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Forord
Bornholms Landbrug tog i vinteren 2008 initiativ til et møde med nogle af de væsentlige aktører
inden for naturområdet på Bornholm: Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Butzbach,
Bornholms Regionskommune ved Louise Lyng Bojesen og Ole Holm Pedersen samt Miljøcenter
Roskilde ved Dorte Bugge Jensen. Hensigten med mødet var, med baggrund i mødedeltagernes
store kendskab til naturen på Bornholm, sammen at pege på nogle naturområder på Bornholm,
hvor det kunne være særlig relevant at arbejde med naturplejeprojekter. Her blev Døvredalen
nævnt som et område med potentiale.
På samme tid åbnede Fødevareerhverv for en ny støtteordning, hvor der kan søges tilskud til
natur- og miljøprojekter (Bekendtgørelse nr. 78 af 13. februar om tilskud til natur- og
miljøprojekter), herunder bl.a.



§7: Tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter på landbrugs- og naturarealer og
§9: Tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse,
etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer.

Hensigten er, at der på større geografisk sammenhængende områder kan søges tilskud til først at
planlægge et naturprojekt (§7), og hvis der er interesse for at realisere naturprojektet, kan der
efterfølgende søges tilskud til konkrete naturplejetiltag (§9).
Vi i Bornholms Landbrug vurderede, at et område som Døvredalen levede op til kriterierne for at få
tilskud efter §7 og sendte juni 2008 en ansøgning om tilskud til et planlægningsprojekt i
Døvredalen. Vi var så heldige at få tilskuddet bevilget, og projektet blev startet op i begyndelsen af
2009 med kontakt til lodsejerne.
Denne rapport er resultatet af arbejdet i planlægningsprojektet, som afsluttes 2011. Vi har
indsamlet informationer og på baggrund heraf kommet med forslag til en samlet naturplejeindsats
for Døvredalen. Det er helt frivilligt for lodsejerne, om de ønsker at realisere de foreslåede tiltag. Vi
håber på, at rapporten bliver taget godt imod, og at lodsejerne kan bruge den dels til at få mere
viden om deres lokalområde og dels til at få inspiration til at beskytte og forbedre natur-,
landskabs- og kulturværdierne i området.
Lodsejerne i området er blevet interviewet og har lagt jord til besigtigelser flere gange – bl.a. til
botaniske registreringer og kulturhistoriske registreringer og deltaget i møder og vandringer i
området. Der er tale om et projekt, hvor det er fuldstændig frivilligt for lodsejerne, om de vil deltage,
og vi er meget glade for, at alle har taget positivt imod os.
Udover lodsejerne har mange andre personer undervejs været involveret i projektet og nogle har
bidraget direkte til denne rapport. Geolog Jørgen Butzbach har skrevet afsnittet om
landskabsdannelse og geologi. Biolog Jens Christensen har udført naturregistreringer og bidraget
med tekst om naturtilstanden. Svend Kramp, frivillig tilknyttet Bornholms Museum, har registreret
og nedskrevet kulturhistorien i området. Studerende Mette Nordvig Sonne og planlægger Andreas
Lund Povlsen har begge været ansat ved projektet i en periode. Biolog Louise Lyng Bojesen,
skovfoged Ole Holm Pedersen og biolog Dorte Bugge Jensen har givet faglige indspil til
processen. Tak til alle for jeres bidrag til projektet.

Kannikegaard oktober 2011
Elisabeth Falk, Bo Christiansen og Katrine Bruntse Høst
Landskab, Skov & Miljø, Bornholms Landbrug
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Indledning

Baggrund
Et af de væsentlige problemer for naturen i Danmark herunder også på Bornholm er, at den er
opsplittet og fragmenteret. Mange naturområder ligger som små isolerede ”øer” i det
omkringliggende landbrugslandskab. Dette betyder blandt andet, at disse områder påvirkes relativt
meget af arealanvendelsen omkring, f.eks. med gødningsstoffer og sprøjtemidler, og at dyr og
planter har svært ved at sprede sig mellem områderne og derved opretholde levedygtige bestande.
For de lysåbne naturtyper - halvkulturarealerne som enge, klippeløkker (overdrev) og heder - er
der endvidere den store udfordring, at de er afhængige af en ekstensiv drift, gerne med
afgræsning, hvis de ikke skal gro til. Disse naturområder er traditionelt blevet afgræsset af dyr fra
de nærliggende gårde. Men mange af de små klippeløkker og enge ligger i dag ubenyttede hen og
er under tilgroning, fordi der ikke er nogen dyr på de nærliggende gårde til at afgræsse dem, og
fordi foderværdien på arealerne ofte er ringe sammenlignet med gødede græsmarker. Og de
dyreholdere, som prøver at skabe sig en levevej ved at udføre naturpleje med græssende dyr,
foretrækker oftest større sammenhængende naturområder frem for små isolerede arealer.
