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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. 187  
 


Kystskrænter ved Arnager Bugt 
 
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. 187 er der modtaget i alt 2 høringssvar fra DN-hovedforeningen (ID 1764) 
og Bornholms Landbrug (ID 1786). 
   
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Trusler  
2. Husdyrsgodkendelsesordningen  
 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Kvælstof 
 
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. Trusler 
 
Høringssvar: 
DN-hovedforeningen gør opmærksom på konkrete invasive arter, Robinie og Rynket Rose og på 
ørnebregne, som kan overskygge anden vegetation. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen tager oplysningerne til efterretning. 
 
2. Husdyrsgodkendelsesordningen   
Høringssvar: 
Bornholms Landbrug oponerer mod, at fremtidige tilladelser til udvidelse af husdyrbesætninger skal 
baseres på totaldepositionen af ammoniak, og ikke den enkelte naturtypes tålegrænse.  
 
Naturstyrelsen: 
Administrationen af husdyrlovgivningen er henlagt til kommunalbestyrelserne og er ikke et emne 
for naturplanerne. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 187 
Der er ikke foretaget ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar. 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 187. 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trusselsafsnittet. 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. 187 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. 187. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ , som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 



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

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 187 – Kystskrænterne ved Arnager Bugt 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 207 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:  
 
Området Kystskrænterne ved Arnager er netop markant pga. de høje 
kystskrænter. I Natura 2000 området er der specielt fokus på beva-
ring af kystskrænterne og de forskellige typer af overdrev der ligger 
ovenfor. 
 
Det overordnede mål for området er:  
• De lysåbne naturtyper skal sikres en god-høj naturtilstand. Om-


rådets truede naturtyper kalksandsoverdrev, kalkoverdrev og 
surt overdrev prioriteres højt.  


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


 
Relevante planer 
Bornholms Amt (nu Bornholms Regionskommune) har i år 2000 heg-
net en del af arealet og ryddet en del af området for opvækst i for-
bindelse med en samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen, 
Bornholms Statsskovdistrikt, Bornholms Museum og GEUS om kul-
turmiljøprojektet ”Fosforitten”. 
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Der er nu afgræsning med kvier. Overdrevet (Fosforitten) har været 
benyttet til projektet Græsningsplaner og græsningsringe for natur-
græsmarker på Bornholm udarbejdet af Bornholms Landbrug i 2005-
2006.   
 
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 i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse.  
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, 
med tab af naturindhold til følge. Desuden skal planen sikre at natur-
typerne ikke belastes med mængder af luftbåret kvælstof der over-
skrider deres tålegrænser. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Der er ikke naturtyper, der har gunstig eller vurderet gunstig 


bevaringsstatus 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Tørt kalksandsoverdrev (6120), kalkoverdrev (6210), surt over-


drev (6230), da den lave tålegrænse for N-deposition er over-
skredet. 


 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• Strandvolde med flerårige planter (1220) og kystklint/klippe 


(1230), da naturtyperne ikke er kortlagt 
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C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) udvides om muligt, dog 
ikke på bekostning af andre habitatnaturtyper. 
 
E. 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.  
 
D. 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 Kystskrænterne ved Arnager 
gælder: 
 
I henhold til vandplanen vurderes en gennemførsel af planen for 
vandopland 3.1 Bornholm under vandrammedirektivet ikke at inde-
bære væsentlige synergieffekter mellem vandplanens indsatsprogram 
for hovedvandopland 3.1 Bornholm og denne Natura 2000-plan. 
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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  


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
G. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer.  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Ikke anvendt i denne plan 
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-


fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 
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Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Tørt kalksandsoverdrev (6120,) kalkoverdrev (6210) og surt 


overdrev (6230) prioriteres højt. Kalkoverdrev (6210) og surt 
overdrev (6230) udvides om muligt. 


 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
Kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) har på nationalt og re-
gionalt niveau haft en stor tilbagegang, og i Danmarks afrapportering 
til EU vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være ugunstig. I bi-
lag 1 i By- og Landskabsstyrelsen 2007: ”Natura 2000-retningslinjer 
for målfastsættelse og indsatsprogram” er surt overdrev og kalkover-
drev derfor opført som truede naturtyper. Der vil derfor blive gjort en 
indsats for at øge arealerne af de to naturtyper. Dog ikke på bekost-
ning af andre habitat-naturtyper. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
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Der er foretaget en prioritering af sammenhængende arealer med 
kalkoverdrev og surt overdrev.  
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, fri kystdynamik, en lav næ-
ringsstofbelastning 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.  
 
