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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering


 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde


1210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Mulige virkemidler til truslen:


 Klinter eller klipper ved kysten1230 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 Strandenge1330 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


 Indlandsklitter med lyng og revling2320 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Mulige virkemidler til truslen:


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 


4010 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter


5130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)


6210 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund


6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop


6410 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand


7140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Afskæring af dræn og grøfter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


 Rigkær7230 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Afgræsning 


Høslet


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter8220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Mulige virkemidler til truslen:


 Havgrotter, der står helt eller delvis 
under vand


8330 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Mulige virkemidler til truslen:


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 Stilkegeskove og -krat på mager sur 
bund


9190 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Utilstrækkelig beskyttelse Mulige virkemidler til truslen:


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 184 Hammeren og Slotslyngen


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Hammeren og Slotslyngen160


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke 
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 planens beskrivelse af 
naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte. Den rettede tekst og figur 
4 til plan for Natura 2000-område nr. 184: 
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Figur 4. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændrirngen består i, at et areal på cirka 8 ha med bøg på mor er flyttet fra tilstandsklasse I til klasse 
II og et areal på cirka 9 ha med ege-blandskov er flyttet fra tilstandsklasse II til klasse I.”  
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Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i habitatområde nr. 160            Side 3  


1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Hammeren og Slotslyngen er udpeget som habitatområde nr. 160. 
Der er ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000-område. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H160 Hammeren og Slotslyngen 549 
 Samlet areal Natura 2000 549 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse.  
Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 
 


 
           Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 160. 
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Skovbevokset areal (ha.): 
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H160 Hammeren og Slotslyngen 266 251 15
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i habitatområdet, der er inkluderet i denne 
basisanalyse.  
 
På Hammeren er skovpartierne domineret af eg. Dele af skovarealerne er udlagt til 
græsningsskov 
 
På Slotslyngen dominerer eg ligeledes med mindre andele af bøg, birk og nåletræer. Dele af 
skovarealerne er udlagt til urørt skov, græsningsskov eller plukhugst ifølge 
naturskovsstrategien. 
 
En del af skovarealerne i skovområdet er tilgroningsskov efter at græsning blev opgivet i 
området fra midten af 1800-tallet. 
 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 160 udpeget af hensyn til 18 
habitatnaturtyper og 1 art. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) + 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde - 
1230 Klinter eller klipper ved kysten - 
1330 Strandenge - 
2320 Indlandsklitter med lyng og revling - 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 


eller store vandaks 
- 


3160 Brunvandede søer og vandhuller - 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) - 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter - 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 


bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
- 


6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 
mindre sur bund 


- 


6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, 
ofte med blåtop 


- 


7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende 
i vand 


- 


7230 Rigkær - 
8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter - 
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8330 Havgrotter, der står helt eller delvis under vand - 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
+ 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget.  
En stjerne angiver, at naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i Bornholms Regionskommunes eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 
 


3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA1. 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) 
Bilag 


9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund 


108,2 2.1 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 0,8 2.2 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 1,6 2.3 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1,7 2.4 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H160 er der i alt kortlagt 110,5 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
Der er registreret 18,2 ha habitatnaturtyper, der ikke er på udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for arter på 
de skovbevoksede fredskovsarealer. 


4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne og arter i 
Natura 2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der 
er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  
 
 
Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i tålegrænse-intervallet for 
skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet 
i den indre del af skovene 
• Andelen af det samlede areal med lav kronedækningsgrad (51-75 %) er relativ høj. Der 
vurderes at være behov for at undersøge kronedækningen i området nærmere for at konstatere, 
om det udgør en trussel for skovnaturtyperne. 
 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
 
Bevarelsen af de lysåbne hede- og overdrevstyper (4010, 4030, *6210, *6230) og af den dertil 
knyttede naturtype 5130 enekrat kan konflikte med naturtype 9160 Ege-blandskov, der har 
udviklet sig på tørre områder. Naturtype 91D0 *skovbevokset tørvemose vil typisk stå i 
forbindelse med 6410 tidvis våd eng, 7140 hængesæk eller 7230 *rigkær. Uden indgreb vil 
skovnaturtyperne kunne udvikle sig ved yderligere tilgroning, mens opretholdelse af de 
lysåbne naturtyper kan kræve rydning af skovnaturtyperne.  
 


6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter 
i området:  


 
• I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer, som administreres af Skov- og 
Naturstyrelsen. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper. Det betyder, at man i 
driften arbejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og opretholdelsen af et godt 
skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere sig på selvsåning. Med den 
naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at undgå pesticider. Anvendelsen af 
gødning er begrænset til udpegede pyntegrøntsarealer. Den naturnære skovdrift i statsskovene 
er nærmere beskrevet i "Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene". Statsskovene er 
certificeret efter FSC og PEFC systemerne. Det betyder, at en ekstern part løbende 
kontrollerer, at skovene lever op til certificeringskravene dvs. en bæredygtig skovdrift. 
• Skov- og Naturstyrelsen har udlagt store dele af arealerne i habitatområdet, der tilhører 
styrelsen, som urørt skov (60 ha), græsningsskov (125 ha) eller arealer med plukhugstdrift (11 
ha). 
• Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper 
Navn: Hammerknuden (id. 457100). Omfang: 167 ha. Fredet 1/12 1967 
Formålet med fredningen er at bevare området og åbne det for offentligheden. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a. at der ikke må foretages 
beplantning og hugst på området uden for haver og allerede dyrkede arealer. 
Navn: ”Hammersholm” (id. 024100). Omfang: 126 ha. Fredet 29/4 – 1907 
Navn: Langebjerg (id 264800). Omfang 8 ha. 
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Navn: Sænehus (id 591100). Omfang 2 ha. 
Navn: Galgebakken (id 366200). Omfang 8 ha. 
Navn: Hammershus (id 000007). Omfang 33 ha. 
Navn: Klippeløkke (id.052200). Omfang: 13 ha. Fredet 19/10 1936 
Formålet med fredningen er at bevare klippeløkkens skønhed og ejendommelighed. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at skovbeplantningen på 
området må bevares i sit nuværende omfang, men må ikke udvides til arealer der har ringe 
eller ingen trævækst. Ejeren må kun foretage træhugst efter tilladelse fra den tilsynsførende.  
• Mht. naturpleje i H160 henvises til beskrivelse i Bornholms Regionskommunes 
basisanalyse. 
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
9110 Bøgeskov på morbund 12,1 
9130 Bøgeskov på muldbund 5,5 
7220 *Kilder og væld med hård (kalkholdigt) vand 0,5 
Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn betyder, at den er særligt 
prioriteret af EU. 
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bevaringsstatus”. 
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Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 1.2: Kort over levesteder for arter 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove, inklusive ege-avnbøgeskove, (dvs. eg plus avnbøg dominerer 
kronedækningen af arealet), hvor jordbunden er mere eller mindre rig, og ofte fladgrundet 
(tidvist vandlidende eller højt grundvand), således at egen trives, mens bl.a. bøg ofte 
mistrives, samtidig med at vandbevægelse m.v. ikke er tilstrækkelig til at give en rig 
forekomst af ask.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type kan være dyrkede egeskove, tilgroningsskove og tidligere 
græsningsskove på fladgrundet bund, f.eks. i bunden af dale, i fladt terræn eller i nærheden af 
åbredder, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Følgende arter er karakteristiske 
for naturtypen: Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbær-potentil, skov-
hundegræs og lundranunkel. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er 
der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere 
findes majblomst, bølget bunke, liljekonval, krans-konval eller stor frytle.  
 
Definitionerne af typen i CORINE og i direktivets fortolkningsmanual er brede og supplerer 
delvis hinanden, således at hovedparten af de egeskove, som ikke umiddelbart kan indplaceres 
til en anden egetype vha. nøglen, må henføres til denne type. Egeskove, der vurderes kun at 
være egedominerede på grund af stævningsdrift af bøge-ege-skove på veldrænede jorder er 
ikke omfattet, men kan være omfattet af type 9120. Endvidere er egeskov med rig forekomst 
af ask og tilknyttet rig flora af kodriver/guldnælde/ramsløg undtaget, idet sådanne skove 
omfattes af Corine type 41.23, som ikke er på direktivet. Avnbøg kan være træarten med 
størst kronedækning, men rene eller næsten rene bestande af avnbøg hører ikke med, da det er 
Corine type 41.A, som ikke er på direktivet (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 108,2 ha i H160. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% 
Avnbøg  7,9    
Stilkeg  9,8    
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  94,6 13,6  108,2 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
37,6 7,9 62,6   108,2 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha 


7,1 101,1  
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha 


7,1 101,1  
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% 
101,1 7,1    


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på stævningsdrift på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


      


Nuværende     37,6 37,6 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
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A B C D E 


101,1 7,1    
 
 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Avnbøg 74,7 
Stilkeg 103,8 
Stor fladstjerne 18,1 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Avnbøg  64,9 15,4   80,3 
Navr     20,8 20,8 
Stilkeg 43,3 64,9    108,2 
Stor fladstjerne  79,5 7,9   87,4 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret invasive arter på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
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2.2 Data for *Skovbevoksede tørvemoser (91D0) 
 
2.2.1 Beskrivelse af naturtypen 
Vådbundsskov domineret af birk, skovfyr eller rødgran, som forekommer på relativt 
næringsfattig og sur bund med et højt grundvandsspejl, typisk på tørvejord. Tørst og alm. røn 
findes ofte sammen med de øvrige træarter. Der er som regel mosser til stede, ofte i form af 
tørvemos (Sphagnum). Typen er typisk et successionsstadium med birk i første trægeneration, 
hvorefter der kan ske indvandring af el eller ask. Bliver el, ask eller pil dominerende, er der 
tale om andre mere næringsrige typer vådbundsskov. Typen er således ofte et 
successionsstadium mellem en åben naturtype og en mere stabil sumpskovstype. Det 
indebærer, at typen hyppigt ikke kan sikres langsigtet på stedet grundet naturlig succession.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. For plantet skov omfattes endvidere kun birkedominerede arealer, og kun 
sådanne, hvor forholdene vurderet ud fra jordbund og bundflora er så våde, sure og 
næringsfattige at birken vil selvså sig i højere grad end mere næringselskende træarter. 
 
