rørdrum har 
været i fremgang som ynglefugl i perioden. Det faktum at bram- og kortnæbbet gås har været i 
stand til at ændre fourageringsstrategi fra tidligere at have været afhængige af undervands-
vegetationen i fjorden til nu i stor omfang at fouragere på landbrugsarealer, har betydet, at begge 
arter har været i stor fremgang også inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Det samme forhold 
gør sig gældende for Pibe- og Sangsvane. 

Afgørende for at forholdene for de internationalt beskyttede arter (Knopsvane, Lysbuget Knortegås, 
Pibeand og Spidsand) der er i tilbagegang inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 skal forbedres, 
således de igen kan forekomme i et antal som da de danske fuglebeskyttelsesområder blev 
udpeget i 1982, er at tilledningen af næringsstoffer fra oplandet til Nissum Fjord nedbringes til et 
niveau der igen tillader en udbredt undervandsvegetation i fjorden. Det er i den sammenhæng også 
nødvendigt, at der træffes aftaler om en slusepraksis der gør, at saliniteten i fjorden bliver konstant 
over en lang årrække. Endelig er det for flere af de kolonirugende fugle (Klyde og Terner) afgø-
rende, at der findes yngleøer med lav vegetation og uden rovdyr, der ved flere lejligheder har 
udryddet de ynglende fugle fra f.eks. Fjandø. 

3.1. Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper 

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (ref.) er der foretaget en 
registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse strukturer er delt 
op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske 
forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de 
negative strukturer om en stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang 
registreret på en tretrins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I). 



8 

Tabel 3.1 Procentvis fordeling af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er 
registreret. For både negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), 
spredte(S) eller ikke tilstede (I). Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). 

 
Tabel 3.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af 
positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende 
ikke er udsat for nogle nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede 
naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 

Tabel 3.1 viser at langt de fleste naturtyper tilsyneladende har veludviklede naturtyper uden at 
være nævneværdigt truede. Dette skal ses i lyset af at kortlægningen af naturtyperne er præget af 
nogen subjektivitet da naturtyperne skal tolkes bredt. Grænsen for naturtypen kan være svær at 
sætte, hvis området er præget at tilgroning eller påvirkning fra sprøjteskader og eutrofiering. I 
mange tilfælde er de mest påvirkede områder formentlig ikke taget med i kortlægningen af 
naturtyperne. Det betyder at oversigten i tabel 3.1 kommer til at vise en bedre tilstand end den der 
observeres i virkeligheden. 

3.1.1. Eutrofiering 

Terrestriske naturtyper 

I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af, 
hvor stor en andel af de kortlagte arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift. Påvirkningerne 
omfatter gødningsspredning, atmosfærisk deposition, afdrift med sprøjtemidler eller påvirkning med 
erosionsmateriale fra dyrkede arealer (Fredshavn 2004). I praksis er det vanskeligt at identificere 
påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor registreringerne 
næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning. Figur 3.1 viser hvor stor en 

Strandeng (1330)  Klithede (2140) Fugtig hede (4010)
Strukturer    Negative Strukturer    Negative Strukturer    Negative
Positive I S U Positive I S U Positive I S U

U 44 11 0 U 88 0 0 U 0 62 0
S 0 11 1 S 0 12 0 S 0 0 38
I 17 8 8 I 0 0 0 I 0 0 0

1292,8 ha 15,1 ha 10,6 ha

Grå klit (2130) Klitlavning (2190) Tør hede (4030)
Strukturer    Negative Strukturer    Negative Strukturer    Negative
Positive I S U Positive I S U Positive I S U

U 0 0 0 U 0 0 0 U 29 0 0
S 0 0 34 S 44 0 0 S 0 71 0
I 50 17 0 I 56 0 0 I 0 0 0

53,5 ha 1,2 ha 13,9 ha

Surt overdrev (6230)
Strukturer    Negative
Positive I S U

U 0 0 0
S 0 59 0
I 41 0 0

22,4 ha
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arealmæssig andel af de kortlagte naturtyper i habitatområdet Nissum Fjord der er påvirket af 
landbrugsdrift. 

Påvirkniger fra landbrugsdrift 
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Figur 3.1 Den arealmæssige andel af de kortlagte naturtyper som er påvirket af landbrugsdrift. 0 %, 1-10 % og 
25-50 % angiver hvor stor en andel af det kortlagte areal som er påvirket at landbrugsdriften. 

Figur 3.1 viser at alle de registrerede naturtyper på nær heder (4030) er er upåvirkede af 
landbrugsdrift. Den ene af de to kortlagte heder (4030) er påvirkede af landbrugsdrift på 25-50 % af 
arealet. 

I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af 
udbredelsen af positive og negative strukturer, der kan relateres til næringsstofbelastning. Blandt 
de ændringer, der kan indtræffe som følge af næringsstofbelastning er tilbagegang af laver og 
mosser, da de er lavtvoksende og derfor særligt udsatte for at blive udkonkurreret af kraftigt 
voksende vegetation. Det samme gælder lavtvoksende og lyskrævende plantearter, der er 
karakteristiske for artsrige plantesamfund. Blandt de arter, der regnes som indikatorer for øget 
næringsstofbelastning er græsarterne Blåtop, Bølget Bunke, Alm. Rajgræs, Alm. Kvik samt arter 
som Ager-tidsel, Stor Nælde og Vild Kørvel. Tabel 3.2 viser en oversigt over forekomsten af 
negative strukturer der er relateret til eutrofiering. 

Tabel 3.2 Viser forekomsten af negative strukturere der er relateret til eutrofiering i de enkelte kortlagte 
naturtyper. 

Naturtype Strukturer 
Antal forekomster/ud af totalt antal 

forekomster 

6230 Næringsberiget, domineret af rajgræs, kvik,  
agertidsel, fuglegræs eller enårig rapgræs  3 / 7 

4010 Dominans af blåtop 2 / 2 

2140 Udbredte bestande af blåtop 1 / 3 

4030 Dominans af blåtop eller bølget bunke 1 / 2 
 
Den gennemsnitlige deposition af atmosfærisk kvælstof (N) for Ulfborg-Vemb og Lemvig 
kommuner, hvor habitatområdet er hjemmehørende, er beregnet til knapt 16 kg N/ha/år (Skov og 
Naturstyrelsen, 2004). I tabel 3.3 ses tålegrænserne overfor atmosfærisk deposition af kvælstof (N) 
for de registrerede naturtyper i området. 
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Tabel 3.3 Naturtypernes tålegrænser mht. atmosfærisk kvælstofdeposition (Skov og Naturstyrelsen 2005). 
Tålegrænsen er angivet i kg N/ha/år. *Prioriteret naturtype. 

Habitatnaturtype Tålegrænse 

1150 *Kystlaguner og strandsøer 30-40 

1330 Strandenge 30-40 

2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 10-20 

2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 10-20 

2190 Fugtige klitlavninger 10-25 

2310 Indlandsklitter med lyng og visse 10-20 

2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene 10-20 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 10-25 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 10-20 

6230 *Artsrige overdrev på sur bund 10-20 
 
Det kan ses af tabel 3.3 at de nedre tålegrænser er overskredet for naturtyperne 2140 (kystklitter 
med dværgbuskvegetation), 4030 (tørre heder) og 6230 (artsrige overdrev på sur bund). 

Det kan konkluderes, at eutrofiering udgør en trussel for de terrestriske naturtyper i Nissum Fjord 
habitatområdet, da den atmosfæriske kvælstofdeposition alene udgør en væsentlig del af hvad 
naturtyperne kan tåle, og for en del naturtypers vedkommende overskrider de nedre tålegrænser. 

3.1.2. Tilgroning 

Terrestriske naturtyper 

Tilgroning er i dag en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de lysåbne naturtyper og deres 
karakteristiske vegetation. Således er ekstensiv udnyttelse i form af græsning og høslæt centralt 
for en lang række af de terrestriske naturtyper, der er opført på habitatdirektivets bilag I. Såfremt 
den traditionelle græsning og høslæt på disse naturtyper ophører, vil de hurtigt vokse til i rørsump, 
højstauder, åbne krat og endeligt skov. På et tidspunkt i denne successionsrække forsvinder de 
skyggefølsomme arter, hvorved naturtypen ændrer karakter og udvikler sig til en ny type natur 
(strandengene dog undtaget). Afvanding og eutrofiering kan medføre en accelereret tilgroning. 

Tilgroningen kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning/høslæt (figur 3.2), areal-
andelen af områderne med vegetation der er højere end 50 cm (figur 3.3), arealandel af områderne 
med vedplanter (figur 3.4) og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen (tabel 
3.4). 
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Arealandel med græsning/høslæt
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Figur 3.2 Den arealmæssige andel af de kortlagte 
naturtyper som bliver græsset eller slået. 0-5 %, 5-10 %, 
10-30 %, 30-75 % og 75-100 % angiver hvor stor en andel 
af det kortlagte areal som græsses/slås. 

Figur 3.3 Den arealmæssige andel af de kortlagte 
naturtyper hvor vegetationshøjden er over 50 cm. 0-5 %, 5-
10 %, 10-30 %, 30-75 % og 75-100 % angiver hvor stor en 
andel af det kortlagte areal der har en vegetationshøjde på 
over 50 cm. 

Arealandel med vedplanter
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Figur 3.4 Den arealmæssige andel af de kortlagte 
naturtyper med vedplanter. 0-5 %, 5-10 % og 10-30 % 
angiver hvor stor en andel af det kortlagte areal der vokser 
vedplanter på. 

 

 

Der er forskel på de forskellige naturtypers følsomhed overfor tilgroning. Det ses af figur 3.2 at 
strandengen (1330) omkring Nissum fjord både findes som græsset strandeng (ca. 70 %) og som 
ugræsset tagrørsump (ca. 30 %). Begge variationer af strandengen er værdifulde naturtyper. Den 
eneste af de registrerede naturtyper som er afhængig af græsning er det sure overdrev (6230). Her 
bliver 30-100 % af arealerne afgræsset (se figur 3.2) og kun 0-5 % af arealerne har en 
vegetationshøjde på over 50 cm (se figur 3.3). Naturtyper som er truede af tilgroning er våde heder 
(4010) og tørre heder (4030). 60 % af de våde heder er tilgroede på 10-30 % af arealerne og 100 
% af de tørre heder er tilgroede med vedplanter på 10-30 % af arealerne (se figur 3.4). Tabel 3.4 
viser, at der er konstateret negative strukturer relateret til tilgroning i strandeng (1330) og grå- og 
grønsværsklit (2130). Tilgroning hos strandenge dækker dog over at en del af arealerne henstår 
som strandrørsump, som er en vigtig variant af naturtypen, og derfor ikke nødvendigvis en negativ 
struktur. 
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Tabel 3.4 Viser forekomsten af negative strukturere som er relateret til tilgroning i de enkelte kortlagte 
naturtyper. 

Naturtype Strukturer Antal forekomster/ud af totalt antal forekomster 

1330 Tilgroet med tagrør 15 / 26 
2130 Tilgroning med indførte nåletræer eller rynket rose 4 / 7 

 
Det kan konkluderes at tilgroning er en trussel på både de våde og de tørre heder (4010 og 4030) 
samt for grå- og grønsværsklit (2130). 

3.1.3. Hydrologi 

Terrestriske naturtyper 

En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel fremme den 
mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt nærtliggende vandindvinding 
sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis udtørring af arealet. 

Tabel 3.4 Oversigt over afvanding og vandindvinding på strandengene (1330) ved Nissum Fjord. Udtræk fra 
TILDA. 

Afvanding og vandindvinding Antal forekomster Andel af areal (i %) 

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 12 21% 
Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden 
 tydelige vegetationsændringer 14 71% 

 

Tabel 3.4 viser at der på 71 % af strandengsarealerne er tegn på afvanding i form af grøfter eller 
lignende, men uden at der er tydelige tegn på vegetationsændringer. 

Tabel 3.5 Viser forekomsten af negative strukturere som er relateret til hydrologi i de enkelte kortlagte 
naturtyper. 

Naturtype Strukturer Antal forekomster/ud at totalt antal 

1330 Udtørret, uden zonering 15 / 26 
 
Det kan konkluderes at afvanding forårsager en delvis udtørring på nogle af strandengene (1330). 

3.1.4. Invasive arter 

Terrestriske naturtyper 

De invasive arter hører ikke naturligt hjemme i den danske natur. De er typisk blevet indført af 
mennesket og mange af dem er efterhånden blevet et stort problem, fordi spreder sig til 
naturområderne. Her kan de danne store bestande, og derved fortrænge det vilde plante- og 
dyreliv. 
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Arealandel med invasive arter
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Figur 3.6 Den arealmæssige andel af de kortlagte naturtyper med invasive arter. 0 %, 1-10 % og 10-25 % 
angiver hvor stor en andel af det kortlagte areal der vokser invasive arter på. 

Figur 3.5 viser at der på den ene af områdets to tørre heder er registreret invasive arter på 10-25 
%, henholdsvis 1-10 % af arealet. På grå klit (2130), klithede (2140), indlandsklitter med lyng og 
visse (2310), våde (4010) heder er der registreret invasive arter på 1-10 % af arealerne. 

Det kan konkluderes at invasive arter er en trussel på de to tørre heder (4030). 

3.1.5. Andre trusler 

Rørhøst kan have påvirkninger på fuglelivet og andre dyr tilknyttet strandrørsumpen. De afhøstede 
områder vil i en periode være uegnede som ynglested for fugle tilknyttet rørskoven. 

Samlet beskrivelse af de terrestriske naturtyper: 

De fleste områder med kystklitter og heder ligger isoleret fra områder med landbrugsdrift, derfor er 
der ikke konstateret direkte påvirkninger i form af sprøjteskader og afdrift fra gødningsspredning. 
Derimod kan depositionen af atmosfærisk kvælstof betragtes som en trussel på kystklitterne, 
hederne og de artsrige sure overdrev, da den atmosfæriske deposition alene udgør en væsentlig 
del af hvad naturtypen kan tåle, og for de nævnte naturtyper overskrider de nedre tålegrænser. 

Det blev konstateret at afvanding ikke er noget stort problem på strandengene trods ca. 70% af 
disse enge er grøftede. Grøftningen medfører dog, at områderne fremtræder mere udtørrede end 
fra naturens side, og at strandengene i disse områder er knapt så veludviklede. 

Tilgroning med høj vegetation eller vedplanter ses som en konsekvens af øget næringsstofindhold 
samt afvanding, og er konstateret på især på hederne, både de våde og tørre typer. På 
klitnaturtyperne ses i mindre grad opvækst af vedplanter, især nær beboelse. Tilgroningen vil på 
sigt være en trussel for områdernes lavtvoksende arter. Nogle heder bør plejes, hvor revling har 
udkonkurreret lyngen. 

Invasive arter blev konstateret på klittyperne, hederne og i begrænset omfang på strandengene. 
Det er hovedsalig rynket rose og i mindre grad Gyvel som er et problem i klitnaturtyperne, men 
også Bjerg-Fyr, Røn og forskellige graner er et problem på hederne. 
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3.2. Beskrivelse af naturtilstanden i de akvatiske naturtyper 

Herunder er kun truslerne for Byn, Tang Sø, Søndersund og Indfjorden behandlet pga. manglende 
data i forhold til de øvrige søer beliggende i habitatområde nr. 58. 

3.2.1. Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
(3130). 

Naturtypen forekommer spredt i Danmark, men dens udbredelse er ikke velkendt. Den forekommer 
med små arealer i form af søer og vandhuller i næringsfattige miljøer som heder og plantager. Den 
nationale bevaringsstatus er endnu ikke vurderet for naturtypen, hvis udbredelse og tilstand endnu 
ikke kendes, men den vurderes ligesom 3110 at være stærkt eutrofieringsfølsom (Søgaard et al., 
2003). Herunder er Byn og Søndersund behandlet. 

Byn 

Byn lever op til sin særskilte målsætning som naturvidenskabeligt referenceområde i henhold til 
Amtets regionplan. Belastningen med af sediment og okkerslam fra nogle af tilløbene er dog et 
forsat problem. Amtets Undersøgelser viser data de vandkemiske data har været stabile i 
undersøgelsesperioden 2000 – 2005, jf. bilag. 

Byn er belastes med okkerslam, bl.a. via Grønkær Bæk som har en negativ indvirkning på søens 
undervandsvegetation. I Grønkær bæk er der anlagt en dam til okkerfældning, men det vurderes 
(Ringkjøbing Amt 2006a) at reduktionen af okker med det nuværende anlæg ikke er nok, da der 
forsat eksisterer betydende okkerbelastning fra bækken. Endvidere er der i 2005 konstateret en 
ikke ubetydelig belastning med okker fra 2 oprensede drængrøfter, der løber til den østlige del af 
søen fra nord. 

Der er ikke udarbejdet tålegrænser for kvælstofdepositionen for naturtypen, men den gennemsnit-
lige kvælstofdeposition i Lemvig Kommune er opgjort til 15,7 kg N/ha/år.  

Endvidere vurderes det, at der kan foretages indsats til yderligere nedbringelse af næringsstof-
belastningen i forhold drænvandstilløb.  

Tilløbene til Byn har svingende vandføring, de bevirker at søernes vandstand også ændres, hvilket 
kunne være til gavn for grundskudsplanterne.   

Byn viser i områder tegn på tilgroning med rørskov, hvilket har stor betydning for arterne, hvis 
udbredelse er tilknyttet de brednære omgivelser. På sigt bør det sikres, at rørskoven i hele søen 
afgræsses med kreaturer eller vha. mekanisk fjernelse holdes lysåben til gavn for 
undervandsvegetationen. Især i den nordlige og sydlige ende bør det foretages en særlig indsats, 
da der her ikke har været kreaturgræsning i en længere periode. Det vil især være planterne 
tilknyttet lavt vands områderne som vil kunne øges, hvis rørskoven begrænses yderligere. 

Undervandsvegetationen i Byn var meget artsrig med 46 registrerede arter (Ringkjøbing Amt, 
2006a). Heraf står 6 arter på den danske rødliste, mens 10 arter findes på den danske gulliste 
(Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, 2001a. & 
2001b).  