Det overordnede mål for området er at de lysåbne naturtyper sikres 
en god-høj naturtilstand. Områdets artsrige kalksandsoverdrev 
(6120), kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) prioriteres højt.  
 
Mark-firben findes i området. Planens gennemførsel vurderes dog ik-
ke at få negative konsekvenser for denne bilag 4-art.  
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 187 Kystskrænter ved Arnager Bugt


 Flerårig vegetation på stenede strande1220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kystskrænter ved Arnager Bugt163


Mulige virkemidler til truslen:


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kystskrænter ved Arnager Bugt163


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 187 Kystskrænter ved Arnager Bugt


 * Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand


6120 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kystskrænter ved Arnager Bugt163


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


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


6210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Kystskrænter ved Arnager Bugt163


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


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


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 187 Kystskrænter ved Arnager Bugt


 * 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: Kystskrænter ved Arnager Bugt163


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


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


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 187 Kystskrænter ved Arnager Bugt
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NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 163:  
Kystskrænter ved Arnager Bugt 


 


 
Kystskrænterne fra luften 


Luftfoto fra 2004, DDO©, COWI 
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1. Beskrivelse af området 
NATURA 2000-området ligger på Sydbornholm på kysten vest for Arnager. Se figur 1.1. 
Det dækker ca. 20 ha, se tabel 1.2. 
 


 
Figur 1.1. Kort over habitatområde 163, Kystskrænter ved Arnager. 
 
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 under 
2.Verdenskrig pga. manglende tilførsel af fosfat fra udlandet, blev 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. 
Minedriften varede i 2 år. Resterne af fabrikken ses i den vestlige del af området på et kreaturgræsset 
overdrevsområde. 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 lysere sand. Denne særlige dannelse er opstået i perioder hvor datidens have har været 
lavvandende. Mineralet i stenene er rigt på fosfor, hvorfor man også tidligere har forsøgt at udnytte det 
til kunstgødning. Helt i den østlige del af området findes et fremskudt ”klippeparti”, Homandshald. Det 
er ikke klipper i egentlig forstand, men en ler- og jernholdig sandsten fra Nedre Kridt, aflejret for ca. 
135 mio. år siden. 
 
Området er omfattet af to landskabsfredninger fra henholdsvis 1976 (arkiv nr. 137-03-16) og 1972 
(arkiv nr. 137-03-18). Da området ligger langs kysten er størstedelen (undtagen 0,47 ha) omfattet af 
strandbeskyttelseslinien. Desuden er hele området omfattet af skovbyggelinien. Indenfor 
habitatgrænsen findes to fredede fortidsminder: En gravhøj (4) og en skanse (5). 
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Nr. Natura2000 Navn Areal (ha) 


H163 DK007X245 Kystskrænter ved Arnager Bugt 20 


Tabel 1.2: oversigt over det habitatområde der er inkluderet i denne basisanalyse. 
 
 
Naturtype Areal Antal 
Fredsskov 8,74 ha - 
Overdrev 3,19 ha 1 
Areal i omdrift 3,3 ha 1 
Tabel 1.3. Oversigt over arealfordelinger i habitatområde 163. 
 


2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 163 udpeget af hensyn til 4 habitatnaturtyper, ingen 
arter. 
 


Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager 


Kode Naturtype Kortlagt areal (ha) Antal forekomster 


1220 Flerårig vegetation på stenede strande Ej kortlagt  - 


1230 Klinter eller klipper ved kysten 2,20 3) 1 3) 


6120 
*Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand 2) 0,17 1 


6210 
Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
2) 


1,53 2 


Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde 
163. 
Noter: 1) Skov-naturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i denne basisanalyse. 2) Naturtypen 
er omfattet af NOVANA-programmet. 3) Naturtypen er kun kortlagt i sammenhæng med andre 
kortlagte naturtyper (mosaikforekomst). * Prioriteret naturtype 
 
Der er kortlagt 3,9 ha ud af 20 ha (19,5%), se bilag 1. I forbindelse med kortlægningen er der registreret 
4 forskellige naturtyper i habitatområdet. Ud over typerne på udpegningsgrundlaget er der registeret 
typen 6230 (surt overdrev). Se kap. 7. Type 1230 (kystklint/klippe) er kortlagt i det omfang den har 
optrådt i mosaik med en af de øvrige 18 habitatnaturtyper, som kortlægningen har omfattet. 
Kortlægningen vurderes dog at være rimeligt dækkende for typens udbredelse.  
 
