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Natura 2000 område nr. 188 Dueodde 

Områdebeskrivelse 

NATURA 2000-området ligger på det sydøstligste punkt af Bornholm og dækker ca. 253 ha. 
Klitterne ved Dueodde er flyvesand aflejret af havet. Sandflugt fra området blev ligesom man-
ge andre steder i landet et temmelig stort problem i 1500-1800-tallet. 

I 1861 blev området solgt til de omkringliggende gårde med påbud om at man tilplantede are-
alet med skov for at dæmpe sandflugten. I 1930'erne var store dele af klitlandskabet plantet til 
og man fredede derfor i 1936 140 ha for at bevare de sidste åbne områder. I 1967 fredede 
man yderligere 640 ha for at sikre de naturhistoriske værdier i området, og samtidig give mu-
lighed for sommerhusbyggeri på særligt afgrænsede arealer og for at åbne de store sammen-
hængende strand- og klitarealer for offentligheden. 
 
Dueodde præges i dag af store åbne klitter vekslende med fyrreskov, klitlavninger og lyng- og 
revlingklædte bakker. 

 

Vigtigste naturværdier 

Området er udpeget af hensyn til 8 naturtyper, blandt andet grå/grøn klit (2130), skovklit 
(2180), klithede (2140), klitlavning (2190) og tørvelavning (7150). 

Der findes mange sjældne og karakteristiske plantearter i området så som Liden Ulvefod, 
Rundbladet Soldug og Kongebregne. 

Der yngler Strandtudse, Løvfrø og Grøn Frø i klitlavningerne. Der kan observeres en lang ræk-
ke trækkende fugle og store bestande af bl.a. Hvid Vipstjert, Bysvale, Skovpiber og Fjeldvåge. 
Der har tidligere ynglet Sortspætte i skovene. Desuden findes også Myreløver i det løse sand i 
klitterne. Der er ikke arter på udpegningsgrundlaget. 

 

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 ligesom invasive arter er en trussel for naturværdierne flere steder i området. 

 

Målsætning og indsats 

Den overordnede målsætning for området er, at Dueodde skal udgøre et naturområde med en 
sammenhængende natur af god kvalitet. Arealerne med grå/grøn klit og klithede udvides om 
muligt og der skabes sammenhæng mellem områderne. 
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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 genindførelse af lysåbne forhold 
ved rydning af opvækst og drift (græsning) af naturtyperne samt gennemførelse af indsats 
over for invasive plantearter. For nogen vandafhængige naturtyper vil det desuden være afgø-
rende at sikre en forbedret hydrologi. Arealerne med klithede og grå/grøn klit søges udvidet.  
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