Resume
Natura 2000-område nr. 74 Husby Klit
Området omfatter Habitatområde H197
Områdebeskrivelse
Området domineres af Husby Klit, som ligger langs en ca. 14 km lang strækning af den
jyske vestkyst i området mellem Nissum Fjord og Vest Stadil Fjord.
Husby Klit består af hvid klit samt forholdsvis store arealer af grå/grøn klit og klithede. I
den nordlige ende af Natura 2000-området findes arealer med fugtig klitlavning. Længere
mod syd er der desuden registreret et mindre areal med enebærklit i mosaik med andre
klitnaturtyper. Der er dog hovedsagelig tale om spredte ene-buske. Der mangler viden om
forekomst af grårisklit og havtornklit i området. Grå/grøn klit, klithede og enebærklit er
prioriterede naturtyper, der er sjældne på nationalt og europæisk niveau.
Det samlede areal er på ca. 493 ha, hvoraf en del er forsvundet siden udpegningen af
området pga. kysterosion.

Vigtigste naturværdier
Området ved Husby Klit er udpeget for at beskytte væsentlige naturværdier i form af en
række klitnaturtyper.

Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne
mod udpegningsgrundlaget er registreret.
Alle kortlagte klitnaturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være
påvirket af luftbårne næringsstoffer (eutrofiering). Flere steder er der problemer som følge
af tilgroning i form af spredning af invasive nåletræer fra tilstødende plantager og opvækst
af rynket rose. Hindring af fri landskabsdynamik er en trussel som fortsat medfører
arealreduktion i klitnaturtyperne, da arealer som forsvinder pga. kysterosion ikke erstattes
af nye klitter.

Målsætning
Det overordnede mål for området er, at Husby Klit domineres af store arealer med
klitnaturtyper i gunstig bevaringsstatus.

Indsats

Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Mindre
omfang

Undersøges
nærmere

Ikke anvendt

Rydning, fjernelse af
uønsket opvækst
X
Herunder bekæmpelse af invasive
arter

Forbedring af hydrologi
Fx ved at standse dræning,
genoprette vandløb, fjerne diger

X

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

X

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

X

Reducere forstyrrelser
X
Fx færdsel, sejlads og jagt

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

X

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om rydning af opvækst af invasive arter og om at
reducere belastningen med luftbårent kvælstof.

