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1. Beskrivelse af området
Natura 2000-området Stadil og Vest Stadil Fjord er udpeget som habitatområde (nr. 59),
Fuglebeskyttelsesområde (nr. 41) og RAMSAR-område (nr. 3). Det samlede areal af Natura 2000området er 6.903 ha (se tabel 1.1).
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat-, fuglebeskyttelses- og RAMSAR-områder, der er inkluderet i denne
basisanalyse. For hvert område er områdets nummer, navn og areal (i ha) angivet, ligesom det samlede
Natura 2000-områdes areal er oplyst. Kilde: http://www2.skovognatur.dk/natura2000/database/
Nr.

Navn

Areal (ha)

H 59

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

6.903

F 41

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

6.903

R3

Stadil og Vest Stadil Fjorde

6.903

Samlet areal

6.903

Natura 2000-området er beliggende i 8 km nordvest for Ringkøbing i Holmsland og Ringkøbing
Kommuner.
Stadil Fjord er et tidligere fjordområde i søen findes en langstrakt ø, Hindø, der medvirker til at
søen naturligt er inddelt i 2 bassiner beliggende henholdsvis syd og nord/vest for selve øen. Stadil
fjord afvander til Ringkjøbing Fjord (Habitatområde nr. H62) via Vonå. Denne forbindelse betyder at
især Stadil Fjords sydlige bassin påvirkes af indstrømmende saltholdigt vand i perioder. Oplandet
til Stadil Fjord er domineret af jord i omdrift. Stadil Fjord har et areal på ca. 1.713 hektar og er
særskilt målsat i amtets gældende Regionplan.
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Figur 1 Kort over Natura 2000-områdets afgrænsning
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Vest Stadil Fjord er også et tidligere fjordområde, hvor vandstanden ved pumpning sænkes til 1,4
m under det gennemsnitlige niveau i de danske have. To tredjedele af arealet er i dag store
marker, mens rørskov og åbne vandflader dækker den sidste tredjedel. Vest Stadil Fjord har et
areal på ca. 512 hektar og er særskilt målsat i amtets gældende Regionplan.
Vest Stadil Fjord, Søndre Dyb samt områder omkring søen, jf. bilag blev fredet i 1974. Det fredede
arealer udgør 559 ha. og er udpeget som værende af stor landskabelig, biologisk og friluftsmæssig
værdi. (overfredningsnævnet 1974).
Den vestlige del af habitatområdet grænser op til Vesterhavet med Husby Klit (habitatområde nr.
H197) liggende imellem området og havet.
(Tekst fra: http://www2.skovognatur.dk/natura2000/database/).

2. Udpegningsgrundlag
Stadil og Vest Stadil Fjord er udpeget på grundlag af 13 fuglearter, 4 plante- og dyrearter samt 2
naturtyper. I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper
indenfor habitatområderne (Fredshavn 2004). Oversigter over de udpegede naturtyper og arter
fremgår af tabel 2.1, 2.2 og 2.3. Her er det også angivet hvor data stammer fra og i hvilke kortbilag
forekomsten er vist.
Tabel 2.1 Naturtyper som aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 59. 1) Data stammer fra
NOVANA overvågningsprogrammet (2004-2005) samt Ringkjøbing Amt overvågning i perioden 1988-2005. 2)
Data stammer fra NOVANA kortlægning (2004-05).

Nr.

Naturtype

Forekomster

Areal (ha)

Kilde

Kortbilag

3150

Næringsrige søer og vandhuller
med flydeplanter eller store vandaks

3

2225

1)

59.3150

7230

Rigkær

0

0

2)

-

Den ene terrestriske naturtyper der findes på udpegningsgrundlaget er ikke fundet ved amtets
kortlægning i 2005. I stedet er der fundet én anden terrestrisk naturtype som pt. ikke er på
udpegningsgrundlaget. Den nykonstaterede naturtype kan ses i tabel 5.1. I det følgende materiale
er det den kortlagte naturtype der er lavet analyser på.
Tabel 2.2 Arter som aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 59. 1) Skov og Naturstyrelsen
(2006). 2) Data stammer fra NOVANA overvågning (2004-05).

Nr.
1095

Art
Havlampret (Petromyzon marinus)

1096

Bæklampret (Lampetra planeri)

1355

Odder (Lutra lutra)

1831

Vandranke (Luronium natans)

Areal (ha)
1695

Kilde
1

Kortbilag
59.1095
59.1096

38

1

3907

2)

59.1355

54

2)

59.1831

3

Tabel 2.3 Arter som aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 59. 1) Data
stammer fra DMU, 2) Falk & Brøgger-Jensen 1990, 3) NOVANA overvågningen 2004-2005, 4) DOF-basen. Y:
ynglende art. T: Trækfugle der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn: Trækfugle, der
opholder sig i området i nationalt betydende antal.

Status

Areal (ha)

Kilde

Kortbilag

A021

Nr.

Rørdrum

Art

Y

701

2)

59.A021

A037

Pibesvane

T

6343

1) 2)

59.A037

A038

Sangsvane

T

6343

1) 2)

59.A037

A040

Kortnæbbet Gås

T

6343

1) 2)

59.A037

A043

Grågås

T

6343

1) 2)

59.A037

A045

Bramgås

T

6343

1)

59.A037

A052

Krikand

T

2214

1) 2)

59.A052

A054

Spidsand

T

2214

1) 2)

59.A052

A056

Skeand

T

2214

1) 2)

59.A052

A081

Rørhøg

Y

4827

1) 2)

59.A081

A119

Plettet rørvagtel

Y

431

2)

59.A119

A139

Pomeransfugl

Tn

1828

4)

59.A139

A197

Sortterne

Y

888

3)