Typiske eksempler er skov på tilgroet tidligere hængesæk som i dele af Lyngby Åmose, og 
næringsfattige skovmoser, tilgroet med birk eller nåletræer, som det kan ses i Gribskov og en 
række andre steder. Ofte findes typen tillige på ødelagte højmoser som er groet til med især 
birk.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: hunde-hvene, dunbirk, grå star, stjerne-star, 
alm. star, næb-star, tørst, spidsblomstret siv, blåtop, skovstjerne, rødgran, skovfyr, 
tørvemosser (Sphagnum spp.), tranebær, mosebølle og eng-viol. Disse arters forekomst er 
ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. 
 
Typen findes ofte på og ved højmoser. Forekomst i disses laggzone kan være naturlig, mens 
forekomst på højmosefladen er unaturlig i Danmark og tegn på nedbrydning af en tidligere 
aktiv højmose. Ved kortlægning af højmosekomplekser adskilles 91D0 fra højmose (typerne 
7110 og 7120) ved at følge grænsen mellem skov og ”åben naturtype”, d.v.s. over eller under 
50 % kronedække af træer. Hvis fx laggzonen af en højmose er groet så stærkt til, at den 
dækkes af skov (typisk som følge af antropogen dræning, næringstilførsel og lignende), hører 
den til 91D0 i stedet for til højmose (7110/7120). Arealer, hvor bundfloraen er totalt 
bortskygget, undtages (DMU 2005b). 
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 0,8 ha i H160. 
 
2.2.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret selvforyngelse af karakteristiske træarter på de arealer hvor 
skovnaturtypen er kortlagt. 
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   0,8  0,8 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
0,8     0,8 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha 


 0,8  
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha 


 0,8  
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på spor med traktose/dybe spor på de arealer hvor skovnaturtypen 
er kortlagt. 
 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på stævningsdrift på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på græsningsdrift på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
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A B C D E 
0,8     


 
 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Blåtop 0,8 
Grå star 0,8 
Sphagnum spp.  0,8 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Blåtop  0,8    0,8 
Dunbirk   0,8   0,8 
Grå star  0,8    0,8 
Sphagnum spp.   0,8    0,8 
 
- Invasive arter.  
Der er ikke registreret invasive arter på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
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2.3 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.3.1 Beskrivelse af naturtypen 
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis 
vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er 
dunbirk, skovelm, hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller 
moseplanter, der trives med den rigelige tilgang af vand og næring.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én 
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb. 
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk, 
skov-elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset 
star, skov-star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skov-
storkenæb, engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor 
nælde. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed 
for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere findes alm. fredløs, alm. 
hæg, gråpil, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet 
fliglæbe, milturt-arter eller vorterod. 
 
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved 
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star, 
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en 
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller 
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit 
synligt kildevand frem (DMU 2005b).  
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 1,6 ha i H160. 
 
2.3.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% 
Ask  0,9    
Rødel  0,4    
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   0,9 0,7 1,6 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
0,4 0,9 0,3   0,6 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha 


 1,6  
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha 


0,4 1,2  
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på spor med traktose/dybe spor på de arealer hvor skovnaturtypen 
er kortlagt. 
 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på stævningsdrift på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Der er ikke registreret tegn på græsningsdrift på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
1,6     1,6 
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2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Akselblomstret star 1,1 
Alm. mjødurt 0,7 
Ask 0,9 
Engkarse 0,4 
Engnellikerod 0,3 
Rødel 0,7 
Skovstar 1,5 
Skovskræppe 0,4 
Stor nælde 0,9 
Vandkarse 0,4 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Akselblomstret star 0,9 0,3    1,2 
Alm. mjødurt  0,7    0,7 
Ask 0,9  0,3 0,4  1,6 
Dunbirk    0,4  0,4 
Engkarse  0,4    0,4 
Engnellikerod  0,3    0,3 
Rødel 0,4 0,3    0,7 
Skovstar  0,3 1,3   1,6 
Skovskræppe   0,4   0,4 
Stor nælde  0,9    0,9 
Vandkarse  0,4    0,4 
 
- Invasive arter.  
Der er ikke registreret invasive arter på de arealer hvor skovnaturtypen er kortlagt. 
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2.4 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 
2.4.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.4.2 Levested  
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året mest i skove og haver, men vandrer i 
marts-april ned til vandhuller efter vinterdvalen. Stor vandsalamander findes i solbeskinnet 
søer og vandhuller med rent vand. Den findes sjældent i vandhuller med surt vand.  
 
I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig her frem til slutningen af sommeren 
Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, yngler de sjældent. På grund 
af tilstedeværelsen af fisk, findes Stor vandsalamander normalt ikke i større søer. 
 
I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et 
overvintringssted (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt følgende som levested for Stor vandsalamander i 
fredskov i H160: Vandhuller i intervallet 100m2-2500m2, som er registreret af amterne som § 
3 områder, eller som registreres i forbindelse med Natura 2000 kortlægningen (Skov- og 
Naturstyrelsen 2006). Der er i alt kortlagt 1,7 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2. 


2.4.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Stor vandsalamander er formentlig generelt i tilbagegang, og 
bevaringsstatus usikker på trods af, at arten endnu er meget almindelig især i det sydøstlige 
Danmark (DMU 2000).  
 
I Rødlisten er Stor vandsalamander kategoriseres som ”ikke truet” (DMU 2007).  
 
Det vurderes, at Stor vandsalamander forekommer i H160, da Bornholms Regionskommune 
har fund af arten nær habiatområdet (Bornholms Regionskommune 2006).  
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


er stabile eller i udbredelse”, og 
• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens 


opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 


• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig.” 


(DMU 2003)
 
 
 
En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når  
 
• ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt 


sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levested”, 
og  


• ”artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket”, og  


• ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på 
langt sigt at bevare dens bestande”. 


(DMU 2003)
 
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. 
 
3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 
3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
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Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. 
 
Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor. På 6 % af det 
samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 1 – 10 % af arealfladen og kun i 
egeskovsnaturtypen (9160).  
 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området. 
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 13 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 87 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
Andelen af det samlede areal med lav kronedækningsgrad (51-75 %) er relativ høj. Der 
vurderes at være behov for at undersøge kronedækningen i området nærmere for at konstatere, 
om det udgør en trussel for skovnaturtyperne. 
 
Kronedækningsgraden i resten af området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke 
udgør en trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede 
kronedækningsgrad omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt 
hører til skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere stævningsdrift i H160. 
 
Nuværende græsningsdrift er konstateret på 34 % af det samlede areal med 
egeskovsnaturtypen (9160) og ikke på andre naturtyper. Der er ikke registreret 
skovnaturtypearealer med tegn på ophørt græsning. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har 
været væsentlige negative ændringer i arealet med naturvenlige driftsformer.  
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i 160 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. (Skov- og 
Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H160: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Allinge-Gudhjem 6,2 7,8 14,0 
Hasle 6,1 7,5 13,6 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen før 1/1 2007. Kvælstof-depositionen er angivet som kommunevise 
gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) og total N 
(samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 2 kommuner, der dækker H160, er således på 13,8 kg 
N/ha/år, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i intervallet med 
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tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 97 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 3 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen trussel for skovnaturtyperne og 
kilder og væld i området, da de hydrologiske forhold i området er overvejende naturlige. 
Enhver ændring i hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel. 
 
3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3 
 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret tilstedeværelse af invasive arter på de 
fredskovspligtige, skovbevoksede arealer, hvor der er registreret skovnaturtyper.  


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
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skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. 184 er der modtaget i alt 4 høringssvar fra Bornholms Kommune (ID 784), 
DOF-Bornholm (ID 646), DN-Bornholm og DOF-Bornholm (ID 1764) samt Bornholms Landbrug 
(ID 1786). 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Husdyrsgodkendelsesordningen  
 
Yderligere har høringssvarene bl.a. berørt følgende emne, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
2. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx

http://www.nst.dk/





 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Husdyrgodkendelsesordningen 
Høringssvar: 
Bornholms Landbrug oponerer mod, at fremtidige tilladelser til udvidelse af husdyrbesætninger skal 
baseres på totaldepositionen af ammoniak, og ikke den enkelte naturtypes tålegrænse.  
 
Naturstyrelsen: 
Administrationen af husdyrlovgivningen er henlagt til kommunalbestyrelserne og er ikke et emne 
for naturplanerne. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 184 
Der er ikke foretaget ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 184 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten.  
 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 184 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 184. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/, , som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, 
som planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 184 – Hammeren og Slotslyngen 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om 
miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørap-
port. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger af bilag 1 i lo-
ven.       
 
A. Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
af det enkelte område, 3) et indsatsprogram, der angiver retningslin-
jer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en overordnet mål-
sætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger 
og afvejning af modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet 
angiver både generelle og konkrete retningslinjer for den forvaltning, 
der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 år for fredskovs-
pligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse 
af sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsumme-
rer Natura 2000-planen jf. naturtyper og arter på områdets udpeg-
ningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode 
skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og 
starte en proces, der genopretter akut truet natur under hensyntagen 
til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder føl-
gende overordnede målsætning:  
  
• At skov- og lysåbne naturtyper i Hammeren og Slotslyngen sik-


res en god-høj naturtilstand.  
• At områdets naturtyper: våd hede, tør hede, kalkoverdrev, surt 


overdrev, tidvis våd eng og rigkær prioriteres højt, idet de er i 
fare for at blive forringede. 


• Derudover prioriteres arealer med naturtypen havgrotte højt, da 
området indeholder nogle af de få forekomster, der findes i 
Danmark. 


• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-
ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 


 
Relevante planer 
Størstedelen af Natura 2000-området er ejet af Skov- og Naturstyrel-
sen. Det forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, Bornholm, som udfører 
en lang række plejetiltag ift. flere forskellige natur- og turismerelate-
rede interesser i området. Der foretages f.eks. rydninger af hedeare-
alerne og bekæmpelse af gyvel på Hammeren og i Slotslyngen, tyn-
dinger og rydninger i skovene ved Hammersholm, afgræsning med 
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får på Hammerknuden, Hammershus og i Slotslyngen og afgræsning 
med kødkvæg på Hammersholm. Desuden foretages der vedligehol-
delse af vandrestier. 
 
Bornholms Regionskommune har foretaget naturpleje på Langebjerg. 
På Langebjergs vestlige, indhegnede del er der ryddet gennem årene 
1990-1995. Arealet afgræsses hovedsageligt af kreaturer, men se-
nest også af får. På den østlige del af Langebjerg begyndte kommu-
nen, at pleje i vinteren 2005/2006. Der er skovet i området og sat 
hegn, så det kan afgræsses. Store dele af skovarealerne, der især er 
ege-blandskov, forvaltes som urørt skov, plukhugstskov og græs-
ningsskov. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg 
af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, 
øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre naturtyper og le-
vesteder, som har ugunstig tilstand, tiltag, der kan imødegå forrin-
gelse. Planen vil sikre fortsatte levesteder for Stor vandsalamander. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, og 
der vil ske en stadig fragmentering af visse lysåbne naturtyper samt 
fortsat afvanding af naturarealer med tab af naturindhold til følge. 
 
Desuden skal planen sikre at både skov- og andre naturtyper ikke be-
lastes med mængder af luftbåret kvælstof der overskrider naturty-
pernes tålegrænser samt beskytte visse skovnaturtyper mod konver-
tering til andre træarter. 
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Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Strandeng (1330), da naturtypen har gode strukturforhold og 


ikke vurderes at være kritisk belastet af kvælstofdeposition eller 
andre trusler. 


• Havgrotte (8230), da typen ikke vurderes at være kritisk bela-
stet af nogen trusler. 


• Kalkoverdrev (6210), da naturtypen har gode strukturforhold og 
ikke vurderes at være kritisk belastet af kvælstofdeposition eller 
andre trusler. 


• Kildevæld (7220), da naturtypen har gode strukturforhold og ik-
ke vurderes at være kritisk belastet af kvælstofdeposition eller 
andre trusler. 


• Rigkær (7230), da naturtypen har gode strukturforhold og ikke 
vurderes at være kritisk belastet af kvælstofdeposition eller an-
dre trusler. 


 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Næringsrig sø (3150), brunvandet sø (3160) da laveste tåle-


grænse for N-deposition sandsynligvis er overskredet. 
• Våd hede (4010), da laveste tålegrænse for N-deposition er 


overskredet. 
• tør hede (4030), da laveste tålegrænse for N-deposition er over-


skredet. 
• tidvis våd eng (6410), da laveste tålegrænse for N-deposition er 


overskredet og arealet er af begrænset udbredelse. 
• hængesæk (7140), da højeste tålegrænse for N-deposition er 


overskredet. 
• Surt overdrev (6230), da laveste tålegrænse for N-deposition er 


overskredet. 
• 9110 Bøgeskov på mor, da laveste tålegrænse for N-deposition 


er overskredet. 
• 9130 Bøgeskov på muld, da laveste tålegrænse for N-deposition 


er overskredet. 
• 9160 Egeskove og blandskove, da laveste tålegrænse for N-de-


position er overskredet. 
• 91D0 Skovbevoksede tørvemoser, da laveste tålegrænse for N-


deposition er overskredet. 
• 91E0 Elle- og askeskove, da laveste tålegrænse for N-deposition 


er overskredet. 
• Stilkege-krat (9190), da laveste tålegrænse for N-deposition er 


overskredet (mosaik forekomst) 
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• Strandvolde med enårige planter (1210), kystklint/klippe 


(1230), indlandsklitter (2320), da naturtyperne ikke er kortlagt 
• Enekrat (5130), Indlandsklippe (8220), da naturtyperne ikke er 


tilstandsvurderet 
• Stor vandsalamander, da arten ikke er kortlagt 
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C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
For arealerne af våd hede (4010), tør hede (4030), kalkoverdrev 
(6210), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230) 
søges naturkvaliteten øget, således at alle arealer opnår høj/god na-
turtilstand. Arealerne søges udvidet/sammenkædet, hvor de natur-
givne forhold gør det muligt. Udvidelse og sammenkædninger sker 
under hensyntagen til de øvrige naturtyper på udpegningsgrundlaget, 
således at disse ikke forringes. 
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser.  
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv implementeret i dansk lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at 
areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede 
arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens 
retningslinjer for 1. planperiode. For Hammeren og Slotslyngen gæl-
der: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper 


forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgod-
kendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009. 
Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, her-
under fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spilde-
vand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrolo-
gi i våd hede (4010), tidvis våd eng (6410), hængesæk (7140), 
kildevæld (7220) og rigkær (7230). Det undersøges nærmere, 
hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig hydro-
logi i skovnaturtyper. 


1.3 Naturtypen havgrotte (8230) sikres en god vandkvalitet via 
vandplanen samt en fri kyst-dynamik. 


1.4 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig eks-
tensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode 
fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet. I særlige tilfælde 
kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være 
nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen, primært på are-
aler, som i forvejen i en længere periode har haft minimal eller 
ingen hugst.  


1.5 Der sikres velegnede levesteder for Stor vandsalamander. 
1.6 Invasive arter bekæmpes og deres spredning forebygges. 
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I henhold til vandplanen vurderes en gennemførsel af planen for 
vandopland 3.1 Bornholm under vandrammedirektivet ikke at inde-
bære væsentlige synergieffekter mellem vandplanens indsatsprogram 
for hovedvandopland 3.1 Bornholm og denne Natura 2000-plan. 
 
F. Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på 
en række faktorer ifølge lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes 
at være af væsentlig betydning.  
 
 
Planens  
indvirkning på 


 
På- 
virkes 


Ingen  
Påvirk-
ning 


 
 
Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 


Befolkningen x  De rekreative oplevelser i tilknytning 
til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag.  


Menneskers sundhed  x  


Fauna og flora x  Er redegjort for. 


Jordbund  x  


Vand x  Er redegjort for – se i øvrigt vand-
plan for vandopland 3.1 Bornholm 


Luft  x  


Klimatiske faktorer  x  


Materielle goder  x  


Landskab x  Et varieret landskab bestående af 
forskellige landskabstyper fastholdes 
og udbygges. Fragmentering af land-
skabet imødegås. 


Kulturarv, herunder kirker  x  


Arkitektonisk arv  x  


Arkæologisk arv  x  
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
G. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer.  Fragmentering af naturtyper og levesteder er imødegået 
ved genskabelse af våd hede (4010), tør hede (4030), kalkoverdrev 
(6210), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410) og rigkær 
(7230).  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
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Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Forekomsterne af tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230) skal 


sikres høj/god naturtilstand på de eksisterende arealer. Area-
lerne skal søges udvidet/sammenkædet, hvor de naturgivne 
forhold gør det muligt. 


 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Skovnaturtyperne sikres. Der kan være tale om en dynamisk si-


tuation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, 
der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 


3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-
fattet af lovgivningen, sikres mod ødelæggelse. 


 
Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Pleje af våd hede (4010), tør hede (4030), kalkoverdrev 


(6210), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410) og rigkær 
(7230) prioriteres højt. Arealerne skal søges udvi-
det/sammenkædet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. 