De arter som står på den danske rødliste var; Sylblad, Rødlig Vandaks, Vandpeber-bækarve, 
Krybende Ranunkel, Kortsporet Blærerod og Flydende Kogleaks. Med undtagelse af Rødlig 
Vandaks og Flydende Kogleaks, der findes spredt i søen, findes de øvrige kun fåtalligt i søen 
(Ringkjøbing Amt 2006a).  
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Gullistearterne var følgende; Strandbo, Nåle-Sumpstrå, Hår-Tusindblad, Kranstusindblad, 
Storlæbet Blærerod, Svømmende Sumpskærm, Brodbladet Vandaks, Bændel-Vandaks, 
Langbladet Vandaks, og Trådvandaks.  Af disse arter var Nåle-Sumpstrå den mest hyppigste med 
ret spredte forekomster, mens de øvrige forekom spredte eller fåtalligt. (Ringkjøbing Amt 2006a).  

Af de i alt 46 arter af undervandsplanter registreret ved den seneste undersøgelse fandtes 15 (+1 
krydsning) arter af vandaks af i alt 19 danske vandaksarter samt 3 arter af kransnål. Den samlede 
dækningsgrad af undervandsvegetation i Byn i 2005 var 39% og det relativ planteflydt volumen er 
beregnet til ca. 17%. Sammenlignet med tidligere undersøgelser i 2000 og 1988 ses en lille 
fremgang i det plantedækkede areal og i plantevolumenet, jf. bilag. (Ringkjøbing Amt, 2006a, 2001 
& 1989). Artsantallet af undervandsplanter er øget sammenlignet med undersøgelserne i 2000 og 
1988. Således er der i 2005 er indvandret 12 nye arter til Byn. Af disse arter er alle fåtalligt tilstede. 
Én art (lobelie) er ikke genfundet siden 1988 (Ringkjøbing Amt, 1989).   

Samlet beskrivelse af trusler: Byn har en unik og meget beskyttelsesværdig undervandsvegetation, 
hvor en lang række af Danmarks mest sjældne undervandsplanter listet på den danske gulliste og 
rødliste findes registreret. Truslerne for området er i dag; belastning fra oplandet med okkerslam og 
næringsstoffer samt tilgroning af de lavvandede brednære arealer med rørskov. En bevarelse af de 
sjældne undervandsplanter kræver at den nuværende kreaturgræsning som minimum fastholdes.   

Søndersund 

Næringsstofindholdet i søndersund er steget siden 2000 til et niveau på 0,055 mg total fosfor/l når 
årsgennemsnittene sammenlignes. Det gennemsnitlige fosforniveau i sommerperioden er dog 
konstant i perioden 1986 – 2005 med et niveau omkring 0,028 mg P/l, jf. bilag. 
Totalkvælstofindholdet i søvandet ligger ligget stabilt i perioden 2000-2005 på omkring 2,1 mg N/l 
som årsgennemsnit. Dette har betydet et fald i den gennemsnitlige sigtdybde fra 1,1til 0,9 meter i 
perioden, jf. bilag. Sigtdybden i søen bestemmes høj grad af ophvirvlet bundmateriale 
(vindpåvirkning) frem for søvandets planktonbiomasse, hvilket skyldes at søens opholdstid er lille . 
Søens maksimaldybde på 1,1 meter betyder at der har været lys til bunden til gavn for 
vegetationen i sommerperioden. Resultaterne fra 2005 viser at Søndersund ikke længere kan leve 
op til sin målsætning i amtets regionplan som naturvidenskabeligt referenceområde omkring det 
vandkemiske parametre.  

Resultaterne indikere at miljøtilstanden i Søndersund kan på sigt kan blive dårligere end den er i 
dag grundet et øget næringsstofindhold. Således er det beregnede årsgennemsnit fra 2005 det 
højeste målt i hele perioden 1986 – 2005.   

Tilløbene til Søndersund har svingende vandføring, de bevirker at søernes vandstand også 
ændres, hvilket kunne være til gavn for grundskudsplanterne.   

I 2005 er der målt en saltholdighed på 0,7 ‰, som er væsentlig højere end set tidligere i perioden 
1986 – 2005. Dette skyldes en ualmindelig høj saltholdighed I den nedstrømbeliggende Indfjorden, 
hvor der indstrømmede store mængder af saltvand fra Nissum Fjord i september 2005.     

Søndersund er under tilgroning med rørskov, hvilket har stor betydning for arterne, hvis udbredelse 
er tilknyttet de brednære omgivelser. På sigt bør det sikres, at rørskoven i hele søen afgræsses 
med kreaturer samt reduceres vha. mekanisk fjernelse så søfladen holdes lysåben til gavn for 
undervandsvegetationen.  Således var søen på nær langs nørdøstbredden under stærk 
tilgroning med rørsumpplanter, og skønsmæssigt var det kun omkring halvdelen af søen, som 
havde et åbent vandspejl uden sumpplanter.  

Endvidere er der fundet et større slamlag i på søbunden som vurderes at have en negativ 
indflydelse på især grundskudsplanterne i Søndersund. På sigt vil forholdene for 
undervandsvegetationen kunne forbedres ved fjernelse af dette slamlag 
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Undervandsvegetationen i Søndersund var artsrig med 31 registrerede arter (Ringkjøbing Amt, 
2006d). Heraf står 3 arter på den danske rødliste, mens 6 arter findes på den danske gulliste 
(Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, 2001a. & 
2001b).  

De arter som står på den danske rødliste var; Rødlig Vandaks, Vandpeber-Bækarve og Flydende 
Kogleaks. Med undtagelse af Rødlig Vandaks og Flydende Kogleaks, der findes spredt i søen, 
findes de øvrige kun fåtalligt i søen (Ringkjøbing Amt 2006d).  

Gullistearterne var følgende: Strandbo, Nåle-Sumpstrå, Hår-Tusindblad, Bændel-Vandaks, 
Langbladet Vandaks og Almindelig Pilblad. Arterne var fåtalligt tilstede og havde en begrænset 
udbredelse i søen bortset fra Nåle-Sumpstrå og Bændel-Vandaks, der begge var spredt 
forekommende. (Ringkjøbing Amt 2006d).  

Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetation i Søndersund i 2005 var 41 % og det relativ 
planteflydt volumen er beregnet til ca. 21 %. Sammenlignet med tidligere undersøgelser i 2000 og 
1988 ses en betydelig tilbagegang i det plantedækkede areal og i plantevolumenet, jf. bilag 
(Ringkjøbing Amt, 2006d, 2001 & 1989).  Artsantallet af undervandsplanter er øget sammenlignet 
med undersøgelserne i 2000 og 1988. Således er der i 2005 er indvandret 12 nye arter til 
Søndersund. Af disse arter er alle fåtalligt tilstede. De 4 arter; Svømmende Sumpskærm, 
Stilkfrugtet Vandkrans og Tråd-Vandaks samt krydsningen mellem Græsbladet Vandaks og 
Hjertebladet Vandaks, er ikke genfundet siden 1988 (Ringkjøbing Amt, 1989).   

Samlet beskrivelse af trusler: Søndersund har en unik og meget beskyttelsesværdig 
undervandsvegetation, hvor en lang række af Danmarks mest sjældne undervandsplanter listet på 
den danske gulliste og rødliste findes registreret. Truslerne for området er i dag; belastning fra 
oplandet med okkerslam og næringsstoffer samt tilgroning af de lavvandede brednære arealer med 
rørskov. En bevarelse af de sjældne undervandsplanter kræver at der sker en mekanisk fjernelse 
af søens rørskov kombineret med en fortsat kreaturgræsning. Endvidere bør det overvejes at fjerne 
slam fra søbunden, som vil hjælpe til med at genetablere sandbundsområder til gavn for en række 
af det sjældne undervandsarter. Søen lever ikke op til sin målsætning som naturvidenskabeligt 
referenceområde og undervandsplanternes dækningsgrad og det plantefyldt volumen er gået 
betydeligt tilbage sammenlignet med 2000 (Ringkjøbing Amt 2006d).       

3.2.2. Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150) 

De fleste danske søer hører til denne type. Bevaringsstatus for naturtyper 3150 er på nationalt plan 
endnu ikke vurderet, men naturtypen er forringet i kvalitet de fleste steder på grund af øget 
eutrofiering, men findes stadig udbredt i alle landsdele (Søgaard et. al.,2003). Herunder er Tangsø 
og Indfjorden behandlet . 

Tangsø 

Tangsø lever ikke op til sin særskilte basismålsætning i henhold til  amtets regionplan. Nærings-
stofniveauet for totalfosfor ligger på et niveau omkring 0,08 mg totalfosfor/l både mht. sommer-
perioden og årsgennemsnittet, jf. bilag. Næringsstofbelastningen til Tangsø fra Flynder å-oplandet 
er den væsentligste faktor til at søen ikke opfylder sin målsætning. Sigtdybden i søen bestemmes 
høj grad af ophvirvlet bundmateriale (vindpåvirkning) frem for søvandets planktonbiomasse, hvilket 
skyldes at søens opholdstid er meget lille (< 1 døgn). 

Tilløbene til Tangsø har svingende vandføring, de bevirker at søens vandstand også ændres, 
hvilket kunne være til gavn for grundskudsplanterne som findes i søen.   

Undervandsvegetationen i er artsrig med 31 registrerede arter i 2005 (Ringkjøbing Amt, 2006b).  
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Rødlistearten Vandpeber-Bækarve var blandt de registrerede arter og forekom ret spredt i søen. 
Endvidere blev 7 arter fra den danske gulliste registreret. Disse var Nåle-Sumpstrå, Hår-
Tusindblad, Krans-Tusindblad, Svømmende Sumpskærm, Brodbladet Vandaks, Bændel-Vandaks 
og Langbladet Vandaks. Alle disse arter var kun fåtalligt eller meget fåtalligt tilstede (Ringkjøbing 
Amt, 2006a) 

Af de i alt 31 arter af undervandsplanter registreret ved undersøgelsen i 2005 fandtes 10 ud af 
landets 19 vandaksarter samt 1 vandakskrydsning. 

Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetation i Tang Sø i 2005 var 56 % og det relativ 
planteflydt volumen er beregnet til ca. 17%. Sammenlignet undersøgelsen fra 2000 ses en 
fremgang i det plantedækkede areal fra 44%, hvilket også afspejles i det registrerede 
plantefyldtvolumen som steg betydeligt fra 9,9% til i dag 16,8% (Ringkjøbing Amt, 2006b & 2001) , 
jf. bilag.  Arterne som var især har haft fremgang var bl.a. karakterarterne for naturtypen; 
Hjertebladet Vandaks, og Kors-Andemad samt Vandpeber-Bækarve, Liden Vandaks og Spinkel 
Vandaks. 

Artssammensætningen af undervandsvegetationen er øget sammenlignet med undersøgelserne i 
2000 og 1988. Således er der i 2005 er indvandret 8 nye arter til Tangsø, herunder karakterarten 
for naturtypen Slank Blærerod.  

Det vigtigt i Tangsø at fastholde den nuværende kreaturgræsning af arealerne ned til søen. herved 
opstår lysåbne og lavvandede områder i bredzonen, hvor der vil kunne være en artsrig 
undervandsvegetation. Enkelte af undervandsplanterne registreret i Tangsø lever udelukkende på 
lavt vand langs søbredden, hvorfor kreaturgræsning er af meget stor betydning for bibeholdelsen af 
disse arter. I Tangsø er rørskoven tættest og mest udbredt i søens vestende. 

Samlet beskrivelse af trusler: Tangsø har en artsrig undervandsvegetation med flere af Danmarks 
mest sjældne undervandsplanter der findes på den danske gulliste og rødliste, Under-
vandsvegetationen har været i fremgang i perioden 2000 - 2005. Truslerne for området er i dag; 
belastning fra oplandet med okkerslam og næringsstoffer samt tilgroning af de lavvandede 
brednære arealer med rørskov. En bevarelse af de sjældne undervandsplanter kræver at den 
nuværende kreaturgræsning som minimum fastholdes.   

Indfjorden 

Næringsstofindholdet i Indfjorden  har siden 2000 været stigende. Det gennemsnitlige fosforniveau 
i sommerperioden er steget i perioden 2000 - 2005 til et niveau omkring 0,050 mg P/l, jf. bilag. 
Stigningen i fosforindholdet ses også når årsgennemsnittene sammenlignes. 
Totalkvælstofindholdet i søvandet ligger ligget stabilt i perioden 2000-2005 på omkring 1,7 mg N/l i 
sommerperioden. Dette har betydet et fald i den gennemsnitlige sigtdybde fra 1,7 til 1,5 meter i 
perioden, jf. bilag. Sigtdybden i søen bestemmes høj grad af ophvirvlet bundmateriale 
(vindpåvirkning) frem for søvandets planktonbiomasse, hvilket skyldes at søens opholdstid er 
meget lille (< 1 døgn). 

Søens maksimaldybde på 1,7 meter betyder at der har været lys til bunden til gavn for 
vegetationen i sommerperioden. Resultaterne indikere at miljøtilstanden i Indfjorden kan på sigt 
kan blive dårligere end den er i dag grundet et øget næringsstof indhold. Søens har tidligere har et 
højere næringsstofniveau i perioden 1986 – 1991 omkring de 0,1 mg totalfosfor/l målt som årsgen-
nemsnit.   

Saltholdigheden har i 2005 været væsentligt højere end de tidligere år både målt sommer- og 
årsgennemsnit, hvilket skyldes indstrømning af saltvand fra Nissum Fjord, som resulterede i en 
saltholdighed i bundvandet på 16,6‰. Hændelser som denne er naturlige men vil kunne have 
effekt på undervandsvegetationen.  
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Indfjorden belastes med okkerslam, bl.a. via Grønkær Bæk (Søndersund og Byn) samt direkte fra 
drængrøfter som har en negativ indvirkning på søens undervandsvegetation (Ringkjøbing Amt 
2006a & 2006c). Søens undervandsvegetation vurderes at få en positiv udvikling, hvis 
okkerbelastningen reduceres. 

Indfjordens beliggenhed tæt på Nissum fjord betyder at der kan strømmer saltvand ind i søen som 
vil have en effekt på undervandsplanter – især i området omkring afløbet. Dette er en naturlig 
påvirkning som vil ske som følge høj vindstyrke kombineret med vindretningen. 

Undervandsvegetationen i er artsrig med 31 registrerede arter i 2005, herunder var 4 arter af 
kransnål, som dominerede det plantedækkede areal i søen (Ringkjøbing Amt, 2006c). 2 af de 
registrerede arter findes på den danske rødliste, mens 5 arter findes på den danske gulliste (Miljø- 
og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, 2001a. & 2001b).   

De 2 arter, som findes på den danske rødliste, var Vandpeber-Bækarve og Lav Kogleaks. 
Sammenlignes med tidligere undersøgelser i 2000 ses Lav Kogleaks at være i tilbagegang mens 
Vandpeber-Bækarve at være i fremgang svarende til henholdsvis fåtallig og spredt forekomst 
(Ringkjøbing Amt, 2006c) 

Gullistearterne var følgende; Nåle-Sumpstrå, Kranstusindblad, Brodbladet Vandaks, Trådvandaks 
og Søpryd (undervandsform). Alle arterne var registreret med enten spredt eller fåtallige 
forekomster (Ringkjøbing Amt, 2006c). 

Indfjordens nære beliggende til Nissum fjord ses også ved enkelte fund af alm. havgræs i søen.  

Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetation i Indfjorden i 2005 var 51% og det relativ 
plantefyldt volumen er beregnet til ca. 18%. Sammenlignet  undersøgelsen fra 2000 ses en stor 
fremgang i det plantedækkede areal fra 20%, hvilket også afspejles i det registrerede 
plantefyldtvolumen som steg betydeligt fra 7% til i dag 18% (Ringkjøbing Amt, 2006b & 2001).  
Arterne som var især har haft fremgang var bl.a. karakterarten for naturtypen; Hjertebladet 
Vandaks, samt Ru Kransnål og Skør Kransnål. 

Artssammensætningen af undervandsvegetationen er øget sammenlignet med undersøgelserne i 
2000 og 1988. Således er der i 2005 er indvandret 9 nye arter til Indfjorden, herunder Brodbladet 
Vandaks, Trådvandaks og Søpryd. 

Vegetations udbredelse og plantefyldt volumen lever op til basismålsætningen i amtets gældende 
regionplan. 

Det vigtigt i både Tangsø og Indfjorden at fastholde den nuværende kreaturgræsning af arealerne 
ned til søen. herved opstår lysåbne og lavvandede områder i bredzonen, hvor der vil kunne være 
en artsrig undervandsvegetation. Enkelte af undervandsplanterne registreret i både Tangsø og 
Indfjorden lever udelukkende på lavt vand langs søbredden, hvorfor kreaturgræsning er af meget 
stor betydning for bibeholdelsen af disse arter. I Tangsø er rørskoven tættest og mest udbredt i 
søens vestende.  

Samlet beskrivelse af trusler: Indfjorden har en artsrig undervandsvegetation med flere af 
Danmarks mest sjældne undervandsplanter der findes på den danske gulliste og rødliste, Under-
vandsvegetationen har været i fremgang i perioden 2000 - 2005. Truslerne for området er i dag; 
belastning fra oplandet med okkerslam (især Indfjorden) og næringsstoffer samt tilgroning af de 
lavvandede brednære arealer med rørskov. En bevarelse af de sjældne undervandsplanter kræver 
at den nuværende kreaturgræsning som minimum fastholdes.   
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3.3. Beskrivelse af naturtilstanden i de marine naturtyper 

3.3.1. Kystlaguner og strandsøer (1150)  

Naturtypen 1150 (kystlagune og strandsøer) er eneste marine naturtype kortlagt for Nissum Fjord. 
Kortlægningen omfatter kystlagunen Nissum Fjord på 6400 ha og 107 kortlagte strandsøer på 
tilsammen 27 ha (Foverskov, 2004). Kystlagunen er af Ringkjøbing Amt velundersøgt for en lang 
række biologiske og kemiske parametre. Nedenstående gennemgang af fjordens miljøtilstand 
bygger på amtets publikationer (se. f.eks. Ringkjøbing Amt, 2005b). Der findes ingen miljødata for 
strandsøerne. 