Der ses en del sandpålejring af stranden og type 1220 er derfor dårligt udviklet. Der kan forekomme 
indslag af 1210 (Strandvold med enårige), men typen er ikke kortlagt. 
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3. Datapræsentation 
Der yngler en del Digesvaler og Mark-Firben i kystskrænterne. Se Bilag 2 for en liste over plantearter 
fundet i habitatområdet. Listen er et udtræk fra Bornholms Regionskommunes naturdatabase. 


Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager 


Kode Naturtype Datatype Litteraturliste 


1220 Flerårig vegetation på stenede strande Ej data - 


1230 Klinter eller klipper ved kysten NOVANA-Kortlægning 
2006 


1, 6 


6120 
*Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand 2) 


NOVANA-Kortlægning 
2006 


1, 6 


6210 
Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
2) 


NOVANA-Kortlægning 
2006 


1 


 
Tabel 3.1. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for 
NATURA 2000 området. For hver naturtype er en henvisning til en mere detaljerede gennemgang af 
datagrundlaget samt en angivelse af hvor data stammer fra. 


4. Foreløbig trusselsvurdering 
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne 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-c giver en oversigt over de enkelte naturtypers 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. 
 
163-6120 Negative strukturer 
Positive  I S U 


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


4.1.a Tør overdrev på kalkholdig sand (0,17 ha) 
 
163-6210 Negative strukturer 
Positive  I S U 


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


4.1b. Kalkoverdrev (1,53 ha) 


163-6230 Negative strukturer 
Positive  I S U 


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


4.1c. Surt overdrev (0,96 ha) 
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Der er ikke registeret positive og negative strukturer for type 1230 (kystklint/klippe). Der er observeret 
spredte negative strukturer hos både 6120 og 6210, mens type 6230 tilsyneladende ikke er indeholder 
negative strukturer. 


4.1. Eutrofiering 
Baggrundsbelastning på Bornholm med kvælstof er ca. 14 kg N/ha/år (8). Lokalt kan belastningen 
være højere. Der har været og påtænkes flere større udvidelser af landbrug i nærområdet til 
habitatområdet. Umiddelbart vest for habitatområdet ligger Bornholms Lufthavn og habitatområdet 
overflyves dagligt. 
Der er ikke foretaget beregning af den reelle kvælstofdeposition til området. 
 
Ved kortlægningen i dette habitatområder er der ikke observeret sprøjteskader eller direkte påvirkning 
af gødskning, der medfører en anden artssammensætning og dominans end der ses hos de upåvirkede 
typer. 
 
Området indeholder naturtyper (6120 og 6230), hvor tålegrænsen er fastsat til 10-20 kg N/ha/år. 
Tålegrænsen kan altså med den nuværende baggrundsbelastning være overskredet 
 


4.2. Tilgroning 
Kystskrænterne påvirkes at havet og særlig om vinteren kan skrænterne være udsat for erosion. 
Stranden overskylles jævnligt fuldstændig ved storme. Alligevel forekommer der en udbredt tilgroning 
af skrænterne flere steder. Sammenlignes luftfotos skrænterne fra 1961 og 2004 ses en udbredt 
tilgroning med vedplanter langs hele strækningen. Vedplanterne udskygger overdrevs- og skræntfloraen 
og påvirker endvidere levestederne for fx Digesvaler og Mark-Firben negativt. 
 
I forbindelse med kortlægningen er en række parametre noteret, som kan fortælle om graden af 
tilgroningen i området. Tilgroningen kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning/høslæt, 
vegetationens højde, dækningsgraden af vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation 
til tilgroningen. Tilgroning kan også være et tegn på øget eutrofiering. Samtidig vil høj vegetation 
fungere som et filter og opsamle højere mængder af kvælstofforbindelser end et område med lav 
vegetation. 
 
