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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 


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: 9110 bøg på mor og 9190 stilkegeskov er tilføjet det oprindelige udpeg-
ningsgrundlag. 


 


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 basisanalysen. Data om nye ar-
ter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen. 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


8220 Indlandsklippe 12,9 52 3 


Skovnaturtyper 


9110 Bøg på mor     


9190 Stilkege-skov    


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 162.  


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. 162.  


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


 


 


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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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 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 
ammonium (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. 186 ligger mellem 13,86 og 22,65 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 


Tør hede (4030) 10-20 7% 93%  


Surt overdrev (6230) 10-20 22% 78%  


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 31% 69%  


Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 28% 72%  


Avneknippemose (7210) 15-25 4% 96%  


Kildevæld (7220) 15-25 (h)  100%  


Rigkær (7230) 15-25 (c) 91% 9%  


Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)  47% 53% 


Bøg på mor (9110) 10-20 (b,j)  84% 16% 


Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j)  41% 59% 


Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j)  80% 20% 


Vinteregeskov (9170) 10-20 (b,j)  100%  


Stilkege-krat (9190) 10-20 (b,j)  66% 34% 


Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j)  36% 64% 


Total   6% 77% 16% 


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, at de en-
ten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for den meget 
næringsfattige naturtype hængesæk samt alle skovnaturtyper, hvor den høje ende af tåle-
grænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for dele af arealet (vist med rødt).  


Den lave ende af intervallet er overskredet for alle andre kortlagte naturtyper (vist med gult). 
For naturtypen rigkær dog kun på en mindre del af arealet. 


 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget  
Der er ikke tilføjet nye arter til udpegningsgrundlaget. 


 


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


 


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 rapporter over 
driftshistorien på Årsdale Ret, klippeløkke på Klintebygård samt Klint. 
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NST Roskilde natur 
J.nr. NST-422-00503 
Ref. stmoe 
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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. 186: 
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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 35 ha fordelt på skovtyperne med bøg på mor; ege-
blandskov: stilkege-krat og elle- og askeskov er flyttet fra tilstandsklasse III fra klasse II.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








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


Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Bred vandkalv1081 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


For få egnede gyde- og levesteder Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering af vådområder og søer


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


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Lys skivevandkalv1082 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


For få egnede gyde- og levesteder Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering af vådområder og søer


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


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering


Damflagermus1318 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Mulige virkemidler til truslen:


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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


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


Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering


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


Udsætning af fisk Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering


Gældende lovgivning


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


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Uhensigtsmæssig drift Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
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: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Mulige virkemidler til truslen:


16. november 2011 Side 6 af 19







Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


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


6210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 * 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: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 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: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Afgræsning 


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 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: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


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


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


 * Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe


7210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Afgræsning 
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter8220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Indvandring af skyggetræer i 
lysåben skov


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 Vinteregeskove i østlige 
(subkontinentale) egne


9170 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering af ny skovnatur


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


 Stilkegeskove og -krat på mager sur 
bund


9190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


 * 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: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne162


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: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Hvepsevåge Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


80


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Rød Glente Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


80


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig drift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Rørhøg Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


80


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Trane Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


80


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


80


Uhensigtsmæssig drift Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Høslet


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Afgræsning 


Perleugle Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


80


Mulige virkemidler til truslen:


Sortspætte Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


80


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Rødrygget Tornskade Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


80


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter
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Habitatområde nr. 162 og Fuglebeskyttelsesområde 80:   


Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 
 


 
Luftfoto fra 2004 over det centrale skovområde på Bornholm.  


De turkisblå linier omkranser centralt på fotoet NATURA2000-området 
 og ved kysten habitatområde 213 og 161. 
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1. Beskrivelse af området 
NATURA 2000-området ligger midt på Bornholm, se figur 1.1, og dækker ca. 6130 ha, idet 
habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet er stort set sammenfaldende, se tabel 1.2.  
Staten ejer det centrale Almindingsområde med ca. 2395 ha, Bornholms Regionskommune plantager 
som Vestermarie, Nyker, Aaker og Pedersker med ca. 1171 ha. De resterende 2564 ha er privatejede 
arealer.  
NATURA-området rummer øens højeste punkt og topografien præges af talrige sprækkedale i 
klippegrunden og enkelte større forvitrede diabasgange, den mest markante er Ekkodalen, der igennem 
Kelseåens forløb udmunder i havet 15 km mod nordøst. Landskabets højde i forening med det tætte 
skovdække betyder at området modtager øens højeste nedbørsmængder, ca. 700 mm årligt mod under 
500 mm ved kysten. Udover hovedlandevejene i den vestlige del gennemkrydser de regionale cykelruter 
skovene, og der flere publikumsfaciliteter i området fx Rytterknægten med tårnet ”Kongemindet”. 
Desuden fx restauration, travbane, naturlegeplads, shelters, motorbane og skydebaner. På friluftskortet 
på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside kan ses en oversigt over friluftsfaciliteter på statens arealer. 
Skovene rummer også kulturværdier så som borgruiner, røser, skibssætninger og bautasten. I 
Habitatområdet findes et større militært radaranlæg og flere mindre militære anlæg, desuden mange 
tidligere og enkelte stadigt fungerende stenbrud. 
 


 
Figur 1.1. Kort over habitatområde 162. 
 
Nr. Natura2000 Navn Areal (ha) 


H162 DK007X080 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 6108 


F80 DK007X080 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 6130 


Tabel 1.2: oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelesområder der er inkluderet i denne basisanalyse. 
NB: Arealerne er taget fra GIS-laget og er ikke identiske med arealangivelsen på SNS’ hjemmeside. 
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Der er indenfor habitatområdet 12 tinglyste fredninger, se tabel 1.3 og bilag B1.1, heraf nogle med 
overlap. Udover disse fredninger er der 61 beskyttede fortidsminder  indenfor habitatområdegrænsen 
og skovbyggelinien omfatter hele arealet bortset fra 50 ha. i sydvest (syd for Kærsgård mose). 
Hovedparten af dette areal er til gengæld omfattet af Vallensgård mose-fredningen. 
 
Fredningsnr. år Navn Formål Fredet 


areal 
(ha) 


Areal indenfor 
habitatområde 
(ha) 


139-02-31 1997 Kåsegård, 1a+b, Ibsker Klippeløkker 8,90 8,90 


138-01-17 1973 Vallensgård mose Landskabsfredning 163,05 88,50 


139-02-07 1932 Paradisbakkerne Landskabsfredning 52,52 52,52 


139-02-21 1934 Helvedesbakker og Klint Landskabsfredning 42,12 41,64 


139-04-21 1942 Ølene Reservat 117,62 116,23 


137-04-02 1932 Dyrsten, Vestermarie Vandreblokke 0,21 0,21 


137-04-01 1932 Bobbesten, Vestermarie Vandreblokke 0,36 0,36 


139-02-32 1894 Rokkestenen, Paradisbakkerne Vandreblokke 0,13 0,13 


139-02-33 1899 Slyngestenen, Paradisbakkerne Vandreblokke 0,13 0,13 


137-04-03 1941 Bobbesten, Vestermarie Æstetisk fredning 0,08 0,08 


137-04-04 1948 Almindingen, afd. 27 Æstetisk fredning 171,99 1,72 


137-04-07  Ekkodalen, Christianshøj Æstetisk fredning 75,84 75,83 


Tabel 1.3: Oversigt over fredninger i Habitatområde 162. 


Naturværdierne i habitatområdet har rod i det gamle højlyngsområde, der nu for størstedelen er 
tilplantet med skov. Skovtilplantningen tog sin begyndelse med inddigningen af Almindingen, denne 
var fuldført 1809 og senere er flere ’indlæg’ og kommuneplantagerne stødt til skoven. Udover den rene 
nåleplantage der dominerer arealmæssigt findes også løvskov og løvblandskov, til dels naturskov med 
ekstensiv drift pga. terrænforholdene. I skoven er der rester af hede med oprindelse i højlyngen, dels 
søer og våde områder der fortrinsvis afvandes gennem sprækkedale. Skovene bærer dog også generelt 
præg af omfattende forsøg på afvanding. Grøfterne er mange og nogen steder som ved Svinemosen 
imponerende dybe. I skovene findes mange mindre vandhuller eller moseområder med hængesæk eller 
rigkær. Nogen af kærområderne afgræsses med kreaturer eller heste. 
Udenfor skoven særligt i den østlige del, findes større og mindre overdrevsarealer, dels større 
moseområder (Ølene, Vallensgård og Kærsgård moser). I Paradisbakkerne mod øst ses de største rester 
af højlyngen på Årsdale Ret og en imponerende mosaik af hede, overdrev, moser og sprækkedale med 
søer, hængesæk eller løvskov. I tabel 1.4 ses en oversigt over arealudpegninger i området. I bilag 1B-D 
ses de registrerede beskyttede naturområder (naturbeskyttelseslovens §3). Registreringen er vejledende 
og er på nuværende tidspunkt ikke opdateret med de nyeste viden om områderne fra kortlægningen i 
2006. 
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Naturtype Areal (ha) eller længde Antal 


Fredsskov 4807 ha  


Overdrev 77 ha 16 


Hede 14,81 ha 2 


Mose 43,63 ha 8 


Eng 99,08 ha 13 


Sø 61,23 ha 204 


Vandløb 17,26 km 5 


Areal i omdrift 503,16  


Øvrige (fx læhegn, bebygget areal) 50,79  


Tabel 1.4: Oversigt over arealudpegninger og –anvendelse i Habitatområde 162. Se også bilag 1B-1D. 


2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 og 2.2 er habitatområde nr. 162 udpeget af hensyn til 19 habitatnaturtyper 
og 3 arter. Fuglebeskyttelsesområde F80 er udpeget for 8 fuglearter, se tabel 2.3. 
 


Habitatområde nr. 162: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 


Kode Naturtype Kortlagt areal (ha) Antal forekomster 


3140 
Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger 


16,944) 44) 


3150 
Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks 


6,314) 34) 


3160 Brunvandede søer og vandhuller 3,044) 74) 


3260 Vandløb med vandplanter 17,26 km5) 55) 


4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 16,27 11 


5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 4,10 3) 7 3) 


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


0,00 0 


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


35,69 


 
33 


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


54,13 33 


7140 
Hængesæk og andre kærsamfund dannet 
flydende i vand 


25,13 54 


7210 
*Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe 


27,15 3 
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7220 
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) 
vand 


0,19 3 


7230 Rigkær 6,67 6 


8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter 2,72 3) 4 3) 


9130 Bøgeskove på muldbund Ikke kortlagt 1) - 


9160 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund 


Ikke kortlagt 1) - 


9170 
Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) 
egne 


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 162. 
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). 4) Søer med kendt naturtype oplyst. Typen er vurderet for 14 af 208 §3-søer og værdierne 
derfor langt fra dækkende.  5) Ikke kortlagt. Opgørelsen svarer til vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
* Prioriteret naturtype 
 
Naturtypernes udbredelse kan ses på vedhæftede kortbilag. Typerne kan indgå i mosaik og det samme 
areal kan derfor forekomme flere gange på de forskellige kortbilag. De søer der er bestemt til type ses 
også i vedhæftede bilag, hvor det fremgår hvilken naturtype søen overvejende består af. 
 