 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
Våd hede (4010), tør hede (4030), kalkoverdrev (6210), surt over-
drev (6230), tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230) har på nationalt 
og regionalt niveau haft en stor tilbagegang, og i Danmarks afrappor-
tering til EU vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være ugun-
stig. I bilag 1 i By- og Landskabsstyrelsen 2007: ”Natura 2000-ret-
ningslinjer for målfastsættelse og indsatsprogram” er rigkær og kalk-
overdrev derfor opført som en truet naturtype. Der vil derfor blive 
gjort en indsats for at øge arealerne af de seks naturtyper. Da urørt 
skov alt overvejende er aktuel på gamle skovbevoksede arealer, vil 
der sjældent opstå konflikter i forhold til driften af lysåbne naturty-
per. Udvidelse af arealer med rigkær (7230) kan være i modstrid med 
bevarelse af elle- og askeskov (91E0). Hvor skovtypen er gammel og 
veludviklet bevares den, mens det kan tillades at skove yngre stadier 
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af skovnaturtypen, hvor den er indvandret på gamle veludviklede rig-
kærsarealer. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Områdets truede naturtyper prioriteres højt. Det gælder arealer med 
våd hede (4010), tør hede (4030), kalkoverdrev (6210), surt over-
drev (6230), tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230). Arealer af na-
turtyperne søges udvides/sammenkædet. Udvidelse af arealer med 
rigkær (7230) kan være i modstrid med bevarelse af elle- og aske-
skov (91E0). Hvor skovtypen er gammel og veludviklet bevares den, 
mens det kan tillades at skove yngre stadier af skovnaturtypen, hvor 
den er indvandret på gamle veludviklede rigkærsarealer. 
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning 
og gode spredningsmuligheder for naturtypernes karakteristiske og 
sjældne arter samt for arten på udpegningsgrundlaget.  
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen fortsætte og medføre 
en forringet status for de prioriterede dele af områdets udpegnings-
grundlag. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området 
forbedres via et forbedret naturgrundlag, samtidig med at vandpla-
nen bidrager til at nedsætte næringsstofbelastningen i de akvatiske 
naturtyper. 
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Strandtudse, Grønbroget Tudse og Løvfrø findes i området. Planens 
gennemførsel vurderes dog ikke at få negative konsekvenser for disse 
bilag 4-arter.  
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NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: 


Hammeren og Slotslyngen 
 


 
Hammerknuden, Sandvig, Slotslyngen og Allinge fra luften. Habitatområdet indrammet med turkis 


linie. Luftfoto fra 2004, DDO©, COWI 
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1. Beskrivelse af området 
NATURA 2000-området rækker fra nordspidsen af Bornholm og ned langs vestkysten mod Vang og 
dækker ca. 549 ha, se figur 1.1 og tabel 1.2. Områdets topografi er meget varieret. Der findes flere 
sprækkedale, hvoraf den største er opfyldt af Hammersø (udenfor habitatområdet). Desuden kan 
nævnes Mølledalen og Finnedalen der afgrænser Slotslyngen fra Hammershus og det bagvedliggende 
bornholmske landskab. Vestkysten er meget stejl mens istidens gletcherfremstød har givet den østlige 
del af Hammerknuden har en mere afrundet facon, hvis overordnede form og retning går igen i det frit 
beliggende Langebjerg. Højeste punkter er 76 m på Langebjerg, 82 m ved Hammerfyr, imens 
Slotslyngen når 91 m og store dele af dette areal ligger over 80 m-koten. 
Hammershus Slotsruin er områdets i særklasse største og vigtigste turistlokalitet, men Hammerknuden 
og Slotslyngen er også i sig selv vigtige turistlokaliteter og midt mellem Hammersø og Hammershus 
ligger et feriecenter. Mest gennemgribende er den menneskelige påvirkning i stenbruddet ved 
Hammersøens sydende, hvor brydning af granit i 90 år indtil 1970 har efterladt et kæmpe 
stenbrudsområde (3). 
 


 


 
Figur 1.1. Kort over habitatområde 160. 
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Nr. Natura2000 Navn Areal (ha)


H160 DK007X243 Hammeren og Slotslyngen 549


Tabel 1.2: oversigt over det habitatområde der er inkluderet i denne basisanalyse. 
 
Indenfor habitatområdet er 212 ha. omfattet af strandbeskyttelseslinie og 276 ha. af skovbyggelinie. 
Dertil 32 beskyttede fortidsminder (i omfang fra ét skåltegn på en klippeflade til hele Hammershus 
Slotsruin) og 11 tinglyste til dels overlappende fredninger, se tabel 1.3. 
 
Fredningsnr. år Navn Formål Fredet 


areal 
(ha) 


Areal indenfor 
habitatområde 
(ha) 


K-22-03 1907 Hammersholm Æstetisk fredning 124,82 123,80 


K-22-28 1908 1e og 1y, Hammersholm Æstetisk fredning 1,91 1,91 


K-22-02 1908 Hammershus Æstetisk fredning 21,70 21,70 


K-22-21 1909 1ah, Hammersholmgård Æstetisk fredning 11,19 11,19 


K-22-04 1918 Sandvig Feriepark Æstetisk fredning 7,88 7,78 


K-22-07 1929 Hammersholm Træer 0,17 0,17 


K-22-11 1962 Langebjerg Landskabsfredning 7,99 7,80 


K-22-14 1967 Hammerknuden Landskabsfredning 181,35 179,56 


140-04-05 1936 
Troldbjerg, 17b m.fl., 
Rutsker Klippeløkker 12,25 11,75 


K-22-06 1925 Salomons Kapel Fortidsminde 0,34 0,34 


K-22-29 1977 Sandvig Feriepark Bebyggelsesregulering 7,88 7,88 


Tabel 1.3: Oversigt over fredninger i Habitatområde 160. 


Slotslyngen og Hammerknuden var før i tiden del af det vidtstrakte græssede hedeområde på 
Bornholm: Højlyngen. Stadigvæk er der meget hede og overdrev indenfor habitatområdet, se tabel 1.4, 
selvom skovbevoksninger særligt i Slotslyngen længe har været i fremgang. Skoven er i overvejende 
grad selvsået løv- eller løvblandskov af eg, kirsebær birk og skovfyr. Mange steder ses rester af 
hedefloraen nede under træerne eller på tynd jord over talrige træløse klippepartier. I de dybe 
sprækkedale og i sænkerne i terrænet er vandløb og småsøer. Hvor der er skovdækket ses her en frodig 
skovbundsflora. Kildevæld findes især ved foden af klipperne langs kysten, imens strandengsvegetation 
hovedsageligt optræder punktvis imellem beskyttende skær og forklipper i havstokken. 
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Naturtype Areal (ha) eller længde Antal 


Fredsskov* 66,87 - 


Overdrev 24,65 10 


Hede 193,21 6 


Mose 0,73 1 


Eng 3,89 2 


Sø 15,96 28 


Vandløb 3,02 km 2 


Strandeng 1,55 66 (heraf 1 på 4772 m² resten < 
2500m²) 


Areal i omdrift 69,04  


Øvrige (fx læhegn, bebygget areal) 0,37  


Tabel 1.4: Oversigt over arealudpegninger og –anvendelse i Habitatområde 160 (4, 5). *Af de fredskovspligtige 
arealer overlapper 5,45 ha. med §3-hedearealer. 


2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 og 2.2 er habitatområde nr. 160 udpeget af hensyn til 18 habitatnaturtyper 
(2) og een art. Under kortlægningen blev naturtype 2320 Revling-indlandsklit dog ikke fundet. Dette 
skyldes at typen primært er defineret geologisk og ikke botanisk. Når man går i felten opfattes de meget 
tynde sandlag over klipperne (hvis sandet overhovedet kan erkendes under vegetationen) ikke som klit 
eller indlandsklit. I Bilag 2 ses et jordartskort over Hammerknuden med placering af flyvesandet 
(lysegrøn signatur). Det viser at det især er på den centrale del af Hammerknuden, der er aflejret 
flyvesand og man kunne være opmærksom på at typen måske her ikke skulle være kortlagt som 4030, 
men 2320, såfremt man ønsker at fastholde at det tynde lag af flyvesand er tilstrækkeligt til at udgøre en 
klit.  
Der blev også kortlagt naturtyper, der ikke allerede forekommer på udpegningsgrundlaget. Se afsnit 7. 
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Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen 


Kode Naturtype Kortlagt areal (ha) Antal forekomster  


1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde Ikke kortlagt  


1230 Klinter eller klipper ved kysten 8,52 3) 8 3) 


1330 Strandenge 0,81 2) 1 


2320 Indlandsklitter med lyng og revling 0 0 


3150 
Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks 


Ikke kortlagt  


3160 Brunvandede søer og vandhuller Ikke kortlagt  


4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 40,07 2) 5 


5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 31,44 3) 6 3) 


6210 
Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)


6,18 2) 6 


6230 
*Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund 


22,93 2) 14 


6410 
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop 


0,38 2) 5 


7140 
Hængesæk og andre kærsamfund dannet 
flydende i vand 


0,10 2) 2 


7230 Rigkær 2,24 2) 6 


8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter 17,04 3) 6 3) 


8330 
Havgrotter, der står helt eller delvis under 
vand 


Ikke kortlagt  


9160 
Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund 


Ikke kortlagt 1)  


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser Ikke kortlagt 1)  


91E0 
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og 
væld 


Ikke kortlagt 1)  


Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde 160. 
Noter: 1) Skov naturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i denne basisanalyse. 2) Naturtypen er 
omfattet af NOVANA-programmet. 3) Naturtypen er kun kortlagt i sammenhæng med andre kortlagte 
naturtyper (mosaikforekomst). * Prioriteret naturtype 


 
Kode Artsnavn Antal fund Potentielt areal (ha) 


1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 0 16,7


Tabel 2.2. Oversigt over den art, der aktuelt indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde 160. Artens 
potentielle leveareal er opgjort som det samlede areal af §3-søer og moser indenfor habitatområdet. 
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3. Datapræsentation 
Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen 


Kode Naturtype Datatype Litteraturliste nr.:  


1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde Ingen data - 


1230 Klinter eller klipper ved kysten 
NOVANA-kortlægning 2006 
(ikke fyldestgørende) 


2, 4 


1330 Strandenge NOVANA-kortlægning 2006 2, 4 


2320 Indlandsklitter med lyng og revling 
NOVANA-kortlægning 
2006: Ingen data 


Se kap 1  


3150 
Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks 


Ingen data Ikke kortlagt - 


3160 Brunvandede søer og vandhuller Ingen data Ikke kortlagt - 


4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) NOVANA-kortlægning 2006 2, 4 


5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
NOVANA-kortlægning 2006 
(ikke fyldestgørende) 


2, 4 


6210 
Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)


NOVANA-kortlægning 2006 2, 4 


6230 
*Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund 


NOVANA-kortlægning 2006 2, 4 


6410 
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop 


NOVANA-kortlægning 2006 2, 4 


7140 
Hængesæk og andre kærsamfund dannet 
flydende i vand 


NOVANA-kortlægning 2006 2, 4 


7230 Rigkær NOVANA-kortlægning 2006 2, 4 


8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter 
NOVANA-kortlægning 2006 
(ikke fyldestgørende) 


2, 4 


8330 
Havgrotter, der står helt eller delvis under 
vand 


Ingen data. - 


9160 
Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund 


Ingen kortlægningsdata - 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser Ingen data - 


91E0 
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og 
væld 


Ingen data - 


 
Kode Artsnavn Datatype Litteraturliste nr. 