Uden pleje gror de lysåbne naturtyper ofte til, og herved mistes arter af planter og dyr og samtidig
det landskabelige udtryk, som knytter sig til de lysåbne græsningsarealer. Ifølge Bornholms
Regionskommunes beretning 2000-2004 er Bornholms halvkulturarealer som enge, klippeløkker
(overdrev) og heder under tilgroning, og der er sket en nedgang i kvæg, der bruges til afgræsning.
Man har både på nationalt plan og på Bornholm som mål at bevare den biologiske mangfoldighed
og at sikre værdifulde landskaber og naturtyper mod forringelser, og den bornholmske natur udgør
et helt særligt aktiv for Bornholm i forbindelse med at kunne tiltrække og fastholde virksomheder,
turister og befolkning på øen. Det er derfor vigtigt ikke blot at bevare, men også gerne forbedre
den bornholmske natur.
Hvorfor Døvredalen som projektområde?
Døvredalen er en karakteristisk bornholmsk sprækkedal, som rummer store landskabelige,
geologiske og naturmæssige værdier. Dalen ligger på kanten mellem de højereliggende, magre
jorde, som tidligere udgjorde det store højlyngsområde og som i dag er skov, og det frodige og
lavereliggende agerland på den anden side. Arealer omkring dalen var tilbage i 1800-tallet en del
af det store højlyngsområde, som blev anvendt til fælles græsningsområde, og rester af denne
overdrevsnatur findes stadig i området som klippeløkker med værdifuld vegetation og sjældne
arter. Bunden af dalen rummer bl.a. naturlige, upåvirkede ferskenge, som er en stor sjældenhed på
Bornholm, da de fleste af de tidligere ret udbredte engarealer i dag er afvandede og opdyrkede.
Dalen rummer også søer, moser og vandløb. I dag trues naturværdierne i og omkring dalen
imidlertid flere steder af tilgroning, sådan som det er tilfældet for mange af de gamle klippeløkker
og enge på Bornholm.
Som beskrevet ovenfor er mange af de bornholmske klippeløkker og enge små isolerede arealer.
Men i Døvredalsområdet ligger naturværdierne tæt, og området strækker sig over mange hektar.
Dette giver nogle klare fordele for naturen. Dels er naturen i området beskyttet i forhold til
påvirkning fra intensivt dyrkede marker. Der er en variation i naturtyper og levesteder, som giver
mulighed for en stor artsrigdom af planter og dyr. Og der er gode spredningsmuligheder for dyr og
planter inden for området. Og endelig er der her mulighed for at lave en fælles naturplejeindsats
som går udover lodsejerniveau, og som evt. kan omfatte afgræsning af et større
sammenhængende område. En samlet naturplejeindsats i et område, som ejes af en række private
lodsejere, kræver imidlertid planlægning og koordinering eksempelvis ved hjælp af et projekt som
dette.
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At der er sammenhæng i området, at området rummer værdifulde natur- og landskabsværdier, som
har brug for pleje, og at der er et fornuftigt antal private lodsejere i området var tre af de stærkeste
argumenter for, at netop Døvredalen blev valgt som projektområde.
Et planlægningsprojekt
Afdeling for Landskab, Skov og Miljø ved Bornholms Landbrug ansøgte og fik på denne baggrund
midler fra Direktoratet for FødevareErhverv til et planlægningsprojekt for en naturplejeindsats i
Døvredalen.
Formålet med planlægningsprojektet er i korte træk:
1. at afklare om der er interesse blandt lodsejerne for at lave en samlet naturplejeindsats i
Døvredalen og
2. at udarbejde en plan for, hvordan naturplejen kan gennemføres.
Det overordnede formål er at sikre pleje og evt. afgræsning af et større sammenhængende
naturområde med henblik på at bevare eller genskabe områdets åbne karakter og beskytte og
fremme naturværdierne i området.
At projektet er et planlægningsprojekt betyder, at intentionerne er gennem en dialog med alle
lodsejere i området at finde ud af, om der er bred opbakning til at gøre en indsats for området og i
så fald, hvad naturplejeindsatsen kan bestå af.
