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J. nr. 06.02.00P20-0003

Natura 2000 væsentlighedsvurdering og vurdering af påvirkning af Bilag IV arter  
 
Denne vurdering er et bilag til det det reviderede Vandløbsregulativ for Kærby Å- Byåen.  
 
Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 og § 10, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, har Bornholms Regionskommune 
foretaget en vurdering af, om planen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og om yngle- og 
rasteområder for arter på habitatdirektivets Bilag IV påvirkes af planen.  
 
Natura 2000 
Kærby Å-Byåen løber ikke igennem nogen Natura 2000-områder. Fra vandløbet er der mere end 4 km til 
nærmeste Natura 2000-områder på land (figur 1). Regulativet vurderes på grund af afstanden ikke at kunne 
påvirke Natura 2000-områder på land. 
  
Nærmeste Natura 2000-område på havet er nr. 211 Hvideodde Rev, som er beliggende i Østersøen ca. 450 m 
vest for Byåens udløb (figur 1).  
 

 
Figur 1 Luftfoto med Kærby Å-Byåen og Natura 2000-områder (vist med gul skravering). 



 

Side 2 af 2 

Natura 2000-området Hvideodde Rev består af habitatområde H211. På udpegningsgrundlaget for området er 
habitatnaturtypen 1170 Rev. Der er ikke andre naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for området. 
Generelt er mange af de marine naturtyper påvirket af næringsstofbelastningen. Ligeledes kan der være 
påvirkning fra menneskelige forstyrrelser fx i form af fiskeri og sejlads. 
 
Regulativrevisionen for Kærby Å-Byåen ændrer ikke vandløbets afvandingsforhold, og regulativet påvirker ikke 
vandløbets kemiske tilstand eller indhold af næringsstoffer. Regulativet vurderes på baggrund heraf ikke at 
kunne medføre nogen væsentlig påvirkning på Natura 2000-området Hvideodde Rev eller andre Natura 2000-
områder på havet.  
 
Det er på baggrund af ovenstående Bornholms Regionskommunes vurdering, at regulativrevisionen ikke 
medfører en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og de naturtyper og arter, de er udpeget for at 
beskytte. 
 
Bilag IV-arter 
Bilag IV-arter er arter optaget på habitatdirektivets Bilag IV. Arterne er særligt strengt beskyttede. Bilag IV-
arter, som forekommer på Bornholm, er bl.a. alle arter af flagermus, paddearterne løvfrø, springfrø, 
strandtudse, grønbroget tudse og stor vandsalamander, arter af vandkalve og guldsmede samt markfirben. 
Ingen af disse arter vurderes at have vandløb som deres foretrukne yngle- eller rasteområde, men en del af 
arterne vil kunne træffes i eller ved vandløb. Der er langs med vandløbet flere søer, som potentielt kan være 
ynglested for bl.a. padder.  
 
Bornholms Regionskommune har oplysninger om, at der tidligere er registreret Bilag IV-arten løvfrø i 
forbindelse med Byåen øst for Stavelund. Herudover har Bornholms Regionskommune hverken fra egne 
registreringer eller data på Danmarks Miljøportal eller Naturbasen kendskab til, at der er registeret Bilag IV-
arter i eller i forbindelse med vandløbet.  
 
Løvfrø er især knyttet til søer og vandhuller, hvor den yngler. Uden for yngletiden opholder løvfrøerne sig især i 
brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. Uden for yngletiden vandrer løvfrøerne ofte flere km ud i 
terrænet, men langt de fleste individer kan leve inden for en afstand på blot 100 meter fra ynglestedet, såfremt 
der er tilstrækkeligt med egnede rasteområder. 
 
Idet regulativrevisionen ikke ændrer på vandløbets skikkelse eller afvandingsforhold, og idet 
vedligeholdelsesbestemmelserne i regulativet ikke er ændret væsentligt, i forhold til den 
vedligeholdelsespraksis, der har været i vandløbet de sidste mange år, vurderes regulativet ikke at medføre 
nogen væsentlig påvirkning af tilstanden i vandløbet. Der er dog foretaget nogle mindre justeringer og 
præciseringer af regulativets bestemmelser i forhold til det tidligere regulativ. Hvis disse ændringer har nogen 
indvirkning på vandløbet, vurderes der at være tale om en lille positiv påvirkning. Dette som følge af 
regulativets præciseringer af bestemmelser vedr. tidspunkt og metode for grødeskæring, idet præciseringerne 
vurderes som værende positive for vandløbets dyre- og planteliv.  
 
Idet Kærby Å-Byåen og de søer, der ligger langs vandløbet, ikke vurderes at blive påvirket væsentligt af 
regulativrevisionen, er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at eventuelt forekommende Bilag IV-arter 
og yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter i området ikke påvirkes væsentligt af regulativrevisionen. 
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