1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) Tilsyn 2006 4 


 
Vandløb 
Der findes §3-beskyttede vandløb, der løber i Finnedalen (B-målsat) og i Mølledalen (Ej målsat). Der er 
ikke foretaget faunaundersøgelser i disse vandløb. 
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Planter: 
Natur og miljø har kendskab til 571 plantearter fra habitatområdet, se Bilag 3, hvoraf hovedparten ikke 
er dokumenteret i forbindelse med kortlægningen. Iblandt arterne er der gamle kulturplanter som Alm. 
Hjertespand, Bulmeurt, Peberrod og Rød Tandbæger og de rødlistede bregner Rundfinnet og Sort 
Radeløv samt en række fredede orkideer. Fx huser Langebjerg en mindre bestand af Hylde-Gøgeurt. 
  
Dyr 
Stor Vandsalamander er set lige udenfor habitatområdets grænser og findes med stor sandsynlighed  
også indenfor områdets grænser. Desuden er bilag IV-arterne Strandtudse, Grønbroget Tudse og 
Løvfrø kendt fra habitatområdet (4). 
Der har tidligere (1942, 1981) været fundet Bred Vandkalv i Ankermyr, men arten blev ikke fundet ved 
NOVANA-artsovervågningen i 2004 (8).  
Der har i 2006 ynglet Vandrefalk ved Slotslyngen (9). I 2005 Trane i Ankermyr (4). 


4. Foreløbig trusselsvurdering 
I forbindelse med kortlægningen af de 18 lysåbne terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering 
af udbredelsen af en række naturtypekarakteristiske strukturer. Disse strukturer er delt op i negative og 
positive strukturer. De positive strukturer er tilstede i veludviklede forekomster af naturtyperne 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 4.1.a-i giver en oversigt over de enkelte naturtypers arealmæssige fordeling i forhold til deres 
indhold af positive og negative strukturer (2). Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som 
tilsyneladende ikke er udsat for nogle nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt 
udviklede naturtyper, der antageligt påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 
 


160-1330 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 100% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 0% 


Tabel 4.1.a: Strandeng (0,81 ha) 


160-4010 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 11% 89% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 0% 


Tabel 4.1.b: Våd hede (1,42 ha) 


160-4030 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 13% 0%
S 0% 0% 87%
I 0% 0% 0%


Tabel 4.1.c: Tør hede (40,07 ha) 


160-6210 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 16% 84%
S 0% 0% 0%
I 0% 0% 0%


Tabel 4.1.d: Kalkoverdrev (6,18 ha)
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160-6230 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 11% 5% 24% 
S 0% 4% 44% 
I 0% 0% 13% 


Tabel 4.1.e: Surt overdrev (22,93 ha) 


160-6410 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 100% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 0% 


Tabel 4.1.f: Tidvis våd eng (0,38 ha) 


160-7140 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 0% 10% 
S 0% 90% 0% 
I 0% 0% 0% 


Tabel 4.1.g: Hængesæk (0,10 ha) 


 


160-7220 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 2% 68%
S 2% 0% 19%
I 0% 0% 9%


Tabel 4.1.h:  (1,36 ha) 


160-7230 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 0% 27%
S 0% 73% 0%
I 0% 0% 0%


Tabel 4.1.i: Rigkær (2,24 ha) 


 


 


 


 


 


Det fremgår at naturtyperne 1330 strandeng, 4010 våd hede og 6410 tidvis våd eng har udbredte 
positive strukturelementer og kun spredte eller fraværende negative strukturer, 6210 *kalkoverdrev og 
7220 *kildevæld har overvægt af areal med både udbredte negative og positive strukturer, imens 
overvægten for 7140 hængesæk og 7230 *rigkær ligger på arealer med spredte negative og positive 
strukturer. Værre står det til med 4030 tør hede og 6230 *surt overdrev der har en arealmæssig 
overvægt med udbredte negative og spredte eller helt fraværende positive strukturer. 
 
At arealprocenterne for naturtype 6230 sumerer op til 101% skyldes en afrundingsfejl. 
Der er ikke bedømt strukturelle elementer i naturtyperne 1210, 1230, 2320, 3150, 3160, 5130, 8220, 
8330, 9160. 91D0 og 91E0 siden disse ikke var mål for kortlægning eller (2320) ikke vurderet var til 
stede. 


4.1. Eutrofiering 
Baggrundsbelastningen på Bornholm med ammoniak ligger omkring 14 kg N/ha/år (7). Den kan dog 
reelt være lavere, da der ikke ligger større husdyrbrug i umiddelbar nærhed til habitatområdet. 
Habitatområdet ligger ideelt i forhold til lokale påvirkninger af landbrugsproduktion. Jorden på denne 
del af Nordbornholm er særdeles klippefyldt og vanskelig at dyrke. I nærområdet ligger der derfor kun 
få større landbrug, der alle ligger syd eller øst for habitatområdet. 
 
Området indeholder naturtyper (fx 7140) med en lav tålegrænse (5-10 kg N/ha/år) og flere naturtyper 
(fx 4030, 6210 og 6230), hvor tålegrænsen er fastsat til 10-20 kg N/ha/år. Tålegrænsen for flere af 
typerne kan altså med den nuværende baggrundsbelastning være overskredet.  
Eutrofiering kan registreres i naturtyperne som fx tilgroning med vedplanter eller en ændret 
artssammensætning således at mere næringselskende arter begynder at dominere. Disse forhold 
registreres som negative strukturer og det kan dermed skyldes en høj grad af eutrofiering koblet med en 
for ekstensiv drift at typer som 4030 og 6230 har mange negative strukturer (se kapitel 4).  
 
Der er kun registreret påvirkninger af landbrugsdrift i en mindre del (6%) af 6210. Ikke i øvrige typer. 
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4.2. Tilgroning 
Tilgroning kan både forekomme med høje græsser og urter og med vedplanter. Arealandelen af 
vedplanter i de enkelte naturtyper fremgår af tabel 4.2.1. 
 
SUM AF AREAL 
(HA) 


AREALANDEL MED VEDPLANTER (KRONEDÆKKE)  
  


Habitattype 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Hovedtotal 
1330 100% 0% 0% 0% 0% 100% 
4010 11% 0% 0% 89% 0% 100% 
4030 0% 1% 92% 7% 0% 100% 
6210 10% 6% 0% 0% 84% 100% 
6230 51% 34% 14% 1% 0% 100% 
6410 0% 0% 100% 0% 0% 100% 
7140 0% 0% 0% 100% 0% 100% 
7220 19% 10% 0% 68% 3% 100% 
7230 0% 5% 95% 0% 0% 100% 
Hovedtotal 1% 1% 96% 2% 0% 100% 
Tabel 4.2.1. Oversigt over arealandel med vedplanter i de enkelte naturtyper. Registreret under kortlægningen 
2006.  
 
Under kortlægningen i 2006 blev vegetationsstrukturen beskrevet som arealandele af naturtypen med 
forskellige højder af græs- og urtevegetationen. Dette kan bl.a. bruges til en fortolkning af hvor udbredt 
tilgroningen af naturtypen er. 
Betydelige arealandele med høj (over 50 cm) og middelhøj (15-50 cm) vegetation ses bl.a. hos 
naturtyperne  6230, 7140 og 7230. Typer der også indeholdt en høj andel af negative strukturer. 
Den våde hede (4010) indeholder dog også en del høje græsser og urter, men i denne type udgør de en 
naturlig del af typen og er som sådan ikke en negativ struktur. 4010 indeholder fx blåtop, der er en høj 
græsart. Derimod ses tilgroningen med vedplanter i denne type at udgøre et problem (se tabel 4.2.1). 
 
Tilgroning modvirkes af drift med græsning og høslæt, hvor dyrene eller slættet medvirker til at holde 
vegetationen lav. Typerne 1330, 4010, 6210 og 7220 græsses 100%. Der forekommer ikke 
afgræsning/høslæt i 7140 og kun på 0,26% af 6410’s areal. Rigkærene (7230) og store områder af heden 
(4030) afgræsses stort set (7230 :95%; 4030: 87%) heller ikke og det afspejler sig igen i den høje 
tilgroningsgrad og den høje andel af negative strukturer i disse typer.  