Plankton 

En lav tæthed af planteplankton er en af de vigtigste faktorer for opretholdelse af en god sigtdybde. 
Med det nuværende økologiske system i fjorden er planteplanktonbiomasserne i fjorden høje med 
årsbiomasser varierende mellem 200-2000 µg C l-1 (højest i Felsted Kog), og det bevirker at målet 
for sigtdybden ikke er nået. Den gennemsnitlige sigtdybde i perioden 1989-2004 har svinget 
omkring ca. 1,1 m uden tendens til stigning eller fald. Den relativt dårlige sigtdybde skyldes høj 
algebiomasse, og det manglende dække af bundplanter til at dæmpe resuspension af 
sedimenterede partikler. 

Bundvegetation 

Dybdeudbredelse af undervandsvegetation har de sidste 15 år svinget mellem ca. 0,6 og 0,9 m. 
Dog har det på mange undersøgelsestransekter været svært at observere nok punkter med 
vegetation til en egentlig dybdegrænsebestemmelse, pga. meget lidt vegetation på dybt vand. Så 
lidt, at man kunne overveje om dybdegrænsen burde angives som væsentlig mindre. 
Dybdegrænsen har været signifikant stigende fra 1985 og fra 1989 - den toppede i 2000, og er 
siden faldet. Den større dybdegrænse først 2000’erne er udtryk for at vegetationen disse år var ved 
at sprede sig til de dybere områder flere steder, uden tvivl som følge af den forbedrede sigtdybde. 
Denne forbedring i dybdegrænsen har ikke kunne fastholdes, måske som følge af generel 
tilbagegang af arterne på det lave vand, som var de arter der havde spredt sig til de dybere 
områder og igen forsvundet. I amtets regionplan er opstillet en målsætning om en udbredt 
bundvegetation med en dybdegrænse større end 2 m, der således ikke er opfyldt. 

Dækningsgraden af blomsterplanter, der er et udtryk for hvor mange procent af det undersøgte 
område, der er bevokset med blomsterplanter, giver sammen med dybdegrænsen et udtryk for 
denne habitattypes størrelse. Dækningsgraden af blomsterplanter har været statistisk signifikant 
faldende i perioden 1985-2004. Niveauet har siden 1990 svinget mellem 3% og 15%, hvor det fra 
1985 til 1989 var 25%. Artssammensætningen er forskellig i fjordens tre delområder primært pga. 
forskelle i saltholdighed og der er også forskel i forekomsten af arterne i forhold til dybden. Den 
størst tilbagegang er i Mellem- og Ydre Fjorde, uden for ålegræsområdet på dybere vand i den 
nordlige del af ydre fjord. Den største sammenhængende bevoksning i fjorden er i et mindre 
område i den nordlige del af Ydre Fjorde, hvor der er Ålegræs.  

Eutrofieringsbetingede alger trives ved mange næringsstoffer i vandet. Derfor er det også en 
indikator for næringsstofbelastningen i området. Samtidig kan større mængder direkte påvirke 
blomsterplanterne primært gennem lyskonkurrence. Der er under NOVANA undersøgelserne 
registreret flere forekomster af løstliggende eutrofieringsbetingede alger. Det er først og fremmest 
søsalat i de dybere områder, men også om trådalger på de lavere områder. Epifytbelægning på 
planter er ofte veludviklet.  
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Bundfauna 

Der har været store fluktuationer i både individtæthed og biomasse af bundfauna siden 1989 hvor 
et prøvetagningsprogram for bundfauna blev iværksat, både inden for de enkelte hovedgrupper og 
bunddyrene som helhed. Specielt har udsvingene været markante inden for bløddyr, hvilket 
næsten udelukkende skyldes variationer i antallet af sandmuslinger forårsaget af svingninger i 
saltholdigheden og i tilførslen af larver fra Vesterhavet. I vintre hvor saliniteten falder til lave 
værdier dør sandmuslingerne, og medvirker til et stort fald i den samlede biomasse af bunddyr. I 
Felsted Kog varierer saltholdigheden i bassinet ofte meget i løbet af året, hvorfor betingelserne 
hverken er optimale for saltvands-, brakvands- eller ferskvandsarter. Den ofte markant mindre 
biomasse her skyldes, at en stor del af individantallet udgøres af små ferskvandsprægede arter 
såsom dansemyggelarver, mens der i nogle år hverken registreres muslinger eller snegle. 
Bundfauna er dog ikke nogen god indikator for miljøtilstanden, da den i brakvandsområder normalt 
er meget forarmet, pga. de ustabile saltforhold som ikke nødvendigvis behøver at være induceret 
af mennesker. 

Eutrofiering 

Miljøtilstanden i alle kystnære og åbne indre farvande vurderes generelt som utilfredsstillende for 
biologiske elementer (Ærteberg i Dahl et al., 2005). Hovedårsagen er eutrofiering, og Nissum Fjord 
er ingen undtagelse. Fjorden har et afstrømningsopland på godt 1600 km2 og et fjordareal på 64,3 
km2, hvorved oplandsareal/fjordareal forholdet kan beregnes til ca. 25. Nissum Fjord har altså et 
stort opland i forhold til fjordens størrelse, og er derfor i udpræget grad påvirket af afstrømningen 
fra oplandet. Næringssaltsbelastningen til fjorden er meget stor, og målsætningerne for reduktioner 
er endnu ikke nået (Ringkjøbing Amt, 2002). Da selv beskedne tilførsler af næringssalte kan have 
en markant effekt på plante- og dyrelivet, kan det konkluderes at eutrofiering er hovedårsagen til 
den utilfredsstillende miljøtilstand i Nissum Fjord, og at eutrofiering som trussel for kystlagune 
naturtypen (1150) er slået fuldt igennem. 

Tungmetaller og miljøfarligestoffer 

Amtet har ingen data til at vurdere niveauerne for tungmetaller og miljøfarligestoffer i Nissum Fjord.  

Hydrologi 

Slusen ved Torsminde ønskes styret så fjorden opnår et vandskifte med Vesterhavet svarende til 
en overfladesaltholdighed mellem 8 og 12 promille i Yder Fjord, op til 12 promille i Mellem Fjord og 
højest 4 promille i Felsted Kog. Endvidere tilstræbes det at store variationer i saltholdighed over 
korte tidsrum undgås. Målsætningen for saltholdigheden i fjorden er ikke altid opfyldt (Ringkjøbing 
Amt, 2002), idet der jævnligt måles sommersaltholdigheder over de målsatte intervaller. En høj 
vandudveksling med Vesterhavet kan fortynde næringssaltkoncentrationerne i fjordvandet og 
således medvirke til bedre miljøforhold. Slusepraksis har derfor indflydelse på naturtypens tilstand. 

Invasive arter 

Sandmusling stammer oprindeligt fra Nordamerika og blev indslæbt til Europa for mindst 700 år 
siden. Arten forekommer ofte i tætte bestande i danske kystvande, herunder i Nissum Fjord. Den 
tåler saltholdigheder ned til 4,5 ‰, og findes derfor ikke i Felsted Kog. Arten betragtes ikke som en 
trussel i kystlaguner, tværtimod har artens høje filtrationsevne en god effekt på sigtdybden, hvor 
eutrofiering har afstedkommet høje planteplanktonbiomasser. 

Samlet beskrivelse af naturtype 1150 

Samlet konklusion for bevaringsstatus for naturtype 1150 i habitatområde nr. 58 er, at naturtypen 
er følsom overfor belastning med næringsstoffer, og fremstår på grund af påvirkningen i dag som 
en stærkt eutrofieret brakvandslagune (Ringkøbing Amt, 2005b). Fjorden er målsat med en 
gennemsnitlig sommersigtdybde på mindst 2 meter, tilstedeværelse af et udbredt plantedække 
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med en dybdegrænse større end 2 meter, og et varieret dyreliv tilpasset saltholdigheden i fjorden. 
Den nuværende sigtdybde opfylder ikke målsætningen og bundvegetationens udbredelse er kun 
en brøkdel af udbredelsen før 1970’erne. Eutrofieringsbetingede makroalger (herunder Søsalat) og 
epifytter er tilstede i relativt store mængder. Fjorden kan i lighed med Ringkøbing Fjord være 
forurenet med tungmetaller og miljøfarligestoffer, men det kan hverken bekræftes eller afkræftes 
pga. manglende datagrundlag. Slusepraksis har indflydelse på naturtypens eutrofieringstilstand, alt 
efter hvor meget af det relativt renere Vesterhavsvand der indsluses. 

Opsummering i forhold til Vandrammedirektivets basisanalyse: Det er vurderet, at målsætningerne 
for miljøtilstand ikke kan opfyldes ved udgangen af 2015, og at eksisterende eller planlagte tiltag 
ikke vil ændre den økologiske tilstand væsentligt (Ringkjøbing Amt, 2006e).  

3.4. Beskrivelse af Arter 

Vandranke 

Bestand: Vandrankens udbredelse er undersøgt i forbindelse med NOVANA-programmet i 2004 
(Bundgaard 2006). Indenfor habitatområde nr. 58 er Vandranke fundet i en afvandingskanal syd for 
Feldsted Kog. Her findes en betydelig population af Vandranke, der pt. er det nordligste fund af 
vandranke i Danmark. Bestanden vurderes indtil videre at være stabil. 

Foreløbig trusselsvurdering: Vandranke antages generelt at være en konkurrencesvag art, der kun 
vokser, hvor miljøet har lave næringsstofkoncentrationer, eller hvor der er forstyrrelser, fordi stress 
og forstyrrelser mindsker konkurrencen (Laursen, K.D., 2003). Den store forekomst af Vandranke i 
afvandringskanalen syd for Feldsted Kog hænger givetvis sammen med en relativt hårdhændet 
vedligeholdelse med 2 årlige grødeskæringer. Bestanden i afvandringskanalen vurderes at være 
stabil og synes ikke umiddelbart truet.  

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet, og udgør i alt 12,6 ha. 

Havlampret 

Bestand: Havlampretter har ingen fiskerimæssig betydning, og der foreligger ingen statistikker for 
fangsten af havlampretter i Nissum Fjord. Forekomsten af havlampret i Nissum Fjord er dermed 
ukendt. Havlampretter formodes dog at gyde i Storå-systemet, da et enkelt eksemplar er obser-
veret i Tvis Å – et tilløb til Storå. Nissum Fjord benyttes dermed som migrationsrute for Havlam-
pretter på gydevandring. 

Foreløbig trusselsvurdering: De væsentligste trusler mod Havlampretten vurderes generelt at være 
tilknyttet opholdet i ferskvand. Kendskabet til Havlamprettens specifikke krav er dog mangelfuldt, 
og truslerne mod Havlampretten i habitatområde nr. 58 lader sig derfor ikke nærmere vurdere. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses på kortmaterialet. Havlampretten vurderes at 
kunne opholde sig overalt indenfor habitatområde nr. 58. I alt vurderes det samlede potentielle 
levested at udgøre ca. 6493 ha. 

Flodlampret 

Bestand: Flodlampretter har ingen fiskerimæssig betydning, og der foreligger ingen statistikker for 
fangsten af Flodlampretter i Nissum Fjord. Forekomsten af Flodlampret i Nissum Fjord er dermed 
ukendt. Ringkjøbing Amt har ej heller kendskab til observationer af Flodlampretter i tilknyttede 
vandløbssystemer.  

Foreløbig trusselsvurdering: De væsentligste trusler mod Flodlampretten vurderes generelt at være 
tilknyttet opholdet i ferskvand. Kendskabet til Flodlamprettens specifikke krav er dog mangelfuldt, 
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og truslerne mod eventuelle Flodlampretter i habitatområde 58 lader sig derfor ikke nærmere 
vurdere. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Flodlampretten vurderes at 
kunne opholde sig overalt indenfor habitatområde nr. 58. I alt vurderes det samlede potentielle 
levested at udgøre ca.6520 ha. 

Bæklampret 

Bestand: Bæklampretten gennemfører hele sin livscyklus i vandløb. Bæklampretten er fundet 
almindeligt udbredt i tilløbene til Nissum Fjord i forbindelse med Ringkjøbing Amts regionale 
undersøgelser (Balleby, 2002). Egentlige kvantitative bestandsopgørelser foreligger dog ikke. 

Foreløbig trusselsvurdering: Bæklampretten vurderes generelt ikke at være truet indenfor 
habitatområde 58.  

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Bæklampretten vurderes at 
kunne gyde i alle vandløb indenfor habitatområde nr. 58, forudsat den rette substratsammen-
sætning er til stede. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 123 ha. 

Stavsild 

Bestand: Stavsilden har ingen fiskerimæssig betydning, og der foreligger ingen statistikker for 
fangsten af stavsild i Nissum Fjord. Lystfiskere rapporterer dog om store fangster af stavsild fra 
molerne i Torsminde på havsiden, hvilket sandsynliggør, at stavsilden også lejlighedsvist vil fore-
findes i Nissum Fjord. 

Foreløbig trusselsvurdering: De væsentligste trusler mod stavsilden vurderes generelt at være: 
Fiskeri, eutrofiering i vandløb og fjorde, udledning af surt vand og okker fra drænede arealer samt 
dårlige fysiske forhold i vandløbene. Kendskabet til stavsildens specifikke krav er dog mangelfuldt, 
og truslerne mod Stavsilden i habitatområde nr. 58 lader sig derfor ikke nærmere vurdere. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Stavsilden vurderes at kunne 
gyde i Storå. Mundingsområdet og evt. Nissum Fjord vurderes at kunne fungere som 
opvækstområde for stavsildens yngel. I øvrigt vurderes Nissum Fjord kun at fungere som en even-
tuel migrationsrute for de adulte fisk på gydevandring. I alt vurderes det samlede potentielle leve-
sted at udgøre ca. 6372 ha. 

Odder 

Bestand: I slutningen af 1950erne kunne man kun få et billede af odderens udbredelse ved at se 
på antallet af skudte dyr. På daværende tidspunkt blev der nedlagt knap 500 oddere i Danmark. I 
1967 blev odderen fredet, men på dette tidspunkt var den danske bestand gået drastisk tilbage. 
Nedgangen fortsatte gennem 1970erne og 1980erne. I 1984-1986 viste en undersøgelse, at der 
kun fandtes oddere i Midt- og Nordvestjylland. Odderen gik også tilbage i de andre europæiske 
lande.  Dette medførte at den i 1992, da direktivet blev implementeret i Europa, blev medtaget på 
habitatdirektivets bilag II og IV, hvor arter der kræver udpegning af særlige bevaringsområder og 
streng beskyttelse er medtaget. I 1996 viste en landsdækkende undersøgelse, at spredt sig. 
Odderen blev, ud over de tidligere kerneområder, således også registreret i store dele af 
Vendsyssel, Djursland og mod syd havde den bredt sig mod syd ned gennem Ringkøbing amt. 

I forbindelse med NOVANA overvågningen, blev odderens forekomst igen undersøgt på 586 statio-
ner fordelt over hele landet. I Ringkøbing amt blev forekomsten på 151 stationer ved vandløb, søer 
og fjorde undersøgt. Der blev fundet positive spor efter odder på 136 af disse stationer. Inden for 
habitatområde nr. 58 blev der registreret odder mange steder (Bundgaard 2006). 
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Foreløbig trusselsvurdering: På baggrund af odderens positive fremgang i Jylland i løbet af 
1990erne, og forekomsten mange steder i Nissum Fjord området vurderes der ikke umiddelbart at 
være trusler mod den inden for habitatområde nr. 58. Det er dog vigtigt, at der forsat findes yngle- 
og fourageringsmuligheder inden for området. 

Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder kan ses på kortmaterialet. Ved udpeg-
ningen er medtaget fjordkanten samt vandløb og vandløbsnære arealer. I alt vurderes det 
potentielle levested inden for habitatområde nr. 58 at udgøre ca. 2370 ha. 

Rørdrum 

Bestand: Det blev i 1997 vurderet, at den europæiske bestand af Rørdrum var på ca. 10.000-
12.000 ynglepar. Bestanden har generelt været faldende i Vesteuropa, mens der i Nordeuropa 
herunder Danmark er registreret en fremgang gennem 1980erne og 1990erne. I 1980erne blev den 
danske bestand opgjort til 24-40 par, dette antal var steget til 150-200 par i 1998. De danske 
ynglefugle er koncentreret i Vejlerne og Maribo-søerne med spredte forekomster på andre 
lokaliteter, specielt lang den jyske vestkyst (Pihl et al. 2003). Antallet af ynglende Rørdrum indenfor 
fuglebeskyttelsesområde nr. 38 var op gennem 1980erne lav der blev således registreret 
maksimalt ét par i perioden (Christensen 1987, Miljøministeriet 1990). Det er Ringkjøbing Amts 
vurdering, at antallet af ynglepar ved Nissum Fjord efterfølgende har været i god fremgang. Der 
forelægger dog ikke en samlet undersøgelse af dens forekomst fra den seneste årrække. 
Østergård (2004) oplyser, at der var 3-5 ynglepar alene i den nordlige del af Feldsted Kog i 2004. 
Det vides også, at arten de seneste år har ynglet i Indfjorden, og der findes sandsynligvis også en-
kelte ynglepar i den resterende del af Nissum Fjord (Amstrup pers. komm.). I forbindelse med 
NOVANA programmet skal der i 2008 foretages optællinger af ynglende Rørdrum inden for fugle-
beskyttelsesområderne. 

Foreløbig trusselsvurdering: Rørdrum er afhængig af større arealer af uforstyrret rørskov i brak- 
eller ferskvandsområder. Vandstanden i yngleområdet skal være høj (min 15 cm) i yngletiden (1/2-
1/6), således at ynglelokaliteterne er sikre for evt. rovdyr. Lokalt i fuglebeskyttelsesområde nr. 38 
vurderes forholdene at være nogenlunde konstante, det må dog forventes, at der med tiden sker 
en udvidelse af områder med rørskov, hvilket vurderes at ville være til gavn for områdets bestand 
af rørdrum. Inden for området vurderes specielt Feldsted Kog og Indfjorden at være af afgørende 
betydning for bestanden af ynglende Rørdrum, men også rørskovsområder i Bøvling Fjord vil med 
tiden evt. kunne huse enkelte ynglepar.  

Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder kan ses på kortmaterialet. Ved udpeg-
ningen er medtaget arealer med eksisterende, tæt rørskov velegnet til skjul og reder, samt 
lavvandede åbne vandflader i kanten af rørskoven til fouragering. I alt vurderes det potentielle 
levested inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 at udgøre ca. 992 ha. 

Knopsvane 

Bestand: Den samlede nordvesteuropæiske bestand blev i 2002 opgjort til 250.000 fugle. 
Bestanden har været i vækst siden 1970erne og er omtrentlig fordoblet i perioden 1974-1996. Den 
danske bestand af knopsvane vurderes i den samme periode at have været nogenlunde stabil. Der 
blev ved midvintertællingerne således registreret 43.600-69.200 i perioden 1969-73, 37.000-73.200 
fra 1987-92 og endelig 53.300 i januar 2000.  I lighed med Ringkøbing Fjord har også Nissum Fjord 
været udsat for en kraftig belastning med næringsstoffer. Dette har reduceret bundvegetationen og 
dermed fødegrundlaget for bl.a. knopsvane (Pihl et al. 2003). Dette illustreres ved, at Nissum Fjord 
frem til slutningen af 1970erne var fældningsplads for op til 3.000 knopsvaner (Christensen 1987) 
som det ses af tabel 3.4.1. er dette antal faldet betragteligt. Dette skal ses i sammenhæng med, at 
den nordvesteuropæiske bestand i samme periode er blevet fordoblet og den danske bestand har 
været uændret. 
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Foreløbig trusselsvurdering: Det er af afgørende betydning for at genoprette områdets værdi som 
rastelokalitet for bl.a. Knopsvane, at der sker en reduktion af udledningen af næringsstoffer til 
Nissum Fjord. Knopsvanen er generelt robust overfor menneskelige forstyrrelser undtagen i 
fældningsperioden, hvor fældende flokke flygter på lang afstand fra f.eks. både og brætsejlere. 
(Pihl et al. 2003). Det bør derfor sikres at raste- og overnatningspladser friholdes for forstyrrelser i 
fældningsperioden. 

Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet og er sammenfaldende for 
Pibe-, Sangsvane og tre gåsearter (se kort). Der er medtaget store åbne vandflader, og eng- og 
landbrugsområder omkring vandfladerne. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre 
ca. 9.080 ha. Knopsvanen anses normalt for at være mere tilknyttet vandfladerne sammenlignet 
med de to andre svanearter. Der har dog i 1990erne i stigende grad været observeret flokke, der 
som Pibe- og Sangsvane græsser på vinterafgrøder (Pihl et al. 2003). 

Tabel 3.4.1. Det maksimale antal af det maksimale antal rastende knopsvaner inden for EF-fuglebeskyttelses-
område nr. 38. Data fra 1987 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990, og data 1992-2003 stammer fra 
DMU. 

1988 1992-1997 1998-2003 

1.104 163 360 

 

Pibesvane 

Bestand: Den samlede nordvesteuropæiske bestand er i 2002 opgjort til ca. 29.000 Pibesvaner. 
Bestanden har været i vækst siden 1970erne og er fordoblet frem til slutningen af 1990erne (Pihl et 
al. 2003). I Danmark er bestanden i samme periode også øget. Der var således 2.000-3.000 fugle 
ved de landsdækkende tællinger i 1970erne og 4.100-4.400 i starten af 1990erne (Laubæk 1995). 
På baggrund af DMU´s optællinger er der klare indikationer på, at der har været en fremgang i 
antallet af rastende Pibesvane inden for området. Antallet af rastende fugle indenfor fuglebeskyttel-
sesområde nr. 38 havde således en middel forekomst på 82 og en maksimal forekomst på 101 i 
perioden 1992-1997. I den efterfølgende periode 1998-2003 blev der registreret en middel- og 
maksimal forekomst på hhv. 271 og 1.211. Pibesvaner anvender de åbne vandflader inden for om-
rådet som raste- og overnatningsområde. Pibesvanen lever næsten udelukkende af planteføde. I 
slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne fouragerede de i dagtimerne næsten 
udelukkende på bundvegetationen i fjord- og søområder, i løbet af de seneste årtier har arten 
skiftet til i langt overvejende grad at fouragere på landbrusarealer i og uden for fuglebeskyttelses-
området. (Laubæk 1995, Pihl et al. 2003). 

Tabel 3.4.1. Det maksimale antal af det maksimale antal rastende pibesvaner inden for EF-fuglebeskyttelses-
område nr. 38. Data fra 1987 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990, og data 1992-2003 stammer fra 
DMU. 

1987 1992-1997 1998-2003 

169 101 1.211 

 

Foreløbig trusselsvurdering: Ved fortsat sikring af raste- og overnatningspladser er der ikke de 
store kendte trusler for arten i området. Pibesvanen er generelt robust overfor menneskelige 
forstyrrelser (Pihl et al. 2003). 

Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet og er sammenfaldende for 
Sangsvane og tre gåsearter (se kort). Der er medtaget store åbne vandflader, og eng- og 
landbrugsområder omkring vandfladerne. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre 
ca. 9.080 ha. 
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Sangsvane 

Bestand: Den vesteuropæiske bestand af sangsvane har været i kraftig vækst de sidste 25 år. 
Bestanden er således øget med 50-75% i perioden 1974-1996, og bestanden er opgjort til ca. 
59.000 fugle. Den danske bestand har i samme perioden vist en lignende stigning i antallet af ras-
tende fugle. Der blev i perioden 1969-1973 registreret 5.400-10.800 fugle. Dette antal var ved den 
seneste optælling i 2000 steget til 23.000 fugle (Pihl et al. 2003). Den maksimale forekomst inden 
for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 er også øget i perioden 1987 til 2003 fra 169 til 947. Som pibe-
svane er sangsvane også stort set udelukkende herbivor (Cramp et al. 1977). Sangsvanerne foura-
gerede tidligere også næsten udelukkende på bundplanter i fjord- og søområder, men er som pibe-
svanerne nu også skiftet til fouragering på de omkringliggende eng- og markområder (Laubæk 
1995, Pihl et al. 2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 har antallet af rastende sang-
svaner været stigende fra 1992 til 2003 (tabel 3.4.2.). Årsagen til denne fremgang vurderes bl.a. at 
skyldes artens evne til at skifte fødeemner fra undervandsvegetation til plantemateriale på land-
brugsarealer. 

Tabel 3.4.2.. Det maksimale antal af rastende sangsvaner inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Data 
1992-2003 stammer fra DMU. 

1987 1992-1997 1998-2003 

- 367 947 

 
Foreløbig trusselsvurdering: Ved fortsat sikring af raste- og overnatningspladser er der ikke de 
store kendte trusler for arten i området. Sangsvanen er som Pibesvane generelt robust overfor 
menneskelige forstyrrelse (Pihl et al. 2003) 

Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet og er sammenfaldende 
med Pibe-, Knopsvane og tre gåsearter på udpegningsgrundlaget (se kort). Der er medtaget store 
åbne vandflader (Sønder Dyb, Stadil Fjord), og eng- og landbrugsområder omkring vandfladerne. I 
alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 9.080 ha. 

Kortnæbbet gås 

Bestand: Den samlede danske bestand af Kortnæbbet Gås talte i 1990erne 30.000-40.000 fugle; 
bestanden har været svagt stigende gennem 1990erne (Pihl et al. 2003). Antallet af rastende 
Kortnæbbede Gæs inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 har, som det fremgår af tabel 3.4.5 
fluktueret gennem årene. Det ser dog ud til, at der har været tale om en fremgang fra 1985 til 2003. 
Som svaner og de øvrige gåsearter raster og fouragerer de Kortnæbbede Gæs både forår og efter-
år på eng- og markarealer, mens de overnatter på selve Nissum Fjord eller i nærliggende søer i 
området. Ofte ses de kortnæbbede gæs på markarealer uden for fuglebeskyttelsesområdet. For at 
undgå skade på de nysåede afgrøder, fodres gæssene med udlagt korn på 4-5 foderpladser i Vest-
jylland. I marts-april er stort set hele verdens bestanden samlet i Danmark (Pihl et al. 2003). 

Tabel 3.4.5. Det maksimale antal af rastende kortnæbbet gås inden for EF-fuglebeskyttelsesområder nr. 38. 
Data fra 1989 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990, og data 1992-2003 stammer fra DMU. 

1985 1992-1997 1998-2003 

5.955 1.027 7.950 

 

Foreløbig trusselsvurdering: Ved fortsat sikring af fouragerings-, raste- og overnatningspladser vur-
deres der ikke at være de store kendte trusler for arten. Der drives jagt på kortnæbbet gås, og i takt 
med antallet er steget er også jagtudbyttet i Danmark steget til ca. 2.000 fugle i begyndelsen af 
1990erne. Jagt vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at være en trussel for de rastende kort-
næbbede gæs. 
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Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet og er sammenfaldende for 
svaner og gæs (se kort). Der er medtaget vandfladerne i de enkelte områder samt Indfjorden og 
eng- og landbrugsområder omkring vandfladerne. I alt vurderes det samlede potentielle levested at 
udgøre ca. 9.080 ha. 

Bramgås 

Bestand: Den samlede bestand af bramgås har været kraftigt stigende i antal siden begyndelsen af 
1950erne, hvor bestanden blev anslået til ca. 10.000 par. Ved den seneste opgørelse af 
verdensbestanden i 2002 blev der anslået en bestand på ca. 360.000 fugle. Den danske bestand 
af Bramgås har ligeledes været kraftigt stigende i denne periode. En stor del af den russiske 
bestand trækker gennem landet på vej til Holland, men et stigende antal er konstateret 
overvintrende i Danmark i specielt milde vintre (Pihl et al. 2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde 
nr. 38 var Bramgås tidligere en sjælden rastefugl. Der blev på Bøvling Klit således kun registreret 
op til syv fugle i 1985 (Christensen 1987). I perioden 1992-1997 har DMU ikke foretaget 
optællinger af bramgæs i området. I den efterfølgende periode 1998-2003 er der derimod 
registreret et maksimalt antal på 2.451 fugle. Det er amtets vurdering, at dette antal har været 
stigende frem til 2006. Bramgås fouragerer i lighed med de øvrige gåsearter på eng- og 
markarealerne omkring især Bøvling Fjord. De stor vandflader benyttes også af Bramgås som 
raste- og overnatningsområde (Pihl et. al. 2003). 

Foreløbig trusselsvurdering: På baggrund af de seneste årtiers markante fremgang vurderes artens 
bevaringsstatus ikke at være truet såfremt fouragerings-, raste- og overnatningspladser fortsat 
sikres. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Som for de foregå svaner og 
gæs er der medtaget åbne vandflader samt enge og dyrkede arealer. I alt vurderes det samlede 
potentielle levested at udgøre ca. 9.080 ha. 

Lysbuget knortegås 

Bestand: De lysbugede knortegæs der overvintrer i Danmark og Holland yngler på Svalbard og 
Nordøstgrønland. Bestanden har efter en voldsom tilbagegang siden starten af århundredet været 
stigende gennem den sidste årrække. I 1966-67 blev bestanden opgjort til kun 1.600 fugle, i 
begyndelsen af 1980erne var der 3.500 fugle. Bestanden steg langsomt op gennem 1990erne med 
4.000-5.800 i begyndelsen, og den nåede 6.600 i vinteren 2001 (Denny et al. 2004). Om efteråret 
opholder 50-75% af bestanden sig i Danmark, resten i Lindisfarne i det nordøstlige England. I 
gennem 1960erne vurderes det, at den samlede europæiske bestand af Lysbuget Knortegås op-
holdt sig ved Nissum Fjord. Lysbuget Knortegås lever udelukkende af planteføde. I efterårs- og 
vinterperioden fourageres der på vandplanter og makroalger i lavvandede fjordområder, men 
skifter i løbet af senvinteren oftest til at græsse på strandenge (Pihl et al. 2003). Lysbugede 
Knortegås levede tidligere af den udbredte ålegræsvegetation i Nissum Fjord. På grund af den 
øgede belastning med næringsstoffer er ålegræssets udbredelse kraftigt reduceret fra starten af 
1960erne til i dag (Clausen & Percival 1998 og Miljøministeriet 2004). Lokalitetens værdi for denne 
gåseart har været faldende gennem en årrække (Clausen & Percival 1998). På trods af en generel 
stigning i antallet af Lysbugede Knortegæs der overvintrer i Danmark og Holland har antallet af 
rastende gæs i område nr.38 været faldende i perioden 1988-2003 (tabel 3.4.6.). Lokaliteten 
vurderes dog stadig at være af stor international værdi som rastelokalitet for Lysbuget Knortegås. 

Tabel 3.4.6. Det maksimale antal af rastende lysbuget knortegås inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. 
Data fra 1988 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990  og data 1992-2003 stammer fra DMU. 

1988 1992-1997 1998-2003 

2.503 1.020 700 
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Foreløbig trusselsvurdering: Det er af afgørende betydning for at genoprette områdets værdi som 
rastelokalitet for lysbuget knortegås, at der sker en reduktion af udledningen af næringsstoffer til 
Nissum Fjord (Miljøministeriet 2004). Lysbuget Knortegås kræver desuden uforstyrrede fourage-
ringsområder om foråret (Pihl et al. 2003). Det bør derfor sikres at raste- og overnatningspladser 
friholdes for forstyrrelser i forårsmånederne. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Som for de foregående 
svaner og gæs er der medtaget åbne vandflader samt enge og dyrkede arealer. I alt vurderes det 
samlede potentielle levested at udgøre ca. 9.080 ha. 

Pibeand 

Bestand: Den nordvesteuropæiske bestand af pibeand er i 2002 opgjort til ca. 1,5 mio. fugle, og 
den har været stigende siden 1970erne. Det vurderes således, at der er sket en fordobling i 
perioden 1974-1996. Antallet af rastende pibeænder i Danmark har ikke vist den samme markante 
fremgang. Data fra perioderne 1969-1973 og 1987-1988 indikerer en vis tilbagegang (Pihl et al. 
2003). Hvorledes udviklingen har været på landsplan siden slutningen af 1980erne er til-
syneladende usikker. Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 er bestanden blevet kraftigt 
reduceret som det fremgår af tabel 3.4.7. Årsagen til den kraftige tilbagegang vurderes i lighed med 
nedgangen i bestanden af lysbuget knortegås at skyldes den kraftige belastning med 
næringsstoffer og den deraf følgende negative effekt for udbredelsen af vandplanter i Nissum Fjord 
(Miljøministeriet 2004). 

Tabel 3.4.7. Det maksimale antal af rastende pibeand inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Data fra 
1983 stammer fra Miljø- og Energiministeriet 1995, data fra 1988 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990 og 
data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU. 

1983 1988 1992-1997 1998-2003 

8.000 2.409 981 2.098 

 

Foreløbig trusselsvurdering: Det er af afgørende betydning for at genoprette områdets værdi som 
rastelokalitet for lysbuget knortegås, at der sker en reduktion af udledningen af næringsstoffer til 
Nissum Fjord (Miljøministeriet 2004). Pibeand er, som de øvrige svømmeænder, en udpræget 
flokfugl, som er følsom overfor menneskelige forstyrrelser især jagtudøvelse. Det samlede danske 
jagtudbytte er i 1990erne faldet fra 50.000-75.000 fugle i begyndelsen af årtiet til ca. 30.000 fugle i 
slutningen (Pihl et al. 2003) 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet og vurderes i det store hele at 
være sammenfaldende med Krik- og Spidsand. Medtaget er randområderne på vandfladerne, samt 
våde og fugtige enge, hvor især strandengene ved Bøvling Fjord, Holmen syd for Thorsminde og 
Fjandø er vigtige områder for de rastende pibeænder indenfor fuglebeskyttelsesområde nr. 38 
(Christensen 1987). I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 4.785 ha. 

Krikand 

Bestand: Den samlede europæiske bestand af Krikand blev i 2002 opgjort til ca. 400.000. 
Bestanden har været nogenlunde stabil siden 1970erne, der er dog set store fluktuationer fra år til 
år. Krikanden lever en noget skjult tilværelse, hvor de ligger skjult i småsøer og i den lukkede 
vegetation. Krikand ses ofte i store flokke i selskab med de øvrige svømmeænder. Den har et 
meget alsidigt fødevalg bestående af både plantefrø og invertebrater. Arten foretager også natlige 
fourageringsture til småsøer, fugtige enge og stubmarker (Pihl et al. 2003). Som det fremgår af 
tabel 3.4.8. er der inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38, efter et fald fra 1980erne til 1990erne, 
set en kraftig stigning i antallet af rastende Krikænder frem til 2003.  
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Tabel 3.4.8. Det maksimale antal af rastende krikænder inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Data fra 
1983 stammer fra Christensen 1987, og data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU. 

1983 1992-1997 1998-2003 

4.640 2.770 6.684 

 

Foreløbig trusselsvurdering: På baggrund af de seneste års markante fremgang inden for området 
vurderes artens ikke umiddelbart at være truet såfremt fouragerings-, raste- og overnatnings-
lokaliteter fortsat sikres. Afgørende er at der ikke sker en eutrofiering af vandområderne. Krikand er 
en udpræget flokfugl, som er følsom overfor menneskelige forstyrrelser især jagtudøvelse. Det 
samlede danske jagtudbytte er i 1990erne faldet fra 75.000-100.000 fugle til 50.000-65.000 (Pihl et 
al. 2003) 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet og vurderes i det store hele at 
være sammenfaldende med Pibe- og Spidsand. Medtaget er randområderne på vandfladerne, 
samt våde og fugtige strandenge omkring Nissum Fjord. I alt vurderes det samlede potentielle 
levested at udgøre ca. 4.785 ha. 

Spidsand 

Bestand: Den samlede nordvesteuropæiske bestand af spidsand er i 2002 opgjort til 60.000 fugle. 
Det vurderes, at bestanden i området har været stabil i perioden 1974-1996. I Danmark har antallet 
af rastefugle umiddelbart været faldende fra 17.800-31.500 i starten af 1970erne til kun 3.800-
8.500 i 1988-1989. Antallet af rastende spidsænder fluktuerer kraftigt fra år til år. Der har 
tilsyneladende været problemer med at skaffe sikre landsdækkende tal fra træktiden, det vurderes 
dog at den danske bestand har været stabil (Pihl et al. 2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde 
nr. 38 er antallet væsentlig lavere nu end ved fuglebeskyttelsesområdernes udpegning i 1982. 
Årsagen til dette vurderes for Nissum Fjords vedkommende primært at være forårsaget af den 
kraftige eutrofiering. Spidsand er en sjælden dansk ynglefugl med en anslået bestand på 150-175 
par. I 1980erne ynglede der ca. 20 par indenfor område nr. 38 (Christensen 1987). Ved seneste 
optælling i 2005 (Østergaard 2005) var den forsvundet som ynglefugl. 

