
Natura 2000 område nr. 110 Odense Fjord 

Områdebeskrivelse 

Natura 2000 området består af den vestlige del af Odense Fjord, fjorden blev dannet under 
sidste istid som en smeltevandsslette. Den oprindelige fjord strakte sig langt mod vest, men 
alle de lavvandede dele mod vest er blevet inddiget, afvandet og opdyrket. Mod nord 
afgrænses fjorden af Enebærodde, som er Fyns eneste større hedeområde. Natura 2000 
området består af 4136 ha hav og 912 ha land. 
 
Den inderste del af Odense Fjord, Seden Strand er en lavvandet bugt med en middeldybde på 
mindre end 1 meter. Yderfjorden er også lavvandet, men dog med en middeldybde på 2,7 
meter. En smal sejlrende vedligeholdes fra Odense havn og ud gennem fjorden. Flere småøer 
er opstået ved oplæg af fyld fra oprensninger af sejlrenden. 
 
Der er to beboede øer og ca. 25 små holme i fjorden. Natura 2000 området ligger indenfor 
vandplanområdet Odense Fjord. 
 
Vigtigste naturværdier 
Strandenge, øer og holme er meget vigtige yngleområder for klyde, splitterne, havterne og 
fjordterne. Disse arter fouragerer i de lavvandede fjordområder og lagunesøer, som samtidig 
er et af Fyns vigtigste raste- og fourageringsområder for vandfugle som sangsvane, knopsvane, 
toppet skallesluger og blishøne. 
 
Fremtrædende blandt de naturtyper, som er udpegningsgrundlag, er strandeng, våd og tør 
hede, enebærkrat og rigkær.  
 
Trusler mod områdets naturværdier 
Arealet af en del af de terrestriske naturtyper har generelt en meget beskeden størrelse, 
hvilket i sig selv er en trussel mod områdernes naturværdier. På Enebærodde er store arealer 
med hede på et tidligt tidspunkt tilplantet. 
 
Næringsstofbelastning fra luften udgør især en trussel mod områdets våde og tørre heder, 
enekrat, kildevæld og ege-blandskov. 
 
Næringsstoftilførslen betyder, at de dybere dele af fjorden lejlighedsvis rammes af iltsvind, 
som påvirker bundfaunaen negativt. Miljøfarlige stoffer findes i Odense Fjord i koncentrationer, 
som kan være til skade for dyrelivet tilknyttet de marine naturtyper. 
  
Tilgroning med træer, buske og høje urter er en trussel mod samtlige lysåbne naturtyper.  
 
Unaturlige vandstandsforhold som følge af inddæmning, afvanding, dræning og grøftning 
præger fjordområdet og udgør især en trussel mod strandeng, våd hede, kildevæld, rigkær 
samt skæv vindelsnegl, rørhøg og klyde.  
 
Forstyrrelser fra færdsel og rekreative aktiviteter er trusler mod kystfuglene, især terner og 
klyder samt mod rastende fugle.  

Målsætning 

Havområdet og lagunesøerne sikres en god vandkvalitet med veludviklet bundvegetation og 
fauna. Vandområderne bliver gode levesteder med rige fourageringsmuligheder for de 
trækkende vandfugle sangsvane, knopsvane, toppet skalleluger og blishøne, samt for de 
ynglende kystfugle, hvor der skal være grundlag for bestande af klyde, splitterne, havterne og 
fjordterne. Ynglefuglene skal have uforstyrrede yngleområder på strandenge, øer og holme. 



 
Enebærodde bliver ét stort sammenhængende naturområde, der på de højtliggende arealer 
består af en mosaik af tør hede, enebærkrat og overdrev. De lavtliggende arealer består af våd 
hede, søer og strandenge. Arealet med våd og tør hede øges, således at de nuværende 
forekomster om muligt sammenkædes. 
 
Fjordmarken bliver ét sammenhængende naturområde bestående af en mosaik af rigkær, enge, 
strandenge og søer.  
 
De lysåbne naturtyper samt skovnaturtyperne sikres en god/høj naturtilstand, og 
forekomsterne gøres mere sammenhængende. Arealet af strandeng, våd hede, tør hede og 
rigkær øges, og specielt hedetyperne og rigkær prioriteres højt. 

Indsats 

Oversigt over de væsentligste indsatser til gennemførsel af denne plan: 

 
Indsats Stort 

omfang 
Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke anvendt 

Rydning, fjernelse af uønsket 
opvækst 

Herunder bekæmpelse af 
invasive arter 

X    

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne 
diger 

X    

Ekstensiv drift 

Fx indførsel eller 
opretholdelse af græsning, 
høslet mm. 

X    

Sikring af arealer 

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

X    

Reducere forstyrrelser 

Fx færdsel og sejlads  
 X X  

Forbedring/sikring af 
levesteder 

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

 X   

 
Indsatsen vil overvejende dreje sig om sikring af eller genindførsel af lysåbne forhold ved 
rydning af opvækst og drift (græsning) af naturtyperne og arternes levesteder samt en indsats 



over for invasive plantearter. For vandafhængige naturtyper og levesteder vil det desuden 
være afgørende at sikre en forbedret hydrologi.  
 
Små og fragmenterede naturtyper og levesteder skal gøres mere sammenhængende gennem 
arealudvidelser og sammenkædning af arealer.  
 
Naturtyper og levesteder, som lovligt kan ødelægges, sikres gennem indgåelse af aftaler (f.eks. 
skovnaturtyper).  
 
Der gøres en særlig indsats for truede naturtyper og arter gennem f.eks. udvidelse af 
naturtypers areal og sikring af uforstyrrede levesteder med mindsket prædation. 
 