4.3. Hydrologi 
Der ses tegn på afvanding i en mindre del (5-10%) af 7220 (væld) og 7230 (rigkær). Det er typisk hvor 
de ligger i et område med landbrugsmæssig drift. Hvor de ligger uforstyrret langs kysten er der ingen 
regulering. 


4.4. Invasive arter 
Der er i kortlægningen 2006 registreret invasive arter i de forskellige naturtyper. De invasive arter 
udgøres primært af fx rødgran og gyvel. I tabel 4.4.1 ses dækningen af de invasive arter i de naturtyper, 
hvor de er registreret. Fx dækker de invasive arter i 93% af naturtype 4030’s areal mellem 1 og 10 %. 
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 DÆKNINGSGRAD AF INVASIVE ARTER   
Habitattype 1-10% 10-25% 25-50% Hovedtotal 


1330 100% 0% 0% 100% 
4010 100% 0% 0% 100% 
4030 93% 0% 7% 100% 
6210 100% 0% 0% 100% 
6230 96% 4% 0% 100% 
6410 0% 100% 0% 100% 
7140 100% 0% 0% 100% 
7220 97% 3% 0% 100% 
7230 100% 0% 0% 100% 


Hovedtotal 8% 91% 0% 100% 
Tabel 4.4.1. Oversigt over registreret dækning af invasive arter i de kortlagte naturtyper. 


 
Der findes også rynket rose langs kysten bl.a ved Sæne Havn. 


4.5. Arealmæssige ændringer siden 1994 
Natur og Miljø har ikke kendskab til deciderede arealmæssige ændringer indenfor habitatområdet siden 
1994 bortset fra ændringer i drift, rydningsarbejder  o. lign. 


4.6. Forstyrrelse af arter 
Der er ikke kendskab til forstyrrelse af stor vandsalamander.  
Bornholms Statsskovdistrikt forsøger på bedste vis at håndtere den store publikumsfærdsel i området 
og den ynglende Vandrefalk. Nærområdet til reden har i en periode været afspærret. 


4.7. Andre trusler 
Der forekommer et vist slid fra publikumsfærdsel, men det er overvejende knyttet til de markerede 
stier. Natur & Miljø har ikke umiddelbart kendskab til andre interesser eller typer af sager, der kan 
udgøre en trussel mod de arter og naturtyper habitatområdet er udpeget for at beskytte. 


5. Modsatrettede interesser  
Bevarelsen af de lysåbne hede- og overdrevstyper (4010, 4030, *6210, *6230) og af den dertil knyttede 
naturtype 5130 enekrat står i et modsætningsforhold til naturtype 9160 Ege-blandskov, der har udviklet 
sig på tørre områder. Naturtype 91D0 *skovbevokset tørvemose vil typisk stå i forbindelse med 6410 
tidvis våd eng, 7140 hængesæk eller 7230 *rigkær, eller slet og ret have overtaget lokaliteter hvor disse 
naturtyper før fandtes. Det er ikke undersøgt nærmere hvor stort omfanget er i habitatområdet af de 
modsatrettede interesser. Det afhænger iøvrigt af udgangstidspunktet. Hedeområderne har været langt 
større i fx 1800-tallet, men er groet til i skov i takt med driftsophør. 


6. Naturforvaltning og pleje  
Størstedelen af habitatområdet er ejet af Miljøministeriet og forvaltes af Bornholms Statsskovdistrikt. 
De udfører en lang række plejetiltag for flere forskellige natur- og turismerelaterede interesser i 
området. Der foretages fx rydninger af hedearealerne og bekæmpelse af gyvel på Hammeren og i 
Slotslyngen, tyndinger og rydninger i skovene ved Hammersholm, afgræsning med får på 
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Hammerknuden, Hammershus og i Slotslyngen, afgræsning med kødkvæg på Hammersholm, 
formidling af levende fortidsminder ved Hammershus osv. 
Der er ikke indhentet nærmere oplysninger fra Bornholms Statsskovdistrikt om naturforvaltning og 
pleje på statens egne arealer. 
Der er rejst en ny kulturhistorisk fredningssag omkring Hammersholm og Madsebakke. Fredningen 
skal medvirke til at bevare de mange helleristninger i området og åbne op for offentligheden. 
Der ligger en række ideer omkring Nordbornholm som en slags nationalpark og tanker om øget 
afgræsning og ekstensivering af nuværende intensive landbrugsdrift i nærområdet til habitatområdet, 
men det er foreløbig på idestadiet. 
 
Natur & Miljø har foretaget naturpleje på Langebjerg. På Langebjergs vestlige indhegnede del er der 
ryddet gennem årene. Lidt på sydskråningen og temmelig meget på nordskråningen. Nordskråningen 
var næsten helt tilgroet tilbage i 1985. Rydningen stod på i årene 1990 - 95. Arealet har været hegnet i 
alle årene, men hegnet blev forbedret ca. i 2000 så det også blev fåretæt. 
Det er ejeren selv der står for afgræsning. For 20 år siden gik der hovedsagelig kreaturer  (omkring 10 
dyr). Senere er der kommet flere får og geder, ialt vel 10 dyr og 3 -4 kreaturer. Der er dispensation fra 
fredningsdeklerationen til fåreafgræsning.  
 
På den østlige del af Langebjerg begyndte Natur & Miljø at pleje i vinteren 2005/6. Der foretages 
nedskæring af træer. Det er meningen at det arbejde skal færdiggøres i 2007 med efterfølgende hegning 
og afgræsning. 
 
På Hammer Havn lige udenfor habitatgrænsen er der de seneste år eksperimenteret med bekæmpelse af 
Rynket Rose. Desuden foretages der vedligeholdelse af vandrestier. 


7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og 
naturtyper 
Naturtyperne 4010 våd hede og 7220 *kildevæld er konstateret indenfor habitatområdet (2), men 
optræder ikke i udpegningsgrundlaget, se tabel 7.1. 
 
Kode Naturtype Kortlagt areal (ha) Antal forekomster 


4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 2) 1,42 2 


7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 2) 1,36 13 


Tabel 7.1: Nykonstaterede naturtyper, der ikke er på habitatområdets udpegningsgrundlag.  
Note: 2) Naturtypen er omfattet af NOVANA-programmet. * Prioriteret naturtype 


8. Litteraturliste 
Henvisning foregår i teksten som nummer i parentes, f. eks.: (2) 


8.1. Liste over anvendt materiale 
1. Diverse fredningskendelser jf. tabel 1.3. 
2. Kortlægning iflg. NOVANA-programmet. Data indrapporteret til DMU og udtrukket vha. 


TILDA 2006. 
3. Hammeren og Hammershus. Vandreture i Statsskovene nr 50; Miljø og energiministeriet 1969, 


revideret 1983. 
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4. Natur og Miljøs naturdatabase (data overføres til fællesoffentlig database) 
5. En række korttemaer fra Natur og Miljøs GIS-system. 
6. Naturforvaltning 2000, 2001 2002 2003 SNS pdf 
7. Atmosfærisk deposition 2005. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Brandt, J., 


Christensen, J., Frohn, L.M., Geels, C., Kemp, K., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B., & Monies, C., 
Faglig rapport nr. 595, DMU, 2006. 


8. Natur & Miljø, Bornholms Regionskommune, 2005. NOVANA 2004, terrestrisk 
artsovervågning. Afrapportering til Danmarks Miljøundersøgelser. 


9. Pers. com Tommy Hansen, Bornholms Statsskovditrikt. 


8.2. Liste over manglende data 
• Der mangler data fra kortlægning af skovnaturtyperne og resterende lysåbne naturtyper. 
• Stor vandsalamander bør eftersøges 
• Den reelle ammoniakdepostion samt naturtypernes tålegrænse bør beregnes. 
• Der bør indsamles viden om statsskovens drift og pleje af området gennem tiden. 


8.3. Liste over andet relevant materiale 
1. Hansen, Finn. 1996. På tur i Bornholms natur. Bornholms Velkomstcenter og Bornholms amt. 


3. oplag. 
2. Ravnsted-Larsen, Lis. Turforslag, geologi og den levende natur på Hammeren. Samvirkende 


Bornholmske Turistforeninger. ISBN 87 88440 04 4. Ca. 1982. 