Naturtypen 6210 er ikke umiddelbart kortlagt i habitatområdet. Typen bør dog ikke tages af 
udpegningsgrundlaget idet typen pletvis kan findes som en del af andre typer. Den er ikke kortlagt i 
denne omgang idet man i kortlægningen af tidsmæssige årsager ikke skulle medtage forekomster, der 
udgjorde mindre end 5% af arealet i en polygon. Typen findes fx ved Ølene, Svinemosen og 
Bastamosen. 
Opgørelsen af udbredelsen af naturtyper, der ikke er omfattet af kortlægningen i 2006 må opfattes som 
utilstrækkelig og skal suppleres ved en senere kortlægning. 
 
Kode Artsnavn Antal forekomster areal (ha) 


1081 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) 11) 14,3 


1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) 11) 14,3 


1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 12) 2,6 


Tabel 2.2. Oversigt over de arter, der aktuelt indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde 162. 1) Kun fund 
efter år 1994 er medtaget, se i øvrigt tabel 3.3. Arealet opgjort til søfladens areal i Bastamosen. 2) Kilde (6). Areal 
opgjort som søen ved Lilleborgs areal. 
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Artsnavn  Status 


Hvepsevåge Ynglende art.  arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af 
bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og 
Rødrygget tornskade. 


Rød glente Ynglende art.  arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% 
eller mere af den nationale bestand. 


Rørhøg Ynglende art.  arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% 
eller mere af den nationale bestand. 


Trane Ynglende art arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% 
eller mere af den nationale bestand. 


Engsnarre Ynglende art arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% 
eller mere af den nationale bestand. 


Perleugle Ynglende art arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% 
eller mere af den nationale bestand. 


Sortspætte Ynglende art arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% 
eller mere af den nationale bestand. 


Rødrygget 
tornskade 


Ynglende art arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I 
og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% 
eller mere af den nationale bestand. 


Tabel 2.3. Oversigt over fugleart og status for de arter, der aktuelt indgår i udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområde F80. Opgørelse fra Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 


3. Datapræsentation 
I 2006 er der foretaget en kortlægning af de 18 terrestriske habitatnaturtyper inden for 
habitatområderne (2). Desuden er der gennem årene indsamlet en del data om beskyttede naturtyper i 
forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven. Oplysningerne om søer, vandløb og 
havområder bygger udelukkende på den viden der er indsamlet gennem årene via et generelt tilsyn og 
overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågningsprogram.  


NR. NATURTYPE DATAGRUNDLAG LITTERATURLISTE 


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
NOVANA 


NOVA 
Tilsyn 


13 


3150 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks 


NOVANA 
NOVA 
Tilsyn 


13 


3160 Brunvandede søer og vandhuller 
NOVANA 


NOVA 
Tilsyn 


13 


3260 Vandløb med vandplanter 
NOVANA 


NOVA 
Tilsyn 


7, 13 


4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) Kortlægning 
Overvågning 


2,4 
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5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter Kortlægning 2 


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


Kortlægning 2 


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


Kortlægning 2 


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


Kortlægning 2 


7140 
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i 
vand 


Kortlægning 2 


7210 *Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe Kortlægning 2 


7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand Kortlægning 2 


7230 Rigkær Kortlægning 2 


8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter Kortlægning 2 


9130 Bøgeskove på muldbund Ingen - 


9160 
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund 


Ingen - 


9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne Ingen - 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser Ingen - 


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


1081 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) NOVANA 5 


1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) NOVANA 5 


1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) - 6 


Tabel 3.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for NATURA 2000 
området. For hver naturtype og art er en henvisning til en mere detaljerede gennemgang af datagrundlaget samt en angivelse 
af hvor data stammer fra. NOVA: National Overvågningsprogram af VAndmiljøet og NOVANA: Det Nationale program 
for Overvågning af VAndmiljøet og Naturen.  
 
Vandløb og søer 
Øleå og Læså er rimeligt intakte i deres hovedløb. En strækning af Øleå i habitatområdet er A-målsat, 
resten B-målsat Der er gennem en årrække foretaget undersøgelser ved Vibebakke i Øleå, som en del af 
det nationale overvågningsprogram NOVA og senere NOVANA. Data herfra er indberettet til 
Danmarks Miljøundersøgelser (5) og (13). 
Det øvrige vandmiljø er i stort omfang reguleret, til dels omlagt til rette afvandingskanaler og grøfter. 
Opgørelsen af længden af vandløbstypen, 3260 vandløb med vandplanter meget usikker. Der er ikke 
foretaget typebestemmelse af vandløbsstrækningerne. En del strækninger af §3-vandløbene vil ganske 
givet være af typen 3260, andre ikke. Men typen vil helt sikkert også kunne findes i flere mindre ikke 
§3-vandløb, hvor særlig arter som kildemos kan være udbredt. 
 
Der er ikke foretaget en typebestemmelse af langt de fleste af søerne. De største søer er B-målsat og 
målsætningen forventes opfyldt jf. Basisanalyse II for vanddistrikt Bornholm (8). Disse søer er 
typebestemt og typen kan ses af vedhæftede kortbilag med søerne. 
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Dyr 
I tabel 3.2-3.5 ses opgørelser over fund af bilag II og bilag IV-arter af padder, vandkalve, flagermus og 
fugle. Opgørelserne er et udtryk for nuværende umiddelbart tilgængelige viden hos regionskommunen. 
Særlig for fuglenes vedkommende vil der sandsynligvis kunne fremskaffes flere data hos de lokale 
ornitologer (11), men dette har af tidsmæssige årsager ikke været muligt. 
Der er udarbejdet kortmateriale med angivelse af potentielle eller kendte levesteder for arter på 
udpegningsgrundlagene (se tabel 2.2 og 2.3). De ses i vedhæftede bilag. 
 
 Padder  


Bilag IV-art Antal lokaliteter Seneste registrering
Løvfrø 34 2005


Springfrø 4 2006
Stor Vandsalamander 4 2005


Tabel 3.2. Oversigt over antal fund af paddearter i regionskommunens naturdatabase. 
 
Antallet af løvfrølokaliteter danner et rimeligt billede af løvfrøens levesteder idet løvfrøen har nydt 
særlig bevågenhed på Bornholm siden midten af 1980’erne.  
Opgørelsen af levesteder for springfrø og stor vandsalamander er derimod helt utilstrækkelig og dækker 
over mere eller mindre tilfældige registreringer i forbindelse med feltbesøg. Der må anses for at være 
langt flere egnede levesteder for begge arter. Der er registreret 208 §3-beskyttede vandhuller indenfor 
NATURA2000-grænsen. Springfrø findes sandsynligvis i de fleste af vandhullerne. Hele 
NATURA2000-området udgør et potentielt levested for springfrø idet den kan opholde sig langt fra 
vandhuller (9). 
Stor vandsalamander er registreret fra de sure, næringsfattige vandhuller og moser i Paradisbakkerne 
samt i mindre vandhuller i Almindingen. Den findes sandsynligvis i langt de fleste af de rene 
vandhuller, der ligger tilstrækkeligt åbent til at blive opvarmet af solen. 
 
Vandkalve 
Lokalitet  Bred 


vandkalv 
Lys 
Skivevandkalv 


Skottedam, Paradisbakkerne - 1945 
Mosehul mellem Kohullet og 
Puggekullekær 


1968 - 


Tørvegrav NV-lige Vallensgårds mose 1971 - 
Iglemose (begge søer) - 1971-1977 
Segen, Almindingen Ca. 1987-


ca. 1979 
- 


Bastamose, Almindingen 1980-2002, 
2004 


1971-2003, 2005 


Tabel 3.3. Oversigt over fund af bred vandkalv og lys skivevandkalv i søer i habitatområde 162 (5). 
 
Oplysninger om vandkalvene er meget sporadiske. I forbindelse med NOVANA er overvågningen af 
vandkalvene påbegyndt og begge arter er fundet i Bastamosen. Arten er ikke genfundet i 2 andre 
undersøgte søer (Svinemosen og Gammeldam) i NATURA2000-området, men det kan ikke udelukkes 
at arterne findes her alligevel. Potentielt kunne arterne findes i en hel del af de større søer i 
NATURA2000-området med både åben vandflade og enten partier med hængesæk eller blot 
bevoksninger af sumpplanter (10). Der findes en lang række lokaliteter i området, der ser sådan ud og 
på kortbilaget er angivet mulige søer, der lever op til dette. Det angivne potentielle levested på 







 10 af 41 


kortbilaget dækker altså ikke kendte lokaliteter, men snarere lokaliteter, hvor arterne bør eftersøges. De 
indtegnede områder omfatter 58 ha. . 
 
Flagermus 
Art Bemærkninger til udbredelse 
Damflagermus (bilag II og bilag IV) Hørt jagende over Lilleborg-søen 
Brunflagermus  Almindingen og Ølene 
Sydflagermus Yngler ved Bolsterbjerg 
Skimmelflagermus Slamrabjerg 
Langøret Flagermus Almindelig på Bornholm 
Bechsteins Flagermus 1 detektor-registrering i Ekkodalen. Sikkert ikke på 


Bornholm længere. 
Vandflagermus Jager over søerne i Almindingen 
Skægflagermus Almindelig over hele øen 
Brandts Flagermus Almindelig over hele øen 
Tabel 3.4. Oversigt over arter af flagermus registeret i NATURA-2000-området. Udpluk fra kilde (6). 
 
Damflagermus, der er på udpegningsgrundlaget, tilbringer det meste af tiden med at jage over vand dvs. 
over søer og vandløb. Om sommeren holder den til i bygninger og hule træer; om vinteren i kældre og 
gruber. I habitatområdet er damflagermusen set jagende over søen ved Lilleborg. Der er ikke fundet 
ynglende kolonier på Bornholm. Artens udbredelse er ikke kendt, men den kunne formodes at jage 
over flere af søerne og vandløbene i Almindingsområdet, der på vedhæftede kortbilag er angivet som 
potentielt levested. Der er ikke udarbejdet kort over de øvrige flagermus’ levesteder. 
I forbindelse med NOVANA-programmet skal der foretages en overvågning af flagermus, men der er 
endnu ikke indkommet data fra Bornholm fra denne overvågning. 
 
Fugle 
F80 
Udpegningsgrundlag Art 


1992-
19971) 


1998-
20031) 


20042) 


x Hvepsevåge 2-4 + 1? 
x Rød glente 2-3 0-3 ? 
x Rørhøg 8-9 + 6 
 Plettet rørvagtel 5 0 1? 
x Engsnarre 0 1-3 ? 
x Trane 2-3 5 5? 
x Perleugle 0-2 0-1 1? 
 Natravn 0-3 ? ? 
x Sortspætte 12 + 0 


x 
Rødrygget 
tornskade 15 + 


30? 


Tabel 3.5 Oversigt over antal ynglende par af udvalgte arter af fugle i F80. Lokaliteter hvor fuglene er observeret 
ses i bilag. 1) Fugledata er genereret af DMU. 2) Kilde Bornholms Fugle 2004. Yngler med sikkerhed i området, 
antal ukendt:+; Antal skønnet:? 
 