Tabel 3.4.9. Viser det maksimale antal af rastende spidsænder inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. 
Data fra 1983 stammer fra Christensen 1987, og data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU. 

1983 1992-1997 1998-2003 

1.630 289 495 

 

Foreløbig trusselsvurdering: Eutrofiering af Nissum Fjord har haft stor betydning for mængden af 
tilgængelig føde for rastende Spidsænder. På baggrund af det stabile antal af rastende 
Spidsænder på landsplan, og det markant færre rastende fugle de seneste år inden for område nr. 
38 sammenlignet med antallet da fuglebeskyttelsesområderne blev udpegede vurderes det, at 
være afgørende at udledningen af næringsstoffer til Nissum Fjord nedbringes. Det er også vigtigt at 
raste - og overnatningslokaliteter sikres, specielt strandengene langs Bøvling Fjord er vigtige. 
Spidsand ses ofte i store flokke i selskab med de øvrige svømmeænder og er som disse følsom 
overfor menneskelige forstyrrelser især jagtudøvelse. Det samlede danske jagtudbytte af spidsand 
har været aftagende fra 10.000-15.000 fugle til 5-10.000 fugle i perioden 1969 til 2000 (Pihl et al. 
2003). 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet og vurderes i det store hele at 
være sammenfaldende med Krik- og Skeand. Medtaget er randområderne på vandfladerne, samt 
våde og fugtige enge omkring Nissum Fjord . I alt vurderes det samlede potentielle levested at 
udgøre ca. 4.785 ha. 
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Toppet skallesluger 

Bestand: Den nordvest- og centraleuropæiske bestand af Toppet Skallesluger har siden 1974 
været stigende, og ved den seneste opgørelse blev det vurderet, at bestanden var 170.000 fugle. 
Den danske bestand af rastende fugle er i samme periode faldet fra 11.700-19.600 i 1968-1973 til 
10.100 ved den seneste opgørelse i 2000 (Pihl et al. 2003). Indenfor fuglebeskyttelsesområder nr. 
38 er antallet, som det fremgår af tabel 3.4.10., af rastende fugle også faldet voldsomt. Det har ikke 
umiddelbart være muligt at finde en forklaring på denne store tilbagegang i antallet i Nissum Fjord. 

Tabel 3.4.10. Viser det maksimale antal af rastende toppet skallesluger inden for EF-
fuglebeskyttelsesområder nr. 38. Data fra 1983 og 1989 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990, og data fra 
perioden 1992-2003 stammer fra DMU. 

1983 1989 1992-1997 1998-2003 

280 12 15 41 

 
Foreløbig trusselsvurdering: Da årsagen til tilbagegangen ikke kendes vurderes det at være vigtigt 
for at genoprette områdets værdi for rastende Toppet Skallesluger, at der sikres fouragerings-, 
raste - og overnatningslokaliteter i perioden oktober-april.  

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet og vurderes at være sam-
menfaldende med Stor Skallesluger. Medtaget er vandfladerne indenfor område nr. 38 herunder 
Indfjorden samt Fjandø. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 6.420 ha. 

Stor skallesluger 

Bestand: Den nordvest- og centraleuropæiske bestand af Stor Skallesluger blev i 2002 opgjort til 
250.000 fugle, og den har siden 1988 været stigende. Landsdækkende danske midvintertællinger 
synes at vise en aftagende tendens de seneste 30 år. Der blev således registreret 15.900-28.200 
fugle i perioden 1969-1973 dette antal var i 2000 faldet til 13.600. Da Stor Skallesluger især 
registreres i hårde vintre kan milde vintre være medvirkende til de lavere tal i visse år (Pihl et al. 
2003). Som det fremgår af tabel 3.4.11. ses det at der inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 er 
store forskelle i mellem de enkelte år. Specielt det uhørte lave antal i 1992-1997 virker urealistisk 
lavt. Antallet af rastefugle i 1998-2003 er som det kan ses de højeste i den 20 årige periode. Det 
vurderes, at denne store forskel skyldes, hvor lang og kold vinteren de enkelte år har været. I år 
med streng vinter er søerne inden for området frosset til og antallet bliver naturligvis lavt i disse år, 
modsat i mere milde vintre. 

Tabel 3.4.11. Viser det maksimale antal af rastende toppet skallesluger inden for EF-fuglebeskyttelsesområde 
nr. 38. Data fra 1983 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990, og data fra perioden 1992-2003 stammer fra 
DMU. * denne meget lave værdi skyldes sandsynligvis manglende optællinger i perioden. 

1983 1988 1992-1997 1998-2003 

1.360 855 4* 1.875 

 

Foreløbig trusselsvurdering: På baggrund af artens fluktuerende forekomst i relation til vinter-
klimaet, vurderes det, at såfremt der sikres fouragerings-, raste - og overnatningslokaliteter ikke 
umiddelbart at være trusler mod områdets bestand af rastende og overvintrende bestand af Stor 
Skallesluger. 
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Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet og vurderes at være sam-
menfaldende med Toppet Skallesluger. Medtaget er vandfladerne indenfor område nr. 38 herunder 
Indfjorden samt Fjandø. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 6.420 ha. 

Rørhøg 

Bestand: Den europæiske bestand blev i 1997 anslået til ca. 29.000 par og udviklingen i antal ser 
ud til at være aftagende. Den danske ynglebestand har siden 1970erne derimod været stærkt 
stigende. Det blev således vurderet at der i perioden 1970 frem til midten af 1990erne skete en 
stigning fra ca. 100 par til 650 par. Arten vurderes at være mest talrig på øerne (Pihl et al. 2003). 
Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 blev bestanden af ynglepar i 1983 anslået til 3-4 par 
(Christensen 1987) og i 1988-1989 til ét par (Falk & Brøgger-Jensen 1990). Det vurderes at antallet 
af ynglepar har været stigende siden, der findes dog ikke optællinger af antallet af ynglende 
rørhøge i området. Arten overvåges i NOVANA programmet i 2007. Det vurderes, at Feldsted Kog, 
Indfjorden, Byn og Tangsø, men også de voksende rørskovsbevoksninger nord og syd for 
Torsminde kan betragtes som egnede yngleområder. 

Foreløbig trusselsvurdering: Rørhøgene placerer deres reder i tæt rørskov og er således 
afhængige uforstyrrede områder i perioden 1.4.-1.8. Arten fouragerer både over rørskov, enge og 
dyrkede arealer. Rørskovsarealerne har generelt været stigende og med de mange forskellige 
fourageringsmuligheder inden for område nr. 38, vurderes der ikke umiddelbart at være trusler for 
rørhøg inden for området. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Der er medtaget våde arealer 
dækket af mose og tagrør samt landbrugsarealerne omkring de åbne vandflader. Arealet af det 
potentielle levested vurderes at udgøre ca. 5.499 ha. 

Plettet rørvagtel 

Bestand: Både den danske og de europæiske bestand af Plettet rørvagtel fluktuere temmelig 
meget fra år til år, men bestanden vurderes dog at have været faldende siden starten af 1980erne. 
Den europæiske bestand blev i 1997 anslået til 50.000-180.000 par hvoraf 85% fandtes i Rusland 
og Østeuropa (Pihl et al.2003). Arten har sandsynligvis altid været en sjælden ynglefugl inden for 
fuglebeskyttelsesområde nr. 38, der blev således registreret 4 spillende hanner i 1983 (Christensen 
1987) men ingen ved undersøgelserne i 1987-1988 (Falk & Brøgger-Jensen 1990). Der forlægger 
tilsyneladende ingen egentlige optællinger inden for område nr. 38 fra det seneste årti. Der er dog 
gjort enkeltfund af spillende hanner ved Bøvling Fjord i 1990 og 1995 (DOFbasen). 

Foreløbig trusselsvurdering: Arten er afhængig af større uforstyrrede mose- og tagrørsarealer med 
stabil vandstand på ca. 5 cm i hele yngleperioden 1. april-15. juli. Udtørring/svingende vandstand 
kan derfor være et stort problem for plettet rørvagtel da den herved lettere udsættes for prædation. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Der er medtaget våde arealer 
dækket af mose og tagrør. Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 835 ha. 

Klyde 

Bestand: Den vesteuropæiske bestand af klyde blev i 2002 opgjort til 73.000 ynglepar, og det 
vurderes, at den har været stigende de seneste årtier. Den danske bestand viser den samme 
tendens i bestanden blev opgjort til 3.300-4.700 par i 1978-81 og til 5.000 par i 1998. Den danske 
bestand har vist en mindre stigning i perioden, om end fuglene er blevet koncentreret på færre 
ynglelokaliteter (Pihl et al. 2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 er klyde, som det 
fremgår af tabel 2.3. medtaget på udpegningsgrundlaget både som yngle- og trækfugl. Som det 
fremgår af tabel 3.4.12. er der efter et mindre fald i antallet af rastende fugle midt i 1990erne set en 
stigning i den efterfølgende periode 1998-2003. 
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Tabel 3.4.12. Viser det maksimale antal af rastende klyde inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Data 
fra 1983 stammer fra Christensen 1987, og data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU.  

1983 1992-1997 1998-2003 

1785 1276 2542 

 
Som ynglefugl blev der i 1985 registreret i alt 294 ynglepar inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 
38 (Christensen 1987). Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om områdets samlede 
ynglebestand i den efterfølgende periode.  Østergård (2005) har dog detaljerede tællinger fra 
udvalgte områder inden for området bl.a. fra Bøvling Fjord, Holmen og fra områdets vigtigste 
ynglelokalitet Fjandø og den nærliggende Kollingø. Som det fremgår af nedenstående tabel 3.4.13. 
har der været en markant tilbagegang i antallet af ynglende Klyde på de tre undersøgte lokaliteter. 
Det vurderes at tilbagegangen primært skyldes tilstedeværelsen af ræve på Fjandø. 

Tabel 3.4.13..  Viser antallet af ynglende klyde på lokaliteterne Bøvling Fjord/Fjandø/Holmen inden for EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 38. Data fra Østergaard 2005.  

1983 1985 2005 

201/40/18 87/186/16 28/25/2 

 
Foreløbig trusselsvurdering: Klyden foretrækker ynglelokaliteter der er sikre for rovdyr. Ræve-
bestanden på Fjandø vurderes at have været den mest afgørende faktor for nedgangen i øens 
klyde og ternebestand (Østergaard pers. komm.) Det er derfor afgørende, at der findes småøer, 
inden for området der friholdes for rovdyr. For Fjandø er det helt afgørende for igen at få oprettet 
tidligere tiders store klyde- og ternebestand, at rævebestanden aktivt fjernes fra øen. Tiltagende 
tilgroning med tagrør og anden høj vegetation på de fjordnære strandengsarealer f.eks. langs 
Bøvling Fjord vurderes også at være et problem. Dette skyldes dels, at engfuglenes og ternernes 
ynglepladser tilvokses, dels betyder den høje vegetation af rævebestanden får endnu flere egnede 
skjuleområder. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Der er medtaget kendte 
ynglelokaliteter, våde eng- og strandengsarealer samt en bræmme langs rørskoven der primært 
tænkes anvendt af fouragerende træk- og ynglefugle. Arealet af det potentielle levested vurderes at 
udgøre ca. 863 ha. 

Hvidbrystet præstekrave 

Bestand: Hvidbrystet Præstekrave yngler ved uforstyrrede sandstrande og på kortgræssede 
strandenge med vegetationsløse flader. Arten var tidligere udbredt ved sandstrande over det meste 
af landet, men er siden 1950erne gået voldsomt tilbage og arten findes nu næsten udelukkende i 
Vadehavsområdet, hvor Rømø er artens primære yngleområde. Den Europæiske bestand blev i 
1970 vurderet til 62.000-70.000 og har generelt været stabil eller aftagende i de enkelte lande. I 
Danmark er bestanden gået lidt frem de seneste 10 år som en følge af aktiv forvaltning af artens 
yngleområder med afspærring af visse strandafsnit for offentligheden (Pihl et al. 2003). Inden for 
habitatområde nr. 38 var den en fåtallig men fast ynglefugl og ynglebestanden var i starten af 
1980erne ca. 7 par. Ynglelokaliteterne fandtes på østsiden af Holmen og den sydlige del af Bøvling 
Fjord (Christensen 1987). Det vurderes at den forsvandt som ynglefugl fra området i starten af 
1990erne. Årsagen til dette vurderes at være tilgroning af de pågældende yngleområder. 

Foreløbig trusselsvurdering: Tilgroning af de kystnære strandengsarealer vurderes, at være den 
største hindring for artens ynglemuligheder inden for område nr. 38. Det er derfor afgørende, at 
potentielle strandengsarealer blotlægges og at der efterfølgende sker en effektiv og vedvarende 
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afgræsning af de pågældende områder. En effektiv regulering af især rævebestanden i området vil, 
som det er tilfældet for alle engfugle, også komme den Hvidbrystede Præstekrave til gavn. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet og vurderes at være sam-
menfaldende med Almindelig Ryle og Brushane. Medtaget er de tidligere ynglelokaliteter, våde 
eng- og strandengsarealer samt en bræmme langs fjorden hvor rørskoven nu har fået overtaget. 
Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 570 ha. 

Almindelig ryle 

Bestand: Den danske bestand af ynglende Almindelig Ryle tilhører den race der ofte kaldes ’sydlig’ 
Almindelig Ryle. Arten yngler for uden i Danmark også i Polen, Tyskland og Baltikum, det vurderes 
at den samlede bestand af sydlig almindelig ryle er på 1250 ynglepar. Den danske yngle bestand 
er i 2002 opgjort til 350 par (Thorup 2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 var almindelig 
ryle en almindelig ynglefugl i 1960erne. I 1987 (Christensen) fandtes der kun ynglepar ved Bøvling 
Fjord og Færge-engene umiddelbart nord og syd for Indfjordens udløb i Nissum Fjord. Der blev ved 
undersøgelserne i 1983-1985 således registreret 43-35 ynglepar. Siden da har bestanden forsat 
den voldsomme tilbagegang, og i dag findes der kun ynglende almindelig ryle ved Bøvling Fjord og 
på Holmen (Østergaard 2005). Der blev således registreret 2 ynglepar ved Bøvling Fjord og 2 par 
ved Holmen i 2004 (Østergaard 2005, Bundgaard 2006).  

Foreløbig trusselsvurdering: Tilgroning af de kystnære strandengsarealer vurderes, at være den 
største hindring for artens ynglemuligheder inden for område nr. 38. Det er derfor afgørende, at der 
på de potentielle strandengsarealer iværksættes en effektiv og vedvarende afgræsning, der evt. 
kan suppleres med høslet. Det bør desuden sikres at der skabes våde områder f.eks. ved 
anlæggelse af lavvandede vandhuller på strandengene. Ynglebestanden er helt afhængig af netop 
vand i kombination med lav vegetation. En effektiv regulering af især rævebestanden i området vil, 
som det er tilfældet for alle engfugle, også komme sydlig almindelig ryle til gavn. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet og vurderes at være sam-
menfaldende med Hvidbrystet Præstekrave og Brushane. Medtaget er de tidligere ynglelokaliteter, 
våde eng- og strandengsarealer samt en bræmme langs fjorden hvor rørskoven nu har fået 
overtaget. Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 640 ha. 

Brushane 

Bestand: Den europæiske bestand af brushane er anslået til 130.000 ’par’. Udviklingen i 
Nordeuropa har generelt været aftagende i særdeleshed i den sydlige del af udbredelsesområdet, 
som bl.a. omfatter Danmark. Den danske bestand er faldet voldsomt siden 1960erne, hvor der blev 
registreret 840-1100 ’par’. I slutningen af 1980erne var den faldet til 750 ’par’, og i midten af 
1990erne anslået til 500 ’par’ (Pihl et al.2003) og dette antal vurderes at være faldet yderligere 
siden. Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 har der kunnet konstateres en endnu mere dras-
tisk tilbagegang end den der er konstateret på landsplan. Der var således 87 ynglepar ved Bøvling 
Fjord og Holmen i 1970, dette antal var faldet til 18 hunner i 1985 (Christensen 1987), og fra 2002 
har der ikke været konstateret ynglende brushane inden for område nr. 38 (Thorup 2003, Øster-
gaard 2005). 

Foreløbig trusselsvurdering: Tilgroning af de kystnære strandengsarealer vurderes, at være den 
største hindring for artens ynglemuligheder inden for område nr. 38. Der findes i dag kun mindre 
områder på centrale dele af Bøvling Klit på Holmen der vurderes, at være egnet som ynglelokalitet 
for Brushane. Det er, som det også var tilfældet for almindelig ryle, derfor afgørende, at der på de 
potentielle strandengsarealer iværksættes en effektiv og vedvarende afgræsning, der evt. kan 
suppleres med høslet. Det bør desuden sikres at der skabes våde områder fx ved anlæggelse af 
lavvandede vandhuller på strandengene. Ynglebestanden er helt afhængig af netop vand i 
kombination med lav vegetation. En anden faktor der er afgørende for ynglende Brushaner er 
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saliniteten af engene. Brushanen er meget sårbar overfor salt, og allerede ved saltpromiller på 
omkring 5 i engens vandsystemer ophører arten med at yngle (Thorup 2003). En effektiv regulering 
af især rævebestanden i området vil, som det er tilfældet for alle engfugle, også komme Brushane 
til gavn. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet og vurderes at være sam-
menfaldende med Hvidbrystet Præstekrave og Almindelig Ryle. Medtaget er de tidligere yngleloka-
liteter, våde eng- og strandengsarealer samt en bræmme langs fjorden hvor rørskoven nu har fået 
overtaget. Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 640 ha. 