9. Bilag 


Bilag 1.  Kort med forekomst af udvalgte kortlagte habitatnaturtyper 
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Bilag 2. Jordartskort over Hammerknuden. Udtræk fra BRK’s GIS. 
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Bilag 3. Oversigt over fund af planter i Habitatområde 160 


 
Plantearter fundet 1985-2005 
Aflangbladet Vandaks 
Aften-Pragtstjerne 
Ager-Gåseurt 
Ager-Mynte 
Ager-Padderok 
Ager-Sennep 
Ager-Snerle 
Ager-Stedmoderblomst 
Ager-Svinemælk 
Ager-Tidsel 
Ahorn 
Akselblomstret Star 
Aks-Tusindblad 
Aks-Ærenpris 
Alm. Agermåne 
Alm. Akeleje 
Alm. Bingelurt 
Alm. Brandbæger 
Alm. Brunelle 
Alm. Dværgløvefod 
Alm. Eg 
Alm. Engelsød 
Alm. Firling 
Alm. Fredløs 
Alm. Fuglegræs 
Alm. Gedeblad 
Alm. Guldnælde 
Alm. Guldregn 
Alm. Guldstjerne 
Alm. Gyldenris 
Alm. Gåsemad 
Alm. Hanekro 
Alm. Hjertegræs 
Alm. Hjertespand 
Alm. Hundegræs 
Alm. Hvene 
Alm. Hvidtjørn 
Alm. Hyld 
Alm. Hønsetarm 
Alm. Kamgræs 
Alm. Katost 
Alm. Knopurt 
Alm. Kohvede 
Alm. Kongepen 
Alm. Kvik 


Alm. Kællingetand 
Alm. Liguster 
Alm. Mangeløv 
Alm. Markarve 
Alm. Mjødurt 
Alm. Mælkeurt 
Alm. Pimpinelle 
Alm. Rajgræs 
Alm. Rapgræs 
Alm. Røllike 
Alm. Røn 
Alm. Sand-Løg 
Alm. Skjolddrager 
Alm. Slangehoved 
Alm. Snebær 
Alm. Spergel 
Alm. Star 
Alm. Stedmoderblomst 
Alm. Sumpstrå 
Alm. Syre 
Alm. Torskemund 
Alm. Ædelgran 
Angelik 
Armensk Brombær 
Ask 
Asparges 
Avnbøg 
Bakke-Forglemmigej 
Bakke-Gøgelilje 
Bakke-Jordbær 
Bakke-Nellike 
Bakke-Svingel 
Bakketidsel 
Benved 
Bidende Ranunkel 
Bidende Stenurt 
Bittersød Natskygge 
Bjerg-Perikon 
Bjerg-Rørhvene 
Bjerg-Ærenpris 
Bleg Frytle 
Bleg Fuglegræs 
Bleg Pileurt 
Bleg Star 
Blodrød Storkenæb 
Blæresmælde 


Blære-Star 
Blød Filt-Rose 
Blød Hejre 
Blå Anemone 
Blåbær 
Blågrøn Gåsefod 
Blågrøn Kogleaks 
Blågrøn Løvefod 
Blågrøn Rapgræs 
Blågrøn Star 
Blåhat 
Blå-Klokke 
Blåmunke 
Blåtop 
Bredbladet Dunhammer 
Bredbladet Mangeløv 
Brombær 
Brudelys 
Bugtet Kløver 
Bukkeblad 
Bukketorn 
Bulmeurt 
Burre-Snerre 
Butbladet Skræppe 
Butlappet Løvefod 
Bægerbregne 
Bævreasp 
Bøg 
Bølget Bunke 
Børstebladet Vandaks 
Børste-Kogleaks 
Børste-Siv 
Cikorie 
Dag-Pragtstjerne 
Dansk Ingefær 
Dansk Kokleare 
Desmerurt 
Djævelsbid 
Draphavre 
Dueurt 
Dun-Birk 
Dunet Gedeblad 
Dunet Havre 
Dunet Steffensurt 
Dunet Vejbred 
Dusk-Fredløs 


Dusk-Syre 
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Dynd-Padderok 
Døvnælde 
Enblomstret Fladbælg 
Enblomstret Flitteraks 
Ene 
Eng-Brandbæger 
Engelskgræs 
Eng-Forglemmigej 
Eng-Guldstjerne 
Eng-Havre 
Eng-Kabbeleje 
Engkarse 
Eng-Nellikerod 
Eng-Rapgræs 
Engriflet Hvidtjørn 
Eng-Rottehale 
Eng-Rævehale 
Eng-Svingel 
Enårig Knavel 
Enårig Rapgræs 
Europæisk Lærk 
Farve-Vajd 
Feber-Nellikerod 
Femhannet Hønsetarm 
Fersken-Pileurt 
Filtbladet Kongelys 
Fin Kløver 
Finger-Lærkespore 
Firblad 
Fjerbregne 
Fjernakset Star 
Fladstrået Rapgræs 
Fladstrået Siv 
Fladtrykt Kogleaks 
Fliget Vejbred 
Flipkrave 
Fløjlsgræs 
Foder-Lucerne 
Forskelligfarvet Forglemmigej 
Fugle-Kirsebær 
Følfod 
Fåblomstret Kogleaks 
Fåre-Svingel 
Gederams 
Gedeskæg 
Glanskapslet Siv 
Glat Burre 
Glat Dueurt 
Glat Hunde-Rose 


Glat Rottehale 
Glat Vejbred 
Glat Ærenpris 
Gold Hejre 
Græsbladet Fladstjerne 
Grøn Høgeskæg 
Grøn Star 
Grønblomstret Bjørneklo 
Grå Potentil 
Grå Star 
Grå-Bynke 
Gråfrugtet Sand-Mælkebøtte 
Grå-Pil 
Gråris 
Gul Anemone 
Gul Fladbælg 
Gul Iris 
Gul Kløver 
Gul Okseøje 
Gul Rævehale 
Gul Snerre 
Gulgrøn Løvefod 
Gyvel 
Gærde-Kørvel 
Gærde-Snerle 
Gærde-Vikke 
Gåse-Potentil 
Hare-Kløver 
Haremad 
Harril 
Hassel 
Have-Jordbær 
Have-Malurt 
Have-Ribs 
Hedelyng 
Hejrenæb 
Himalaya-Dværgmispel 
Hindbær 
Hirse-Star 
Hjortetrøst 
Horse-Tidsel 
Hoved-Frytle 
Hulkravet Kodriver 
Hulrodet Lærkespore 
Hulsvøb 
Humle-Sneglebælg 
Hunde-Hvene 
Hunde-Kvik 
Hunde-Viol 


Hvas Randfrø 
Hvid Anemone 
Hvid Okseøje 
Hvid Stenkløver 
Hvid Åkande 
Hvid-Kløver 
Hvidmelet Gåsefod 
Hyldebladet Baldrian 
Hylde-Gøgeurt 
Hylster-Guldstjerne 
Hyrdetaske 
Høst-Borst 
Høst-Star 
Håret Frytle 
Håret Hunde-Rose 
Håret Høgeurt 
Håret Star 
Håret Viol 
Hår-Tusindblad 
Italiensk Rajgræs 
Jordbær-Potentil 
Kalmus 
Kantbælg 
Kantet Kohvede 
Kantet Konval 
Kantet Perikon 
Kassubisk Vikke 
Kattehale 
Katteskæg 
Kirtel-Øjentrøst 
Klit-Fladbælg 
Klit-Kvik 
Klæg-Siv 
Knoldet Brunrod 
Knoldet Mjødurt 
Knold-Ranunkel 
Knold-Rottehale 
Knopnellike 
Knop-Siv 
Knæbøjet Rævehale 
Korbær 
Kornet Stenbræk 
Korsknap 
Kortstilket Filt-Rose 
Kragefod 
Kransbørste 
Krans-Tusindblad 
Krat-Fladbælg 
Krat-Viol 
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Kredsbladet Vandranunkel 
Kristtorn 
Krognæb-Star 
Kruset Skræppe 
Krybende Hestegræs 
Krybende Pil 
Krybende Potentil 
Kryb-Hvene 
Kvalkved 
Kæmpe-Bjørneklo 
Kæmpe-Svingel 
Kær-Dueurt 
Kær-Fladstjerne 
Kær-Galtetand 
Kær-Høgeskæg 
Kær-Padderok 
Kær-Snerre 
Kær-Tidsel 
Kær-Trehage 
Kødfarvet Gøgeurt 
Lancet-Vejbred 
Langstakket Væselhale 
Lav Ranunkel 
Lav Skorsonér 
Lav Tidsel 
Liden Andemad 
Liden Burre 
Liden Hønsetarm 
Liden Lærkespore 
Liden Museurt 
Liden Pileurt 
Liden Siv 
Liden Skjaller 
Liden Sneglebælg 
Liden Storkenæb 
Liden Vintergrøn 
Liggende Hejre 
Liljekonval 
Loppe-Star 
Lugtløs Kamille 
Lund-Fredløs 
Lund-Padderok 
Lund-Rapgræs 
Lyse-Siv 
Læge-Baldrian 
Læge-Jordrøg 
Læge-Kokleare 
Læge-Oksetunge 
Læge-Stenfrø 


Læge-Ærenpris 
Løgkarse 
Løg-Rapgræs 
Lådden Dueurt 
Majblomst 
Maj-Gøgeurt 
Mangeblomstret Frytle 
Manna-Sødgræs 
Marehalm 
Mark-Bynke 
Mark-Forglemmigej 
Mark-Frytle 
Mark-Hindeknæ 
Mark-Krageklo 
Mark-Tusindgylden 
Mark-Ærenpris 
Marts-Viol 
Melet Kodriver 
Mellembrudt Star 
Merian 
Miliegræs 
Mirabel 
Mose-Bunke 
Mose-Troldurt 
Muse-Vikke 
Mælkebøtte 
Mørk Kongelys 
Navr 
Nedbøjet Ranunkel 
Nikkende Limurt 
Nikkende Star 
Nyrebladet Ranunkel 
Næb-Star 
Nælde-Klokke 
Nøgle-Skræppe 
Nåle-Sumpstrå 
Opret Hønsetarm 
Peberrod 
Pebertræ 
Pengebladet Fredløs 
Pigget Star 
Pille-Star 
Plettet Gøgeurt 
Plettet Kongepen 
Prikbladet Perikon 
Pur-Løg 
Pyramide-Læbeløs 
Pære 
Rams-Løg 