59.A197

3. Foreløbig trusselsvurdering
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster er der foretaget en
foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i Stadil og Vest Stadil Fjord. Truslerne
omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for
naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit.
Samlet beskrivelse af de terrestriske naturtyper
Der er kun registreret ganske få forekomster af klithede i området. Den resterende del af det udpegede område består at ferske enge og moser som ikke er definerede som habitatnaturtyper. Eutrofiering er en begrænset trussel for klithederne i området og det er hovedsalig den depositionen af
atmosfærisk kvælstof der er et problem. Der er konstateret bjerg-fyr på et enkelt af klithedearealerne. En rydning af arealet kan være gavnlig for klitheden.
Søer med kransnålalger (3140)
Samlet beskrivelse for naturtype 3140 i habitatområde nr. 59. Søen Mellem Dyb har i 2005 vist
tendenser til betydelige forbedringer hvilket ses både mht. øget udbredelse af
undervandsvegetationen og artsantal samt forbedrede vandkemiske og fysiske forhold. Søndre
Dyb (Vest Stadil fjord) derimod viser ikke sammen tendens og må betragtes som en stærkt eurofieret sø, der ikke kan leve op til amtet basismålsætning. Truslerne for søerne er især den eksterne
belastning med næringsstoffer.
Strandsøer 1150
beskrivelse for naturtype 3140 i habitatområde nr. 59. Brakvandssøen Stadil fjord har i 2005 vist
tendenser til betydelige forbedringer hvilket ses både mht. øget udbredelse af
undervandsvegetationen og artsantal samt forbedrede vandkemiske og fysiske forhold. Truslerne
for søen er især den eksterne belastning med næringsstoffer.
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På baggrund af vandrammedirektivets basisanalyse vurderes Vest Stadil Fjord (Mellem Dyb og
Søndre Dyb) samt Stadil Fjord ikke at kunne leve op til sin målsætning i 2015 (Ringkjøbing Amt
2006c).
De øvrige søer i området har Ringkjøbing Amt ikke undersøgt, og kan derfor ikke på dette datagrundlag vurdere udpegningsgrundlaget og truslerne for naturtypen.
Odder
På baggrund af odderens positive fremgang i Jylland i løbet af 1990erne, og forekomsten på flere
lokaliteter i område nr. 59 vurderes der ikke umiddelbart at være trusler mod den inden for habitatområdet. Det er dog vigtigt, at der forsat findes yngle- og fourageringsmuligheder inden for området.
Samlet vurdering af arter på fuglebeskyttelsesdirektivet
Naturgenopretningsprojektet i Vest Stadil Fjord og oprettelse af vildreservatet i 1998 vurderes, at
have haft afgørende betydning for en lang række fuglearter herunder også de internationalt beskyttede vandfugle, der er medtaget på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 41 –
Stadil og Vest Stadil Fjord. Specielt for antallet af rastende gæs, og her især kortnæbbet - og
bramgås, er der konstateret en meget stor stigning. Det samme gør sig gældende for krik- og
spidsand. For de øvrige vandfuglearter har stigningen ikke været helt så markant, men dog en klar
positiv tendens for også disse arter. For de øvrige arter har der for stort set alle arters vedkommende kunnet konstateres en fremgang, dog med undtagelse af plettet rørvagtel der også de
seneste årtier har været en sjælden ynglefugl i området. Sortterne er indvandret til Vest Stadil Fjord
fra Nørresø, dette vurderes dog ikke, at ændre artens status som en meget sjælden ynglefugl i det
vestjyske område som helhed.
Det blev i 1990 (Falk & Brøgger-Jensen) konstateret at området på daværende tidspunkt ikke levede op til hensigten med udpegningen af EF-fuglebeskyttelsesområdet, idet flere ynglefuglearter var
blevet væsentligt reduceret i antal siden udpegningen pga. tilgroning og ringe vandkvalitet. Det vurderes på baggrund af denne analyse, at forholdene er væsentligt forbedrede specielt efter 1998, og
at langt de fleste arter i dag har tilfredsstillende bestande der langt overstiger antallet i slutningen af
1980erne.
Inden for de sidste år har Klosterhedens Statsskovdistrikt sikret en Intensivering af afgræsningen
på engarealerne samt etableret lavvandede søer og kanaler ved Mellem – og Nordre Dyb. Dette
vurderes på lidt længere sigt, at ville få en meget gunstig effekt for områdets engfuglebestand.

3.1.

Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er
der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse
strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes
samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).
Tabel 3.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af
positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende
ikke er udsat for nogle nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede
naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler.
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Tabel 3.1 Procentvis fordeling af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er
registreret. For både negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U),
spredte(S) eller ikke tilstede (I). Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004).
Klithede (2140)
Strukturer
Negative
Positive
I
S
U
U

100

0

0

S

0

10

0

I
3,9 ha

0

0

0

Tabel 3.1 viser at naturtypen klithede (2140) tilsyneladende er veludviklet uden at være
nævneværdigt truet. Dette skal ses i lyset af at kortlægningen af naturtyperne er præget af nogen
subjektivitet da naturtyperne skal tolkes bredt. Grænsen for naturtypen kan være svær at sætte,
hvis området er præget at tilgroning eller påvirkning fra sprøjteskader og eutrofiering. I mange
tilfælde er de mest påvirkede områder formentlig ikke taget med i kortlægningen af naturtyperne.
Det betyder at oversigten i tabel 3.1 kommer til at vise en bedre tilstand end den der observeres i
virkeligheden.
3.1.1.

Eutrofiering

Terrestriske naturtyper
I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af,
hvor stor en andel af de kortlagte arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift. Påvirkningerne
omfatter gødningsspredning, atmosfærisk deposition, afdrift med sprøjtemidler eller påvirkning med
erosionsmateriale fra dyrkede arealer (Fredshavn 2004). I praksis er det vanskeligt at identificere
påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor registreringerne
næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning. Figur 3.1 viser hvor stor en
arealmæssig andel af de kortlagte naturtyper i habitatområdet Stadil og Vest Stadil Fjord der er
påvirket af landbrugsdrift.
Påvirkninger af landbrugsdrift

Arealmæssig andel (%)

100%
80%
60%

0%

40%

1-10%

20%
0%
2140
Naturtyper

Figur 3.1 Den arealmæssige andel af de kortlagte naturtyper som er påvirket af landbrugsdrift. 0 % og 1-10 %
angiver hvor stor en andel af det kortlagte areal som er påvirket at landbrugsdriften.
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Figur 3.1 viser at 20 % af de registrerede naturtyper er lidt påvirkede (1-10 % af det kortlagte areal
er påvirket) af landbrugsdrift. Der er ikke registreret nogen negative strukturer relateret til
eutrofiering for naturtype 2140 i området.
Den gennemsnitlige deposition af atmosfærisk kvælstof (N) til natura 2000 området, beregnet på
kommuneniveau. Gennemsnittet af niveauet i Ringkøbing og Holmsland kommuner er 14,3 kg
N/ha/år (Skov og Naturstyrelsen 2004). Klithedens (2140) tålegrænse overfor atmosfærisk
deposition af kvælstof (N) er på 10-20 kg N/ha/år (Skov og Naturstyrelsen 2005). Det øvre interval i
tålegrænsen for klitheden (2140) er altså overskredet med den kommunale gennemsnitlige
deposition.
Det kan konkluderes at eutrofiering er en begrænset trussel for klithederne (2140) i området.

3.1.2.

Tilgroning

Terrestriske naturtyper
Tilgroning er i dag en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de lysåbne naturtyper og deres
karakteristiske vegetation. Således er ekstensiv udnyttelse i form af græsning og høslæt centralt
for en lang række af de terrestriske naturtyper, der er opført på habitatdirektivets bilag I. Såfremt
den traditionelle græsning og høslæt på disse naturtyper ophører, vil de hurtigt vokse til. På et
tidspunkt i denne successionsrække forsvinder de skyggefølsomme arter, hvorved naturtypen
ændrer karakter og udvikler sig til en ny type natur.
Arealandel med vedplanter
100%
90%
80%
70%
60%
10-25%

50%

0%

40%
30%
20%
10%
0%
Vedplanter

Invasive arter

Figur 3.2 Arealandelen med vedplanter og invasive arter af klitheden (2140). 0 % og 10-25 % angiver hvor
stor en andel af det kortlagte areal som er dækket af hhv. vedplanter og invasive arter.

Af figur 3.2 kan det ses at 50 % af klithederne (2140) er 10-25 % tilgroede med vedplanter. Der er
tale om bjerg-fyr som er en invasiv art. Der er ikke registreret nogle negative strukturer relateret til
tilgroning. Det kan konkluderes at tilgroning med bjergfyr er en trussel på dele af klithederne
(2140).
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3.2.
3.2.1.