Arealandelen med vedplanter er for typerne 6120 og 6230 vurderet til at dække mellem 1-10% af 
områderne, mens 2/3 af andelen af 6210 har en vedplantedækning på 10-25%. Området med 6230 og 
den sidste tredjedel af 6210 er græsset og der er foretaget omfattende rydninger i år 2000. 
 
I forbindelse med kortlægningen er en skønnet plejeindsats vurderet. Hele området vurderes at have et 
plejebehov svarende til en mindre indsats i en kortere årrække. 
 


4.3. Hydrologi 
Der kommer flere steder på strækningen vand ud af skrænten. Det kan både være drænrør eller 
grundvand (trykvand). Et sted ses en del okkerudfældning. Hydrologien er i øvrigt ikke nærmere 
undersøgt. 
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4.4. Invasive arter 
De invasive arter hører ikke naturligt hjemme i den danske natur. De  er typisk blevet indført af 
mennesket og mange af dem er efterhånden blevet et stort problem fordi de spreder sig til 
naturområderne. De invasive arter har som regel ikke naturlige fjender i Danmark og er tilpasset andre 
mere barske klimaer. De får derved en stor konkurrencefordel i forhold til de danske arter. I 
naturområderne ses de invasive arter at danne store bestande og derved fortrænge det naturlige plante- 
og dyreliv. 
Der er registreret en dækning af invasive arter på 1-10% i alle naturtyper. Det udgøres af Robinie og 
Gyvel skrænten og Rynket Rose på overdrevet Fosforitten. 


4.5. Arealmæssige ændringer siden 1994 
Der er ved den offentlige rasteplads ved Madsegrav, St. 8,5, Hovedlandevej 175 af kommunen 
erhvervet et mindre område, hvor der er opstillet en toiletbygning.  
Der i øvrigt ikke foretaget en analyse af arealmæssige ændringer (fx luftfotoanalyse) siden 1994 og der 
foreligger ikke tidligere registreringer, der kan bruges i en sammenligning med den kortlægningen fra 
2006. 


4.6. Forstyrrelse af arter 
Der er ikke kendskab til forstyrrelse af arter ud over den forstyrrelse som især sommerens badegæster 
udgør. 


4.7. Andre trusler 
Ørnebregne breder sig især på skrænterne i vest og udkonkurrerer overdrevs- og skræntfloraen. 


5. Modsatrettede interesser  
Der er ikke umiddelbart modsatrettede naturinteresser i habitatområdet. 


6. Naturforvaltning og pleje  
Bornholms amt (nu Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø) har i år 2000 hegnet arealet og 
ryddet en del af området for opvækst i forbindelse med en samarbejdsaftale med Skov- og 
Naturstyrelsen, Bornholms Statsskovdistrikt, Bornholms Museum og GEUS om kulturmiljøprojektet 
”Fosforitten”. 
Der er nu afgræsning med kvier af sortbroget malkekvæg. Overdrevet (Fosforitten) har været benyttet 
til projektet Græsningsplaner og græsningsringe for naturgræsmarker på Bornholm udarbejdet af 
Bornholms Landbrug i 2005-2006.  
Der findes en P-plads og en trappenedgang til stranden ved Fosforitten og en kyststi gennem 
habitatområdet. Der er opsat informationsskilte om områdets historie. P-Plads, trappen, stien og 
informationstavlerne vedligeholdes af Bornholms Regionskommune. 
Natur & Miljø har udarbejdet en skitse til et projektforslag med bl.a. rydning af opvækst langs sydkysten 
fra Bornholms Lufthavn til Boderne, men hele projektet afventer afklaring af eksterne 
finansieringsmuligheder. 
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7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og 
naturtyper 
 


Habitatområde nr. 163: Kystskrænter ved Arnager 


Kode Naturtype Kortlagt areal (ha) Antal forekomster 


6230 
* Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund 0,96 1 


Tabel 7.1. Oversigt over kortlagte naturtyper, der ikke optræder på udpegningsgrundlaget. 
 
