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Overtagelse af et jordlod i Hundsemyre på Bornholm  
 

Sagsfremstilling: 
DN er blevet tilbudt en andel af jordlod i et fredet naturområde (Hundsemyre) på Bornholm. DN Bornholm ser gerne, 

at DN modtager gaven, da DN Bornholm af den vej håber på, at få medindflydelse på forvaltningen af naturen i områ-

det. Sekretariat har vurderet de økonomiske konsekvenser ved at modtage gaven. Da der ikke i sekretariatet foreligger 

retningslinjer for modtagelse af fast ejendom og evt. videreoverdragelse til Danmarks Naturfond af disse, skal HB tage 

stilling til sådanne sager enkeltvis.  

 
HB skal: 

- Beslutte om DN skal imødekomme DN Bornholms ønske om at modtage gaven. 

 
Indstilling 
 

- Sekretariatet indstiller, at DN bør afvente stillingtagen om modtagelse af jordloddet i Hundsemyre, indtil der 

er besluttet kriterier for hvornår foreningen ønsker at overtage arealer og dermed påtage sig de dertil hø-

rende driftsudgifter. 

 
 

Baggrund 
Naturområdet Hundsemyre på i alt 90 hektar er opdelt i 28 jordlodder, som i dag ejes af en række forskellige private 
ejere. Arealet drives samlet efter indstilling fra ejerkredsen. En nuværende ejer (Birgitte Lund Christensen) af et jord-
lod i Hundsemyre på ca. 3,3 ha, har kontaktet DN Bornholm med ønske om, at DN overtager arealet med henblik på, 
at DN kan indgå i ejerkredsen og dermed påvirke forvaltningen af området.  
 
DN Bornholm har i primo 2020 opfordret DKNF til at overtage jordloddet, da DN’s lokalafdelinger ikke kan eje jord. På 
den baggrund blev sagen behandlet på DKNFs bestyrelses møde i maj 2020. Her besluttede DKNF at sige nej tak til at 
overtage loddet, hvis fonden selv skulle afholde omkostningerne, der er forbundet med overtagelse og drift af arealet. 
I overensstemmelse med fondens retningslinjer vil fonden dog gerne overtage loddet, såfremt DN vil afholde udgifter 
til overtagelse og drift.  
 
DN Bornholm oplyser, at der er tale en meget lukket ejerkreds og det er på nuværende tidspunkt svært at påvirke 
ejerkredsen til at gennemføre naturtiltag i området. DN Bornholm vurderer, at såfremt DN eller DKNF indgår i ejer-
kredsen, vil den kunne påvirke, at der i langt højere grad igangsættes naturtiltag, der kan forbedre naturtilstanden i 
området. Bornholms Regionskommune har mundtligt oplyst til sekretariatet, at de gerne ser, at DN eller DKNF overta-
ger loddet, da det kan bidrage positivt til regionskommunens dialog med ejerkredsen om varetagelsen af stedets na-
turværdier. 
 

Naturværdier og trusselsbillede 
Hundsemyre ligger på den sydøstlige del af Bornholm, og er en af øens største moser og bedste fuglelokalitet med 
store bestande af grågæs og skarv. Hundsemyre blev fredet i 1977 med de primære formål at beskytte fuglelivet, men 
også for at give borgere en rekreativ adgang. Mosen er præget af den tørvegravning der fandt sted under 1. og 2. ver-
denskrig og består i dag af flere store vandfyldte tørvegrave omkranset af bevoksning af især rødel, men også andre 
træarter i de lidt tørrere dele. Der er forholdsvis store jagtinteresser i området og der er et pres i ejerkredsen for at 
holde området lukket for adgang til fordel for denne interesse. DN Bornholm vurderer ikke, at der pt. er de store trus-
ler for naturen i området, hverken som konsekvens af jagt eller andet. Men med en ændret pleje af området og evt. 
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begrænsning af jagten vil man kunne forbedre områdets naturværdier. Det vil først og fremmest være i form lysning af 
mosearealerne til fordel for flora og fauna i mosen og tiltag der vil give særligt insekter og andre dyrearter får bedre 
fouragerings- og levesteder i dødt ved. 
 
Regionskommunen passer sti og friluftsfaciliteter i området og i 2020 har Bornholms regionskommune påbegyndt en 
bekæmpelse af en meget stor bestand af Kæmpebjørneklo og Japansk pileurt. Denne bekæmpelse forventes at skulle 
fortsætte, og DN Bornholm vil meget gerne bidrage hertil med frivillig arbejdskraft. Det vil mest hensigtsmæssigt 
kunne ske, hvis DN Bornholm har adgang til et lod via et ejerskab i foreningen eller fonden.  
 