Beskrivelse af naturtilstanden i de akvatiske naturtyper
Søer med Kransnålalger (3140)

De fleste danske søer hører til denne type. Bevaringsstatus for naturtyper 3150 er nationalt plan
endnu ikke vurderet, men naturtypen er forringet i kvalitet de fleste steder på grund af øget eutrofiering, men findes stadig udbredt i alle landsdele (Søgaard et al., 2003).
Herunder er kun truslerne for Vest Stadil Fjord (Mellem Dyb og Søndre Dyb) samt Stadil Fjord
(Nordlig bassin og Sydlig bassin) behandlet pga. manglende data i forhold til de øvrige søer
beliggende i habitatområde nr. 59.
Ingen af ovenstående særskilt målsatte søer inden for habitatområde nr. 59 vurderes at være truet
af ændringer i deres udbredelsesareal. Det bør dog bemærkes at vandstanden i Vest Stadil Fjord
kunstigt holdes på et lavt niveau.
3.2.1.1.

Eutrofiering

Mellem Dyb (Vest Stadil Fjord)
Næringsstofindholdet i Mellem Dyb har siden vandstandshævningen i søen i 1999 været faldende.
Det gennemsnitlige fosforniveau i sommerperioden er halveret i perioden 1999-2005 til et niveau
omkring 0,040 mg P/l, jf. bilag nr. 59.1. Reduktionen i fosforindholdet er ikke så tydeligt når
årsgennemsnittene sammenlignes. Totalkvælstofindholdet i søvandet har ligget stabilt i perioden
1999-2005 på omkring 1,5 mg N/l i sommerperioden. I 2005 har der været sigt til bunden i hele
sommerperioden, hvilket har givet undervandsvegetationen gode vækstbetingelser.
De vandkemiske forhold i 2005 indikerer at Mellem Dyb vil kunne opfylde sin målsætning i
fremtiden. Den eksterne næringsstofbelastning af søen vurderes, at være så stor at den på sigt kan
udgøre en trussel mod den nuværende forholdsvis gunstige miljøtilstand i Mellem Dyb.
Mellem Dyb har en meget artsrig undervandsvegetation. I forbindelsen med undersøgelsen i 2005
er i alt 40 arter af undervandsplanter og flydebladsplanter registreret., herunder er 3 arter af
kransnål og 7 arter af vandaks. Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetation i Mellem Dyb
er 52% svarende til 64,5ha og det relativ planteflydt volumen er beregnet til knap 26% .
Vegetationen i Mellem Dyb er også undersøgt i 2000 (Søndergaard et al., 2001). Ved denne
undersøgelse blev der registret 14 arter af undervandsvegetation. Sammenlignes dette med den
seneste undersøgelse ses en fremgang på 19 arter, hvor af 3 arter, Vandpeberbækarve, Kranstusindblad og Nåle-sumpstrå er på den danske gul- og rødliste. Udbredelsen af vandpeberbækarve
er meget stor i søen.
Samlet beskrivelse af trusler: Mellem Dyb har i 2005 vist tendenser til betydelige forbedringer
hvilket ses både mht. øget udbredelse af undervandsvegetationen og artsantal samt forbedrede
vandkemiske og fysiske forhold. Mulige trusler for søen er at .den eksterne næringsstofbelastning
af søen vurderes, at være så stor at den på sigt kan udgøre en trussel mod den nuværende
forholdsvis gunstige miljøtilstand i Mellem Dyb.
Søndre Dyb (Vest Stadil Fjord)
Fosforindholdet i Søndre Dyb er højt med et sommergennemsnit på 0,28 mg TP/l i sommerperioden, jf. bilag nr. 8.1.
Som følge af det høje næringsniveau i søvandet er sigtdybden lav med sommergennemsnit i 2002
på 0,22 meter, jf. bilag nr. 8.1.
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Undervandsvegetationen er meget artsfattig i Søndre Dyb. Således er der kun registreret 6 arter af
undervandsvegetationen ved den seneste undersøgelse i 2002 (Søndergaard et al., 2003), hvor
kun én registreret art er karakterart for naturtype 3150 (Hjertebladet vandaks). Søen kan med den
nuværende eksterne og intern belastning med næringsstoffer ikke forventes at have en
undervandsvegetation som kan leve op til basismålsætningen i Amtets regionplan.
Sammenlignes med tidligere undersøgelser var der i 2000 var en væsentlig bedre udbredelse af
undervandsvegetation mht. dækningsgrad og 9 registrerede arter, hvilket kan sammenholdes med
et for søen lavt næringsstofniveau i 2000.
Samlet beskrivelse af trusler: Søndre Dyb opfylder ikke sin målsætning i henhold til amtets
regionplan. Søens eksterne og interne belastninger er for høje, hvilket betyder dårlige forhold for
bl.a. undervandsvegetationen.
3.2.2.

Standsøer (1150)

De fleste danske søer hører til denne type. Bevaringsstatus for naturtyper 3150 er nationalt plan
endnu ikke vurderet, men naturtypen er forringet i kvalitet de fleste steder på grund af øget eutrofiering, men findes stadig udbredt i alle landsdele (Søgaard et al., 2003).
Herunder er kun truslerne for Vest Stadil Fjord (Mellem Dyb og Søndre Dyb) samt Stadil Fjord
(Nordlig bassin og Sydlig bassin) behandlet pga. manglende data i forhold til de øvrige søer
beliggende i habitatområde nr. 59.
Ingen af ovenstående særskilt målsatte søer inden for habitatområde nr. 59 vurderes at være truet
af ændringer i deres udbredelsesareal. Det bør dog bemærkes at vandstanden i Vest Stadil Fjord
kunstigt holdes på et lavt niveau.
3.2.2.1.