Der er udarbejdet en oversigt over lokaliteter med observationer af de enkelte arter af fugle indenfor de 
senere år. De ses for hver art i vedhæftede bilag. 
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Oversigterne kan betragtes som ret mangelfulde og suppleres med viden fra især lokale ornitologer. De 
viste levesteder er hvor arten er set primært siden 2000, evt. siden 1994.  
Sortspætten er en art, der er gået markant tilbage siden 2001, hvor der fandtes ca. 25 ynglende par på 
Bornholm. Den er stort set ikke observeret siden; kun få individer observeret.. Der har været forslag 
fremme fra lokale ornitologer om at tilbagegangen muligvis kan skyldes indavl. 
Der er ikke umiddelbart tilstrækkelig viden til at foretage en vurdering af arternes bevaringsstatus eller 
om udpegningsgrundlaget bør justeres. 


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 naturtyper under 
mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en stærkt påvirket 
naturtype. I felten er strukturerne samlede omfang registreret på en tre-trins skala: Udbredte (U), 
spredte (S) eller ikke tilstede (I). 
 
Tabel 4.1a-g giver en oversigt over de enkelte naturtypers arealmæssige fordeling i forhold til deres 
indhold af positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som 
tilsyneladende ikke er udsat for nogle nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt 
udviklede naturtyper, der antageligt påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 
 
162-4030 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 0% 65%
S 0% 0% 35%
I 0% 0% 0%


Tabel 4.1.a: Tør hede (16,27 ha) 


162-6230 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 2% 25% 33%
S 0% 29% 6%
I 0% 0% 3%


Tabel 4.1.b: Surt overdrev (35,69 ha) 


162-6410 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 16% 3% 60%
S 0% 0% 21%
I 0% 0% 0%


Tabel 4.1.c: Tidvis våd eng (54,13 ha) 


162-7140 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 1% 8% 59%
S 0% 8% 18%
I 2% 0% 3%


Tabel 4.1.d: Hængesæk (25,31 ha) 


162-7210 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 15% 0% 7%
S 0% 78% 0%
I 0% 0% 0%


Tabel 4.1.e: Avneknippemose (27,15 ha) 


162-7220 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 82% 0% 0%
S 0% 0% 18%
I 0% 0% 0%


Tabel 4.1.f: Kildevæld (0,19 ha) 


162-7230 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 23% 0% 0%
S 0% 18% 58%
I 0% 0% 0%


Tabel 4.1.g: Rigkær (6,67 ha) 
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Med undtagelse af naturtype 7220 *kildevæld hvor 4/5 af det meget beskedne areal har udbredte 
positive strukturelementer og ingen negative, fremgår det at arealer med negative strukturer er 
fremtrædende eller dominerer de resterende naturtyper: 
Fælles for naturtyperne 6410 tidvis våd eng, 7210 *avneknippemose og 7230 *rigkær er at mellem 1/6 
og ¼ af arealet er med udbredte positive og ingen negative strukturer, altså en del upåvirkede arealer, 
mens det resterende areal har spredte (7210) eller udbredte negative strukturer kombineret med spredte 
(for 6140 dog udbredte) positive strukturer.  
For 4030 tør hede, 6230 *surt overdrev og 7140 hængesæk gælder at hele (4030) eller hovedparten af 
arealet har udbredte eller (6230) spredte til udbredte negative strukturer, men også udbredte positive 
strukturer på omkring 2/3 af arealet. For 4030 falder den sidste 1/3 af arealet i klassen med spredte 
positive, mens to andre har en arealandel på 3-5% helt uden positive strukturer 
 
At figur 4.1.b og d og g ikke summerer op til 100% skyldes afrundingsfejl, hvorimod 1% af arealet med 
naturtype 7140 hængesæk har udbredte positive men ingen negative strukturer noteret. 
Der er ikke bedømt strukturelle elementer i naturtyperne 3140, 3150, 3160, 3260, 5130, 6210, 8220, 
9130, 9160, 9170, 91D0 og 91E0 siden disse ikke var mål for kortlægning eller (6210) ikke var til stede. 
Forekomst af negative strukturer kan typisk tilskrives forskellige forhold som øget eutrofiering, ændret 
afvanding og manglende drift. Det kan give sig udslag i øget tilgroning med høje urter, græsser eller 
vedplanter, der udkonkurrerer det naturlige plantesamfund for naturtypen. 
Den registrerede påvirkning af de forskellige naturtyper er beskrevet i kapitlerne herunder. 
 
Arter og fugle 
Der er ikke tilstrækkeligt med materiale om arterne og fuglene til at foretage overordnede 
trusselsvurderinger. 


4.1. Eutrofiering 
Langs skovens rand er store arealer med især naturtype 6230 *surt overdrev der grænser direkte op til 
landbrugsjord udenfor og til dels også indenfor habitatgrænsen, og også arealer med mose- og engtyper 
ligger udenfor den brede bufferzone med høj ruhed og derfor stor ’filtreringsevne’ for luftbåren 
næringsbelastning som de skovbevoksede områder udgør. Heder, moser og overdrev inde i skoven 
belastes sandsynligvis af en næringspåvirkning lig baggrundsbelastningen på 14 kg/N/ha/år (8) eller 
mindre, imens værdierne op ad landbrugsarealer og staldanlæg er væsentligt højere. 
 
Tålegrænsen for flere naturtyper (4030, 6230) er fastsat til 10-20 kg N/ha/år eller lavere (3140, 3160, 
7140) og kan således være overskredet med den nuværende baggrundsbelastningen alene.  
 
Eutrofiering kan registreres i naturtyperne som fx tilgroning med vedplanter eller en ændret 
artssammensætning således at mere høje græsser, urt og vedplanter (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 ved kortlægningen desuden registreret en direkte landbrugsmæssig påvirkning af naturtype 6230 
*surt overdrev, hvor der for 18 % af arealet er noteret en middelsvær grad af påvirkning. Den direkte 
påvirkning består i skader efter sprøjtning eller gødskning, men omfatter ikke ændring i artsforekomst 
og –udbredelse, der kan ses som følge af eutrofiering. 
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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% Hovedtotal 


4030 0% 35% 60% 6% 100% 


6230 4% 35% 29% 32% 100% 


6410 6% 30% 52% 12% 100% 


7140 3% 49% 41% 7% 100% 


7210 0% 100% 0% 0% 100% 


7220 0% 18% 0% 82% 100% 


7230 0% 77% 23% 0% 100% 


Hovedtotal 4% 41% 39% 16% 100% 
Tabel 4.2.1. Oversigt over arealandel med vedplanter i de enkelte naturtyper. Registreret under kortlægningen 
2006.  
 
Den begyndende tilgroning med vedplanter ses tydeligt i alle naturtyperne.  
 
Oversigten skal dog også sammenholdes med areal og antal af den pågældende naturtype og de øvrige 
faktorer som eutrofiering, drift og hydrologi. Umiddelbart ser det ud til at 82% af 7220 (kildevæld) har 
en høj tilgroningsgrad. Men ser man bagved tallene dækker det over 3 polygoner på samlet 0,19ha (se 
tabel 2.1), hvoraf de to polygoner ligger i en skovkant. Der er ikke tilgroning i selve vældene hvorfor 
der heller ikke (se tabel 4.1f) er registreret negative strukturer for naturtypen. 
 
Alligevel tegner der sig et billede af en begyndende omfattende tilgroning, som fx kan skyldes 
manglende drift jf. tabel 4.2.2, afvanding (se tabel 4.3.1) og eutrofiering og dermed være med til at 
forklare de mange negative strukturer der ses i tabellerne 4.1a-g. 
 
Sum af Areal (ha) Arealandel med drift med græsning eller høslæt 
Habitattype 0-5% ’s drift 75-100%’s drift Hovedtotal 
4030 86% 14% 100% 
6230 54% 46% 100% 
6410 84% 16% 100% 
7140 99% 1% 100% 
7210 85% 15% 100% 
7220 18% 82% 100% 
7230 63% 37% 100% 
Hovedtotal 78% 22% 100% 
Tabel 4.2.2 Oversigt over arealandele af de pågældende naturtyper med græsning eller høslæt. 
 
Tilgroning med høje græsser og urter er især registeret i naturtyperne 6410, 7140 og 7230. De har alle 
tre forholdsvis mange negative strukturer og der mangler drift af områderne.  
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Særlig typen 7140  (hængesæk) er vanskelig at forvalte da den ikke kan drives med græsning eller høslæt 
og rydning og vandstandshævning, der kan bremse tilgroningen, skal foretages med forsigtighed. 


4.3. Hydrologi 
Under kortlægningen blev de hydrologiske forhold noteret for lavbundsjorderne, hvor vand har stor 
indflydelse på vegetationens sammensætning. I tabel 4.3.1 ses en oversigt over hvordan de kortlagte 
naturtyper blev vurderet at være påvirket af afvanding. 
 
SUM AF AREAL 
(HA) HYDROLOGI OG AFVANDINGSFORHOLD 
Habitattype 1 2 3 4
6410 14% 7% 78% 1%
7140 49% 10% 40% 0%
7210 93% 7% 0% 0%
7220 100% 0% 0% 0%
7230 40% 60% 0% 0%
Hovedtotal 38% 13% 49% 1%
Tabel 4.3.1. Oversigt over registrerede afvandingsforhold i de enkelte naturtyper opgjort på arealet. Værdierne 1-
4 er beskrevet nedenfor. 
1: Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 
2: Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsændringer 
3: Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning) 
4: Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 
 
I de områder hvor der er kortlagt en habitatnaturtype ses især kærtypen 6410 med svingende vandstand 
og typen 7140 hængesæk at vise sommerudtørring og dermed begyndende tilgroning. 
 
Naturtyper med udbredt tørlægning eller fuldstændig tørlægning forekommer stort set ikke. Men det 
skyldes at de afvandede områder ikke er vurderet til længere at indeholde en habitatnaturtype. Som 
nævnt i indledningen er der udført omfattende grøftninger i skovkomplekset igennem tiden. 
Grøftningerne har drænet skovens vådområder og givet plads til træproduktion. I de drænede 
vådområder har plantesamfundet ændret karakter og udgøres ikke længere af vådbundsarter. De kan 
dermed ikke længere opfattes som en kærtype på habitatdirektivet. 
 
Der ligger et stort potentiale i at forbedre forholdene for de påvirkede kær- og hængesæksarealer samt 
genoprette de mange vådområder, der i dag er tørlagt. 


4.4. Invasive arter 
Rynket Rose og Glansbladet hæg kendes fra en lokalitet hver med hhv. naturtype 6230 *surt overdrev 
og 7140 *hængesæk, imens Rød-Gran kendes fra 22 lokaliteter, foruden de førnævnte naturtyper også 
med naturtyperne 4030 tør hede og 6410 *tidvis våd eng.  
I tabel 4.4.1 ses en oversigt over dækningen af de invasive arter i de enkelte naturtyper i forhold til 
naturtypens areal. I hovedtotalen fremgår det at i 91% af det samlede areal af de kortlagte naturtyper 
ses en dækningsgrad af invasive arter på mellem 1 og 10%. 
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SUM AF 
AREAL 


(HA) DÆKNINGSGRAD AF INVASIVE ARTER  
Habitattype 0% 1-10% 10-25% Hovedtotal 


4030 68% 32% 0% 100% 
6230 71% 28% 1% 100% 
6410 40% 60% 0% 100% 
7140 75% 25% 0% 100% 
7210 100% 0% 0% 100% 


7220 100% 0% 0% 100% 
7230 81% 19% 0% 100% 


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


Tallene er afrundet. 