Rank Vejsennep 
Rejnfan 
Revling 
Ris-Vortemælk 
Roset-Springklap 
Roset-Vandstjerne 
Ru Brombær 
Ru Svinemælk 
Rubladet Rose 
Rundbladet Katost 
Rundbladet Soldug 
Rundbælg 
Rundfinnet Radeløv 
Rynket Rose 
Rød Dværgmispel 
Rød Kornel 
Rød Svingel 
Rød Tandbæger 
Rød Tvetand 
Rødbrun Kogleaks 
Rød-El 
Rød-Kløver 
Rødknæ 
Rørgræs 
Samel 
Sand-Hjælme 
Sandkryb 
Sand-Lucerne 
Sand-Løg 
Sandsennep 
Sandskæg 
Sand-Star 
Sanikel 
Segl-Sneglebælg 
Selje-Pil 
Selje-Røn 
Sideskærm 
Skavgræs 
Skive-Kamille 
Skovarve 
Skov-Brandbæger 
Skov-Brombær 
Skov-Elm 
Skov-Forglemmigej 
Skov-Fuglegræs 
Skov-Fyr 
Skov-Galtetand 
Skov-Gøgelilje 
Skov-Hanekro 
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Skov-Hullæbe 
Skov-Jordbær 
Skov-Løg 
Skov-Padderok 
Skov-Salat 
Skov-Skræppe 
Skov-Star 
Skov-Stilkaks 
Skov-Storkenæb 
Skovsyre 
Skov-Viol 
Skov-Æble 
Skt. Hansurt 
Skvalderkål 
Skælrod 
Slangetunge 
Slangeurt 
Slåen 
Smalbladet Høgeurt 
Smalbladet Klokke 
Smalbladet Kællingetand 
Smalbladet Kæruld 
Smalbladet Mangeløv 
Smalbladet Rapgræs 
Smalbladet Timian 
Smalbladet Vikke 
Smalbladet Ærenpris 
Snerle-Pileurt 
Sort Dværgmispel 
Sort Radeløv 
Spidsblomstret Siv x 
Glanskapslet S. 
Spidskapslet Star 
Spyd-Mælde 
Spæd Pindsvineknop 
Stikkelsbær 
Stinkende Storkenæb 
Stiv Star 
Stivhåret Borst 
Stivhåret Kalkkarse 
Stjerne-Star 
Stor Fladstjerne 
Stor Knopurt 
Stor Konval 
Stor Nælde 
Storblomstret Strand-Kamille 
Storblomstret Vandranunkel 
Storbægret Storkenæb 


Storkronet Ærenpris 
Strandarve 
Strand-Asters 
Strandbo 
Strand-Firling 
Strand-Fladbælg 
Strand-Kogleaks 
Strandkål 
Strandsennep 
Strand-Siv 
Strand-Svingel 
Strand-Trehage 
Strand-Tusindgylden 
Strand-Vejbred 
Stribet Kløver 
Sump-Evighedsblomst 
Sump-Forglemmigej 
Sump-Kællingetand 
Sump-Snerre 
Svalerod 
Svine-Mælde 
Sværtevæld 
Svømmende Vandaks 
Sylt-Star 
Sød Astragel 
Sødskærm 
Sød-Æble 
Sølv-Potentil 
Tadder-Vikke 
Tagrør 
Taks 
Tandbælg 
Tandfri Vårsalat 
Tandrod 
Tarmvrid-Røn 
Tidlig Dværgbunke 
Tigger-Ranunkel 
Tjærenellike 
Tofrøet Vikke 
Tormentil 
Tornet Tidsel 
Toårig Høgeskæg 
Trekløft-Stenbræk 
Trenervet Snerre 
Trævlekrone 
Tråd-Siv 
Tråd-Vandaks 


Tudse-Siv 
Tusindfryd 
Tusindfrø 
Tvebo Baldrian 
Tveskægget Ærenpris 
Tykbladet Mælde 
Tykbladet Ærenpris 
Tyndakset Gøgeurt 
Tørst 
Udspilet Star 
Udspærret Dværgbunke 
Vandkarse 
Vand-Mynte 
Vandnavle 
Vand-Pileurt 
Vand-Skræppe 
Vedbend 
Vedbend-Ærenpris 
Vejbred-Skeblad 
Vej-Pileurt 
Vellugtende Agermåne 
Vellugtende Gulaks 
Vibefedt 
Vild Gulerod 
Vild Hør 
Vild Kørvel 
Vild Løg 
Vinget Perikon 
Vinterblomme 
Vinter-Eg 
Vinter-Eg x Stilk-Eg 
Vintergæk 
Voldtimian 
Vorte-Birk 
Vorterod 
Vrietorn 
Vår-Gæslingeblomst 
Vår-Potentil 
Vår-Spergel 
Vår-Star 
Vår-Vikke 
Weichsel 
Æble-Rose 
Øret Pil 
Ørnebregne 
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 184 Hammeren og Slotslyngen 


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 
for skovbasisanalyser. 
 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret.  


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden 
er områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, 
der udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og 
kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk). 


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 
svarer til basisanalysens opbygning. 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 
ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første om-
gang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny vi-
den af betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlag-
te naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper 
og skovnaturtyper. 


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenop-
retningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


I basisanalysen er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter 
eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 
desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-
vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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Følgende naturtyper er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag: 4010 Våd hede, 7220 kil-
devæld, 9110 bøg på mor, 9130 bøg på muld og 9190 stilkegeskov.  


 


3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 
kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-
turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2 eller 7. 
Data om nye arter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysens af-
snit 7. 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


2330X4030 Græs-indlandsklit i mosaik med tør hede 2,8 1  


5130 Enekrat 26,7 10  


8220 Indlandsklipper 61,1 41  


Skovnaturtyper 


9190 Stilkegeskov >0  3 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 160.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2009) samt Bornholms Regionskommunes overvåg-
ning og tilsyn i perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, 
supplerende kortlægning 2007-09 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses 
på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen     


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 160.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Bornholms Regionskommunes overvåg-
ning og tilsyn i perioden 1988-2006. 


 


For 9190 stilkegeskov gælder, at den kun er fundet på mindre arealer i mosaik med andre 
skovnaturtyper. Der er ikke registreret specifikke data (herunder arealdata) for denne skovna-


Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 
2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-
skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 
lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, En-
delig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprø-
vevist i første runde. 
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turtype, hvorfor det ikke er muligt at vurdere skovtilstanden samt bevaringsprognosen. Derfor 
fremgik den heller ikke af basisanalysen selvom den var registreret. 


 


4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 
tilføjelser og ændringer.  


 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 
af NHy og NOx for 2006 (DMU).  


 


Kommune NHy 
(kg N/ha)


NOx 
(kg N/ha)


Total N 
(kg N/ha)


Heraf stammende fra danske 
kilder (%) 


Bornholm 7 9 16 19 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden for.  


Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium, primært fra 
husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri) og total 
N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 16,0 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og am-
monium (NHy) er lidt lavere end landsgennemsnittet. Nedfaldet af NOx’er – der overvejende 
stammer fra transport, energiproduktion og industri - svarer til landsgennemsnittet. 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 
naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 
være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 
artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase 
på www.naturdata.dk.  
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Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 184 ligger mellem 13,83 og 19,96 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale 
husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. 


 


 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40 100% 0%  


Våd hede (4010) 10-25 5% 95%  


Tør hede (4030) 10-20 2% 98%  


Kalkoverdrev (6210) 15-25 88% 12%  


Surt overdrev (6230) 10-20 87% 13%  


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 70% 30%  


Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 0% 100%  


Kildevæld (7220) 15-25 (h) 97% 3%  


Rigkær (7230) 15-25 (c) 91% 9%  


Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j) 0% 100%  


Bøg på mor (9110) 10-20 (b,j) 0% 100%  


Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j) 0% 100%  


Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j) 0% 100%  


Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j) 0% 100%  


Total  21% 79%  


Tabel 4. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet naturtypens 
tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tålegrænsen for et konkret 
naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet.  


Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke 
overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger den lave 
ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 


 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturom-
råde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfla-
detyper varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes 
på en skov (med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben 
eng (med lavere ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrekti-
on af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige na-
turtypers ruhed inden for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en 
eksakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indika-
tion af om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige natur-
typer. Derfor kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-
belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
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(a)  Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme 
for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfla-
denær afstrømning. 


(b)  Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10–15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme 
laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(c)  Tålegrænsen for højmoser (5–10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmose-
arter på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(d)  Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5–10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 
(e)  Tålegrænsen for heder (10–20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
(f)  Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
(g)  Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10–20 kg N ha-1  


år-1 


(h)  Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
(i)  Baseret på tålegrænsen for laver. 
(j)  Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 
 


Som det fremgår af tabel 4 gælder det for alle naturområder i Natura 2000-området, undtagen 
strandeng, at de enten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser 
det ud for den meget næringsfattige naturtype hængesække, hvor den høje ende af tålegræn-
seintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet (vist med rødt).  


Den lave ende af intervallet er overskredet for alle andre kortlagte naturtyper (vist med gult). 
På alle kortlagte arealer med naturtyperne våd hede, tør hede, surt overdrev, elle- og aske-
skov, bøg på mor, bøg på muld ege-blandskov samt skovbevokset tørvemose er den lave ende 
af intervallet overskredet. 


 


 


5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 
modstridende interesser.  


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at 
bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og 
usikre, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig 
art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karak-
ter af overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-
ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 
belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 
2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 
naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-
nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 
til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end 
overslagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områ-
der. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 
Bornholms Regionskommune har indgivet nye oplysninger om plejen i området. Disse er ind-
arbejdet i planen. 


Miljøcenter Roskilde har i samarbejde med Bornholms Landbrug udarbejdet en rapport over 
driftshistorien på Langebjerg. 
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