Eutrofiering

Stadil Fjord
Fosforindholdet i Stadil Fjord har i perioden 1997-2005 været faldende i både i det nordlige og
sydlige bassin. Sommerværdierne for totalfosforindholdet i søvandet var i 2005 på henholdsvis
0,037 og 0,032 mg totalfosfor/l, jf. bilag nr. 8.1. Kvælstofindholdet i søvandet har været uændret i
perioden 1999-2005 og ligger på et moderat niveau.
I 2005 blev de højeste gennemsnitlige sommersigtdybder registreret, i den tid amtet har undersøgt
Stadil Fjord, med henholdsvis 1,7 meter og 1,6 meter i det nordlige og i det sydlige bassin jf. bilag
nr. 8.1. De vandkemiske forhold i Stadil Fjord i 2005 indikerer, at amtets målsætning for søen vil
kunne opfyldes.
Søen har en meget artsrig undervandsvegetation. Mange af blomsterplanterne er ualmindelige,
sjældne eller meget sjældne i Danmark, således er der fundet 4 arter fra rødlisten og 11 arter fra
gullisten (Stoltze & Pihl 1998a & 1998b). Rødlistearterne var lav kogleaks, krybende ranunkel,
vandranke og flydende kogleaks. Gullistearter var strandbo, nåle-sumpstrå, vedbendvandranunkel, hår-tusindblad, brodbladet vandaks, bændel-vandaks, glisende vandaks, langbladet
vandaks, tråd-vandaks, almindelig pilblad og søpryd.
I forbindelsen med undersøgelsen i 2005 er i alt 52 arter af undervandsplanter registreret.,
herunder er 6 arter af kransnål og 16 arter af vandaks. Den samlede dækningsgrad af undervandsvegetation i Stadil fjord i 2005 var 27% svarende til 449 ha og det relativ planteflydt volumen er
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beregnet til knap 11%. Sammenlignet med tidligere ses en lille fremgang i det plantedækkede areal
men en tilbagegang i plantevolumenet. (Ringkjøbing Amt 2006a).
Artssammensætningen af undervandsvegetationen har varieret en del, når der sammenlignes med
tidligere undersøgelser i 1991 og 1997, hvilket formodentlig skyldes variationer i saltholdigheden i
Stadil Fjord og især i den sydlige bassin. . Således har der i 2005 været lavere saltholdighed end
ved de tidligere undersøgelser kombineret med en forbedret sigtdybde. Dette har betydet at der
siden 1997 indvandret 14 nye arter til Stadil F jord. Af disse arter er en række arter der er karakteristiske for naturtypen 3150. Tre arter er ikke genfundet i 2005, men kan være overset ved undersøgelsen, og de kan derfor muligvis stadig være tilstede.
Samlet beskrivelse af trusler: Stadil Fjord har i 2005 vist tendenser til betydelige forbedringer
hvilket ses både mht. øget udbredelse af undervandsvegetationen og artsantal samt forbedrede
vandkemiske og fysiske forhold. Mulige trusler for søen er at den eksterne næringsstofbelastning til
søen på sigt kan udgøre en trussel mod den nuværende forholdsvis gunstige miljøtilstand i Stadil
Fjord.
På baggrund af vandrammedirektivets basisanalyse vurderes Vest Stadil Fjord (Mellem Dyb og
Søndre Dyb) samt Stadil Fjord ikke at kunne leve op til sin målsætning i 2015. Der henvises i øvrigt
til vandrammedirektivets basisanalyse del II for yderligere detaljer (Ringkjøbing Amt 2006c).

3.3.

Beskrivelse af Arter

Vandranke
Bestand: Vandrankens udbredelse i Ringkøbing Amt blev undersøgt i forbindelse med NOVANAovervågningen i 2004. Vandranke blev eftersøgt men ikke fundet i Stadil Fjord (Bundgaard 2006).
Foreløbig trusselsvurdering: Vandranke antages generelt at være en konkurrencesvag art, der kun
vokser, hvor miljøet har lave næringsstofkoncentrationer, eller hvor der er forstyrrelser, fordi stress
og forstyrrelser mindsker konkurrencen (Laursen 2003). Såfremt en population af vandranke skulle
sprede sig til Stadil Fjord fra den nærliggende Kimmelkær Landkanal, vil populationen være truet af
udkonkurrering fra andre arter.
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.1831), i alt ca. 54 ha.
Havlampret
Bestand: Havlampretten lever i havet og trækker kun op i vandløbene for at gyde. Ringkjøbing Amt
har kun kendskab til to observationer af havlampretten indenfor habitatområde 59. Disse observationer er sket i to tilløb til Stadil Fjord, Tim Å og Hover Å. I begge tilfælde på grus- og stenbund,
hvorfor de formodes at have været på gydevandring. Bestandens størrelse og dens gydesucces er
dog ukendt.
Foreløbig trusselsvurdering: De væsentligste trusler mod havlampretten vurderes generelt at være:
Manglende passage i vandløbene, dårlige fysiske forhold i vandløbene og organisk forurening af
vandløbene. Kendskabet til havlamprettens specifikke krav er dog mangelfuldt, og truslerne mod
havlampretten i habitatområde 59 lader sig derfor ikke nærmere vurdere.
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.1095). Havlampretten vurderes
at kunne gyde i alle vandløb indenfor habitatområde 59, forudsat den rette substratsammensætning er til stede. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 1.695 ha.
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Bæklampret
Bestand: Bæklampretten gennemfører hele sin livscyklus i vandløb og er derfor ikke knyttet til
Stadil Fjord eller Vest Stadil Fjord som sådan. Bæklampretten er fundet vidt udbredt i tilløbene
Ejstrup Bæk og Hover Å i forbindelse med Ringkjøbing Amts regionale undersøgelser (Balleby
2002). Egentlige kvantitative bestandsundersøgelser foreligger dog ikke.
Foreløbig trusselsvurdering: Bæklampretten vurderes generelt ikke at være truet i vandløbene
indenfor habitatområde 59.
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.1096). Bæklampretten vurderes at kunne gyde i alle vandløb indenfor habitatområde 59, forudsat den rette substratsammensætning er til stede. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 38 ha.
Odder
Bestand: I slutningen af 1950erne kunne man kun få et billede af odderens udbredelse ved at se
på antallet af skudte dyr. På daværende tidspunkt blev der nedlagt knap 500 oddere i Danmark. I
1967 blev odderen fredet, men på dette tidspunkt var den danske bestand gået drastisk tilbage.
Nedgangen fortsatte gennem 1970erne og 1980erne. I 1984-1986 viste en undersøgelse, at der
kun fandtes oddere i Midt- og Nordvestjylland. Odderen gik også tilbage i de andre europæiske
lande. Dette medførte at den i 1992, da direktivet blev implementeret i Europa, blev medtaget på
habitatdirektivets bilag II og IV, hvor arter der kræver udpegning af særlige bevaringsområder og
streng beskyttelse er medtaget. I 1996 viste en landsdækkende undersøgelse, at spredt sig.
Odderen blev, ud over de tidligere kerneområder, således også registreret i store dele af
Vendsyssel, Djursland og mod syd havde den bredt sig mod syd ned gennem Ringkøbing amt.
I forbindelse med NOVANA overvågningen, blev odderens forekomst igen undersøgt på 586 stationer fordelt over hele landet. I Ringkøbing amt blev forekomsten på 151 stationer ved vandløb, søer
og fjorde undersøgt. Der blev fundet positive spor efter odder på 136 af disse stationer. Inden for
habitatområde nr. 59 blev der registreret odder ved NOVANA undersøgelsen på samtlige 5
undersøgte stationer inden for området.
Foreløbig trusselsvurdering: På baggrund af odderens positive fremgang i Jylland i løbet af
1990erne, og forekomsten på flere lokaliteter i område nr. 59 vurderes der ikke umiddelbart at
være trusler mod den inden for habitatområdet. Det er dog vigtigt, at der forsat findes yngle- og
fourageringsmuligheder inden for området.
Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.1355). Ved
udpegningen er medtaget arealer langs kanten af Stadil - og Vest Stadil Fjord samt Mellem - og
Nordre Dyb. I alt vurderes det potentielle levested inden for habitatområde nr. 59 at udgøre ca.
3907 ha.
Rørdrum
Bestand: Det blev i 1997 vurderet, at den europæiske bestand af rørdrum var på ca. 10.000-12.000
ynglepar. Bestanden har generelt været faldende i Vesteuropa, mens der i Nordeuropa herunder
Danmark er registreret en fremgang gennem 1980erne og 1990erne. I 1980erne blev den danske
bestand opgjort til 24-40 par, dette antal var steget til 150-200 par i 1998. De danske ynglefugle er
koncentreret i Vejlerne og Maribo-søerne med spredte forekomster på andre lokaliteter, specielt
lang den jyske vestkyst (Pihl et al. 2003). Antallet af ynglende rørdrum var i slutningen af 1980erne
lavt inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41, der blev således registreret 2-4 par i perioden 19881989 (Falk & Brøgger-Jensen). Antallet af ynglepar ved Vest Stadil Fjord har efterfølgende været i
fremgang i perioden 1998-2000. I 1998 blev der således registreret 4 ynglepar, dette var i 2000
steget til 8 par (DMU 2001). Ringkjøbing Amt har ikke nye tal der belyser antallet af ynglepar i den
seneste 5 årige periode. Det er dog amtets vurdering, at der ikke er sket en tilbagegang i forhold til
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antallet i 2000. Det har ikke været muligt at finde data der belyser antallet af ynglende rørdrum
inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41. I forbindelse med NOVANA programmet skal der i 2008
foretages optællinger af ynglende rørdrum inden for fuglebeskyttelsesområderne.
Foreløbig trusselsvurdering: Rørdrum er i afhængig af større arealer af uforstyrret rørskov i brakeller ferskvandsområder. Vandstanden i yngleområdet skal være høj (min 15 cm) i yngletiden (1/21/6), således ynglelokaliteterne er sikre for evt. rovdyr.
Lokalt i fuglebeskyttelsesområde nr. 41 vurderes forholdene at være nogenlunde konstante, det må
dog forventes at der med tiden sker en udvidelse af områder med rørskov, hvilket vurderes at ville
være til gavn for områdets rørdrumbestand.
Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A021). Ved
udpegningen er medtaget arealer med eksisterende, tæt rørskov velegnet til skjul og reder, samt
lavvandede åbne vandflader i kanten af rørskoven til fouragering. I alt vurderes det potentielle
levested inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41 at udgøre ca. 701 ha.
Pibesvane
Bestand: Den samlede nordvesteuropæiske bestand er i 2002 opgjord til ca. 29.000 pibesvaner.
Bestanden har været i vækst siden 1970erne og er fordoblet frem til slutningen af 1990erne (Pihl et
al. 2003). I Danmark er bestanden i samme periode også øget. Der var således 2000-3000 fugle
ved de landsdækkende tællinger i 1970erne og 4.100-4.400 i starten af 1990erne (Laubæk 1995).
Som det fremgår af tabel 3.3.1. har bestanden af rastefugle inden for beskyttelsesområder nr. 43
været stabil eller svagt faldende fra 1983-2003. Pibesvaner anvender de åbne vandflader inden for
området som raste- og overnatningsområde. Pibesvanen lever næsten udelukkende af planteføde.
I slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne fouragerede de i dagtimerne næsten udelukkende på bundvegetationen i fjord- og søområder, i løbet af de seneste årtier har arten skiftet til
i langt overvejende grad at fouragere på landbrusarealer i og uden for fuglebeskyttelsesområdet.
(Laubæk 1995, Pihl et al. 2003). På baggrund af DMU´s optællinger er der indikationer på, at der
har været en lille fremgang i antallet af rastende pibesvane inden for område nr. F41. Antallet af
rastende fugle indenfor fuglebeskyttelsesområde nr. F41 havde således en middel forekomst på
307 og en maksimal forekomst på 372 i perioden 1992-1997. I den efterfølgende periode 19982003 blev der registreret en middel maks. forekomst på hhv. 465 og 961.
Tabel 3.3.1. Antallet af det maksimale antal rastende pibesvaner inden for EF-fuglebeskyttelsesområder nr.
41. Data fra 1987 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990, og data fra perioden 1992-2003 stammer fra
DMU.
1987