4.5. Arealmæssige ændringer siden 1994 
Der har verseret en sag ved motorbanen i Aaker plantage, hvor der er nyanlagt en bane i fredsskov. 
Der er ikke foretaget nøjere undersøgelser af om der er foretaget arealændringer indenfor 
NATURA2000-grænsen. Der er foretaget en lang række naturgenopretnings- og skovdriftsmæssige 
tiltag, som dog ikke kan beskrives som deciderede arealmæssige ændringer. 


4.6. Forstyrrelse af arter 
NATURA2000-området benyttes flittigt til forskellige frilufts- og sportsformål. Desuden drives der jagt 
af primært lokale jagtforeninger, men dele er også udlejet til private jagtlejere.  
Der er et rimeligt udbygget sti og cykelvejssystem. Der er shelters, borde og bænke, fugletårne m.m. 
Skovene benyttes til mange forskellige aktiviteter som løb, orienteringsløb, cykling, mountainbikeløb, 
ridning, svampeplukning, dyrskue, travløb, adventure cup osv. 
Det vurderes dog at de fleste arter tilpasser sig og vænner sig til forstyrrelserne. I en sag om 
miljøgodkendelse af Østermarie Skydebane ved Ølene var dette konklusionen på den forstyrrelse som 
skydeøvelserne udgør. Det bør dog overvåges i årene fremover om friluftslivet i væsentligt omfang 
påvirker arterne på udpegningsgrundlaget negativt. 


4.7. Andre trusler 
Der er ikke umiddelbart kendskab til andre relevante trusler. 


5. Modsatrettede interesser  
Tilgroning og derved arealtab af de lysåbne naturtyper 4030 tør hede og 6230 *surt overdrev og af den 
dertil knyttede naturtype 5130 enekrat kunne medføre stigning i arealet af skovnaturtyper, særligt 
naturtype 9160 ege-blandskov, men omfanget af dette modsætningsforhold er ikke kendt. Tilsvarende 
og tilsyneladende udbredt er det at tilgroning af 6410 tidvis våd eng, 7140 hængesæk eller 7230 *rigkær  
medfører et øget areal af naturtype 91D0 *skovbevokset tørvemose. Dette kan særlig observeres i 
sprækkedalene i Paradisbakkerne. Ligeledes vil vækst i arealet af 7140 hængesæk medfører at søtypen 
3160 brunvandet sø går tilbage,  i yderste konsekvens ved total tilgroning af den frie vandflade. 
 







 16 af 41 


Der har været eksempler på modsatrettede interesser i Ølene, hvor statsskovdistriktet arbejdede med en 
ide om at hæve vandstanden for at bedre forholdene for engfuglene. Dette ville være problematisk for 
de omkransende engarealer med bl.a. 6410. 


6. Naturforvaltning og pleje  
Den centrale del af habitatområdet består Almindingen, der ejes af Skov- og Naturstyrelsen og drives af 
det lokale statsskovdistrikt. Skov- og Naturstyrelsen står ligeledes for plejen af fuglereservatet Ølene. 
Der har ikke været muligt for Bornholms Statsskovdistrikt indenfor tidsfristen at udlevere detaljerede 
oplysninger om drift, pleje, arealændringer m.v. siden 1994. Nedenfor er dog angivet et udpluk af de 
plejetiltag, som statsskovdistriktet gennemfører (12). 
Område (habitatnaturtype) Drift/pleje 
Ølene (3140, 6230, 6410, 7210, 7220, 7230) Græsning af engarealer (2 landmænd med 


kreaturer afgræsser området. De har tidligere 
modtaget MVJ-tilskud, men dette er bortfaldet pga 
manglende midler. Nu betaler SNS for 
afgræsningen), høslæt af hvas avneknippe af 
hensyn til ynglende engfugle (foretages med som 
en årlig offentlig slåning med le suppleret med 
maskinslæt), mindre rydninger, vedligeholdelse af 
fugletårne 


Bastamose (6410, 7230, 7140, 3140) Engarealer afgræsses med heste 
Rydningsarbejder 
Vedligeholdelse af stier og fugletårn 


Svinemose (6230, 6410, 7230 Engarealer afgræsses med kreaturer 
Rydningsarbejder 


Nordre Åsedam (7140) Rydning af store arealer med pilekrat i 2003 
Planlagt at skulle følges op med en 
vandstandshævning 


Gammelmose (7140) Rydning og vandstandshævning 
Stakkelemose (3100, 7210) Rydning 
Hjulmagermyr (7230) Hestegræsning 
Enebærskoven (5130, 6230, 6410) Fåregræsning 
Ekkodalen (potentiel habitatnatur) Afgræsning med kreaturer 
Tabel 6.1 Oversigt over forskellige naturplejetiltag på de statsejede arealer. 
 
Natur & Miljø er involveret i afgræsning af områder i privat eje som følge fredningskendelser for 
områderne. I tabel 6.2 ses en oversigt over disse arealer. 
Område (habitatnaturtype) Drift/pleje 
Ekkodalen (potentiel habitatnatur) Afgræsning med heste og kreaturer 
Kåsegård (5130, 6230) Afgræsning med heste og kreaturer 


Rydningsarbejder, særlig i 2004 og 2005 
Bekæmpelse af Ørnebregne (udføres af frivillige på 
foranledning af Dansk Botanisk Forening) 


Klint (6230) Afgræsning med kreaturer 
Rydningsarbejder, særlig i 2004 


Årsdale ret (3130, 3160, 4030, 5130, 6230, 6410, 
7140, 8220, 91D0) 


Afgræsning med får 
Omfattende rydningsarbejder siden 1998 jf. 
plejeplan (se bilag) 
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Grydedal Afgræsning med får 
Rydningsarbejder og hegning i 2005 


 
I regionskommunens skove er der 2 igangsatte genopretningsprojekter. Genopretning af mose i 
Pedersker plantage og retablering af græsningseng i Aaker plantage. Der er også tanker om at 
genoprette Stor Engen, der grænser op til Ølene, som græsningseng (30-40ha). 
Regionskommunen har i de senere år drevet mere naturnær skovdrift og arbejder nu på en plan om 
fuldstændig omstilling til naturnær skovdrift og følgende certificering af skovene til FSC eller PEFC-
standard.  
 
Poulsker og Bodilsker plantage er for nylig erhvervet af Wilhjelm A/S og der forventes igangsat 
undersøgelser af naturindhold og muligheder for naturgenopretning. Center for Skov og Landskab er 
involveret. 
Aage V. Jensens Naturfond ejer et areal ved Kåsegård (29 ha) , hvor der planlægges en række rydninger 
af nåletræ og retablering af hede- og overdrevsarealer.  


7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og 
naturtyper 
Ved NOVANA-overvågningen (4) er søtypen 3130 konstateret på et mindre areal i Paradisbakkerne, se 
tabel 7.1 og foto 7.2 og 7.3. Siden søtyperne ikke var mål for kortlægningen findes denne oplysning ikke 
i TILDA, omvendt anses lokaliteten for sandsynligvis at være den eneste af sin art i habitatområdet. 
Den har muligvis tidligere forekommet andre steder i området, men er ikke genfundet ved senere 
besigtigelser. 
Stor Vandsalamander vurderes at findes i rigt mål i habitatområdet. Der er kun indtastet 4 fund 
indenfor habitatgrænsen i kommunens naturdatabase, men det skyldes at databasen er forholdsvis ny og 
ikke særlig veludbygget med fund af paddearter. 
 
Kode Naturtype/Art Kortlagt areal (ha) Antal forekomster 


3130 
Ret næringsfattige søer og vandhuller med 
små amfibiske planter ved bredden. 0,05 1 


1166 Stor Vandsalamander - Mindst 4 


Tabel 7.1: Nykonstaterede naturtyper og arter, der ikke er på habitatområdets udpegningsgrundlag.  
 


 
Foto 7.2. 3130 på Årsdale Ret 26. oktober 2005. 


 
Foto7.3 Grøn Frø i 3130, 13. juni 2006 
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8.2. Liste over manglende data 
Der mangler data fra kortlægning af de 17 øvrige terrestriske naturtyper, søtyperne, skovnaturtyperne 
og til dels vandløb. 
Den reelle ammoniakdepostion samt naturtypernes tålegrænse bør beregnes. 
Oplysningerne om fuglenes udbredelse og status bør udbygges. 
Oplysninger om naturforvaltning og- pleje særlig på de statslige arealer kan med fordel suppleres. 


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


3. oplag. 
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Bilag B3A-B3I: Kort med udbredelsen af de enkelte naturtyper. Typerne kan indgå i 
mosaik og det samme areal kan derfor forekomme flere gange på de forskellige 
kortbilag 
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Kortbilag med observationer af de enkelte arter af flagermus, vandkalve og fugle 
 © Kort & Matrikelstyrelsen 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 186 – Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 
 
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:  
 
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne er det største sammenhæn-
gende naturområde på Bornholm. Det er præget af vekslen mellem 
skov, klipper og åbne naturområder. I planen er der særlig fokus på 
de sjældne biller bred vandkalv og lys skivevandkalv og damflager-
mus. Der er også fokus på de truede naturtyper rigkær, sure over-
drev og tidvis våde eng, som søges udvidet og sammenkædet, hvor 
de naturgivne forhold tillader det. Der er også fokus på avneknippe-
mose, der i området forekommer med 9,12% af Danmarks areal i 
den kontinentale zone. Ligesom der er fokus på den sjældne vinter-
egeskov, som kun findes få andre steder i landet. Indlandsklipperne 
er karakteristiske for netop den bornholmske natur. 
 
Det overordnede mål for området er: 
• At Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne bliver et godt levested 


og ynglested både for vigtige forekomster af ynglende fugle og 
for arterne på udpegningsgrundlaget. Der er særligt fokus på 
skive-vandkalv og bred vandkalv samt damflagermus, der kun 
har få forekomster i Danmark. 
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• Det prioriteres højt, at vinteregeskov (9170) og bøg på mor 
(9110) sikres god til høj tilstand, og at arealet med vinterege-
skov (9170) er stigende. 


• De lysåbne naturtyper sikres en god-høj naturtilstand. Områdets 
artsrige rigkær (7230), surt overdrev (6230), tidvis våd eng 
(6410) og indlandsklipper (8220) prioriteres højt. Arealet af rig-
kær (7230), surt overdrev (6230) og tidvis våd eng (6410) øges 
hvor de naturgivne forhold gør det muligt, og der skabes sam-
menhæng mellem forekomsterne. Sammenkædningen af områ-
der øger også at arealet af leve- og ynglesteder for fugle på ud-
pegningsgrundlaget.  


• Områdets økologiske integritet sikres i form af en hensigtsmæs-
sig hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- 
og etableringsmuligheder for arterne. 


 
Relevante planer 
Den centrale del af habitatområdet består af Almindingen, der ejes af 
Skov- og Naturstyrelsen og drives af Skov- og Naturstyrelsen, Born-
holm. En stor del af de statsejede skovområder forvaltes med urørt 
skov og gamle driftsformer. Skov- og Naturstyrelsen står ligeledes for 
plejen af fuglereservatet Ølene. I disse områder udføres græsning 
med kreaturer, får og heste på engarealerne. Desuden foretages der 
rydningsarbejder i de større moser så som Bastemose, Svinemose og 
Gamlemose og der er gennemført eller planlagt vandstandshævninger 
i flere mindre moser.  
 
