Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Ederfugle ved Kragesand (foto Martin Jessen)

Beskrivelse
IBA-området Flensborg Fjord og Nybøl Nor dækker området fra Kobbermølle Bugt i bunden af Flensborg Fjord til

Pøls Rev øst for Kegnæs. Dertil kommer så Nybøl Nor og en række mindre søer i tilknytning til området.
Den yderste halvdel af Flensborg Fjord (Flensborg Yderfjord) og Nybøl Nor er EF-Fuglebeskyttelsesområde.
Adgangsforhold
Der er gode adgangsforhold til det meste af området. Flere steder er der gode obs-poster direkte fra offentlig
vej. Det er der bla. ved Sønderhav, Egernsund, Brunsnæs/Catrinesminde, Sønderborg og Sønderby på Kegnæs.
Desuden går Gendarmstien langs med kysten, hele vejen fra Padborg til Høruphav, så der er rige muligheder for
at gå i området.
Pga. området størrelse er det ofte en fordel at have en scope med. Især i de yderste områder i Sønderborg Bugt
og omkring Kegnæs.
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Fakta
Kommuner: Aabenraa, Sønderborg
Areal: 18660 hektar
Ejerforhold: Næsten 100%
statsejet
De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Jagt
- Windsurfing
De tre mest påkrævede
forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af muslingefiskeri
Sidevisninger
Denne måned: 237
Sidste måned: 467

Beskyttelse
Delvis EF-fugle-beskyttelsesområde (3350 ha)

Status
Området er primært et rasteområde for store mængder af vandfugle.
Sammensætningen af arterne ændrer sig en del i de forskellige dele af området. I de yderste områder, ved
Kegnæs, Sønderborg Bugt og syd for Broagerland ses der især mange Ederfugle, og der er ofte en hel del
Havlitter og Sortænder. Desuden er der gode chancer for bla. lommer og Fløjlsænder.

Længere inde i fjorden og i Nybøl Nor er det især Troldænder, Blishøns, Lappedykkere, Skalleslugere og
Hvinænder der dominerer. Dertil kommer ret gode chancer for bla. Havørn og Isfugl.
Søerne er også domineret af pæne antal af Troldænder (op til 6000 i Gråstensøerne), men i for- og efterår
raster der også en hel del svømmeænder. Bla. ses der en del Knarænder.
I umiddelbar nærhed af IBA-området raster der en en hel del Grågæs og Sangsvaner, og disse kommer også af og
til inden for selve området. Ofte gemmer der sig andre arter af gæs i de store Grågåseflokke.

