
Natura 2000-handleplaner  
2016-21 i høring 

Kort præsentation og 
orientering 



Proces 

• Forslag til de 7 Natura 2000-handleplaner 
udarbejdet af TM, godkendt af TMU 26. 
september 2016 
 

• Offentlig høring 8 uger: 17. oktober – 12. 
december (i dag!) 
 

• Endelige planer skal vedtages af TMU inden 20. 
april 2016 
 



Kort præsentation af handleplaner 

• Anvendt skabelon fra KL 
• Indeholder: 

• Baggrund og sammendrag af statslig N2000-plan 
• Redegørelse for gennemførsel af seneste 

handleplan 
• Behov for indsatser 
• Indsatser fordelt på aktører (BRK, NST) 
• Prioritering af den forventede indsats 
• Plan for interessentinddragelse 
• Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og 

plejeplaner 
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N184 Hammeren og Slotslyngen 

• Privat: Ca. 3,1 ha lysåbne naturtyper. Fredet. 
BRK plejer. Pleje af vandhulsbredder for én sø. 
 

• Kommunalt: Ca. 0,9 ha lysåbne naturtyper. 
BRK plejer.  
 

• Ingen skovnaturtyper uden fredskovspligt eller 
på kommunalt areal.  



N185 Gyldensåen 

• Kun skovnaturtyper 
• Ingen habitatnaturtyper på kommunalt areal 
• BRK ikke ansvarlig for nogen indsatser.  



N186 Almindingen, Ølene og 
Paradisbakkerne - privat 

• Ca. 79,7 ha lysåbne naturtyper, heraf ca. 47,8 
ha fredet.  

• BRK plejer ca. 36,3 ha af disse og yderligere 12 
ha uden for kortlagt habitatnatur.  

• Kan være behov for yderligere indsats på 0-17 
ha som: 
• rydning af opvækst, afgræsning, forbedring af 

hydrologi, afbrænding af hede, pleje af 
vandhulsbredder, bekæmpelse af invasive arter 

• Skov: 18,6 ha kortlagte skovnaturtyper uden 
fredskovspligt. BRK ingen indsats. 
 
 



N186 Almindingen, Ølene og 
Paradisbakkerne - kommunalt 
• Kommunalt: Ca. 2,9 ha lysåbne naturtyper. BRK 

plejer ca. 1,5 ha + planlagt 0,3 ha. Evt. behov for 
yderligere 0,7 ha. 
 

• Skov: 71,9 ha kortlagte skovnaturtyper. 0,5 ha af 
fredet. BRK anvender skovnaturtypebevarende 
drift.  



N187 Kystskrænterne ved 
Arnager Bugt 

• Privat: ca. 3,0 ha lysåbne naturtyper. Det meste 
fredet. BRK plejer 1,3 ha af disse og 0,7 ha uden 
for.  

• Ikke behov for yderligere indsats udover 
bekæmpelse af invasive arter.  

• Kommunalt: Ingen lysåbne naturtyper på BRKs 
areal.  

• Skov: Ingen skovnaturtyper i området.  



N188 Dueodde 

• Privat: Ca. 77,4 ha lysåbne naturtyper. Fredet. 
BRK plejer ca. 25 ha (rydning). Kan være behov 
på yderligere 0-29 ha.  

• Skov: 15,7 ha skovnaturtyper uden 
fredskovspligt. BRK ingen indsats. 

• Kommunalt: Ca. 1 ha lysåbne naturtyper. 
Fredet. BRK har ryddet opvækst på ca. 0,6 ha af 
disse 

• Skov: Ca. 2,8 ha med skovnaturtyper. I praksis 
urørt skov. 



N210 Spællinge Ådal, Døndal og 
Helligdomsklipperne 

• Privat: Ca. 6,2 ha lysåbne naturtyper. Fredet. 
BRK ingen indsats. Kan være behov på op til ca. 
2,4 ha. 

• Herudover evt. pleje af vandhulsbredder på syv 
søer. 

• Skov: ca. 2,39 ha skovnaturtyper uden 
fredskovspligt. Det meste fredet. BRK ingen 
indsats. 

• Kommunalt: ingen lysåbne naturtyper. 0,4 ha 
skov. Drives ekstensivt. 



N213 Randkløve Skår 

• Privat: ca. 9,8 ha lysåbne naturtyper. Fredet. 
BRK plejer ca. 1,3 ha af disse samt arealer uden 
for kortlagte naturtyper.  

• Yderligere behov kun bekæmpelse af invasive 
arter på lille areal. 

• Skov: Ingen skovnatur uden fredskovspligt. 
 

• Kommunalt: BRK ejer ingen arealer i området. 



Interessentinddragelse 



Høringssvar 

• SVANA:  
• Opdatering af love og bekendtgørelser 
• Indsatsfordeling mellem kommuner og statslige 

lodsejere – skal med i endelig plan 
• For område 186: suppleres med uddybning af 

redegørelse for gennemførsel af seneste 
handleplan. 

• NST Bornholm: Foreslår at redegørelse for 
indsats suppleres med tal for NSTs indsats i 
første planperiode.  

• Ét privat høringssvar. 
 



Og nu 

• Handleplaner suppleres ud fra høringssvar 
• Handleplaner suppleres med resume af 

offentlige lodsejeres egne drifts-/plejeplaner 
herunder BRKs 

• Skal vedtages af TMU inden 20. april. 
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