Lille kobbersneppe 

Bestand: Lille Kobbersneppe yngler i Sibirien og Nordskandinavien og overvintre i Afrika. I 2002 
blev bestanden anslået til 650.000 fugle, og bestanden blev vurderet til at være stabil eller 
aftagende. Den vigtigste danske rastelokalitet er Vadehavsområdet, hvor bestanden siden 
1980erne har været stabil på ca. 20.000 fugle, inden for de øvrige fuglebeskyttelsesområder 
registreres der kun nogle få hundrede fugle hvert år (Pihl et al. 2003). Inden for 
fuglebeskyttelsesområde nr. 38 forekommer den på slikflader især ved Bøvling Fjord nord og syd 
for Torsminde. Tidligere har der været forårsregistreringer, hvor den er forekommet i selv store 
antal som det fremgår af tabel 3.4.14. blev der i maj 1985 således registreret op til 9.715 rastende 
fugle, det vurderes da også at lokaliteten på daværende tidspunkt var landets næstvigtigste 
forårsrastelokalitet efter Vadehavsområdet (Christensen 1987). I den efterfølgende årrække har 
antallet af rastefugle været betydeligt lavere, hvorvidt dette skyldes en egentlig tilbagegang er blot 
er et udtryk for manglende optællinger, kan ikke umiddelbart afgøres. Det vurderes dog at være 
afgørende at der gennemføres egentligt standardiserede optællinger for, at få klarhed over artens 
antal inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38. 

Tabel 3.4.14. Viser det maksimale antal rastende lille kobbersnepper ved Nissum inden for fuglebeskyttelses-
område nr. 38. Data fra DOFbasen og Christensen 1987.  

1985 1993 2001 

9.715 3.000 2.215 

 

Foreløbig trusselsvurdering: Tilgroning af de kystnære strandengsarealer vurderes, at være det 
største problem for de rastende kobbersnepper. Det er afgørende at Nissum Fjord området i 
forbindelse med forårstrækket til yngleområderne kan fungere som ”optankningsområde” inden 
trækket fortsættes til tundraområderne. Det samme gør sig gældende i efteråret, hvor området 
anvendes som fourageringsområde inden trækket til Afrika fortsættes. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Der er medtaget kendte 
rastelokaliteter, våde eng- og strandengsarealer samt en bræmme langs rørskoven der primært 
tænkes anvendt af fouragerende træk- og ynglefugle. Arealet af det potentielle levested vurderes at 
udgøre ca. 863 ha. 

Splitterne 

Bestand: Den nord- og vesteuropæiske bestand af Splitterne er i 2002 opgjort til ca. 165.000 fugle. 
Den danske bestand blev i midten af 1900erne anslået til 4.500 par, hvilket var ca. 2.500 par 
mindre end den anslåede bestand midt i 1900 tallet. Bag disse tal gemmer sig det faktum, at denne 
kraftige tilbagegang skyldes tilbagegangen på en dansk ynglelokalitet – Hirsholmene. Arten yngler i 
kolonier på ubeboede småøer med lav vegetation, ofte i eller i det mindste i umiddelbar nærhed af 
en hættemågekoloni. Mågerne virker beskyttende ved deres aggressive adfærd over for 
prædatorer. Splitternen er ikke særlig stedtro over for deres ynglelokaliteter og flytter ofte omkring 
(Pihl et al. 2003). Som det fremgår af tabel 3.4.15. var den en almindelig ynglefugl inden for 
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fuglebeskyttelsesområde nr. 38 i midten af 1980erne. I 1985 var der således 725 ynglepar på 
Fjandø og 425 ynglepar på Sandøen i Feldsted Kog. Sandøen er efterfølgende blevet tilgroet med 
tagrør og splitternekolonien er naturligvis forsvundet. I en lang årrække har splitterne kun ynglet på 
Fjandø og den nærtliggende lille sandø Kollingø, men som det fremgår af tabel 3.4.15 har 
bestanden i området været stabil eller måske lidt stigende. På grund af ræve på Fjandø er 
splitternekolonien blevet stadig mindre og i 2004 og 2005 er den fuldstændig forsvundet som 
ynglefugl fra øen. Det sammen gør sig gældende for klyder, hættemåger og fjordterne (Østergaard 
2005). 

Tabel 3.4.15. Viser det maksimale antal ynglende splitternepar i Nissum inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 
38. Data fra 1983-1985 er fra Christensen 1987, data fra 1993-2003 er fra Østergaard 2005 .  

1983-1985 1993-1997 1998-2003 

1.230 1.070 1.900 

 
Foreløbig trusselsvurdering:  Splitternen foretrækker, som bl.a. klyde ynglelokaliteter der er sikre 
for rovdyr. Rævebestanden på Fjandø vurderes at have været den mest afgørende faktor for ned-
gangen i øens klyde og ternebestand (Østergaard pers. komm.) Det er derfor afgørende, at der 
findes småøer med lav vegetation, og som friholdes for rovdyr. For Fjandø er det helt afgørende for 
igen at oprettet tidligere tiders gode klyde- og ternebestand, at rævebestanden aktivt fjernes fra 
øen. Tiltagende tilgroning med tagrør og anden høj vegetation på f.eks. Sandøen i Feldsted Kog 
vurderes også at være et afgørende problem for områdets bestand af splitterne. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Der er medtaget kendte 
ynglelokaliteter, åbne vandflader som fourageringsområder samt egnede rastelokaliteter på 
strandengsarealer. Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 6.423 ha. 

Fjordterne 

Bestand: Den europæiske bestand af fjordterne har fluktueret igennem 1900-tallet, men 
tilsyneladende med en tendens til tilbagegang. Bestanden blev i 1997 vurderet til ca. 210.000 yng-
lepar. Den danske bestand har siden 1980erne været i svag fremgang med en stigning fra 600-800 
par til en nuværende ynglebestand på ca. 1000 par. Bestanden har dog været oppe på ca. 1500 
par. Arten yngler i kolonier på småøer, holme og på strandenge. Ofte sammen med Havterne og 
Hættemåge. Den træffes også ynglende inde i landet ved søer (Pihl et al. 2003). Inden for fuglebe-
skyttelsesområde nr. 38 ynglede en i starten af 1980erne med ca. 50 par på Fjandø og Kollingø. 
Der var desuden enkelt par på engene ved Bøvling Fjord (Christensen 1987). Bestanden på Fjand-
ø og Kollingø har været nogenlunde konstant siden starten af 1980eren. Den har i midten af 
1990erne dog være t oppe på 140 par. Ynglekolonierne i Nissum Fjord var i 1980erne blandt de 2-
3 vigtigste fjordternekolonier i Danmark (Christensen 1987). Som det var tilfældet for Splitterne 
ynglede også fjordternen i 2004 og 2005 kun på Kollingø, som en følge af prædation af den eta-
blerede rævebestand på Fjandø (Østergaard 2005). 

Tabel 3.4.16. Viser det maksimale antal ynglende fjordterne i Nissum inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 
38. Data fra 1983-1985 er fra Christensen 1987, data fra 1993-2003 er fra Østergaard 2005 .  

1983-1985 1993-1997 1998-2003 

44-51 60-140 35-210 

 

Foreløbig trusselsvurdering: Fjordterne foretrækker, som andre terner og Klyde, ynglelokaliteter der 
er sikre for rovdyr. Rævebestanden på Fjandø vurderes at have været en afgørende faktor for 
øens bestand af fjordterne (Østergaard 2005) Det er derfor afgørende, at der findes småøer med 
lav vegetation, der friholdes for rovdyr. For Fjandø er det helt afgørende for igen at oprettet tidligere 
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tiders gode klyde- og ternebestand, at rævebestanden aktivt fjernes fra øen. Tiltagende tilgroning 
med tagrør og anden høj vegetation på småøerne i Nissum Fjord Kog vurderes også at være et 
afgørende problem for områdets bestand af fjordterne. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Der er medtaget kendte 
ynglelokaliteter, de åbne vandflader som fourageringsområder samt egnede rastelokaliteter på 
strandengsarealer. Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 6.630 ha. 

Havterne 

Bestand: Den europæiske bestand af havterne har været stabil med ca. 600.000 ynglepar siden 
1970erne. Den danske bestand er der imod steget fra 1970erne til i dag fra ca. 6.000 par til ca. 
9.000 par i dag (Pihl et al. 2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 har ynglebestanden 
være nogenlunde stabil siden slutningen af 1970erne frem til 2001 med ca. 150-250 par, der er dog 
set fluktuationer mellem de enkelte år. I 2002 var bestanden reduceret til 35 par og herefter er 
arten forsvundet som ynglefugl fra område nr. 38. Årsagen er primært prædation af ræv i yngle-
kolonien på Fjandø (Østergaard 2005). I midten af 1980erne var ynglebestanden i Nissum Fjord 
blandt de 3-4 største havternekolonier i Danmark (Christensen 1987). 

Tabel3.4.17. Viser det maksimale antal ynglende havterne i Nissum inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38. 
Data fra 1983-1985 er fra Christensen 1987, data fra 1993-2005 er fra Østergaard 2005 .  

1983-1985 1993-1997 1998-2001 2002-2005 

164-238 75-250 35-160 0 

 

Foreløbig trusselsvurdering: Havterne foretrækker, som andre terner og Klyde, ynglelokaliteter der 
er sikre for rovdyr. Rævebestanden på Fjandø vurderes at have været en afgørende faktor for 
øens bestand af Fjordterne (Østergaard 2005) Det er derfor afgørende, at der findes småøer med 
lav vegetation, der friholdes for rovdyr. For Fjandø er det helt afgørende for igen at oprettet tidligere 
tiders gode klyde og ternebestand, at rævebestanden aktivt fjernes fra øen. Tiltagende tilgroning 
med tagrør og anden høj vegetation på småøerne i Nissum Fjord Kog vurderes også at være et 
afgørende problem for områdets bestand af fjordterne. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Der er medtaget kendte yng-
lelokaliteter, de åbne vandflader som fourageringsområder samt egnede rastelokaliteter på 
strandengsarealer. Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 6.630 ha. 

Dværgterne 

Bestand: Den europæiske bestand af dværgterne blev i 1997 opgjort til ca. 37.000 ynglepar, og det 
vurderes at bestanden har været i fremgang siden 1970erne. Den danske bestand er siden 
1960erne reduceret fra 600-900 par til 400-600 par i 1990erne, der var således 470 par i 2000. 
Arten yngler i større eller mindre kolonier på åbne vegetationsløse sandstrande. Årsagen til 
tilbagegangen i den danske ynglebestand skyldes formentlig den stærk øgede rekreative udnyt-
telse af Dværgternernes ynglelokaliteter med deraf følgende forstyrrelser af de ynglende fugle (Pihl 
et al. 2003).  Dværgternen har ikke ynglet inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38, siden starten 
af 1970erne (Christensen 1987). Efter den perioden har den udelukkende ynglet på havsiden af 
Bøvling Klit. I perioden 1983-1985 ynglede der 30-35 par i to nærtliggende mindre kolonier. Dette 
tal ændrede sig stort set ikke indtil 2000, hvor antallet af ynglepar blev opgjort til 24-30 (DOF Ring-
købing Amt). Efterfølgende er der dog sket en tilbagegang i antallet af ynglepar og det vurderes at 
bestanden nu er på under 15 ynglepar (Amstrup pers. komm). 

Foreløbig trusselsvurdering: Dværgterne yngler på sandstrande. Artens valg af ynglelokalitet 
betyder, at den ofte er udsat for menneskelige forstyrrelser i yngleperioden. For at fastholde 
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Dværgterne som ynglefugl inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 bør det derfor overvejes, om 
og hvorledes arten kan sikres fred i yngleperioden. Det vil således være vigtigt at sikre 
ynglekolonierne mod f.eks. løse hunde. For at tiltrække arten til Fjandø vil det, som det også 
gælder for de øvrige ternearter, være afgørende, at lokaliteten sikres for rovdyr. 

Potentielle levesteder: Potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. Der er medtaget åbne 
vandflader som fourageringsområder samt egnede rastelokaliteter på strandengsarealer. Arealet af 
det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 6.423 ha. 

4. Modsatrettede interesser 

Modsatrettede interesser som kan gøre sig gældende for Nissum Fjord.  

 
1. Afgræsning af strandenge i forhold til engfuglene.  

2. Rørslet i forhold til yngle- og fourageringsmuligheder for fugle. 

3. Saltholdigheden i fjorden i forhold til fuglenes fødegrundlag. 

4. Forvaltning af skarver i forhold til fiskeri. 

5. Rekreativ udnyttelse i forhold til forstyrrelse af dyreliv. 

5. Naturforvaltning og pleje 

5.1.1. Tidligere plejeindgreb 

Ingen. 

5.1.2. Nuværende plejeindgreb 

I kortmaterialet kan ses hvilke områder der er tegnet MVJ-aftaler på. 

. 

5.1.3. Igangværende projekter 

Nissum Fjord Oplandsmodel: Ringkjøbing Amt har igangsat et modelleringsarbejde af fjorden og 
dens opland i samarbejde med Conterra og Dansk Hydraulisk Institut (DHI). Modellen er udviklet 
og kalibreret til sammenhængende at beskrive N-transport og omsætning fra udvaskning på mark-
niveau til udløb til fjord. Formålet er at give mulighed for at beregne effekt af alternative foran-
staltninger til nedbringelse af kvælstofbelastningen i oplandet og belyse hvilke forbedringer der 
maksimalt kan opnås gennem overordnede vidtgående tiltag. Hermed produceres et bedre værktøj 
for politikere til at iværksætte handleplaner, der kan reducere næringssalt belastningen af fjorden. 

Samarbejdsprojekt om skarvregulering og fiskebestandene i de vestjyske fjorde: Projektet har bag-
grund i en bekymring for at skarverne gør et for stort indhug i fiskebestandene. En nedsat arbejds-
gruppe har udarbejdet en forvaltningsplan, som skal revideres i 2007. 
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6. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 

6.1. Terrestriske naturtyper 

Ud over de naturtyper der er på udpegningsgrundlaget, er der ved Amtets kortlægning i 2005 
fundet en række habitatnaturtyper, som kan ses i tabel 6.2. 

 
Tabel 6.2. Naturtyper som er kortlagt i habitatområdet nr. 58, men som ikke på nuværende tidspunkt er på ud-
pegningsgrundlaget. 3)Data stammer fra NOVANA kortlægning (2004-05). Naturtyperne kan ses i 
kortmaterialet. 

Nr. Naturtype Forekomster Areal (ha) Kilde 

2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 
 (grå klit og grønsværklit) 

7 53,5 3) 

2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 3 15,1 3) 

2190 Fugtige klitlavninger 2 1,2 3) 

2310 Indlandsklitter med lyng og visse 1 0,1 3) 

2320 Indlandsklitter med lyng og revling 1 0,1 3) 

2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer  
med sandskæg og hvene 

1 0,4 3) 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 2 10,6 3) 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 2 13,9 3) 
 

6.2. Akvatiske naturtyper 

Ud over de naturtyper der er på udpegningsgrundlaget, er der ved Amtets kortlægning i 2005 
fundet en række habitatnaturtyper, som kan ses i tabel 6.2. 

 
Tabel 6.2. Naturtyper som er kortlagt i habitatområdet nr. 58, men som ikke på nuværende tidspunkt er på 
udpegningsgrundlaget. *Prioriteret naturtype. 1) Data stammer fra NOVANA overvågningsprogrammet (2004-
2005) samt Ringkjøbing Amt overvågning i perioden 1988-2005 2) Data fra Ringkjøbing Amts regionale tilsyn 
1996-2005 (Ringkjøbing Amt, 2006d). Naturtyperne kan ses i kortmaterialet. 

Nr. Naturtype Forekomster Areal (ha) Kilde 

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med  
små amfibiske planter ved bredden 2 15,3 1) 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med  
flydeplanter eller store vandaks  2 269 1) 

3260 Vandløb med vandplanter - 136 2) 

6.3. Arter 

Ud over de arter der er på udpegningsgrundlaget, har Amtet viden om forekomsten af en følgende 
habitatarter, som kan ses i tabel 6.3. 
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Tabel 6.3. Arter som er registreret i habitatområdet nr. 58, men som ikke på nuværende tidspunkt er på ud-
pegningsgrundlaget. 1) Data stammer fra NOVANA overvågningsprogrammet (2004-2005) samt 2) Ringkjø-
bing Amt overvågning i perioden 1988-2005. De potentielle levesteder kan ses i kortmaterialet. 

Nr. Art Areal (ha) Kilde 
1106 Laks 6270 1+2 

1365 Spættet sæl 5200 1+2 
 

Storå-systemet, der udmunder i Nissum Fjord, huser en væsentlig bestand af laks. Bevarelsen af 
Storå-laksen prioriteres højt, og er omfattet af national forvaltningsplan for laks (Skov og Natur-
styrelsen, 2004). Opgangen af laks til Storå-systemet er undersøgt to gange (Ringkjøbing Amt, 
2003 og 2005). I 2003 blev opgangen vurderet til 116 individer, mens den i 2005 blev vurderet til 
418 individer. Laksens eneste migrationsrute mellem Vesterhavet og Storå-systemet er via Nissum 
Fjord. 

Spættet sæl observeres jævnligt i Yderfjord og Mellemfjord under NOVANA togter. Undertiden ses 
sæler (1-3 individer) rastende på sandbanke nord for Fjandø. Det vides ikke om spættet sæl yngler 
i Nissum Fjord. Såfremt det er tilfældet er forstyrrelse af arten på rastepladserne i yngletiden 
juni/juli er formentlig den største trussel. Forstyrrelsens omfang vurderes betydelig ved rasteplad-
sen ved Fjandø, da sandbanken ligger tæt ved sejlruten mellem Torsminde og Felsted Kog. Poten-
tielle levesteder kan ses i kortmaterialet og udgøres af Ydre Fjorde og Mellem Fjord. Der kendes 
ikke til observationer af arten i Felsted Kog, der formentlig er for lavvandet og fersk til at være 
egnet habitat. 

7. Manglende viden og yderligere Vidensbehov 

Beskrivelse af naturtilstanden i de akvatiske naturtyper 

Indenfor Habitatområdet findes en række mindre søer og vandhuller som Ringkjøbing Amt ikke har 
kortlagt. Amtet kan derfor ikke på det manglende datagrundlag vurdere om søerne eventuelt skal 
indgå som udpeget naturtype.  