Bornholms Regionskommune ejer flere af Natura 2000-områdets 
skovområder, så som Vestermarie-, Nyker-, Aaker- og Pedersker-
plantage. Her er igangsat genopretningsprojekter, som har til formål 
at genskabe moseområder og græsningsenge. Desuden er Bornholms 
Regionskommune involveret i afgræsningen af flere privat ejede om-
råder, som følge af fredningskendelserne for områderne.  
 
Ved Klokkerpilten laves naturpleje med det formål at fremme mosen. 
Der skovet ca. 0,5 ha gran, grøfterne er stoppet og der fjernes fortsat 
opvækst af træer. I Åkirkeby plantage syd for Grønnevad er der gen-
skabt ca. 2 ha eng ved at fjerne rødgran og stoppe grøfterne. Arealet 
plejes ved en årlig slåning med slagleklipper. På Årsdaleret i Paradis-
bakkerne er der ryddet i alt 36 ha ifølge plejeplanen for området. Dy-
bedals afgrænsning er udvidet til 5 ha og vandstanden i Kodalen er 
hævet ved opdæmning, således at vandspejlet er hævet yderligere 
0,5 m i 2010.  
 
I et Samarbejde mellem ejeren Aage V. Jensen Fonde, Bornholms 
Regionskommune og lokale frivillige fra bl.a. Botanisk Forening laves 
der naturpleje på Kåsegård. Formålet er at genskabe hede og over-
drev omfattende naturtyperne tør hede (4030), surt overdrev (6230) 
og enekrat (5130) samt fremme den sjældne orkide Hyldegøgeurt. 
Der er skovet 6,7 ha rødgran som er brændt af og asken er fjernet. 
Ørnebregne bekæmpes og der er indsamlet gammelt affald. Området 
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er hegnet og afgræsses nu af kreaturer og fra 2010 også af får og 
heste.  
 
I Poulsker og Bodilsker Plantager har ejeren, sørget for at skove store 
arealer og flere områder er udlagt til græsning. 
 
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 leve- og ynglesteder for vandkalv, lys 
skivevandkalv, damflagermus, sortspætte, rødrygget tornskade, rød 
glente, rørhøg, trane, engsnarre, perleugle og hvepsevåge.  
 
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 mindre skovarealer med vintereg, bøg på 
muld og bøg på kalk. Herudover skal planen sikre at både skov- og 
andre naturtyper ikke belastes med mængder af luftbåret kvælstof, 
der overskrider naturtypernes tålegrænser. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Trane, da bestanden er stabil eller stigende 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Kransnålalge-sø (3140), næringsrig sø (3150) og brunvandet sø 


(3160), da laveste tålegrænse for N-deposition sandsynligvis er 
overskredet.  


• Vandløb (3260) på grund af uhensigtsmæssig drift. 
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• Tør hede (4030), surt overdrev (6230), hængesæk (7140), da 
laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet og strukturen 
er dårlig. 


• Kildevæld (7220), Tidvis våd eng (6410) og avneknippemose 
(7210), da laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet 


• Rigkær (7230), da strukturen er dårlig 
• Bred vandkalv, lys skivevandkalv, på grund af den begrænsede 


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


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


er overskredet på mere end 25% af arealet og laveste tålegræn-
se er overskredet på den resterende del. 


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


• 9170 Vinteregeskov, da laveste tålegrænse for N-deposition er 
overskredet. 


• 9190 stilkege-krat, da højeste tålegrænse for N-deposition er 
overskredet på mere end 25% af arealet og laveste tålegrænse 
er overskredet på resten.  


• 91D0 Skovbevoksede tørvemoser, da højeste tålegrænse for N-
deposition er overskredet på mere end 50% af arealet og lave-
ste tålegrænse er overskredet på resten. 


• 91E0 Elle- og askeskove, da højeste tålegrænse for N-deposition 
er overskredet på mere end 50% af arealet og laveste tålegræn-
se er overskredet på resten. 


 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• Søbredder med småurter (3130), da naturtypen ikke er kortlagt 
• Kalkoverdrev, (6210), da naturtypen ikke er fundet ved kort-


lægningen 
• Enekrat (5130), indlandsklippe (8220), da naturtyperne ikke er 


tilstandsvurderet 
• Damflagermus, da arten ikke er kortlagt 
• Rød Glente, rørhøg, perleugle, plettet rørvagtel, sortspætte, 


rødrygget tornskade, hvepsevåge, da arterne ikke er kortlagt  
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Det samlede areal med rigkær (7230) udvides om muligt med op til 7 
ha og sammenkædes med tilstødende arealer om muligt. Forekom-
sterne af tidvis våd eng (6410) udvides om muligt med 15 ha og 
sammenkædes med tilstødende arealer om muligt. Forekomsterne af 
surt overdrev (6230) udvides om muligt med 1 ha og sammenkædes 
med tilstødende arealer om muligt. Bred vandkalv og lys skivevand-
kalv sikres velegnede leve- og ynglesteder f.eks. gennem etablering 
af nye vandhuller. Desuden sikres at de bestående vandhuller er ly-
såbne med åbent vand og god vandkvalitet f.eks. ved udlæg af rand-
zoner. Arealet med vinteregeskov skal øges med særlig henblik på at 
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reducere indvirkningen af fragmentering og isolation på denne skov-
naturtype. 
 
Der er ingen miljøforhold, der kan blive negativt berørt i planen, idet 
udvidelse og sammenkædning af lysåbne naturtyper ikke skal ske på 
bekostning af andre naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
 
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 Almindingen, Ølene og Paradis-
bakkerne gælder: 
 
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 tidvis våd eng (6410), rigkær (7230), avneknippemose 
(7210), kildevæld (7220) og hængesæk (7140). Det undersø-
ges nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigts-
mæssig hydrologi i skovnaturtyper  


1.3 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.  


1.4 Tilstanden og det samlede areal af levestederne for følgende 
ynglefugle skal være stabil eller i fremgang, således at der er 
grundlag for bestande på mindst 6 par traner, 15 par rødrygget 
tornskade og mindst 15 par sortspætter. 


1.5 Der sikres velegnede levesteder for bred vandkalv, lys skive-
vandkalv og damflagermus. Samme arter samt rødrygget torn-
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skade og sortspætte sikres velegnede ynglesteder. Indsatsen 
varetages bl.a. ved forvaltning af naturtyperne. 


1.6 Der sikres uforstyrrede levesteder og uforstyrrede ynglesteder 
for rød glente, rørhøg, trane, engsnarre, perleugle og hvepse-
våge. Dette sker med individuel hensyntagen til den enkelte 
arts sårbarhed overfor forstyrrelser. Leve- og ynglestederne va-
retages bl.a. ved forvaltning af naturtyperne. 


1.7 Invasive arter bekæmpes og deres spredning forebygges. 
 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for vandopland 
3.1 Bornholm under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at 
følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram bliver udført:  
 
• Forbedring/opretholdelse af vandløbskvaliteten i områdets mål-


satte vandløb. 
• Nedbringelse af næringsstofudledningen til områdets større søer. 
 
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.  
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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. Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Forekomsterne af rigkær (7230) udvides og sammenkædes om 


muligt med op til 7 ha. Forekomsterne af tidvis våd eng (6410) 
udvides og sammenkædes om muligt med op til 15 ha. Fore-
komsterne af surt overdrev (6230) udvides og sammenkædes 
om muligt med op til 1 ha.  


2.2 Arealet med vinteregeskov (9170) øges med særlig henblik på 
at reducere indvirkningen af fragmentering og isolation på den-
ne skovnaturtype 


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


ation, 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 Det samlede areal med rigkær (7230) udvides om muligt med 


op til 7 ha og sammenkædes med tilstødende arealer om mu-
ligt. Rigkærene plejes optimalt. Arealerne sikres mod påvirknin-
ger fra tilstødende landbrugsarealer. 


4.2 Forekomsterne af tidvis våd eng (6410) udvides om muligt med 
op til 15 ha og sammenkædes med tilstødende arealer om mu-
ligt. Engene plejes optimalt. Arealerne sikres mod påvirkninger 
fra tilstødende landbrugsarealer. 


4.3 Forekomsterne af surt overdrev (6230) udvides om muligt med 
op til 1 ha og sammenkædes med tilstødende arealer om mu-
ligt. Overdrevne plejes optimalt. Arealerne sikres mod påvirk-
ninger fra tilstødende landbrugsarealer. 


4.4 Tør hede (4030) sikres en for naturtypen optimal pleje. 
4.5 Bred vandkalv og lys skivevandkalv sikres velegnede leve- og 


ynglesteder f.eks. gennem etablering af nye vandhuller. Desu-
den sikres at de bestående vandhuller er lysåbne med åbent 
vand og god vandkvalitet f.eks. ved udlæg af randzoner. 


4.6 Engsnarre sikres leve- og ynglesteder under individuel hensyn-
tagen til artens sårbarhed overfor forstyrrelser.  
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4.7 Der skal gøres en særlig indsats for at vinteregeskove (9170) 
fastholdes i god til høj tilstand 


 
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: 
 
Rigkær (7230), tidvis våd eng (6410), surt overdrev (6230), tør hede 
(4030) samt Vinteregskov (9170) har på nationalt og regionalt niveau 
haft en stor tilbagegang, og i Danmarks afrapportering til EU vurde-
res naturtypernes bevaringsstatus at være ugunstig. I bilag 1 i By- og 
Landskabsstyrelsen 2007: ”Natura 2000-retningslinier for målfast-
sættelse og indsatsprogram” er ovennævnte naturtyper derfor opført 
som truede naturtyper. Der vil derfor blive gjort en indsats for at øge 
arealerne af naturtyperne. 
 
Bred vandkalv og lys skivevandkalv er truede arter oplistet i bilag 1 i 
By- og Landskabsstyrelsen 2007: ”Natura 2000-retningslinier for mål-
fastsættelse og indsatsprogram” opført som truede arter. De sikres 
derfor velegnede leve- og ynglesteder f.eks. gennem etablering af 
nye vandhuller jvf. denne plan.  
 
Udvidelse og sammenkædning af lysåbne naturtyper bør som hoved-
regel ikke ske på bekostning af andre naturtyper på udpegnings-
grundlaget. Da urørt skov alt overvejende er aktuel på gamle skov-
bevoksede arealer, vil der sjældent opstå konflikter i forhold til driften 
af lysåbne naturtyper. Udvidelse af arealer med rigkær (7230) kan 
være i modstrid med bevarelse af elle- og askeskov (91E0), ligesom 
udvidelse af arealer med hængesæk (7140) kan være i modstrid med 
bevarelse af skovbevokset tørvemose (91D0), som er højt prioriteret 
indenfor EU. Hvor skovtyperne er gamle og veletablerede søges de 
bevaret. Yngre stadier af de omtalte skovnaturtyper kan fældes, hvis 
der er tale om tilgroning af tidligere ubevokset mosetyper. 
 
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. 
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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. 
 
I Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne er både visse arter og na-
turtyper højt prioriterede. Der er særligt fokus på skive-vandkalv og 
bred vandkalv samt damflagermus, der kun har få forekomster i Dan-
mark. Det prioriteres højt, at vinteregeskov og bøg på mor sikres god 
til høj tilstand, og at arealet med vinteregeskov er stigende. De lys-
åbne naturtyper sikres en god-høj naturtilstand. Områdets artsrige 
rigkær, surt overdrev, tidvis våd eng og indlandsklipper prioriteres 
højt. Arealet af rigkær, surt overdrev og tidvis våd eng øges hvor de 
naturgivne forhold gør det muligt, og der skabes sammenhæng mel-
lem forekomsterne. Sammenkædningen af naturarealerne øger også 
at arealet af leve- og ynglesteder for fugle på udpegningsgrundlaget.  
 