Nederst ses lokalisering af Hundsemyre, fredningens udstrækning samt ejerforhold. Langt hovedparten ejes af én ejer. 
I kanten af området er der 26 lodder, som ejes af forskellige. 

 

Konsekvenser af HB-beslutning i sagen 
Hvis HB beslutter, at foreningen skal overtage loddet DN kunne få medindflydelse på fremtidens forvaltning af Hund-
semyre og arbejde for at fremme områdets naturværdier, herunder evt. på sigt at muliggøre frivillig naturpleje i en 
større del af området.  

Hvis HB beslutter, at foreningen ikke skal modtage gaven, vurderer sekretariatet, at naturværdierne i Hundsemyre 

formentlig ikke vil forringes i betydelig grad, men potentialet for udvikling af naturarealet vil formentligt ikke blive fol-

det ud med den nuværende ejerkreds. Modtages arven ikke, vil det lokalt kunne opfattes som, at DN handler mod for-

eningens eget formål og ikke griber mulighed for at fremme biodiversiteten i et område, der endda gives i gave til for-

eningen, og hvor DN med få midler kan få direkte indflydelse på forvaltning af en af de ganske få moser på Bornholm. 

Budgetoverslag af udgifter for DN ved overtagelse af jordlod 
Sekretariatet har opstillet et budgetoverslag over de udgifter, der pålægges DN såfremt loddet i Hundsemyre overta-
ges af DN (se tabel 1 nedenfor). Det skønnes, at DN samlet set vil have indledende udgifter på i alt 20.000 kr. til advo-
kat, sekretariatsbetjening og udarbejdelse af plejeplan og driftsplan. Derudover skønnes det at der vil være løbende 
årlige omkostninger til administration, frivilligindsats, skiltning, formidling, skatter og afgifter på i alt 22.000 kr. De lø-
bende årlige omkostninger er budgetteret således, at der ikke er indregnet nogen medfinansiering og samarbejde 
med Bornholms Regionskommune og evt. andre. Det er sekretariatets vurdering, at Bornholms Regionskommune 
gerne vil samarbejde herom. Dvs. omkostningerne vil kunne reduceres såfremt ekstern medfinansiering kan realiseres. 
 
Tabel 1: Budgetoverslag 

Advokat og sekretariatsbetjening 15.000 kr. 

Udarbejdelse af plejeplan og driftsplan 5.000 kr. 

Initialomkostninger i alt 20.000 kr. 

 

Administration 10.000 kr. 

Frivillige 10.000 kr. 

Skiltning og formidling 1.000 kr. 

Skatter og afgifter 1.000 kr. 

Løbende årlige driftsomkostninger i alt 22.000 kr. 

 
Bemærkninger til budgetoverslaget 
I budgettet er det forudsat, at loddet overdrages gratis mod at udgifter til overdragelsen afholdes. Derudover er budgettet baseret 
på erfaringer i DKNF for at eje og drive et lod af denne størrelse og med henblik på, at der er en aktiv formidling og beskyttelse af 
naturværdierne. Budgettet er også baseret på, at Bornholms Regionskommune vil fortsætte sin nuværende pleje og pasning af pub-
likumsfaciliteter i området. Budgettet afspejler ikke muligheden for, at Bornholms Regionskommune og evt. andre vil kunne bi-
drage økonomisk til at dække løbende omkostninger. 
 
Naturplejeplan o. lign. 
Der er i budgettet afsat midler til at udforme en naturplejeplan og en driftsplan for området. Det skyldes, at der må forventes, at 
skulle ske en opdatering eller egentlig fastlæggelse herfor i samarbejde med regionskommunen og de øvrige ejere. Det vil i givet 
fald også være på linje med, at der for naturejendomme i regi af DKNF er omfattet af en plejeplan og en driftsplan så alle kan orien-
tere sig om formålet med ejerskabet. Der er kun afsat beskedne beløb til naturpleje. Det skyldes, at der i dag sker naturpleje ved 
regionskommunen. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil kunne komme behov for pleje, hvor kommunen vil ønske at fonden bidra-
ger. 
 
Administration 
Der er afsat et beskedent beløb til administration, der også skal dække tilsyn og evt. konsulentbistand. 
 
Formidling  
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Der er kun afsat få midler til formidling. Det skyldes, at regionskommunen i vid udstrækning står for formidlingsdelen. Som ud-
gangspunkt udgiver DN en folder for de ejendomme, som fonden driver. Desuden formidler fonden arealerne på hjemmeside mv. 
jf. samarbejdsaftalen mellem DN og DKNF. 

 

 
Lokalisering af Hundsemyre. 

 

 

 


