
Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 
 
Områdebeskrivelse 
Området har et areal på ca. 124 ha, som overvejende består af strandeng, strandsøer og 
agerjord. Den nordvestlige del af området består af en mosaik af strandenge og strandsøer 
dannet ved, at havet i tidens løb har aflejret sand, sten og grus i et system af strandvolde, 
som efterhånden har afsnøret dele af havet. De to største strandsøer er Hovedsø og Skanodde 
Sø. Bag strandvoldene aflejres fint materiale, og her ses udbredte strandenge. 
 
Den sydøstlige del af området er landbrugsland med flere mindre nye vandhuller der er 
oprettet for beskyttelse af padder.  
 
 
Vigtigste naturværdier 
Området indeholder store strandsøer og strandenge med en artsrig vegetation og flere sjældne 
plantearter. Strandengene er desuden ynglested for en lang række ande- og vadefugle. 
 
Den østlige del af området indeholder flere vandhuller, som er ynglested for af klokkefrø og 
stor vandsalamander, der udgør en del af udpegningsgrundlaget. Staten ejer ca. 13 ha, som er 
udlagt til vedvarende græsarealer. Der er desuden indgået aftaler om udlægning af yderligere 
19 ha agerjord til vedvarende græs.   
   
Trusler mod områdets naturværdier 
Strandengen har en høj naturtilstand og både strandeng og strandsøerne vurderes i mindre 
omfang at være direkte påvirket af den omgivende landbrugsdrift. Der er i mindre omfang 
problemer med tilgroning. 
 
Fragmentering og mangel på egnede levesteder udgør en trussel for en levedygtig bestand af 
klokkefrø. Næringsrig sø vurderes at være belastet med næringsstoffer, hvilket også har betydning 
for stor vandsalamander. 
 
Målsætning 
Målet er, at den vestlige del af Avernakø mod nordvest har udbredte og artsrige 
strandengsarealer i mosaik med laguner, strandvolde og andre kystnære naturtyper. Områdets 
lysåbne naturtyper har en god-høj naturtilstand, en hensigtsmæssig drift og hydrologi, en god 
vandkvalitet og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Det sikres, at der er 
grundlag for levedygtige bestande af klokkefrø og stor vandsalamander.  



Indsats 
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 
 
Indsats Stort 

omfang 
Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke 
anvendt 

Rydning, fjernelse af 
uønsket opvækst 

Herunder bekæmpelse af 
invasive arter 

   X 

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne 
diger 

   X 

Ekstensiv drift 

Fx indførsel eller 
opretholdelse af græsning, 
høslet mm. 

X    

Sikring af arealer 

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

 X   

Reducere forstyrrelser 

Fx færdsel 
   X 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

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

 X   

 

Indsatsen vil bl.a. dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold ved drift 
(græsning) af naturtyperne. Samtidig gennemføres en indsats, der sikrer velegnede levesteder 
for klokkefrø og stor vandsalamander. Tilførslen af næringsstoffer til naturtyperne reguleres. 
 
Forekomsterne af strandenge udvides og sammenkædes, hvor det naturmæssigt er muligt, og 
der skabes sammenhængende og levedygtige bestande af klokkefrø på artens nuværende 
levesteder. 
 
Der foretages en sikring mod ødelæggelse af konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, 
der ikke er omfattet af lovgivningen.  