1992-1997

1998-2003

70

373

961

Foreløbig trusselsvurdering: Ved fortsat sikring af raste- og overnatningspladser er der ikke de
store kendte trusler for arten i området. Pibesvanen er generelt robust overfor menneskelige
forstyrrelse (Pihl et al. 2003).
Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet og er sammenfaldende for
sangsvane og tre gåsearter (bilag 59.A037). Der er medtaget store åbne vandflader (Sønder Dyb,
Stadil Fjord), og eng- og landbrugsområder omkring vandfladerne. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 6.343 ha.
Sangsvane
Bestand: Den vesteuropæiske bestand af sangsvane har været i kraftig vækst de sidste 25 år.
Bestanden er således øget med 50-75% i perioden 1974-1996, og bestanden er opgjort til ca.
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59.000 fugle. Den danske bestand har i samme periode vist en lignende stigning i antallet af rastende fugle. Der blev i perioden 1969-1973 registreret 5.400-10.800 fugle. Dette antal var ved den
seneste optælling i 2000 steget til 23.000 fugle (Pihl et al. 2003). Som det var tilfældet for pibesvane, ser det også for sangsvane ud til, at der er sket en lille fremgang i antallet af rastende fugle
inden for området (tabel 3.3.2.). Den maksimale forekomst inden fuglebeskyttelsesområde nr. 41 er
således steget fra 206 i slutningen af 1980erne til næstens 1000 fugle omkring årtusindskiftet. Som
pibesvaner fouragerede sangsvanerne tidligere også på bundplanter i fjord- og søområder, men er
nu skiftet til fouragering på de omkringliggende eng- og markområder (Laubæk 1995, Pihl et al.
2003).
Tabel 3.3.2. Antallet af rastende sangsvaner inden for EF-fuglebeskyttelsesområder nr. 41. Data fra 1989
stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990 og data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU.
1989

1992-1997

1998-2003

206

367

947

Foreløbig trusselsvurdering: Ved fortsat sikring af raste- og overnatningspladser er der ikke de
store kendte trusler for arten i området. Sangsvanen er som pibesvane generelt robust overfor
menneskelige forstyrrelse (Pihl et al. 2003)
Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet og er sammenfaldende
med pibesvane og tre gåsearter (bilag 59.A037). Der er medtaget store åbne vandflader (Sønder
Dyb, Stadil Fjord), og eng- og landbrugsområder omkring vandfladerne. I alt vurderes det samlede
potentielle levested at udgøre ca. 6.343 ha.
Grågås
Bestand: Siden 1960erne er den nordvesteuropæiske bestand steget kraftigt fra 20.000 til 200.000
fugle, også den danske yngle bestand er steget kraftig. Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41 er
der indenfor den seneste årrække også konstateret en fremgang i antallet af rastende grågæs. Der
blev således registreret et maksimalt antal på 3.150 fugle i perioden 1992-1997 og 4.101 fugle i
perioden 1998-2003 (tabel 3.3.4. ). Der er tale om danske ynglefugle der efter yngletiden suppleret
med et stærkt stigende antal grågæs fra den kraftigt stigende norske bestand. Gæssene raster og
fouragerer i sensommeren på stubmarker, hvor de finder spildkorn fra høsten, men de kan også gå
ind på uhøstede marker, hvor de kan forvolde stor skade. Som svanerne og de øvrige gåsearter
raster og overnatter de typisk på de større vandflader i området. (Pihl et al. 2003) Ofte fouragerer
gæssene også uden for området. De seneste år er der hvert år registreret et mindre men stigende
antal overvintrende grågæs på markarealerne inden for området.
Tabel 3.3.4. Antallet af rastende grågæs inden for EF-fuglebeskyttelsesområder nr. 41. Data fra 1989
stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990 og data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU.
1989