Type 1210 kunne muligvis forekomme i habitatområdet, men er ikke kortlagt i denne forbindelse. 


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


8.1. Liste over anvendt materiale 
1. Kortlægning i NOVANA. Udtræk fra TILDA. Sendt til Danmarks Miljøundersøgelser. 
2. Overfredningsnævnets kendelse af 10. august 1972 i sagen 2127/71 vedrørende fredning af del 


af matr. nr. 13, Nylars sogn i Åkirkeby kommune (arkiv nr. 137-03-18). 
3. Fredningskendelse af 13. september 1976 nr. 206/1974 om fredning af en del af ejendommen 


matr.nr 41a, Nylars sogn, Skyttegård. 
4. Gravhøj med fredningsnr. 53340037. 
5. Skanse med fredningsnr. 53340065. 
6. Natur & Miljøs naturdatabase (data overføres til fællesoffentlige database) 
7. En række korttemaer i Natur & Miljøs GIS-system (MapInfo).  
8. Atmosfærisk deposition 2005. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Brandt, J., 


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


8.2. Liste over manglende data 
Der mangler data fra kortlægning af sandsynlige forekomster af 1210, 1220 og 1230. 


8.3. Liste over andet relevant materiale 
Intet er fundet der er relevant i denne sammenhæng. 
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9. Bilag 


Bilag 1. Samlede område med kortlagte naturtyper. Typerne indgår i mosaik med 
hinanden indenfor området. 


 
 
 
Bilag 2. Udtræk fra BRK’s naturdatabase af planter fra H163. 
 
Plantearter fra naturdata- 
Basen fra H163. 
Ager-Gåseurt 
Ager-Padderok 
Ager-Snerle 
Ager-Tidsel 
Ahorn 
Alm. Brandbæger 
Alm. Eg 
Alm. Engelsød 
Alm. Fuglegræs 
Alm. Gedeblad 
Alm. Gåsemad 
Alm. Hundegræs 
Alm. Hvene 
Alm. Hyld 


Alm. Hønsetarm 
Alm. Knopurt 
Alm. Kongepen 
Alm. Kvik 
Alm. Kællingetand 
Alm. Mangeløv 
Alm. Markarve 
Alm. Mjødurt 
Alm. Pimpinelle 
Alm. Rajgræs 
Alm. Røllike 
Alm. Røn 
Alm. Skjolddrager 
Alm. Slangehoved 
Alm. Svinemælk 


Alm. Syre 
Ask 
Bakke-Forglemmigej 
Bakke-Svingel 
Bibernelle 
Bidende Ranunkel 
Bidende Stenurt 
Bittersød Natskygge 
Blød Hejre 
Blød Storkenæb 
Blågrøn Løvefod 
Blåhat 
Blå-Klokke 
Blåmunke 
Bredbladet Mangeløv 
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Bugtet Kløver 
Burre-Snerre 
Butbladet Skræppe 
Bølget Bunke 
Cikorie 
Dansk Ingefær 
Draphavre 
Dunet Dueurt 
Dunet Havre 
Dusk-Syre 
Eng-Forglemmigej 
Eng-Havre 
Eng-Rapgræs 
Engriflet Hvidtjørn 
Eng-Rottehale 
Enårig Knavel 
Enårig Rapgræs 
Farve-Gåseurt 
Farve-Vajd 
Feber-Nellikerod 
Femhannet Hønsetarm 
Filtbladet Kongelys 
Filtet Hestehov 
Fladstrået Rapgræs 
Flerårig Knavel 
Fliget Tvetand 
Flipkrave 
Fløjlsgræs 
Foder-Vikke 
Fugle-Kirsebær 
Følfod 
Fåre-Svingel 
Gederams 
Gedeskæg 
Glat Dueurt 
Glat Hunde-Rose 
Gold Byg 
Gold Hejre 
Grøn Pil 
Gul Evighedsblomst 
Gul Fladbælg 
Gul Kløver 
Gul Okseøje 
Gul Snerre 
Gyvel 
Gærde-Kørvel 
Gærde-Snerle 
Gærde-Valmue 
Hare-Kløver 