Hele projektområdet i Døvredalen ejes af private lodsejere, og det er helt frivilligt, om de ønsker at
deltage i projektet.
Afdeling for Landskab, Skov og Miljøs rolle i projektet er som mellemmand at få formidlet kontakten
mellem lodsejerne og få sat gang i tankerne om mulige naturplejetiltag. Det er i sidste ende de
private lodsejere, der bestemmer, hvad der skal ske, og initiativet til naturpleje skal komme fra
dem.
Hvis der er interesse og opbakning til en samlet naturplejeindsats, kan planlægningsprojektet
danne baggrund for efterfølgende at søge tilskud til og igangsætte den egentlige naturpleje.
Afgrænsning af projektområdet
Døvredalen er beliggende i området øst for Bodilsker Plantage mellem Nexø og Aakirkeby. Den
første afgrænsning af projektet blev gjort ud fra luftfotos. Udgangspunktet var, at vi hellere ville
tage for meget med i projektområdet end for lidt. Selve dalen, hvor den kunne erkendes, skulle
naturligvis med i projektområdet. Men når vis så på regionskommunens kort over beskyttede §3naturområder, fremgik det, at en lang række områder langs med dalen fortrinsvis på dalens
vestside var udpeget som beskyttede overdrev. Vi syntes, det var interessant at inddrage disse
områder i projektområdet og tegnede derfor grænserne ud fra disse kriterier.
Ved et senere møde med lodsejerne i dette projektområde, blev det af lodsejerne forslået at udvide
projektområdet i begge ender for at få hele dalens naturlige forløb med fra syd til nord.
Projektområdet blev herefter rettet til, så flere arealer og lodsejere blev inddraget.
Områdeafgrænsningen kan ses på Figur 1 og Figur 2.
Det reviderede projektområde strækker sig fra Kattesletsvejen i syd til Øle Å/Plantagevej i nord.
Projektområdet er ca. 3,3 km langt og udgør i alt ca. 109 ha, heraf udgør selve dalen dog kun
maksimalt halvdelen, idet dalbunden ikke er mere end 50-100 m bred.
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Aktiviteter og tidslinje i projektet
 Afgrænsning af projektområde og opgørelse over lodsejere i projektområdet
 Besøg og interviews af lodsejere
 Informationsmøde med indlæg af professor Jørgen Primdahl
 Udvidelse af projektområde og interviews af de ”nye” lodsejere
 Botaniske registreringer ved Jens Christensen
 Aftenvandring med biolog Jens Christensen og geolog Jørgen Butzbach
 Eftermiddagstur med lodsejer Jørn Ole Svendsen og arkæolog Finn Ole Nielsen
 Kulturhistoriske registreringer og beskrivelse ved Svend Kramp
 Udarbejdelse af forslag til samlet naturplejeplan
 Møde i Døvredalsområdet 7. maj 2011
 Afsluttende interviews af lodsejere
 Færdiggørelse af naturplejeplan samt afrapportering
Oktober 2008: Tilsagn om projektbevilling fra FødevareErhverv.
Vinter 2008-2009: Projektstart og interviewrunde.
Indledningsvist blev det kortlagt, hvilke lodsejere som har arealer i projektområdet. Alle lodsejerne
fik tilsendt et informationsbrev og blev herefter kontaktet pr. telefon for at aftale, om vi kunne
komme på besøg for at se arealerne og stille nogle spørgsmål. Vi fik kontakt til 14 ud af 16
lodsejere på dette tidspunkt og alle disse indvilgede i, at vi kunne komme på besøg (dog
gennemførtes interviewet med én af lodsejerne kun som et kort interview pr. telefon). Lodsejerne
blev stillet spørgsmål om driften og anvendelsen af deres arealer i dag, om deres kendskab til
driftshistorien på arealerne, og om deres ønsker til den fremtidige anvendelse dels af deres egne
arealer og af hele Døvredalen ”hvis de selv kunne ønske”.
18. februar 2009: Møde i interessegruppe bestående af Jørgen Butzbach (DN), Andreas Lund
Povlsen (BRK), Louise Lyng Bojesen (BRK), Ole Holm Pedersen (BRK), Dorte Bugge Jensen
(Miljøcenter Roskilde) samt Afdeling for Landskab, Skov & Miljø, Bornholms Landbrug. Formålet
var at informere om projektet og at få indspil fra interessegruppen til projektets aktiviteter og
proces.