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.  
 
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. 
 
Det overordnede mål for Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne er 
at blive et godt leve- og ynglested både for vigtige forekomster af 
ynglende fugle og for arterne på udpegningsgrundlaget samt at skov- 
og naturtyperne sikres en god-høj naturtilstand og ovennævnte na-
turtyper prioriteres. 
 
Løvfrø, Springfrø og Stor vandsalamander findes i området. Planens 
gennemførsel vurderes dog ikke at få negative konsekvenser for disse 
bilag 4-art.  
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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
 


Forslag til Natura 2000-plan nr. 186 
 


Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
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. 186 er der modtaget i alt 4 høringssvar fra DOF-Bornholm (ID 647), DN-
Bornholm (ID 1764), Bornholms Landbrug (ID 1786) og Friluftsrådet, Bornholm (ID 5640). 
 
Svarene har især berørt følgende punkt: 
 
1. Husdyrgodkendelsesordningen  
2. Færdsel 
 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
3. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
4. Indsatsprogram  
5. Datagrundlag  
 
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. 
 
2. Færdsel 
 
Høringssvar: 
 
Friluftsrådet, Bornholm ønsker en præcisering af i hvilke områder, der foreslås 
adgangsbegrænsninger. Friluftsrådet ønsker offentlig adgang til områder, der hegnes som et led i 
naturpleje. 
 
Naturstyrelsen: 
Fastlæggelsens af hvilke områder, der pålægges adgangsbegrænsninger, finder sted i senere 
planlægningsfaser. 
Naturstyrelsen mener, at der så vidt muligt bør sikres en offentlig adgang til arealer, der hegnes 
som et led i naturpleje, særligt hvis der tidligere har været en offentlig adgang. 
   
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 186 
Der er ikke foretaget nogen ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 156 
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. 186 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. 186. 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. 
 
 
Notatet revideret 5. januar 2012 



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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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Almindingen, Ølerne og Paradisbakkerne er udpeget som både 
habitatområde nr. 162 og fuglebeskyttelsesområde nr. 80. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H162 Almindingen, Ølerne og Paradisbakkerne 6085 
F80 Almindingen, Ølerne og Paradisbakkerne 6085 
 Samlet areal Natura 2000 6085 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. 
Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er sammenfaldende.  
Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 
 


 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 162 og fuglebeskyttelsesområde nr. 80. De to områder er 
sammenfaldende.  
 
Skovbevokset areal (ha.): 
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H162 Almindingen, Ølerne og 
Paradisbakkerne 


5052 4500 552


F80 Almindingen, Ølerne og 
Paradisbakkerne 


5052 4500 552


 Samlet skovbevokset areal 5052 4500 552
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse.  
Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er sammenfaldende. 
 
Skovarealet udgøres af Almindingen på den centrale del af Bornholm, de store 
plantageområder omkring og øst for Almindingen samt Paradisbakkerne. En stor del af 
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skovarealerne i Paradisbakkerne er ikke fredskov, og derfor ikke inkluderet i denne 
basisanalyse. 
 
Den centrale, nordlige, vestlige og sydvestlige del af Almindingen er karakteriseret ved stærkt 
kuperet terræn med klippepartier. Jordbunden er morbundspræget med middel til dårlige 
vækstforhold for hjemmehørende løvtræarter. Især i den centrale del af Almindingen er der en 
stor løvtræ-andel, domineret af bøg, men også en del eg, herunder bevoksninger domineret af 
vintereg.  
 
Den østlige del at Almindingen samt Nyker, Vestermarie, Østermarie, Aakirkeby, Åker, 
Pedersker, Poulsker og Bodilsker Plantager er nåleskovsdominerede plantager på mager bund. 
Her findes dog også en del bøge- og stilkegbevoksninger på morbund, samt elle-askemoser og 
skovbevoksede tørvemoser på lavtliggende arealer ved søer, åer, bække og grøfter.  
 
De fredskovspligtige skovarealer omkring Paradisbakkerne udgøres også af en stor 
nåleskovsandel. Løvskoven er domineret af blandingsskove med især stilkeg, vortebirk og 
rødel, men også her med indblanding af især rødgran og skovfyr. Desuden er almindelig røn, 
seljerøn og bævreasp hyppige arter. Terrænet er her ret kuperet med mange klippepartier og 
med mager jordbund. 
 


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. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 162 og fuglebeskyttelsesområde nr. 80 
udpeget af hensyn til 19 habitatnaturtyper og 11 arter. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1081 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) - 
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) - 
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) - 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger - 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 


eller store vandaks 
- 


3160 Brunvandede søer og vandhuller - 
3260 Vandløb med vandplanter - 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) - 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter - 
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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 


- 


7210 *Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe - 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand + / - 
7230 Rigkær - 
8220 Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter - 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
+ 


9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne + 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
A072 Hvepsevåge + 
A074 Rød glente + 
A081 Rørhøg - 
A127 Trane + 
A122 Engsnarre - 
A223 Perleugle + 
A236 Sortspætte + 
A338 Rødrygget tornskade + 
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. 
Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 7220 *Kilder og Væld med kalkholdigt (hårdt) vand supplerer 
Bornholms Regionskommunes kortlægning af denne habitatnaturtype. Samme forekomst kan være kortlagt af 
både Bornholms Regionskommune og Skov- og Naturstyrelsen. 
 


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. 
 
 
 
 
 
 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha)/ 
bestandsstørrelse 


(stk) 


Bilag 


9130 Bøgeskove på muldbund 2,4 2.1 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
63,5 2.2 


9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 63,4 2.3 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 13,2 2.4 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 69,5 2.5 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,01 2.6 
A072 Hvepsevåge 1-4 ynglepar 2.7 
A074 Rød glente 0-3 ynglepar 2.8 
A127 Trane 5 ynglepar 2.9 
A223 Perleugle 1 ynglepar 2.10 
A236 Sortspætte 0 ynglepar 2.11 
A338 Rødrygget tornskade 30 ynglepar 2.12 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H162 er der i alt kortlagt 212,6 ha. 
naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget. Der er registreret 355,3 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:   
 
• 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 og kilder og væld (7220). Supplerende 
modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene 


• Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt 
mod skovnaturtyperne i området, særligt udsat er Stilkegeskove og blandskove (9160) 


• Indvandring af mere skyggetålende træarter som bøg og ær kan med tiden konvertere de 
lysåbne Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund (9160) til bøge- 
og eller ærskove. 


• For ynglende rød glente, trane og perleugle er forstyrrelser en trussel for arternes 
ynglesucces. 
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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). 
 
Naturlig succession på veldrænede jorder vil med tiden ændre naturtypen egeskov og 
blandskov (9160) til f.eks. bøgeskove på muldbund (9130) eller bøgeskove på morbund 
(9110). Den naturlige succession kan afhjælpes ved en aktiv indsats, hvis man ønsker at 
bevare egeskoven. Floraregistreringerne fra kortlægningen viser, at der er en del 
selvforyngelse i egeskoven af bøg og ær.  
 


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 en del af de kortlagte skovnaturtypearealer i 
Almindingen, der tilhører styrelsen, som urørt skov, græsningsskov, stævningsskov eller 
arealer med plukhugstdrift (495  ha). 
• Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper 
Navn: Arealer omkring Læsådalen (id. 462301). Omfang: 159 ha. Fredet i 1973 
Formålet med fredningen er at bevare arealet, som en af de mest kendte klassiske lokaliteter i 
Danmarks natur. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at de eksisterende skovarealer 
skal bibeholdes. Forstmæssig pleje og udnyttelse af skoven skal være tilladt.  
Navn: Almindingen (id.118300). Omfang: ca. 1,7 ha. Fredet 23/11 1948 
Formålet med fredningen er at bevare en bøgebevoksning, der er rig på elitetræer. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at så længe bøgebevoksningen 
kan leve, må der ikke afdrives på området, men skal plejes med udtynding, således at træerne 
kan opnå den bedst mulige udvikling og største levedygtighed. 
Navn: Ølerne (id 083400). Omfang 115 ha. 
Navn: Paradisbakkerne (id. 036000). Omfang: ca. 100 ha. Fredet i 1932 og 1934 
Formålet med fredningen er at bevare indtrykket af områdets oprindelige udseende med de 
karakteristiske sprækkedale samt at give offentligheden adgang til arealerne. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a. at arealerne ikke må beplantes. 
Hugst må kun finde sted med kontroludvalgets godkendelse. 
Navn: Paradisbakkerne (Kåsegård) (id.790900). Omfang: ca. 9,5 ha. Fredet i 1997 
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Formålet med fredningen er primært at sikre området som voksested for den nordiske 
orkidéart Hylde-gøgeurt. Subsidiært er det formålet at sikre områdets øvrige naturhistoriske, 
landskabelige og kulturhistoriske værdier, herunder klippeløkkens særlige driftsform og 
fortidsminder. 
• Mht. naturpleje i H162 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 uden kristtorn 301,8 
9190 Stilkeg-skov og krat på mager sur bund 53,5 
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. 
 


8 Liste over manglende data 
Ingen manglende data. 
 


9 Liste over anvendt materiale 
Bornholms Regionskommune (2006): Basisanalyse_Hab162_og F80_ver1 
 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2003): Faglig rapport nr. 462: Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet.  
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2006): DMU’s database over ynglefugle 
 
DMU (2006a): NOVANA Arter 2004-2005. Faglig rapport fra DMU, nr. 582 
 
DMU (2007): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk 
 
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
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Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (1995): EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og 
områdebeskrivelser. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Bøgeskov på muldbund (9130) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden ikke er sur eller meget kalkrig, således at muldbund dominerer. Der kan afhængig 
af alders- og udviklingstrin være tale om større eller mindre indblanding eller underskov af 
andre træarter, f.eks. ask, avnbøg, elm, ær, stilk-eg og vinter-eg. I nogle skove, f.eks. 
græsningsskove, vil underskov typisk mangle. 
 
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 er almindelige i store dele af landet, dog sjældnere mod vest. 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, alm. guldnælde, enblomstret flitteraks, 
hvid anemone, skovmærke og tandrod. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. Ofte findes endvidere alm. 
bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat eller skovviol. 
 
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110 og 9120. Bemærk 
endvidere at arealer med højtliggende kalkundergrund/kalkrigt plastisk ler henføres til type 
9150, uanset om der er et tyndt muldlag over mineraljorden. Almindeligt kalkrig muld med 
f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Bøgeskov på fattig muldbund/mild morbund, hvor floraen 
typisk er præget af f.eks. stor fladstjerne og/eller skovsyre, hører også hjemme i type 9130 
(DMU 2005b). 
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 2,4 ha i H162. 
 
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% I alt 
Bøg  2,4    2,4  
 
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 
    2,4 2,4 
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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 
 1,0 1,4   2,4 


 
- 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 I alt 


2,4   2,4 
 
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 I alt 


2,4   2,4 
 
- 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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
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% I alt 
2,4     2,4 


 
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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
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 


     0 


Nuværende      0 
 
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 I alt 
  2,4   2,4 


 
 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 2,4 
* 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 


Bøg 2,4     2,4 
 
- 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: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Nåletræer  1,4    1,4 
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2.2 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 
2.2.1 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).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 63,5 ha i H162. 
 