1992-1997

1998-2003

28

3.150

4.101

Foreløbig trusselsvurdering: Ved fortsat sikring af fouragerings-, raste- og overnatningspladser er
der ikke de store kendte trusler for arten bevaringsstatus. Der drives jagt på grågås i Danmark, og i
takt med den stor stigning i den danske og ikke mindst norske ynglebestand er der og så konstateret en markant stigning i jagtudbyttet af arten, der blev således skudt ca. 4.000 fugle fra
slutningen af 1960erne til omkring 11.000 fugle i første halvdel af 1990erne.
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Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A037). Der er medtaget større
åbne vandflader (overnatning) samt enge og landbrugsarealer i de to områder. I alt vurderes det
samlede potentielle levested at udgøre ca. 6.343 ha.
Kortnæbbet gås
Bestand: Den samlede bestand af kortnæbbet gås talte i 1990erne 30.000-40.000 fugle; bestanden
har været svagt stigende gennem 1990erne (Pihl et al. 2003). Der er inden for den seneste
årrække konstateret en markant fremgang i antallet af rastende kortnæbbede gæs inden for
området. Middel forekomsten og den maksimale forekomst var i perioden 1992-1997 således hhv.
5.131 og 10.158, mens den i den efterfølgende periode 1998-2003 var steget til hhv. 13.469 og
44.616. I 1998 blev der dels foretaget vandstandshævning i den nordlige del af Vest Stadil Fjord,
dels blev der oprettet vildreservat i området. Disse to markante ændringer i området har betydet, at
der er konstateret en markant fremgang for langt de fleste arter vandfugle, herunder en stor del af
de der er på områdets udpegningsgrundlag (Madsen et al. 2003). Som de to foregående arter og
de efterfølgende to gåsearter raster og fouragerer de kortnæbbede gæs både forår og efterår på
eng- og markarealer, mens de overnatter på de større vandflader i området. Ofte ses de kortnæbbede gæs på markarealer uden for fuglebeskyttelsesområdet. For at undgå skade på de nysåede
afgrøder, fodres gæssene med udlagt korn på 4-5 foderpladser i Vestjylland. I marts-april er stort
set hele verdensbestanden samlet i Danmark (Pihl et al. 2003).
Tabel 3.3.3. Antallet af rastende kortnæbbet gås inden for EF-fuglebeskyttelsesområder nr. 41. Data fra 1989
stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990 og data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU.
1989

1992-1997

1998-2003

11.457

10.158

44.616

Foreløbig trusselsvurdering: Ved fortsat sikring af fouragerings-, raste- og overnatningspladser
vurderes der ikke at være de store kendte trusler for arten. Der drives jagt på kortnæbbet gås, og i
takt med antallet er steget er også jagtudbyttet steget til ca. 2.000 fugle i begyndelsen af 1990erne.
Jagt vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at være en trussel for de rastende kortnæbbede gæs.
Potentielle levesteder: De udpegede potentielle levesteder ses på kortet og er sammenfaldende for
pibe-, sangsvane og tre gåsearter (bilag 59.A037). Der er medtaget store åbne vandflader (Sønder
Dyb, Stadil Fjord), og eng- og landbrugsområder omkring vandfladerne. I alt vurderes det samlede
potentielle levested at udgøre ca. 6.343 ha.
Bramgås
Bestand: Den samlede bestand af bramgås har været kraftig stigende i antal siden begyndelsen af
1950erne, hvor bestanden blev anslået til ca. 10.000 par. Ved den seneste opgørelse af verdensbestanden i 2002 blev der anslået en bestand på ca. 360.000 fugle. Den danske bestand af
bramgås har ligeledes været kraftigt stigende i denne periode. En stor del af den russiske bestand
trækker gennem landet på vej til Holland, men et stigende antal er konstateret overvintrende i
Danmark i specielt milde vintre (Pihl et al. 2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41 blev der
i 1997 og 1998 registreret hhv. 73 og 1.200 bramgæs, mens der i den efterfølgende periode er
registreret et maksimalt antal på 2.222 fugle. Naturgenopretningsprojektet ved Vest Stadil Fjord og
oprettelsen af vildtreservat vurderes, at have haft afgørende betydning for den store fremgang i antallet af rastende bramgæs i området (Madsen et al. 2003). Det er amtets klare vurdering, at dette
antal har været stigende frem til 2006. Bramgås fouragerer i lighed med de øvrige gåsearter på
eng- og markarealerne omkring Sønder Dyb og Stadil Fjord. De store vandflader benyttes også af
bramgås som raste- og overnatningsområde (Pihl et al. 2003).
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Foreløbig trusselsvurdering: På baggrund af de seneste årtiers markante fremgang vurderes artens
bevaringsstatus ikke at være truet såfremt fouragerings-, raste- og overnatningspladser fortsat
sikres.
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A037). Som for de foregående
svaner og gæs er der medtaget åbne vandflader samt enge og dyrkede arealer. I alt vurderes det
samlede potentielle levested at udgøre ca. 6.343 ha.
Krikand
Bestand: Den samlede europæiske bestand af krikand blev i 2002 opgjort til ca. 400.000.
Bestanden har været nogenlunde stabil siden 1970erne, der er dog set store fluktuationer fra år til
år. Krikanden lever en noget skjult tilværelse, hvor de ligger skjult i småsøer og skjult i den lukkede
vegetation. Krikand ses ofte i store flokke i selskab med de øvrige svømmeænder. Den har et
meget alsidigt fødevalg bestående af både plantefrø og invertebrater. Arten foretager også natlige
fourageringsture til småsøer, fugtige enge og stubmarker (Pihl et al. 2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41 er der set en kraftig stigning i antallet af rastende krikænder. Der blev således
registreret maksimalt 1.620 fugle i perioden 1992-1997, og helt op til 9.522 i perioden 1998-2003.
Vandstandshævningen og oprettelse af vildreservat har også for krikand haft afgørende betydning
for den meget store stigning i antallet af rastende fugle efter 1998.
Tabel 3.3.5. Antallet af rastende krikænder inden for EF-fuglebeskyttelsesområder nr. 41. Data fra 1989
stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990 og data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU.
1989

