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Natura 2000 område nr. 197 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, 
delplan for Habitatområde H173 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring 
Als 

Områdebeskrivelse

Området består af dels en ”gammel” udpegning som rummede 1.110 ha omkring 
Bredgrund og dels en ”ny” udpegning som nu også inkluderer Flensborg Fjord og 
farvandet omkring Als. Flensborg Fjord er i forvejen udpeget som fuglebeskyttelsesområde 
(F64), og der er udarbejdet en særskilt delplan for dette område.  

Denne naturplan fastlægger rammerne for den ”gamle” udpegning, med tilhørende 
udpegningsgrundlag og geografiske udbredelse. Området omkring Bredgrund udgør 1.110 
ha og ligger på søterritoriet, ca. 3 km sydøst for Kegnæs Fyr. Det er en sandet/stenet 
grund, med vanddybder mellem 4 og 8 meter.  

Vigtigste naturværdier 

Udpegningsgrundlaget er sandbanker med vedvarende vanddække og rev. Revene er 
værdifulde som levested for mange forskellige havorganismer (alger, muslinger, snegle, 
børsteorme og fiskeyngel). Muslinger er føde for dykænder, og Bredgrund er et vigtigt 
overvintringsområde for bl.a. edderfugl og havlit.  

Det vurderes ud fra en videobesigtigelse, at naturtypen rev er noget medtaget af tidligere 
tiders stenfiskeri. Forekomsten af naturtyperne er blandet med spredte stenforekomster og 
sandområder. Der er spredt, usammenhængende ålegræsvegetation ned til 5,5 meters 
dybde og meget spredte områder med blåmuslinger uden bankedannelser.  

Trusler mod områdets naturværdier 

Naturtyperne i området er ikke kortlagt. Det skønnes derfor ikke muligt at give en egentlig 
trusselsvurdering for selve naturtyperne, udover påvirkningen af vandkvaliteten. 

Det vurderes, at vandkvaliteten trues af udledningerne af næringssalte, herunder især 
kvælstof fra diffuse kilder. 

Miljøfarlige stoffer, som tilføres fra spildevand, landbrug, havbrug, havne og skibsfart mm., 
er generelt et problem for de arter der er tilknyttet områdets naturtyper og marine 
områders dyreliv, herunder fuglene.  

Fiskeri med bundslæbende redskaber, hvorved der sker en fysisk ødelæggelse af 
havbunden er en trussel mod områdets rev og sandbanker. Den konkrete geografiske 
afgrænsning af de biogene rev udestår endnu. 

Målsætning og indsats 



Området er udpeget for naturtyperne sandbanker og rev. Der er fokus på revene som 
værdifulde levesteder for havorganismer.  

Det overordnede mål for området er at sikre gunstig bevaringsstatus for 
habitatnaturtyperne, og sikre god vandkvalitet samt artsrig undervandsvegetation og 
dyreliv med forekomst af flere af de for naturtyperne karakteristiske arter. Områdets 
økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne lav næringsstofbelastning og gode 
sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. 

De marine naturtyper sandbanke og rev sikres. Naturtypen rev er ikke beskyttet af den 
gældende natur- og miljølovgivning. For de marine naturtyper reguleres tilførslen af 
næringsstoffer via vandplanen. 

Oversigt over de væsentligste virkemidler til gennemførsel af denne plan: 

Indsats Stort 
omfang 

Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke relevant

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    X 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

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

   X 

Sammenkædning af 
naturarealer 

Fx ved udlæg af naturarealer til 
samdrift af mindre og adskilte 
naturområder. 

   X 

 


