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Natura 2000 område nr. 187 Arnager  

Områdebeskrivelse 

NATURA 2000-området ligger på Sydbornholm på kysten vest for Arnager og dækker ca. 20 
ha. Skrænterne består primært af sand aflejret i kridttiden. Der findes flere steder i klinten det 
såkaldte Arnager-grønsand, hvori der er fundet mange mikroskopiske fossiler bl.a. coccolither. 
Desuden ses der ler, lerjernsten og kul fra juratiden dækket af moræne, smeltevandsgrus- og 
sand. 
 
I kridttidsaflejringerne forekommer et ca. 40-50 cm tykt lag med fosforitknolde, som er blevet 
udnyttet industrielt. I 1918 begyndte man en regulær minedrift. Der blev bygget en fabrik og 
til brydningen gravede man stoller og minegange. Fosforitten blev udskibet fra en pælebro, der 
endnu ses nogle rester af ved stranden. Resterne af fabrikken ses i den vestlige del af området 
der nu er kreaturgræsset overdrev. 
 
Langs stranden nedenfor findes både sand og stenaflejringer med et lettere vegetationsdække. 
De sammensatte sten på strandbredden består af rullesten af mørke sten sammenkittet af ly-
sere sand. Denne særlige dannelse er opstået i perioder, hvor datidens have har været lavvan-
dende. Mineralet i stenene er rigt på fosfor, hvorfor man også tidligere har forsøgt at udnytte 
det til kunstgødning. 
 
I den østligste del af området findes et fremskudt "klippeparti", Homandshald. Det er ikke klip-
per i egentlig forstand, men en ler- og jernholdig sandsten fra Nedre Kridt, aflejret for ca. 135 
mio. år siden. 

 

Vigtigste naturværdier 

Området er udpeget af hensyn til områdets overdrev og stenede strande, i alt fire habitatna-
turtyper. 

 

Trusler mod områdets naturværdier 

Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod 
udpegningsgrundlaget er registreret. 

Mange af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af 
atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). Flere steder er der problemer som følge af til-
groning pga. manglende afgræsning og invasive arter er en trussel for naturværdierne flere 
steder i området. 

 

Målsætning og indsats 

Den overordnede målsætning for området er, at Arnager skal udgøre et område med en sam-
menhængende natur af god kvalitet med særlig fokus på bevarelse af kystskrænterne og de 
forskellige typer overdrev. 
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Indsats 

Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 

Indsats Stort  
omfang 

Mindre  
omfang 

Undersø-
ges nær-

mere 

Ikke  
anvendt 

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst 
Herunder bekæmpelse af invasive arter 

 X   

Forbedring af hydrologi 
Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger 

   X 

Ekstensiv drift 
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm. 

 X   

Sikring af arealer 
Sikring af natur der ikke pt. er beskyttet 
(fx stenrev og skovnatur) 

   X 

Reducere forstyrrelser 
Fx færdsel, sejlads og jagt 

   X 

Forbedring/sikring af levesteder 
Fx ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer 
 eller større fouragerings- eller yngleområder  

   X 

 
Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold ved 
rydning af opvækst og drift (græsning) af naturtyperne samt gennemføre en indsats over for 
invasive plantearter. Der foretages en udvidelse af forekomsterne af de truede  
naturtyper kalkoverdrev og surt overdrev 
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