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Høringssvar til Natura 2000 område nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.                        

Specielt med henblik på F39 

I beskrivelserne er der efter vores mening en noget optimistisk vurdering af kvaliteterne i området. Det 

gælder generelt for vand, biotoper og dyreliv. Tilsyn og forvaltningen af dele af områderne trænger til et 

løft. 

 

Plejen af de lysåbne landskaber på Harboøre Tange varetages af køer, hvilket er rigtig godt. Ønskeligt ville 

være en mere reguleret afgræsning, der sikrede mere mosaikagtige arealer, med større variation i afgræs-

ning. Stærkt bekymrende er arealernes indhold af PFAS, der i værste fald kan resultere i, at arealerne ikke 

længere kan afgræsses! I givet fald skal der andre plejemetoder til i engene. De mange generationsforure-

ninger der er i og uden for Natura 2000 området Harboøre Tange kræver en omfattende kortlægning og 

analyse af diffusion og spredning af miljøgifte ind i området, og vil på sigt sikkert kræve afværgeforanstalt-

ninger. 

Klapninger fra uddybning af Thyborøn kanal og havn deponeres ganske tæt på Natura 2000 området. Dels 

som udbygning af havneområdet og en del i et depot syd for Rønland. Det er her ønske, at der er en om-

hyggelig vurdering af materialet, før anbringelse. Det samme må gælde i forhold til klapning i Nissum Bred-

ning.  

Fiskeri med bundskrabende redskaber må begrænses og varieres, således vegetation og bundforhold får tid 

til at restitueres. Ligesom flere muslingefarme ikke hører hjemme i bredningen. 

Det har været en stor gevinst med øerne der er skabt i lagunerne og i det såkaldte Cheminovahul (den er-

statnings sø der blev gravet vest for Thyborøn fjord, som erstatning for det sløjfede vådområde, der lå for 

foden af giftdepotet). Disse øer har givet nogle bedre ynglemuligheder for hættemåger, klyder og terner. 

Flydespærringerne omkring disse har givet en rimelig beskyttelse mod prædatorer. 

Trods forbudsskiltning er der meget ofte frit løbende hunde over engene. Der er en tendens til at man kø-

rer i sin bil, og så løber hunden langs vejen og ud over engene. 

Det vil være ønskeligt med en yderligere indsats i bekæmpelse af invasive arter, som Rynket rose, Mår-

hund, Mink og Vaskebjørn. 

Af hensyn til næringsstofbelastning af Nissum fjord bør lavbundsarealer i Natura 2000 områder ikke gød-

skes og sprøjtes fx dele af Plet enge. Ønskeligt ville det også være at forsinke næringsstofbelastningen der 

udledes til fjorden via pumpehuset ved den inddæmmede Vestersø. Det kunne være ved genslyngning og 

naturgenopretning. 

På sigt vil Lemvig by nedlægge et utidssvarende rensningsanlæg og pumpe spildevand til et udbygget rens-

ningsanlæg i Harboøre. Her er problemet, at det rensede spildevand ledes ud i en kanal gennem Plet enge 

til en meget lavbundet bredning. Derfor er det meget vigtigt at der sikres en effektiv rensning for kvælstof, 

fosfor, organisk reststof og mikroplast. 

Gjeller Sø og den mindre sø nord herfor er meget belastet af næringsstoffer, her ønskes der en plejeplan til 

forbedring af vandkvaliteten. 
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Forvaltningen af dette naturområde er meget lemfældig. Også her er der et stort problem med løsgående 

hunde, også selv om området plejes af får. Det er muligt på grusvej at køre til Nordstranden, men mange 

biler kører frit og frejdigt ad stier efter forgodtbefindende, også hen over de markante strandvolde. 

Follup Odde og området længst ude mod øst kunne være en vigtig yngleplads for Dværgterne, Klyde, Hav- 

og Fjordterne, hvidbrystet præstekrave, men færdsel og hunde gør det kun muligt at fuglene indimellem 

kan raste. Det kunne være ønskeligt med et mindre adgangsforbud derude i yngletiden. 

Mindre flokke af Lysbugede Knortegæs raster ofte her, men den største koncentration af disse fugle i lokal-

området er på Plet enge (Harboøre Tange) og den lavvandede del nord for Plet enge. 

Den menneskelige belastning af Gjellerodde, bliver på sigt ikke mindre, idet der planlægges at udlægge 

yderligere 80 sommerhuse i området. 

Heden plejes af får, men området trænger til at få fjernet en masse selvsåede Sitka nåletræer. Frøene spre-

des fra de gl. Sitka`er vest herfor. De trænger i øvrigt snart til at blive fældet og en ny fremadrettet be-

plantnings/plejeplan igangsættes. Lad de døde træer blive stående og det fældede træ blive liggende som 

dødt ved. 
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