Haremad 
Hedelyng 
Horse-Tidsel 
Hulkravet Kodriver 
Humle-Sneglebælg 
Hunde-Viol 
Hvas Randfrø 
Hvid-Kløver 
Hvidmelet Gåsefod 
Hybrid-Hejre 
Hyrdetaske 
Håret Høgeurt 
Håret Star 
Håret Viol 
Japan-Pileurt 
Klit-Fladbælg 
Knold-Ranunkel 
Knopnellike 
Kornblomst 
Kornet Stenbræk 
Kortstilket Filt-Rose 
Krat-Viol 
Krumhals 
Kruset Skræppe 
Krybende Potentil 
Kæmpe-Valmue 
Kær-Galtetand 
Kølle-Valmue 
Lancet-Pil 
Lancet-Vejbred 
Lav Ranunkel 
Lugtløs Kamille 
Lund-Rapgræs 
Læge-Oksetunge 
Løgkarse 
Lådden Dueurt 
Marehalm 
Mark-Bynke 
Mark-Frytle 
Mark-Hindeknæ 
Mark-Krageklo 
Mark-Ærenpris 
Marts-Viol 
Matrem 
Mirabel 
Nikkende Limurt 
Nyrebladet Ranunkel 
Prikbladet Perikon 
Pur-Løg 


Rank Forglemmigej 
Rosen-Dueurt 
Ru Brombær 
Ru Svinemælk 
Rubladet Rose 
Rundbælg 
Rynket Rose 
Rød Svingel 
Rød Tandbæger 
Rød Tvetand 
Rød-Kløver 
Rødknæ 
Sand-Hjælme 
Sand-Løg 
Sand-Rottehale 
Sandskæg 
Sand-Star 
Sanikel 
Selje-Pil 
Selje-Røn 
Skovarve 
Skov-Brandbæger 
Skov-Elm 
Skov-Fladbælg 
Skov-Fyr 
Skov-Jordbær 
Skov-Løg 
Skov-Salat 
Skov-Stilkaks 
Skt. Hansurt 
Slåen 
Smalbladet Høgeurt 
Smalbladet Klokke 
Smalbladet Mangeløv 
Smalbladet Timian 
Sodaurt 
Spids Øjentrøst 
Spyd-Mælde 
Stikkelsbær 
Stinkende Storkenæb 
Stor Knopurt 
Stor Konval 
Stor Nælde 
Storblomstret Hønsetarm 
Strandarve 
Strand-Asters 
Strand-Fladbælg 
Strand-Kamille 
Strand-Kvik 
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Strandsennep 
Svine-Mælde 
Sød Astragel 
Sød-Æble 
Sød-Æble x Skov-Æ. 
Sølv-Potentil 
Tagrør 
Tandfri Vårsalat 
Tidlig Dværgbunke 


Tofrøet Vikke 
Tornet Salat 
Trenervet Snerre 
Tusindfryd 
Tveskægget Ærenpris 
Tykbladet Ærenpris 
Udspærret Dværgbunke 
Vand-Mynte 
Vedbend 


Vedbend-Ærenpris 
Vellugtende Gulaks 
Vild Gulerod 
Vinterblomme 
Vår-Gæslingeblomst 
Vår-Vikke 
Ørnebregne 
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 187 Kystskrænterne ved Arnager Bugt  


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 


 


Følgende naturtyper: 6230, surt overdrev er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag. 


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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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 


Ingen    


Skovnaturtyper 


Ingen     


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 163.  


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. 163.  


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 kommunen, hvori Natura 2000-området ligger, er 16 kg 
N/ha/år, hvilket er omtrent det samme som end landsgennemsnittet. Belastningen med am-
moniak og ammonium (NHy) er en lille smule 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. 187 ligger mellem 16,6 og 19,27 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 


Kystklint/klippe (1230) 15-25  100%  


Tør overdrev på kalkholdigt sand (6120) 15-25  100%  


Kalkoverdrev (6210) 15-25  100%  


Surt overdrev (6230) 10-20  100%  


Total     


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. 


 
(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 


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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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.  


Den lave ende af intervallet er overskredet for alle andre kortlagte naturtyper (vist med gult). 


 


 


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 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-
område.  


Miljøcenter Roskilde har i samarbejde med Bornholms landbrug udarbejdet en rapport over 
driftshistorien på Fosforitten. 


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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