
1.10 Internationale beskyttelsesområder 
 
Natura 2000 er EU's netværk af beskyttede områder, bestående af Habitatområder udpeget efter 
bestemmelserne i EF-Habitatdirektivet (vedtaget 1992), fuglebeskyttelsesområder udpeget efter 
retningslinierne i EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet (vedtaget 1979), og Ramsarområder udpeget efter 
retningslinierne i Ramsarkonventionen (tiltrådt 1977).  
 
Distriktets arealer omfatter 16 Natura 2000-områder, heraf 11 Habitatområder, 4 fuglebeskyttelses-
områder og 1 Ramsarområde. Disse er oplistet de følgende afsnit.  
 
Ved udarbejdelsen af denne driftsplan for Thy Statsskovdistrikt er de nærmere rammer for plan-
lægningen i Natura2000 områderne endnu kun i sin vorden. Der vil på et senere tidspunkt blive 
udarbejdet særskilte forvaltningsplaner for Natura 2000-områderne. Planerne vil tage udgangs-
punkt i udpegningsgrundlaget for det enkelte område og den bevaringstilstand arter og naturtyper 
vurderes at være i. I indeværende plan er der udarbejdet forvaltningsplaner for alle distriktets 
naturområder, herunder Natura2000 områderne.  
 
Alle de internationale beskyttelsesområder, deres afgrænsning, udpegningsgrundlag mv. er nær-
mere beskrevet i de respektive arealbeskrivelser. 
 

1.10.1 EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder 
 
I Danmark er udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder, som også inkluderer alle 27 Ramsar-områ-
der. I udpegningen af Fuglebeskyttelsesområderne er der lagt særlig vægt på de forhold der har 
betydning for trækfugle, både de der yngler i de enkelte medlemslande og de der passerer gen-
nem landene på forårs- og efterårstræk.  
 
Fuglebeskyttelsesområder på Thy distrikt: 
Nummer Navn Areal (ha) Bemærkninger 

17 Ålvand Klithede og Førby Sø 838 Overlapper med Habitatomr. nr. 26 

18 Vangså Klithede 1408 Overlapper med Habitatomr. nr. 25 

20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør 

Røn 

3842 Små arealer er statsejede, overlap 

med Habitatomr. nr. 16 

22 Hanstholm Reservatet 5115 Stort overlap med Habitatområde 

nr. 24 
 
Ramsarområder på Thy distrikt: 
Nummer Navn Areal (ha) Bemærkninger 

6 Vejlerne og Løgstør Bredning ? Små statsejede arealer, overlap 

med Habitatomr. nr. 16 og 

Fuglebeskyttelsesomr. nr. 20 
 
 



1.10.2 EF-habitatområder 
Habitatområder er i EF-Habitatdirektivets forstand både naturtyper og levesteder for dyr og planter. 
Direktivet forpligter medlemslandene i EU til at beskytte og bevare de naturtyper og elvesteder for 
vilde dyr og planter der findes indenfor landets grænser, og udpege særlige EF-Habitatområder 
der skal sikre bevaring af bestemte beskyttelseskrævende dyre- og plantearter og deres leve-
steder. I Danmark er der udpeget 254 Habitatområder, og mange af disse omfatter fredede arealer 
og områder der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Thy Statsskovdistrikts arealer indgår i 16 
Habitatområder, hvoraf udpegningsgrundlaget for en stor dels vedkommende er de omfattende 
klithedearealer, de næringsfattige vådområder og de sjældne dyre- og plantearter der lever der.  
 
Habitatområder på Thy distrikt:  
Nummer Navn Areal (ha) Bemærkninger 

13 Svinkløv Klitplantage og Grønne 

Strand 

1094 Størstedelen er statsejet 

16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg 44.768 Kun en mindre del er statsejet og 

hører under distriktet 

23 Vullum Sø 132 En stor del er statsejet, magelæg 

er i gang for at erhverve mere 

24 Hanstholm reservatet, Nors Sø og 

Vandet Sø 

5738 Størstedelen er statsejet 

25 Vangså Hede 1408 Størstedelen er statsejet 

26 Ålvand klithede og Førby Sø 838 Størstedelen er statsejet 

184 Klitheder mellem Stenbjerg og 

Lodbjerg 

2918 Størstedelen er statsejet 

185 Lild Strand og Lild Strandkær 749 Størstedelen er statsejet 

187 Korsø Knude 20 Størstedelen er statsejet 

219 Lien med Underlien 1046 En stor del er statsejet 

220 Hanstholmknuden 338 Størstedelen er statsejet 
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