1992-1997

1998-2003

138

1.620

9.522

Foreløbig trusselsvurdering: På baggrund af de seneste års markante fremgang inden for området
vurderes artens ikke umiddelbart at være truet såfremt fouragerings-, raste- og overnatningslokaliteter fortsat sikres. Afgørende er at der ikke sker en eutrofiering af vandområderne. Krikand er en
udpræget flokfugl, som er følsom overfor menneskelige forstyrrelser især jagtudøvelse. Det
samlede danske jagtudbytte er i 1990erne faldet fra 75.000-100.000 fugle til 50.000-65.000 (Pihl et
al. 2003).
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A052) og vurderes i det store
hele at være sammenfaldende med spids- og skeand. Medtaget er randområderne på vandfladerne, samt våde og fugtige enge ved Vest Stadil Fjord. I alt vurderes det samlede potentielle levested
at udgøre ca. 2214 ha.
Spidsand
Bestand: Den samlede nordvesteuropæiske bestand af spidsand er i 2002 opgjort til 60.000 fugle.
Det vurderes, at bestanden i området har været stabil i perioden 1974-1996. Spidsand er en sjælden dansk ynglefugl med en anslået bestand på 150-175 par. Antallet af rastende spidsænder fluktuerer kraftig fra år til år, og der er ikke nogen entydig tendens, men vurderes dog at være stabil
(Pihl et al. 2003). Der blev registreret et maksimalt antal på 660 fugle i perioden 1992-1997, og 812
fugle i den efterfølgende periode 1998-2003. Også for spidsand vurderes vandstandshævningen
og oprettelsen af vildreservatet, at have afgørende betydning for fremgangen i rastende spidsænder efter 1998.
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Tabel 3.3.6. Antallet af rastende spidsænder inden for EF-fuglebeskyttelsesområder nr. 41. Data
fra 1989 stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990, og data fra perioden 1992-2003 stammer fra
DMU.
1989

1992-1997

1998-2003

12

660

812

Foreløbig trusselsvurdering: Eutrofiering af vandområder har tidligere haft stor betydning for
mængden af fødegrundlaget for rastende spidsænder. På baggrund af det stabile antal i rastende
spidsænder på landsplan, og den lille stigning der er konstateret inden for fuglebeskyttelsesområder nr. 41 vurderes der ikke umiddelbart at være trusler mod de rastende spidsænder dette
kræver dog, at fouragerings-, raste - og overnatningslokaliteter sikres. Spidsand ses ofte i store
flokke i selskab med de øvrige svømmeænder og er som disse følsom overfor menneskelige forstyrrelser især jagtudøvelse. Det samlede danske jagtudbytte af spidsand har været aftagende fra
10.000-15.000 fugle til 5-10.000 fugle i perioden 1969 til 2000 (Pihl et al. 2003).
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A052) og vurderes i det store
hele at være sammenfaldende med krik- og skeand. Medtaget er randområderne på vandfladerne,
samt våde og fugtige enge ved Vest Stadil Fjord. I alt vurderes det samlede potentielle levested at
udgøre ca. 2.214 ha.
Skeand
Den samlede vesteuropæiske bestand af skeand er i 2002 opgjort til 40.000 fugle. På trods af store
fluktuationer vurderes bestanden, at have været nogenlunde stabil siden 1970erne (Pihl et al.
2004). Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41 er der set en kraftig stigning i antallet af rastende
skeænder. Der blev således registreret maksimalt 17 rastende fugle i perioden 1992-1997, og op til
216 fugle i den efterfølgende periode 1998-2003 (tabel 3.3.7.) Skeanden fouragerer i større udstrækning end de øvrige svømmeænder på invertebrater, og det vurderes, at vandstandshævningen i forbindelse med gennemførelse af naturgenopretningsprojektet i vid udstrækning har skabt
langt bedre fourageringsmuligheder for områdets skeænder. Også oprettelse af vildtreservatet vurderes at have haft en gavnlig effekt for artens rastemuligheder i området.
Tabel 3.3.7. Antallet af rastende skeænder inden for EF-fuglebeskyttelsesområder nr. 41. Data fra 1989
stammer fra Falk & Brøgger-Jensen 1990 og data fra perioden 1992-2003 stammer fra DMU.
1989