1. april 2009: Det første lodsejermøde afholdtes. Professor Jørgen Primdahl fra KU-Life (tidligere
Landbohøjskolen) holdt et oplæg og fortalte om projekter andre steder i landet, som kunne være til
inspiration for dette projekt. På mødet deltog 7 lodsejere. Det blev her af nogle lodsejere foreslået
at udvide projektområdet.
April-maj 2009: Projektområdet blev revideret og de ”nytilkomne” fire lodsejere kontaktet, besøgt
og interviewet.
Maj-juni 2009: Biolog Jens Christensen gennemførte en botanisk registrering af størstedelen af
arealet inden for Døvredalen.
30. juni 2009 kl. 19.30: Aftenvandring i Døvredalen med biolog Jens Christensen og geolog Jørgen
Butzbach.
12. september 2009 kl. 15-17: Eftermiddagstur i Døvredalen med lodsejer Jørn Ole Svendsen og
arkæolog ved Bornholms Museum Finn Ole Nielsen. I alt deltog 17 personer på turen, heraf elleve
personer bosat i området og tre personer som er født i området men ikke bor her længere. Der
blev fortalt om natur og kulturhistorie i den nordlige halvdel af området – emnerne var bl.a.
troldesten med skåltegn el. lign. på toppen, mælkecentralen (opsamlingssted for mælkekusk) på
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Fårebrovejen overfor gammelt skydeanlæg, skydebane, udmarken og indmarken markeret med
både jord- og stendige, Døvrestenen – stor vandreblok på kanten af dalen, tranernes moser, gamle
stengærder markerer skel, mark mod Kirseløkken med tydelig gammel dæmning.
Sommer og efterår 2010: Kulturhistoriske registreringer og beskrivelse ved Svend Kramp. Disse
beskrivelser udgør, i en let redigeret form, denne rapports kapitel 3.
Vinter og forår 2011: Udarbejdelse af nærværende rapport med forslag til naturplejeplan for
området.
7. maj 2011: Lodsejermøde i Døvredalen kl. 13-16. Præsentation af forslag til naturplejeplan. Seks
lodsejere deltog i mødet. Vi snakkede om mulig naturpleje tre udvalgte steder i området og
sluttede af med kaffe og en snak hos en af lodsejerne.
September 2011: Afsluttende interviewrunde blandt lodsejere. Opfølgende besøg hos de lodsejere,
som ønsker det.
Oktober 2011: Afslutning af planlægningsprojektet, afrapportering til FødevareErhverv.
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Figur 1: Projektområde på topografisk kort.
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Figur 2: Projektområde på luftfoto fra 2010.
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2 Områdebeskrivelse
2.1 Landskabsdannelse og geologi
Døvredalen er et smukt eksempel på en bornholmsk sprækkedal. De mange sprækkedale er et
karakteristisk træk i det bornholmske granitlandskab. Sprækkedalene fik deres endelige
udformning hen imod sidste istids slutning, men deres dannelseshistorie strækker sig over meget
lang tid, og kan i hovedtræk beskrives således:
Granit og gnejs som i dag findes i eller lige under overfladen på de centrale og nordlige dele af
Bornholm er dannet mange kilometer nede i jordskorpen for fra 1400- til 1800 millioner år siden.
For mere end en milliard år siden opstod der spændinger i de bornholmske granitter og gnejser.
Spændingerne udløstes ved, at store blokke forskød sig i forhold til hinanden. Blokbevægelserne
foregik langs plane flader, bevægelseszoner, hvis hovedretninger er nord-nordøst til syd-sydvest
og nord til syd.
I bevægelseszonerne blev granit og gnejs knust. Forvitring og erosion har haft større virkning i de
knuste materialer end i den omgivende granit. Sidst har is og smeltevand under istiderne skrabet
og spulet de bredere bevægelseszoner til de karakteristiske sprækkedale, som fremtræder med
stejle ofte lodrette klippesider mod det omgivende terræn.
Sprækkedalene er forbløffende retlinjede og strækker sig ofte over flere kilometer. Døvredalen er
således ca. 2,5 kilometer lang og strækker sig fra området nord for Lille Hallegård til Kattesletgård
umiddelbart nord for Neksøvejen. Døvredalens sydlige begrænsning er betinget af, at granitten syd
for Kattesletgård er dækket af den ”kun” 540 millioner år gamle Neksøsandsten, som således
skjuler de gamle bevægelseszoner i granitten.