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: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Avnbøg 2,8     2,8 
Stilkeg 45,7 4,7 2,3   52,7 
 
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 
   31,5 32,0 63,5 
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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 
42,7 18,6 2,2   63,5 


 
- 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 I alt 


43,5 19,5 0,5 63,5 
 
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 I alt 


63,5   63,5 
 
- 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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
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% I alt 
62,2 1,3    63,5 


 
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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
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 


     0 


Nuværende      0 
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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 
12,6 1,5 49,1 0,3  63,5 


 
 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Avnbøg 6,5 
Stilkeg 62,0 
Stor fladstjerne 31,2 
* 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  3,2 0,4 12,7 11,6 27,9 
Stilkeg 63,0 0,5    63,5 
Stor fladstjerne  1,2 27,3 4,2  32,7 
 
- 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: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Nåletræer 16,4 2,0    18,4 
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2.3 Data for Vinteregeskov i østlige (subkontinentale) egne (9170) 
 
2.3.1 Beskrivelse af naturtypen 
Skov domineret af eg plus avnbøg, med mere vintereg end stilkeg, i dele af Danmark med 
subkontinentalt præget klima, d.v.s. de østlige egne. Jordbunden er mere eller mindre rig, 
eventuelt sur. Skovtypen rummer plantearter med sydøstlig udbredelse.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget sålænge 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. 
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: vinter-eg, avnbøg, tarmvrid-røn, navr, 
liljekonval og bakke-star. 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 
småbladet lind, spidsløn og stilkeg. Denne type er meget sjælden i Danmark. De så vidt vides 
bedste eksempler på typen findes på Bornholm og Ulvshale, men måske kan typen også 
findes i en ringere udviklet form andre steder, f.eks. visse steder i sydsjælland. 
 
Andre egeskove domineret af vintereg er ikke omfattet, idet de hører til to andre Corine typer, 
som ikke er på Habitatdirektivet. Egekrat med mindre end 50 % vintereg henføres til type 
9190 (DMU 2005b). 


 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 63,4 ha i H162. 
 
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% I alt 
Avnbøg 21,2 15,2    36,4 
 
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 
   42,2 21,2 63,4 


 
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 
39,2 21,2 3,0   63,4 
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- 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 I alt 


39,2 24,2  63,4 
 
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 I alt 


60,4 3,0  63,4 
 
- 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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
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% I alt 
63,4     63,4 


 
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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
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 


     0 


Nuværende      0 
 
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 
27,1  36,3   63,4 
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2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Avnbøg 15,2 
Vintereg 63,4 
* 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 


Avnbøg  15,2 3,1 21,2  39,5 
Vintereg 63,4     63,4 
 
- 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: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Nåletræer 21,2     21,2 
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2.4 Data for *Skovbevoksede tørvemoser (91D0) 
 
2.4.1 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). 
 
2.4.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 13,2 ha i H162. 
 
2.4.3 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% I alt 
Dunbirk 0,3  1,9   2,2 
Rødgran 5,3 7,4    12,7 
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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 
  2,9 9,3 1,0 13,2 


 
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 
9,0 3,5 0,7   13,2 


 
- 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 I alt 


11,8 1,4  13,2 
 
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 I alt 


6,9 3,6 2,7 13,2 
 
- 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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
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% I alt 
8,6 2,7 1,9   13,2 


 
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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
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 


     0 


Nuværende      0 
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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 
5,2  8,0   13,2 


 
 
2.4.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. star 2,7 
Blåtop 8,4 
Dunbirk 4,1 
Grå star 4,6 
Mosebølle 3,6 
Rødgran 8,7 
Skovfyr 3,9 
Sphagnum spp.  12,5 
Stjerne-star 1,7 
Tørst 8,2 
* 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 


Alm. star  2,7    2,7 
Blåtop 1,7 1,6 2,4 2,7  8,4 
Dunbirk 1,9 0,2  6,1  8,2 
Grå star   2,7 1,9  4,6 
Mosebølle   1,9 1,7  3,6 
Rødgran  2,7 4,7 1,6 4,2 13,2 
Skovfyr  1,1 2,8 2,7  6,6 
Sphagnum spp.  0,2 2,3 10,0   12,5 
Stjerne-star    1,7  1,7 
Tørst   6,5 1,7  8,2 
 
- 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: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Nåletræer, dog ikke 
hjemmehørende og 
rødgran 


0,4     0,4 
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2.5 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.5.1 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).  
 
2.5.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 69,5 ha i H162. 
 
2.5.3 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% I alt 
Ask 15,2 16,0 14,0 1,5  46,7 
Dunbirk 0,1     0,1 
Gråel 2,6 6,2 0,8   9,6 
Pil sp 0,5     0,5 
Rødel 17,0 17,6 3,8 0,6  39,0 
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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 
  11,8 29,8 27,9 69,5 


 
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 
49,3 17,0 3,2   69,5 


 
- 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 I alt 


30,0 31,5 8,0 69,5 
 
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 I alt 


55,0 13,4 1,1 69,5 
 
- 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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
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% I alt 
58,8 10,7    69,5 


 
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: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


  2,5  1,8 4,3 


 Nylig   2,5 1,1 5,4 9,0 
 
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 


     0 


Nuværende     0,4 0,4 
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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 
12,7 0,3 56,5   69,5 


 
2.5.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Agerpadderok 6,1 
Akselblomstret star 26,8 
Alm. mjødurt 38,7 
Ask 54,5 
Dunbirk 1,4 
Dyndpadderok 3,8 
Engkarse 1,6 
Engnellikerod 30,7 
Gråel 8,7 
Kærpadderok 0,9 
Kærstar 15,8 
Kåltidsel 0,5 
Lundfladstjerne 1,0 
Lundpadderok 13,4 
Pil sp 4,6 
Rødel 48,7 
Skovelm 0,2 
Skovpadderok 13,0 
Skovstar 21,7 
Skovskræppe 8,0 
Stor nælde 30,4 
Sværtevæld 16,3 
* 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 


Agerpadderok  1,4  3,3 0,3 5,0 
Akselblomstret star 2,9 2,8 3,1 17,4 1,4 27,6 
Alm. mjødurt 6,9 9,4 10,6 13,7 0,2 40,8 
Ask 34,0 16,0 0,6 5,4 4,6 60,6 
Dunbirk    4,5 4,5 9,0 
Dyndpadderok   2,4 3,7  6,1 
Engkarse   0,5 1,1 2,4 4,0 
Engnellikerod  7,2 16,1 8,5  31,8 
Gråel  0,7 6,1 10,0  16,8 
Kærpadderok 0,4  2,2  0,5 3,1 
Kærstar 1,1 5,3 4,4 7,3  17,1 
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Kåltidsel     0,5 0,5 
Lundfladstjerne   1,0 0,6  1,6 
Lundpadderok   0,8 9,7 2,9 13,4 
Pil sp    2,4 2,2 4,6 
Rødel 25,1 16,5 7,6 8,0 4,2 61,4 
Skovelm    1,7 1,2 2,9 
Skovpadderok  2,1 0,3 6,8 5,2 14,4 
Skovstar 0,4 4,5 5,5 7,9 4,4 22,7 
Skovskræppe   0,3 7,7  8,0 
Stor nælde  4,0 17,7 14,8 0,4 36,9 
Sværtevæld  0,3 5,2 13,2 0,6 19,3 
 
- 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: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Nåletræer 12,4 5,7 0,4   18,5 
Kæmpe-bjørneklo  3,3    3,3 
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2.6 Data for kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) 
 
2.6.1 Beskrivelse af naturtypen 
Kilder og væld af denne type findes ofte som små delelementer i moser, kær, skov eller 
overdrev, men kan i visse tilfælde også være bevaret selv i det åbne agerland. Eksempler ses 
bl.a. i Grejs Ådalen, i randzonen af mosen ved Gentofte Sø samt en del steder i og ved Rold 
Skov-komplekset. 
 
Udover en række almindelige rigkærsarter kan typen rumme en eller flere af følgende 
karakteristiske arter, men behøver ikke gøre det: Vibefedt, langakset star, krognæbstar, 
elfenbens-padderok og mosserne Catoscopium nigritum, Cratoneuron commutatum, C. 
filicinum, Eucladium verticillatum, Gymnostomum recurvistrum, Drepanocladus vernicosus, 
Philonotis calcarta, Scorpidium revolvens, S. cossoni, Cratoneuron decipiens og Bryum 
pseudotriquetum.  
 
Følgende andre arter kan endvidere indikere typen ved at være vældindikatorarter: Gul 
stenbræk, vandkarse, sideskærm, milturter, vinget perikon og mosset Paludella squarrosa. 
Rummer vegetationen ved en kilde rigkærsarter, herunder f.eks. top-star, er det et sikkert tegn 
på at vandet er hårdt nok til at det er typen. 
 
Væld findes ofte i type 7230 rigkær og i type 91E0 aske/elleskov. I de to naturtyper, som også 
rummer vældprægede plantesamfund, afgrænses type 7220 som selve kilden (vandareal) og 
tilhørende vegetation med forekomst af karakteristiske arter eller vældindikatorarter listet 
ovenfor. 
 
Afgrænsningen mod blødtvandskilder sker lettest udfra viden om grundvandets hårdhed med 
grænsen sat ved 8 graders hårdhed. Kilder med gul stenbræk omfattes som udgangspunkt af 
kildetype 7220, idet Warnckes plantelister og vandkemidata for jyske kilder, herunder dem 
med gul stenbræk, samt GEUS data for grundvandskemi, viser at både paludella-væld og gul 
stenbræk-kilder har tilstrækkeligt hårdt vand og relevante følgearter til at de skal henføres til 
type 7220. Det er følgelig et ret lille og ubetydeligt antal af kilder i DK, som har for blødt 
vand til type 7220. 
 
Ifølge fortolkningsmanualen dannes der aktivt travertin eller tuf (kildekalk), hvilket der ifølge 
Professor Erling Bondesen, RUC, stort set altid gør, såfremt vandet er hårdt og der er tale om 
en kilde/et væld. Dannelsen af kildekalk er dog ofte utydelig for det utrænede øje, og ses ikke 
altid. I mange tilfælde afsløres dannelse af kildekalk af et gulligbrunt, rødligt eller hvidligt 
okkeragtigt mere eller mindre løst slam. Ifølge Corine er det ikke alle hårdtvandskilder, der 
udfælder kildekalk. Der skal således ikke foretages undersøgelser af dannelsen af kildekalk 
ved afgrænsningen af om konkrete kilder omfattes eller ej. 
 
Der foreslås fastlagt en bagatelgrænse for sumpkilder, således at kun arealer, som på mindst 
100 kvadratmeter rummer vand eller tilhørende vældpræget vegetation medtages. Strøm- og 
bassinkilder bør grundet deres sjældenhed medtages uanset størrelse og vegetation. Hvis 
kilden/vældet er fuldstændig lavet om til kunstig tilstand, så der ikke er basis for naturlig 
flora, fauna eller hydrologi, anses det ikke for en naturtype i direktivets forstand (DMU 
2005b).  
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2.6.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 0,01 ha i H162. 
 