1992-1997

1998-2003

27

17

216

Foreløbig trusselsvurdering: På baggrund af stigningen i antallet af skeænder inden for område nr.
41 efter 1998 vurderes der ikke umiddelbart at være trusler mod de rastende skeænder dette kræver dog, at fouragerings-, raste- og overnatningslokaliteter sikres. Skeand ses ofte i store flokke i
selskab med de øvrige svømmeænder og er som disse følsom overfor menneskelige forstyrrelser
især jagtudøvelse. Afgørende for fastholdelse af den positive bestandsudvikling, er også at der ikke
sker yderligere eutrofiering af fourageringsområderne.
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A052) og vurderes i det store
hele at være sammenfaldende med krik- og spidsand. Medtaget er randområderne på vandfladerne, samt våde og fugtige enge ved Vest Stadil Fjord. I alt vurderes det samlede potentielle levested
at udgøre ca. 2.214 ha.
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Rørhøg
Bestand: Den europæiske bestand blev i 1997 anslået til ca. 29.000 par og udviklingen i antal
vurderes til at være aftagende. Den danske ynglebestand har siden 1970erne der imod været
stærkt stigende. Det blev således vurderet at der i perioden 1970 frem til midten af 1990erne skete
en stigning fra ca. 100 par til 650 par. Arten vurderes at være mest talrig på øerne (Pihl et al.
2003). Inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41 blev bestanden af ynglepar i 1988-1989 anslået til
2-4 par (Falk & Brøgger-Jensen 1990). Det vurderes at antallet af ynglepar har været stigende
siden, der findes dog ikke optællinger af antallet af ynglende rørhøge i område nr. 41. Arten
overvåges i NOVANA programmet i 2007.
Foreløbig trusselsvurdering: Rørhøgene placerer deres reder i tæt rørskov og er således
afhængige uforstyrrede områder i perioden 1.4.-1.8. Arten fouragerer både over rørskov, enge og
dyrkede arealer. Rørskovsarealerne har generelt været stigende og med de mange forskellige
fourageringsmuligheder inden for område nr. 41, vurderes der ikke umiddelbart at være trusler for
rørhøg inden for området.
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A081). Der er medtaget våde
arealer dækket af mose og tagrør samt landbrugsarealerne omkring de åbne vandflader. Arealet af
det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 4.827 ha.
Plettet rørvagtel
Bestand: Både den danske og de europæiske bestand af Plettet rørvagtel fluktuere temmelig
meget fra år til år, men bestanden vurderes dog at have været faldende siden starten af 1980erne.
Den europæiske bestand blev i 1997 anslået til 50.000-180.000 par hvoraf 85% fandtes i Rusland
og Østeuropa (Pihl et al.2003). Arten har sandsynligvis altid været en sjælden ynglefugl inden for
fuglebeskyttelsesområde nr. 41, der blev således registreret 0-1 ynglepar i 1988 (Falk & BrøggerJensen 1990). Der forelægger ingen egentlige optællinger inden for område nr. 41, udbredelsen af
arten blev dog undersøgt i NOVANA programmet i 2005, hvor der blev registreret én fugl i den
nordlige del af Søndre Dyb. 2005 var generelt et meget dårligt yngleår for arten, og der blev overalt
registret meget få fugle.
Foreløbig trusselsvurdering: Arten er afhængig af større uforstyrrede mose- og tagrørsarealer med
stabil vandstand på ca. 5 cm i hele yngleperioden 1. april-15. juli. Udtørring/svingende vandstand
kan derfor være et stort problem for plettet rørvagtel da den herved lettere udsættes for prædation.
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A119). Der er medtaget våde
arealer dækket af mose og tagrør. Arealet af det potentielle levested vurderes at udgøre ca. 431
ha.
Pomeransfugl
Bestand: Siden 1998 er der i maj regelmæssigt konstateret rastende pomeransfugl inden for
fuglebeskyttelsesområder nr. 41. Arten registreres dels på de sandede landbrugsarealer i Vest
Stadil Fjord området, dels ved Stadilø som er de sandede landbrugsarealer mellem den sydlige del
af Søndre Dyb og Stadil Fjord. I Vest Stadil Fjord området er der registreret flest i maj 1998 med 87
fugle. Dette antal er faldet en smule gennem årene og der blev således registreret 60 i 2003 og 45 i
2005. I Stadilø området blev der i 1999 registreret 13 fugle dette antal var steget til 49 og 39 i hhv.
2003 og 2005 (DOFbasen). Observationerne inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41 er ret få og
spredte. Det vurderes, at antallet af rastefugle i området er nogenlunde konstant dog med visse
fluktuationer mellem de enkelte år.
Foreløbig trusselsvurdering: Pomeransfugl raster og fouragerer på de dyrkede arealer, hvor
afgrøderne er lave i begyndelsen til slutningen af maj (fx ærter). På baggrund af dette vurderes der
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ikke umiddelbart, at være forhold der virker truende på bestanden af rastefugle inden for fuglebeskyttelsesområde nr. 41.
Potentielle levesteder: Potentielle levesteder ses på kortet (bilag 59.A139). Medtaget er de
sandede langbrugsarealer i Vest Stadil Fjord området, specielt vigtige er arealerne ved Skelmosevej og arealerne nord for okkerbassinerne, arealerne ved Stadilø. De øvrige landbrusarealer
på østsiden af Søndre Dyb er ikke medtaget, men det kan dog ikke afvises af også disse til tider
anvendes som rasteområde. I alt vurderes det samlede potentielle levested at udgøre ca. 1.097 ha.
Sortterne
Bestand: I lighed med den europæiske bestand af sortterne har også den danske bestand været
udsat for en kraftig tilbagegang. På europæisk plan er bestanden reduceret med mere end 50%,
endnu værre ser det ud for den danske bestand, der er reduceret med omkring 85% (Pihl et al.
2003). I Jylland findes langt den største bestand i Vejlerne 36-45 par, enkelte par i Margrethe Kog i
Sønderjylland, og endelig 6-8 par i Mellemdyb i Vest Stadil Fjord. Ringkjøbing Amt har i forbindelse
med NOVANA overvågningen i 2004-2005 konstateret, at yngleparrene her stammer fra Nørresø
(habitatområde nr. 188), hvor arten tidligere ynglede i en hættemågekoloni (Bundgaard 2006).
Klosterhedens Statsskovdistrikt har i 2004 placeret nogle kunstige yngleøer i Mellemdyb om det
rent faktisk er disse sortterne benytter til redeplads vides ikke med sikkerhed.
Foreløbig trusselsvurdering: For at fastholde den lille ynglebestand i Vest Stadil Fjord er det
afgørende, at det sikres at der fortsat findes egnede ynglelokaliteter for sortternen. Det er derfor
vigtigt at området, og her især den nordlige del af Mellemdyb ikke får lov til at vokse til i tagrør. Det
kan derfor blive nødvendig med en vis pleje af området. Arten er dog også meget påvirkelig af
udefra kommende faktorer så som ugunstigt forhold i vinterkvarteret og under trækket samt
problematiske vejrforhold i yngletiden (blæst og regn). I regnfulde og våde somre sker det ofte at
sortterne ikke får afkom på vingerne.
Potentielle levesteder: Potentielle yngle- og fourageringsområder ses på kortet (bilag 59.A197).
Der er medtaget alle åbne vandflader i Vest Stadil Fjord området samt engområder der i mere eller
mindre grad fremstår med sjapvand. Arealet af det potentielle yngleområde vurderes samlet at udgøre ca. 888 ha.

4. Modsatrettede interesser
Det nuværende udpegningsgrundlag for Stadil og Vest Stadil Fjord (habitatområde nr. 59), giver
ikke anledning til at der vil være modsatrettede interesser for bevarelsen eller forbedringer af disse
med det nuværende vidensgrundlag.

5. Naturforvaltning og pleje
Nuværende plejeaftaler:
I kortbilag 15 kan det ses hvilke områder der er tegnet MVJ-aftaler på.

6. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper
6.1.

Terrestriske naturtyper

Ud over de naturtyper der er på udpegningsgrundlaget, er der ved Amtets kortlægning i 2005
fundet en habitatnaturtype, som kan ses i tabel 5.1.
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Tabel 5.1. Naturtyper som er kortlagt i habitatområdet nr. 59, men som ikke på nuværende tidspunkt er på
udpegningsgrundlaget. *Prioriteret naturtype. 1)Data stammer fra NOVANA kortlægning (2004-05). 2) Data fra
Ringkjøbing Amts regionale tilsyn (Ringkjøbing Amt 2006b).

Nr.

Naturtype

Forekomster

Areal (ha)

Kilde

Kortbilag

2140

*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

3

3,9

1)

8.2140

3260

Vandløb med vandplanter

-

36

2)

-

6.2.

Arter

Ud over de arter der er på udpegningsgrundlaget, har Amtet viden om forekomsten af følgende
habitatarter, som kan ses i tabel 5.2.
Tabel 5.2. Arter som er registreret i habitatområdet nr. 59, men som ikke på nuværende tidspunkt er på
udpegningsgrundlaget. 1) Data stammer fra NOVANA overvågningsprogrammet (2004-2005) samt 2)
Ringkjøbing Amt overvågning i perioden 1988-2005.

Nr.

Art

Kilde

Kortbilag

1106

Laks

1+2

-

Opgangslaks er flere gange fanget i forbindelse med Ringkjøbing Amts regionale tilsyn i tilløbet
Hover Å, hvilket viser, at laksen benytter Von Å (forbindelsen mellem Stadil Fjord og Ringkøbing
Fjord) samt en lille del af Stadil Fjord som migrationsrute. (Ringkjøbing Amt, 2006b) Opgangens
størrelse er ikke undersøgt, men vurderes at være lille, da der selv ved gennemfiskning af længere
strækninger af Hover Å kun er fanget få individer.

7. Manglende viden og yderligere Vidensbehov
Data til fremtidig administration af de internationalt beskyttede fuglearter.
For de fuglearter der er medtaget på udpegningsgrundlaget, bør det sires at der indsamles data
der i tilstrækkelig omfang belyser disse internationalt beskyttede fuglearters forekomst inden for
området. Viden om arternes forekomst og krav til yngle- og rasteforhold er af afgørende betydning
for at kunne udføre en forsvarlig administration af de udpegede EF-fuglebeskyttelsesområder.
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8. Bilag
Kortbilag
Naturtyper

1-3

Arter

4-7

Fugle

8-14

MVJ

15

Bilag
Dataark for søer

16-28
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