Data til fremtidig administration af de internationalt beskyttede fuglearter. 

For en lang række af de 23 fuglearter der er medtaget på udpegningsgrundlaget, er talmaterialet 
ikke tilstrækkelig til at kunne lave en vurdering der fuldt ud belyser de enkelte fuglearters fordeling 
og antal inden for område nr. 38 gennem årene. Der foreligge dog optællinger, foretaget af privat-
personer, af dellokaliteter som f.eks. Fjandø, Bøvling Fjord og Holmen hvor talmaterialet er fuld til-
fredsstillende til at kunne foretage en grundig vurdering af ynglefuglebestandene inden for disse 
delområder. Dette datamateriale er velvilligt stillet til rådighed for amtet i forbindelse med udarbej-
delsen af denne basisanalyse. I lighed med forholdene i langt de fleste andre EF-fuglebeskyttelses-
områder i Ringkjøbing Amt bør det derfor nøje vurderes, hvorledes et tilstrækkelig datamateriale til 
for fremtiden tænkes fremskaffet således administrationen kan udføres på et fagligt forsvarligt 
grundlag. 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N65 Nissum Fjord 
 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af 
planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger, der 
følger af bilag 1 i loven.       
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning af det enkelte område, 3) 
et indsatsprogram, der angiver retningslinjer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en 
overordnet målsætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger og 
afvejning af modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet angiver både generelle og 
konkrete retningslinjer for den forvaltning, der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 
år for fredskovspligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse af 
sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsummerer Natura 2000-planen jf. 
naturtyper og arter på områdets udpegningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode skal sikre eksisterende 
naturværdier på udpegningsgrundlaget og starte en proces, der genopretter akut truet natur 
under hensyntagen til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder følgende 
overordnede målsætning:  
 
Den store kystlagune Nissum Fjord og de omgivende strandenge karakteriserer i Natura 2000-
området. Herudover indgår der flere større søer som vigtige landskabselementer. 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 bør have en undervandsvegetation med 
stor horisontal og dybde udbredelse, således at der er et godt fødegrundlag 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 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) til at sikre en selvreproducerende stigende eller stabil 
vildlaksebestand.  
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje 
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 
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Baggrund for den overordnede målsætning 
I dette Natura 2000 område er der specielt fokus på brakvandslagunen Nissum Fjord der 
sammen med strandengene arealmæssigt udgør langt hovedparten af områdets natur. Det er 
vigtigt, at betragte både de marine og de terrestriske naturtyper og arterne i sammenhæng 
idet salt-, vandstands- og biologiske forhold i fjorden har stor betydning for strandengenes og 
rørskovenes tilstand og hele områdets egnethed som yngle- fødesøgnings- og rastested for 
især fuglearterne på udpegningsgrundlaget. Derfor er det vigtigt i den fremtidige slusepraksis 
at forsøge at optimere vandstandsforholdene mest muligt i forhold til at tilgodese både 
naturtyperne og arterne bedst muligt. Det er også vigtigt, at få løst eutrofieringsproblemerne i 
alle Nissum Fjords bassiner, således at undervandsplanterne kan øge udbredelsen til gavn for 
de biologiske forhold og for at skabe et godt fødegrundlag for vandfuglene. 
 
Det er ligeledes vigtigt, at der fortsat sikres pleje af strandengene, og at der tages hensyn til 
de forskellige arters behov, herunder især fuglene, i forvaltningen af strandengene, således at 
arealbenyttelsen optimeres bedst muligt. Det er i denne forbindelse væsentligt at sikre 
kontinuitet i både græssede og ugræssede partier for at bevare den højest mulige 
artsdiversitet, og således at der sikres velegnede levesteder for både strandengens og 
rørskovens fuglearter. 
 
Laks skal så vidt muligt sikres gode migrationsmuligheder i Nissum Fjord. Faktorer som kan 
indvirke på migrationsmuligheder inkluderer slusepraksis, skarvprædation og bifangst af laks 
under andet fiskeri. Det er meget væsentligt, at redde de eksisterende danske laksestammer 
som adskiller sig fra laksene i vore nabolande ved gennem årtusinder at være tilpasset de 
særlige forhold i danske vandløb. En forudsætning for at laksen i fremtiden kan opnå en 
gunstig bevaringsprognose, er at den sikres tilstrækkelig beskyttelse. Opgangen af naturlige 
laks (ikke udsatte) i Storå-systemet kun vurderet til ca. 140 gydemodne fisk årligt og er meget 
lavere end lakseforvaltningsplanens målsætning på minimum 1000 naturlige opgangsfisk 
årligt. Bestanden af laks er dog stigende og det forventes, at flere vandløbsspærringer vil blive 
nedlagt, således at laksen vil få adgang til flere strækninger med egnet gydesubstrat. 
 
Området huser en række søer, som er vigtige i national sammenhæng. Indfjorden, Tangsø, 
Søndersund og specielt Byn huser en meget artsrig og beskyttelsesværdig undervandsflora. En 
lang række af Danmarks mest sjældne undervandsplanter listet på den danske gulliste og 
rødliste findes registreret i søerne.  
 
Områdets tørre og våde hedearealer samt sure overdrev, er formentlig reduceret væsentligt i 
areal i de sidste årtier som følge af tilgroning med vedplanter, høje urter og græsser, 
tilplantning og opdyrkning samt for våd hede endvidere afvanding. Forekomsterne består i dag 
overvejende af små og fragmenterede arealer, som dog fortsat indeholder en relativt artsrig 
vegetation. Områderne nær bebyggelse har de største plejebehov, da der her ofte er udplantet 
arter, som optræder invasivt, såsom rynket rose og nåletræer. 
 
Natura 2000-området indeholder et potentiale for udvidelse af arealet med strandeng. Dette 
skal dog afvejes med de øvrige naturtyper og arters krav. Arealet med surt overdrev bør 
udvides. Der er begrænset grundlag for at øge arealet med klithede, våd hede og tør hede. 
Derfor drejer det sig her om at sikre de tilbageværende arealer.  
 
 
Relevante planer 
 
Hele Nissum Fjord samt nogle landarealer er udlagt som vildtreservat for at beskytte rastende 
og ynglende vandfugle. Reservatordningen betyder, at jagt og færdsel er begrænset. Nogle af 
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fjordens landskaber er desuden fredede, for at bevare fuglelivets levesteder og karakteristiske 
plantesamfund. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland foranstalter græsning og rørhøst på egne arealer og 
foretager rævebekæmpelse. Oliering af skarvæg foretages for at regulere bestanden i henhold 
til skarvhandlingsplanen. 
 
Nissum Fjord er omfattet af lakseforvaltningsplanen. For at sikre laksens overlevelse i Storå Å-
systemet udsættes hvert år omkring 66.000 1-års laks (2004 tal), som er et afgørende 
supplement til den naturlige yngelproduktion. Fra og med 2009 er udsætningsplanerne ændret 
til 53.000 stk. årligt. Der er indført et totalt fangstforbud i Nissum Fjord mens der i Storå Å-
systemet er indført fangstkvoter på lystfiskeriet som revideres hvert år. I 2009 er fangstkvoten 
130 laks i hele åen. 
 
Skov- og Naturstyrelsen samt Holstebro Kommune gennemfører et genopretningsprojekt i 
Lilleåen, som har til formål at sikre fri passage for laksen og reducere vandløbets belastning 
med organisk stof. 
 
Der er nedsat en slusetekniker gruppe, som har til formål at analysere driften af slusen i 
Torsminde, så der opnås tilfredsstillende forhold for vandmiljøet samt plante- og dyreliv i og 
omkring fjorden, under hensyntagen til omkringliggende erhvervs- og samfundsmæssige 
interesser. 
 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere regionplaner). Disse skal 
indeholde retningslinjer i overensstemmelse med bekendtgørelsen om udpegning og 
administration af internationale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstemmelse med 
direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes bevaringsmålsætninger. 
Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg af nye arealer til byzone, sommerhusområde, 
nye større vejanlæg, øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være retningslinjer, der bidrager til at 
sikre naturforholdene, jf. bestemmelser i bekendtgørelsens § 5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger og retningslinjer for den 
efterfølgende kommunale planlægning være modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
b) Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift for at sikre og opretholde 
gunstig bevaringsstatus det gælder fx en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i 
ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil næringsstofbelastningen af Nissum Fjords 
tre bassiner, Indfjorden, Tangsø, Søndersund og Byn fortsætte og bundplanternes udbredelse 
og dermed fødegrundlaget for de planteædende fugle vil fortsat være begrænset. Tilgroning af 
lysåbne naturtyper kan fortsætte, hvorved plante- og dyrearter tilknyttet naturtyperne vil får 
forringede vilkår. Prædation af laksesmolt, klyde, alm. ryle, brushane, splitterne, fjordterne, 
havterne og dværgterne kan fortsat udgøre et problem for populationerne. De hydrologiske 
forhold (vandstand, salinitet) vil fortsat ikke være optimeret i forhold til naturtyperne lagune 
og strandeng samt for mange af ynglefuglene. 
 
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: 

- Næringsrige søer og vandhuller. 
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- Odder, på baggrund af viden om artens forekomst inden for området dels på baggrund 
af artens positive bestandsudvikling i Jylland de seneste år. 

- Bæklampret, på baggrund af en faglig vurdering af vandløbskvaliteten i de pågældende 
vandløb og på baggrund af viden om artens forekomst i vandløbet/ene. 

- Vandranke, da bestanden i kanalen syd for Felsted Kog er stor og i de senere år har 
været stigende. Vurdering af bevaringsstatus som gunstig er dog under forudsætning af 
at kanalen fortsat grødeskæres. 

- Rørdrum, kortnæbbet gås, bramgås, krikand og rørhøg. Arterne vurderes at have 
stabile eller stigende yngle/raste bestande i området.  

 
Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 

- Strandeng på grund af dårlig hydrologi og visse steder tilgroning. 
- Kystlagune naturtypen (Nissum Fjord) på grund af stor belastning med næringsstoffer 

fra oplandet og en ikke optimal slusedrift. 
- Søbred med småurter (ret næringsfattige søer, Byn og Søndersund og mindre 

vandhuller) pga. at den højeste tålegrænse for N-deposition er overskredet.  
- Arealer med klitnaturtyper på grund af at enten den laveste eller højeste tålegrænse for 

N-deposition er overskredet og på grund af tilgroning med invasive buske og træer. 
- Vandløb da vandløbene mange steder vedligeholdes for hårdt, der er for stor 

sandvandring eller strækningerne er regulerede. 
- De 2 hedetyper på grund af, at den laveste ende af tålegrænseintervallet for N-

deposition er overskredet, tilgroning og manglende foryngelse af lyngvegetationen. For 
tør hede er også den højeste ende af tålegrænseintervallet overskredet. 

- De sure overdrev da arealerne generelt er små, laveste tålegrænse for N-deposition er 
overskredet (for en mindre del af arealet også den højeste), og der er problemer med 
tilgroning og manglende afgræsning.  

- Skovnaturtyperne, da højeste tålegrænse for N-deposition er overskredet. 
- Knopsvane, sangsvane og klyde pga. næringsstofbelastning af fjorden.  
- Pibesvane pga. faldende bestande på denne såvel som på øvrige danske rastepladser 
- Lysbuget knortegås, spidsand og pibeand pga. næringsstofbelastning af fjorden.  
- Klyde som ynglefugl pga. prædation fra rovdyr især på den tidligere største yngleplads 

på Fjandø 
- Almindelig ryle, brushane og hvidbrystet præstekrave pga. tilgroning, dårlig hydrologi 

og generel tilbagegang for hele bestanden i Danmark. Endvidere fordi at arterne er 
meget ustabilt forekommende i Natura2000-området. 

- Fjordterne, splitterne og havterne som ynglefugle på grund af tilgroning og prædation 
fra rovdyr i de tidligere største ynglekolonier på Fjandø. 

- Dværgterne pga. generel tilbagegang på landsplan. 
- Laks. På trods af god vandløbskvalitet i Storå og de store tilløb: Vegen Å, Gryde Å, 

Idom Å og Råsted Lilleå og gode passageforhold er opgangen af naturlige laks (ikke 
udsatte) i Storå-systemet kun vurderet til ca. 140 gydemodne fisk årligt (DTU Aqua 
2008). 

 
Prognosen er ukendt for: 

- Strandvold med enårige planter (ej kortlagt), enårig strandengsvegetation (ej kortlagt), 
tidvis våd eng (ej kortlagt) og rigkær (ej kortlagt).  

- Havlampret, flodlampret og stavsild pga. manglende viden om arternes forekomst i 
området. 

- Plettet rørvagtel, lille kobbersneppe og toppet og stor skallesluger grundet fluktuerende 
og ustabil forekomst. 

 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Ingen kendte. 
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d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk beskrevet i 
planen. Planens mål er, at sikre udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i 
tilfælde af modstridende naturinteresser. Derudover skal følgende fremhæves:  
 
Intet yderligere fremhæves. 
 
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i dansk 
lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og 
levesteder for udpegede arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. 
planperiode. For Nissum Fjord gælder: 
 

1.1 Reduktion af kvælstofdeposition på områdets habitatnatur-typer forventes at ske 
gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. regeringsudspillet 
Grøn Vækst, april 2009. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, 
herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. For 
marine naturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via 
vandplanen. 

1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med 
strandeng, våd hede, tørvelavning samt eventuelle forekomster af strandvolde med 
enårige planter, enårig strandengsvegetation og rigkær. Det undersøges nærmere, 
hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig hydrologi i 
skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest 
hensigtsmæssig hydrologi. 

1.3 Der sikres velegnede yngle/raste/fourageringsområder med individuel hensyntagen 
til artens krav til fourageringsmuligheder, vandstand og plejetilstand for alle 
fuglearter på udpegningsgrundlaget.  

1.4 Der sikres velegnede ynglepladser med minimal påvirkning af prædatorer for klyde, 
hvidbrystet præstekrave, alm. ryle, brushane, splitterne, fjordterne og havterne 

1.5 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed 
over for forstyrrelse for odder, knopsvane, pibesvane, sangsvane, bramgås, 
kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand, spidsand, toppet 
skallesluger, stor skallesluger, klyde, alm. ryle, brushane, lille kobbersneppe, 
splitterne, fjordterne, havterne og dværgterne. Skov- og Naturstyrelsen undersøger 
og vurderer, hvor og i hvilket omfang, der er behov for konkret indsats. 

1.6 Der sikres velegnede levesteder for vandranke, hav-, bæk- og flodlampret, stavsild, 
laks og odder. 

1.7 De lysåbne, terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift. 
Skovnaturtyperne skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige 
tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være nødvendig 
for at opfylde direktivforpligtigelsen primært på arealer, som i forvejen i en længere 
periode har haft minimal eller ingen hugst. 

1.8 Vandløb i området sikres gode fysiske forhold og kontinuitet. Dette vil samtidig 
begunstige forekomsten af bæklampret, flodlampret, havlampret, odder, laks og 
formentlig stavsild. 

1.9 I de terrestriske naturtyper bekæmpes invasive arter og deres spredning forebygges 
vha. bedst kendte metode. 
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I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for hovedvandopland Nissum Fjord 
under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at følgende del af Natura 2000-planens 
indsatsprogram bliver udført: 
 

1. Nedbringelse af næringsstofudledningen til lagunen Nissum Fjord. 
2. Forbedring af vandløbskvaliteten i områdets målsatte vandløb. 
3. Nedbringelse af næringsstofudledningen til områdets større søer. 

 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på en række faktorer ifølge 
lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes at være af væsentlig betydning.  
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Redegør for indvirkning 

Biologisk mangfoldighed x  Nogle arter vil få forbedrede leveforhold mens 
andres forringes. Overordnet vurderes det, at 
planen forbedrer muligheden for at bevare den 
biologiske mangfoldighed. 

Befolkningen x  De rekreative oplevelser i tilknytning til området 
sikres eller forbedres via et forbedret 
naturgrundlag.  

Menneskers sundhed  x  
Fauna og flora x  Se under biologisk mangfoldighed. 
Jordbund  x  
Vand x  Se vandplan for vandopland Nissum Fjord 
Luft  x  
Klimatiske faktorer  x  
Materielle goder  x  
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 

landskabstyper fastholdes og udbygges. 
Kulturarv, herunder 
kirker 

 x  

Arkitektonisk arv  x  
Arkæologisk arv  x  
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
 
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrørende modstridende 
naturinteresser følger prioriteringen statens retningslinjer. 
 
En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype kan indebære en 
nedprioritering af en anden naturtype eller art, og det er nødvendigt at foretage et valg.  
Ynglefuglene på udpegningsgrundlaget stiller forskellige krav til saltholdighed og 
vandstandsforhold. En eventuel fremtidig ændring af slusepraksis kan derfor føre til, at 
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yngleforholdene forbedres for nogle arter på udpegningsgrundlaget, mens de forringes for 
andre. I fastsættelsen af slusepraksis bør ynglekravene for de nationalt truede ynglefugle 
plettet rørvagtel, almindelig ryle, brushane, splitterne og dværgterne vægtes i forhold til de 
øvrige arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
 
 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
 

2.1 Forekomsterne af våd hede samt ynglepladser for plettet rørvagtel, klyde, 
almindelig ryle og brushane søges udvidet og sammenkædet, hvor de naturgivne 
forhold gør det muligt. 

 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen 
 

3.1 Fouragerings-, raste og overnatningspladser på Nissum Fjord der benyttes af 
knopsvane, pibesvane, sangsvane, bramgås, kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, 
pibeand, krikand, spidsand, toppet skallesluger og stor skallesluger sikres mod 
uhensigtsmæssig forstyrrelse. Skov- og Naturstyrelsen undersøger og vurderer, 
hvor og i hvilket omfang, der er behov for konkret indsats. 

3.2 Der sikres velegnede ynglepladser med minimal påvirkning af prædatorer for klyde, 
hvidbrystet præstekrave, alm. ryle, brushane, splitterne, fjordterne og havterne 

3.3 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk situation, hvor det 
ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til sikring af en 
skovnaturtype. 

3.4 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, 
skal sikres mod ødelæggelse. 