2.6.3 Naturtypens hydrologiske forhold 
Vandløb:  
Arealer med vandløb (ha) er inddelt i følgende klasser: 
A: Naturlig hydrologi (ingen dræning eller andre forstyrrelser) 
B: Overvejende naturlig hydrologi med kun mindre forstyrrelser 
C: Delvis genoprettet naturlig hydrologi (ophørt dræning m.v.) 
D: Tydelig påvirkning af dræning og/eller opfyldning 
E: Helt eller næsten helt tørlagt 
 


A B C D E I alt (ha)* 
0,01     0,01 


* Det samlede areal af forekomsterne angives med to decimaler pga. naturtypens størrelse 
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2.7 Data for Hvepsevåge Pernis apivorus (A072) 
 
2.7.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.7.2 Levested  
Hvepsevåge yngler især i ældre løvskove, der er mere end 100 hektar store. Reden placeres 
som regel i lysåbne områder i skoven og gerne i et gammelt bøgetræ.  


Fødesøgningen foregår omkring vådområder i skoven eller i enge og moser i umiddelbar 
nærhed af skoven. Fuglene tager især hvepse- og humlebilarver, men også andre insekter, 
padder og fugleunger indgår i fødegrundlaget (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Der henvises til Bornholms Regionskommunes basisanalyse, hvor der er en kortlægning af 
levesteder for hvepsevåge i F80 (Bornholms Regionskommune 2006). 
 
2.7.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Hvepsevåge synes at have optrådt stabilt i antal og udbredelse i og uden for 
fuglebeskyttelsesområderne i de seneste 20 år. Bestanden har været stabil siden 1980, og 
samlet må den nationale bevaringsstatus for hvepsevåge i Danmark foreløbig vurderes som 
gunstig (DMU 2003). 
 
I Rødlisten er hvepsevåge kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007).  
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 80 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer + 2-4 + 1-4 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Bornholms Regionskommunes 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af hvepsevåge i området at være stabil. 
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2.8 Data for Rød glente Milvus milvus (A074) 
 
2.8.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.8.2 Levested  
Rød glente ses typisk i områder med gammel løvskov, spredte lunde og dyrkede arealer. 
Reden anlægges som regel i udkanten af større skove og ofte i et bøgetræ i en forladt rede, 
f.eks. en musvågerede. Rød glente jager især smågnavere og småfugle, men ådsler udgør også 
en stor del af fødegrundlaget. Rød glente er meget sårbar overfor forstyrrelser ved reden, især 
i æglægnings- og rugeperioden (Skov- og Naturstyrelsen 2007).  


Der henvises til Bornholms Regionskommunes basisanalyse, hvor der er en kortlægning af 
levesteder for rød glente i F80 (Bornholms Regionskommune 2006). 
 
2.8.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Arten genindvandrede til Danmark i 1970’erne efter at være forsvundet i en årrække, og den 
har i 1990’erne ynglet med 20-30 par årligt. Den danske bestand er fordoblet siden 
Fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft og samlet må den nationale bevaringsstatus for arten 
foreløbig vurderes som gunstig (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er rød glente kategoriseret som ”sårbar” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 80 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 2-3 0-3 0 - 3 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Bornholms Regionskommune 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af rød glente i området at være stabil.  
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2.9 Data for Trane Grus grus (A127) 
 
2.9.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.9.2 Levested  
Trane yngler både i åbne hedemoser og tilgroede moser samt til tider i mindre skovmoser. 
Moserne er dog kun egnet som levested for traner, hvis de er uforstyrrede, da traner er meget 
sky. Fuglene spiser overvejende planteføde, men kan også tage insekter og andre smådyr, som 
de finder i moser og enge (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til Bornholms Regionskommunes basisanalyse, hvor der er en kortlægning af 
levesteder for trane i F80 (Bornholms Regionskommune 2006). 
 
2.9.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Trane har siden 1952 reetableret sig som dansk ynglefugl efter at være forsvundet i ca. 100 
år. Specielt synes genindvandringen at have taget fart siden 1990. … Bestanden har været 
stigende siden 1980, og samlet må den nationale bevaringsstatus for trane i Danmark 
foreløbig vurderes som gunstig (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er trane kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007). 
 
Trane er under NOVANA i 2005 blevet registreret med 45 sikre og formodede ynglepar og 
fire mulige med langt de fleste i Viborg Amt og på Bornholm. På Bornholm er der registreret 
13 par. Der var ynglende trane på 12 lokaliteter ud af de undersøgte 12 lokaliteter i amtet 
(DMU 2006a).  
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 80 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 2-3 5 5 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006b, *** Bornholms Regionskommune 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af trane i området at være stabil. 
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2.10 Data for Perleugle Aegolius funereus (A223) 
 
2.10.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.10.2 Levested  
Perleugler lever i både blandskove og fyrreskove. Uglerne ruger i huller, så som forladte 
sortspættehuller, men kan også ruge i redekasser. Arten kræver relativt megen ro omkring 
reden i yngleperioden. Uglerne lever især af smågnavere som markmus, men kan også tage 
fugle op til drosselstørrelse (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til Bornholms Regionskommunes basisanalyse, hvor der er en kortlægning af 
levesteder for perleugle i F80 (Bornholms Regionskommune 2006). 
 
2.10.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Arten har ynglet regelmæssigt om end ikke med sikkerhed årligt i meget små antal på 
Bornholm siden 1979 og måske endda siden 1973. Bestanden har i perioden siden 1979 været 
vurderet til 1-5 par, men det er uvist om denne bestand er i stand til at opretholde sig selv, 
eller den overlever ved hjælp af tilskud fra de Fennoskandiske bestande. Perleugle 
indvandrede i den periode, da Fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft, men arten har ikke 
formået at opbygge en livskraftig bestand. Samlet må den nationale bevaringsstatus for 
perleugle i Danmark foreløbig vurderes som usikker (DMU 2003).  
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 80 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 0-2 0-1 1 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Bornholms Regionskommune 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af perleugle i området at være usikker.  
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2.11 Data for Sortspætte Dryocopus martius (A236) 
 
2.11.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.11.2 Levested  
Sortspætte yngler i Danmark i blandskov, hvor ældre bøgetræer (80-120 år) støder op til 
nåletræsbevoksninger med forekomst af herkulesmyre og rød skovmyre, som er blandt artens 
vigtigste fødeemner i yngletiden. Specielt i vintertiden er døde stammer, stubbe og stød 
vigtige forurageringspladser for arten (DMU 2003). 


Der henvises til Bornholms Regionskommunes basisanalyse, hvor der er en kortlægning af 
levesteder for sortspætte i F80 (Bornholms Regionskommune 2006). 
 
2.11.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Bestanden af sortspætte i Danmark har været jævnt stigende siden indvandringen i 1961. 
Antallet er senest anslået til 200 par i 1997. Sortspætte er under indvandring og spredning i 
Danmark, og samlet må den nationale bevaringsstatus for sortspætte i Danmark vurderes 
som gunstig (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er sortspætte kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 80 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer 15-20 12 + 0 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Bornholms Regionskommune 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af sortspætte i området at være truet (Bornholms 
Regionskommune 2006).  
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2.12 Data for Rødrygget tornskade Lanius collurio (A338) 
 
2.12.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.12.2 Levested  
Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, 
slåen og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev, 
græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til Bornholms Regionskommunes basisanalyse, hvor der er en kortlægning af 
levesteder for rødrygget tornskade i F80 (Bornholms Regionskommune 2006). 
 
2.12.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Bestanden af rødrygget tornskade i Danmark synes stabil over de seneste 25-30 år, skønt 
udbredelsen af arten er ændret. Arten er gået tilbage i de østlige dele og frem i de vestlige. 
Den nationale bevaringsstatus for rødrygget tornskade i Danmark må foreløbig vurderes som 
gunstig (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er rødrygget tornskade kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 80 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 15 + 30 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Bornholms Regionskommune 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af rødrygget tornskade i området at være stabil 
eller i fremgang. 
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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. 
 
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i  H162 og F80                           Side 36 


 
 
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). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. 
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Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor. På 7 % af det 
samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 1 – 10 % af arealfladen, mens der 
kun på <1 % af arealet er registreret spor i intervallet 11 – 25 % af arealfladen og kun i 
naturtypen skovbevokset tørvemose (91D0).  
 
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 40 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 53 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 7 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
Kronedækningsgraden i 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 
Nylig stævningsdrift af mere eller mindre omfattende karakter, er konstateret på 13 % af 
arealet med elle- og askeskov (91E0) og ikke på andre skovnaturtyper. Samtidig er der 
registreret ophørt stævningsdrift på 6 % af det samlede areal med elle- og askeskov. 
 
Nuværende græsningsdrift er konstateret på <1 % af det samlede areal med elle- og askeskov 
(91E0) og ikke på andre naturtyper. Der er ikke registreret skovnaturtypearealer med tegn på 
ophørt græsning. 
 
På baggrund af ovennævnte registreringer er der grundlag for at konkludere, at der er behov 
for at undersøge anvendelse af stævningsdrift nærmere for at sikre at anvendelsen er stabil 
eller stigende. Der er ikke grundlag for at konkludere, at der har været væsentlige negative 
ændringer i arealet med græsningsdrift. 
 
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 


                                                 
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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naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
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 H162 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. Tålegrænsen for 
naturtypen kilder og væld (7220) er angivet til at ligge i intervallet 15-25 kg N/ha/år (Skov- 
og Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H162: 
 
 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 
Aakirkeby 6,5 8,1 14,6 
Neksø 6,1 7,8 13,9 
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 fra 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 4 kommuner, der dækker H162, er således på 14,0 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). 
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Skovene i H162 udgøres af et stort kompakt skovdække med mindre åbne områder.  
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 
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 27 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 1 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 72 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


sidste 6 år 
• på <1 % af arealet er der grøfter, der er vedligeholdt indenfor de sidste 6 år 
 
Der er i den fredskovspligtige, skovbevoksede del af habitatområdet registreret 0,01 ha. med 
naturtypen kilde og væld (7220). Endvidere er der i skovnaturtyperne registreret mindre 
forekomster af kilder og væld som en del af disse naturtyper. Alle de registrerede kilder og 
væld har en naturlig eller overvejende naturlig hydrologi med ingen eller kun mindre 
forstyrrelser.  
 
Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper og kilder og væld 
vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
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). 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
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Det fremgår af bilag 2, at der på 5 % af det samlede areal med elle- og askeskov (91E0) er 
registreret kæmpe-bjørneklo på 1 – 10 % af arealfladen. Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at 
den pågældende art ikke udgør nogen aktuel trussel mod skovnaturtyper i området. 
 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive nåletræarter i alle skovnaturtyper i området.  
På 24 % af det samlede areal med fire skovnaturtyper er der registreret invasive nåletræarter 
med en arealandel på <1 %.  
På 4 % af det samlede areal med fire skovnaturtyper er der registreret invasive nåletræarter 
med en arealandel på 1 - 10 %.  
På <1 % af det samlede areal med en skovnaturtype er der registreret invasive nåletræarter 
med en arealandel på 11 - 25 %. 
De invasive nåletræarter er særligt udbredt i egeskov-typerne (9160 og 9170) og elle- og 
askeskov (91E0). 
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt mod 
skovnaturtyperne i området. 
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
For ynglende rød glente, trane og perleugle er forstyrrelser en trussel for arternes ynglesucces. Der 
henvises til Bornholms Regionskommunes basisanalyse for området (Bornholms Regionskommune 
2006).  
 


                                                                                                                                                         
 