 
Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare 
 

4.1 Det samlede areal med våd hede sikres og søges udvidet med op til 1 ha hvis det er 
naturmæssigt muligt. Arealet med surt overdrev søges udvidet med 5 ha hvis det er 
naturmæssigt muligt. 

 
 

Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne og Skov- og 
Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den biologiske mangfoldighed 
generelt. En målsætning for en bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en 
nedprioritering af andre naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype kan indebære en 
nedprioritering af en anden naturtype eller art, og det er nødvendigt at foretage et valg.  
Ynglefuglene på udpegningsgrundlaget stiller forskellige krav til saltholdighed og 
vandstandsforhold. En eventuel fremtidig ændring af slusepraksis kan derfor føre til, at 
yngleforholdene forbedres for nogle arter på udpegningsgrundlaget, mens de forringes for 
andre. I fastsættelsen af slusepraksis bør ynglekravene for de nationalt truede ynglefugle 
plettet rørvagtel, almindelig ryle, brushane, splitterne og dværgterne vægtes i forhold til de 
øvrige arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
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i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og 
naturværdier via NOVANA og DEVANO overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer 
Danmark den nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det nuværende videns 
grundlag for områdets udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen 
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt art 
og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i forbindelse med fremtidige 
planperioder.  
 
j) Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en miljøvurdering. Planen vil 
sikre eller forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets udpegningsgrundlag og den 
biologiske mangfoldighed generelt samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Den store kystlagune Nissum Fjord og de omgivende strandenge karakteriserer i Natura 2000-
området. Herudover indgår der flere større søer som vigtige landskabselementer. 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 bør have en undervandsvegetation med 
stor horisontal og dybde udbredelse som fødegrundlag for områdets mange fugle. 
   
Naturtyperne omkring Nissum Fjord skal sikres en god til høj naturtilstand. Det gælder især 
strandenge som arealmæssigt udgør størsteparten af den terrestriske natur. Men også 
områdets mindre forekomster af sure overdrev, tørre og våde heder, klitnaturtyper og rigkær 
skal sikres en god til høj naturtilstand. Arealet af ovennævnte naturtyper og levesteder skal 
øges, og der skal 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 udsætningerne med tiden kan indstilles. Forholdene 
i Nissum Fjord må ikke forhindre, at målet om en tilstrækkelig opgang af gydefisk (min. 1000 
vildfisk pr. år) til at sikre en selvreproducerende stigende eller stabil vildlaksebestand.  
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje 
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil næringsstofbelastningen af Nissum Fjords 
tre bassiner, Indfjorden, Tangsø, Søndersund og Byn fortsætte og bundplanternes udbredelse 
og dermed fødegrundlaget for de planteædende fugle vil fortsat være begrænset. Tilgroning af 
lysåbne naturtyper kan fortsætte, hvorved plante- og dyrearter tilknyttet naturtyperne vil får 
forringede vilkår. Prædation af laksesmolt, klyde, alm. ryle, brushane, splitterne, fjordterne, 
havterne og dværgterne kan fortsat udgøre et problem for populationerne. De hydrologiske 
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forhold (vandstand, salinitet) vil fortsat ikke være optimeret i forhold til naturtyperne lagune 
og strandeng samt for mange af ynglefuglene. 
 
Planen medfører, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag. 



Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse 

for Nissum Fjord (Natura 2000-område nr. 65). 

Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og 

arter samt for skovbasisanalyser. Der er ikke udfærdiget en skovba-

sisanalyse for Natura 2000-området da der ikke var skovnaturtyper 

på det tidligere udpegningsgrundlag. 

Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden er 

områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 

2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, der 

udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan 

ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk/Natura 2000plan). 

 

Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 

grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 

svarer til basisanalysens opbygning. 

 

For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 

ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-

turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 

levestedsareal opgjort i dette bilag. 

 

Siden færdiggørelsen af basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yder-

ligere naturtyper, skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning 

af i første omgang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget 

med ny viden af betydning for Natura 2000-planerne. 

 

Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlagte 

naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper og 

skovnaturtyper. 

 

I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenopret-

ningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 
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1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 

Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret. Områ-

det er ikke genkortlagt men pga. af fejl under indtastning af den tidligere kortlægning, hvor 

nogle arealer indgik flere gange, er der foretaget væsentlige rettelser i hektarstørrelse og antal 

forekomster for især naturtypen strandeng. 

 

2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 

I basisanalysens afsnit 6 er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af 

arter eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 

desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-

vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindelse 

med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af figur 2 

i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 

Følgende naturtyper: grå/grøn klit (2130), klithede (2140), klitlavning (2190), visse-

indlandsklit (2310), græs-indlandsklit (2330), søbred med småurter (3130), kransnålalge-sø 

(3140), næringsrig sø (3150), vandløb (3260), våd hede (4010),  tør hede (4030 ), skovbe-

voksede tørvemose (91D0), elle- og askeskov (91E0) samt arten laks (1106) er tilføjet det 

oprindelige udpegningsgrundlag. 

 

3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 

Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 

2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-

skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 

lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på mange ikke-fredskovspligtige arealer. 

Endelig er der foretaget genkortlægning eller nykortlægning af en række af de områder, som 

kun blev kortlagt oversigtligt/stikprøvevist i første runde. 

Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 

fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 

kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 
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Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-

turtyper på udpegningsgrundlaget eller såfremt der er væsentlige ændringer i forhold til oplys-

ningerne i basisanalysens afsnit 2 eller 6. Data om nykonstaterede arter er medtaget såfremt 

de indgår i udpegningsgrundlaget og såfremt at der er tale om nye oplysninger i forhold til 

basisanalysens afsnit 6. 

 
Nr. Naturtype Regi- 

streret  

areal (ha) 

Antal 

fore- 

komster 

Kilde 

Terrestriske naturtyper        

1330 Strandeng 638 40 2 

2130 *Grå/grøn klit 52,9 7 2 

2140 *Klithede 13,9 3 2 

2190  Klitlavning 5,3 10 2 

4010 Våd hede 2,0 1 2 

4030 Tør hede 2,0 1 2 

3130 Søbred med småurter 15,3 3 1,3 

3140 Kransnålalge-sø 0,1 1 3 

3150 Næringsrig sø 270 9 1,3 

3260 Vandløb 136 - 4 

6230 *Surt overdrev 24,5 8 2 

Skovnaturtyper         

91D0 *Skovbevokset tørvemose 0,5 1 5 

91E0 *Elle- og askeskov 0,1 1 5 

Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 58. Data stammer fra 

1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Ringkjøbing Amts overvågning i perioden 1988-

2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlæg-

ning 2007-08 (DEVANO). 4) Data fra Ringkjøbing Amts regionale tilsyn 1996-2005. 5) Kortlægningsdata 

fra Skov- og Naturstyrelsen 2005 -2006, ikke fredskovpligtige arealer er endnu ikke kortlagt i området.  

Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på www.vandognatur.dk. *Prioriteret 

naturtype.  

 
 

Nr. Art 
Antal forekom-

ster 
Areal  (ha)/ 

vandløb (km) Kilde 

1106 Laks 1 6430 ha 1 

Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 58. 1) Data stam-

mer fra national overvågning 2004-2008 (NOVANA m.v.) samt Ringkjøbing Amts overvågning i perioden 

1988-2006. 
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4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 

 
I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 

naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 

være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabsstyrel-

sens hjemmeside. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstanden, som fremgår af 

figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og artslister) for de enkelte fo-

rekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase på www.naturdata.dk.  

 

Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 

tilføjelser og ændringer.  

4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 

 

Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. 

Når et naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret arts-

sammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 

nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og konkurren-

cesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 

 

Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resultatet 

bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand 

ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammen-

sætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indi-

rekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 

 

Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af 

negative strukturer (f.eks. dominans af blåtop på tørre heder), mange plantearter med tilpas-

ning til at vokse på næringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af kvæl-

stof fra luften. 

 

Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved tilsyn eller registrering. 
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Tålegrænser  

For de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, er der fastsat 

tålegrænseintervaller, som fremgår af tabel 3. 

Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde over for en (forøget) tilførsel af forsurende eller 

eutrofierende stoffer kan beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorun-

der væsentlige skadelige effekter på økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bed-

ste tilgængelige viden”. Empirisk baserede tålegrænser for en række forskellige naturtyper er 

blevet fastsat af UN/ECE (Skov- og Naturstyrelsen 2003). 

1) UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. effekter af 

konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det internationale samar-

bejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici og udviklingstendenser 

for luftforurening. 

Naturtype Tålegrænse 
Kg N/ha 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 1 

1130 Flodmundinger 30-40 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe - 1 

1150 Kystlaguner og strandsøer 30-40 
1160 Større lavvandede bugter og vige, 30-40 
1170 Rev - 1 

1180 Boblerev - 1 

1330 Strandenge 30-40 
1210 Strandvold med enårige planter - 1 
1220 Strandvold med flerårige planter - 1 
1230 Kystklint/klippe 15-25 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter på mudder og sand 30-40 
1320 Vadegræssamfund 30-40 
1330 Strandenge 30-40 
1340 Indlandssaltenge 30-40 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 10-20 2 
2120 Hvide klitter og vandremiler 10-20 2 
2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 10-20 2 

2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 10-20 2 

2160 Kystklitter med havtorn 10-20 2 
2170 Kystklitter med gråris 10-20 2 
2180 Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter 10-20 2 
2190 Fugtige klitlavninger 10-25 4 

2250 Kystklitter med enebær 10-20 2 
2310 Indlandsklitter med lyng og visse 10-20 2 
2320 Indlandsklitter med lyng og revling 10-20 2 
2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene 10-20 2 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 5-10 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 5-10 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 5-10 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  - 11 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 5-10 
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3260 Vandløb med vandplanter - 1 

3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter  - 1 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  10-25 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 10-20 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 15-25 5 
6120 Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 15-25 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokalite-
ter) 

15-25 

6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 10-20 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  15-25 6 

7110 Aktive højmoser 5-10 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 5-10 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  10-15 3,7 

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet 
tørv  

10-15 3,7 

7210 Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe  15-25 
7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand  15-25 8 

7230 Rigkær  15-25 3 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 10-20 2,10 
9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 10-20 2,10 
9130 Bøgeskove på muldbund 10-20 2,10 
9150 Bøgeskove på kalkbund 10-20 2,10 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 10-20 2,10 
9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 10-20 2,10 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 10-20 2,10 
91D0 Skovbevoksede tørvemoser 10-20 2,10 
91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 10-20 2,10 
 
1 Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvæl-
stofrige, ufølsomme for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra 
andre kilder, fx grundvand eller overfladenær afstrømning. 
2 Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsent-
lig forekomst af følsomme laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 
3 Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst 
af følsomme højmosearter på lokaliteten ønskes beskyttet. 
4 Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 
5 Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er 
hyppige. 
6 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere 
kvælstoffølsom. 
7 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i inter-
vallet 10 – 20 kg N ha-1år-1 
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende 
af intervallet. 
9 Baseret på tålegrænsen for laver. 
10 Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 
kg N ha-1år-1 
11 Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de 
rene, ikke eutrofierede søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N 
ha-1år-1 bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 
 
Tabel 3. Tålegrænser for terrestriske naturtyper i habitatområdet (Skov- og Naturstyrelsen 
2005) 
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Som det fremgår af tabel 3, er det særligt hængesæk, tørvelavning og rigkær med en væsent-

lig forekomst af følsomme højmosearter (7140, 7150 og 7230), højmose (7110) samt tre sø-

typer (3110, 3140 og 3160), der hører til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med tåle-

grænser på 5-10 kg N/ha/år. Øvrige hængesække og tørvelavninger, heder (4010 og 4030) 

samt sure overdrev (6230), er ligeledes følsomme overfor kvælstofbelastning og har tålegræn-

ser mellem 10-20(-25) kg N/ha/år. Blandt kilderne (7220) ligger tålegrænsen for Paludella-

væld i den lave ende af intervallet, dvs. 15 kg N/ha/år. 

Øvrige rigkær og kildevæld samt tidvis våd eng og enekrat (7230, 7220, 6410 og 5130) er 

moderat kvælstoffølsomme med tålegrænser mellem 15-25 kg N/ha/år. For artsrige forekom-

ster ligger tålegrænsen i den nedre ende af disse intervaller. 

For alle skovtyper på udpegningsgrundlaget er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg N/ha/år, dog 

10-15 kg N/ha/år for lichenrige skove. 

 
N-deposition og overskridelse af tålegrænser 

Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og 

udenlandske kilder, primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser (kvæl-

stofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra husdyrprodukti-

on, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller under halvdelen 

(Danmarks Miljøundersøgelser 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale va-

riationer afhængig af den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til 

husdyrproduktionen er staldanlæg uden ammoniakbegrænsende teknik typisk den største kilde 

til landbrugets ammoniakfordampning. 
 

I tabel 4 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 

af NHy og NOx for 2006 (DMU).  

Kommune NHy (kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) Heraf stammende fra danske kilder 

(%) 

Holstebro 7,5 9,5 17 40 % 

Lemvig 7,5 7,5 15 33 % 

Landsgennemsnit 8 9 17 33 % 

Tabel 4. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden 

for. Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammoni-

um, primært fra husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energi-

produktion og industri) og total N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 

Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 16 

kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 
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ammonium (NHy) er ca. 6 % lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og 

regionale husdyrhold har en relativt lille indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet 

af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri er højere ned 

landsgennemsnittet i Holstebro Kommune mens den er noget mindre i Lemvig Kommune. 

Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 

Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturområ-

de variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er hus-

dyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 

varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes på en skov 

(med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben eng (med lavere 

ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrektion af de kommune-

vise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden 

for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på baggrund af den vedplan-

tedækning, som er registreret ved kortlægningen. 

 

Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 

Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en ek-

sakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indikation af 

om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige naturtyper. Der-

for kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-belastning fra 

konkrete husdyrbrug/virksomheder. 

Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-

tura 2000-område nr. 65 ligger mellem 10 og 20 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-

dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. De små skovarealer belastes dog med over 20 

kg N/ha/år. 

Tålegrænse- 

  interval 
Kvælstofafsætning overslag (kg 

N/ha/år) 

Naturtype kg N/ha/år 10-15 15-20 20-25 

Strandeng (1330) 30-40  79 % 21 %   
Grå/grøn klit (2130) 10-20 (b) 91 % 9 %   
Klithede (2140) 10-20 (b) 100 %     
Klitlavning (2190) 10-25 (d) 100 %     
Visse-indlandsklit (2310) 10-20 (b)   100 %   
Græs-indlandsklit (2330) 10-20 (b)   100 %   
Våd hede (4010) 10-25 20 % 80 %   
Tør hede (4030) 10-20   100 %   
Surt overdrev (6230) 10-20 87 % 13 %   
Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)     100 %
Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j)     100 %
 Total   77 % 23 % 0,1 %
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Tabel 5. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet 

naturtypens tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. 

Tålegrænsen for et konkret naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet. 

Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tåle-

grænsen ikke overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseinter-

vallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger 

over tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 

(a) Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for atmosfærisk tilførsel, eller forventes 
at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær afstrømning. 

(b) Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 

(c) Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten ønskes beskyttet. 

(d) Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 

(e) Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 

(f) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 

(g) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år-1 

(h) Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 

(i) Baseret på tålegrænsen for laver. 

(j) Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 

 

Som det fremgår af tabel 5 gælder det for alle naturområder i Natura 2000-området på nær 

strandeng, at de enten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser 

det ud for skov naturtyperne, hvor den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpå-

virkning er overskredet for hele arealet (vist med rødt). Hertil kommer alvorlige tålegrænse-

overskridelser for søbred med småurter og kransnålalge-sø som hører til de særligt kvælstof-

følsomme naturtyper med tålegrænse i intervallet 5-10 kg N/ha/år men som ikke er vist i tabel 

5. 

Også for en mindre del af de sure overdrev er den høje ende af intervallet overskredet på stør-

steparten af arealet, mens den lave ende af intervallet er overskredet for hedenaturtyperne 

(vist med gult). 

Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 

med andre beregninger 

Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at be-

stemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og usik-

re, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes til 

”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig art, 

hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karakter af 

overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en for-

holdsvis høj usikkerhed. 

Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget af 

tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til konkret 

sagsbehandling. 
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4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpeg-
ningsgrundlaget 

Laks 

 

Bestand: For ca. 25 år siden havde man udråbt de vestjyske laksebestande for uddøde. Det 

var opfattelsen af de få laks der dengang var tilbage i Skjern Å-systemet var strejfere fra an-

dre vandløb. Danmarks Fiskeriundersøgelser lavede imidlertid midt i 1990´erne en række ge-

netiske undersøgelser, der viste, at laksebestanden i Skjern Å-systemet var efterkommere 

efter den oprindelige bestand. På den baggrund blev der påbegyndt et udsætningsprogram i 

både Skjern Å- og Storå-systemet, og der blev indført udvidede fredningsbestemmelser i både 

Ringkøbing – og Nissum Fjord. Laksebestanden i Storå har ikke i samme grad fulgt den samme 

positive udvikling som i Skjern Å. På baggrund af oplysninger fra lystfiskernes stangfangster 

vurderes laksebestanden i Storå-systemet dog også at have været stigende de seneste årtier, 

men ikke i samme takt som i Skjern Å. 

 

Foreløbig trusselsvurdering: Det vurderes, at laksebestanden i Nissum Fjord og Storå-

systemet endnu er langt fra at have en tilfredsstillende bestandsstørrelse. Sikring af frie van-

dringsruter fra havet til gydepladserne oppe i vandløbene er af afgørende betydning for områ-

dets laksebestand.  

 

Potentielle levesteder: Det potentielle leveområde for laks inden for Natura 2000 område 

N65 udgøres af selve Nissum Fjord og omfatter vandringsruten fra slusen i Torsminde til Sto-

rås udmunding i Feldsed Kog. Vandløbene inden for område N65 vurderes med undtagelse af 

den nederste del af Damhus Å ikke på nuværende tidspunkt, at være en del af artens potenti-

elle levested. På baggrund af kendskab til miljøtilstanden og de fysiske forhold i Damhus Å 

vurderes vandløbet på nuværende tidspunkt ikke at kunne huse en bestand af gydende laks. 

 

 

5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 

Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 

modstridende interesser.  

6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 

Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-

område.  
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