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Figur 3 Geomorfologisk
landskabskort over
Bornholm. Døvredalen
(markeret ved oval
ramme) er en
sprækkedal beliggende i
et morænelandskab med
overvejende sandbund
(åben skravering). Den
takkede, orange linje ved
Døvredalens sydlige
ende markerer
grundfjeldshorstens
begrænsning, hvor
granitten skjules under
den geologisk noget
yngre Neksøsandsten.
(Kilde: Per Smeds
Landskabskort (1981)).
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2.2 Naturtyper, flora og fauna
Området i og omkring Døvredalen er et naturrigt område med enge, klippeløkker/overdrev, skove,
vildtbeplantninger, vandløb, moser og søer – samt græsmarker og marker i omdrift. Store dele af
området har tilbage i tiden været anvendt til afgræsning, som det fremgår af de historiske kort. En
del områder er stadig i brug som græsgange for kvæg, får eller heste. Andre er mere eller mindre
groet til efter at græsning er ophørt. Og nogle af de gamle græsningsarealer er plantet til med skov
eller vildtbeplantninger.
Selve dalbunden udgøres af enge (natur- og kulturenge), søer, mose og i den sydlige ende skov.
En del af engstrækningerne i dalbunden holdes lysåbne med afgræsning eller med slæt. Andre
steder er de mere tilgroede med ung opvækst af træer. På dalsiderne er der skov - hovedsageligt
blandet løvskov med indslag af gran eller fyr og nogle steder også rene granbeplantninger. Skoven
på dalsiderne er generelt relativt tæt og går helt ned til dalbunden.
I selve Døvredalen er der flere små bække. Den ene løber på langs igennem en stor del af dalen
og den får tilløb af andre, der kommer ned fra det højtliggende område, især på vestsiden af dalen.
På nogle strækninger er bækken i dalbunden rørlagt. De mange små vandløb har i gammel tid
uden tvivl gjort dalen meget våd, så den mest kunne bruges til græsning af husdyr, men med
dræning og rørlægning af bækkene er dalen nogle steder tidligere gjort til frugtbar agerjord. I den
allernordligste ende af dalen, krydses dalen af Øle Å - Bornholms største og mest vandrige å.
Området vest for Døvredalen mellem dalen og plantagerne er præget af små ejendomme med lidt
omdriftsjord, græsarealer, skov og vildtbeplantninger. En del af græsarealerne bliver afgræsset.
Jordbunden er mager og stenet. Området øst for dalen er i højere grad landbrugsland med marker
i omdrift og traditionelt større gårde. Der er dog ingen af de gårde, som ligger tæt op ad
Døvredalen, som i dag har en større animalsk produktion.
Vegetation og flora
Døvredalen indeholder noget af den bedste halvkultur-natur på Bornholm. De bornholmske
klippeløkker, som er en type overdrev, opstår, hvor klippen ligger tæt på overfladen, så jordlaget
bliver tyndt. Der er ofte ingen kalk i jorden, så den bliver sur og det tynde jordlag kan ikke holde ret
meget vand, så det bliver hurtigt tørt. Græsning giver her en spændende flora, og når der er høj
mangfoldighed i planterne, betyder det også høj mangfoldighed i insekter, fugle osv.
I den sydlige ende af projektområdet er der klippeløkker og græsningsskov med en værdifuld
overdrevsvegetation med blandt andet flere arter af gøgeurter. Her er en af Bornholms vigtigste
forekomster af den sjældne Hyldegøgeurt, som betragtes som værende akut truet på Bornholm.
Hyldegøgeurten forekom tidligere spredt over hele landet og optrådte også hyppigt i klippeterræn
på Bornholm men er gået stærkt tilbage i hele landet og er listet som sjælden på den danske
rødliste. På Bornholm har den i 2010 kun et par livskraftige og højst 10 uddøende bestande
tilbage1.
Hyldegøgeurt og andre gøgeurter er kronjuveler i et naturareal. Hyldegøgeurten særligt i et
overdrev/en klippeløkke. Det er ikke for dens udseendes eller sjældenheds skyld, men fordi den er
en biologisk indikatorart. Hvis hyldegøgeurt kan trives, så betyder det at der er nogle særlige og
stabile forhold i et område. Der er nogle svampe i jorden, som hyldegøgeurten kan leve i symbiose
med og nogle særlige arter insekter, som kan bestøve hyldegøgeurterne. Alt det indfinder sig
langsomt, og det betyder at disse forhold kun opnås på meget gamle arealer, der har været under
1

Kilde: Finn Hansen, Natur på Bornholm nr. 9, 2011.
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samme driftsform (græsning og høslæt) i flere hundrede år. Den type arealer indeholder generelt
rigtig mange arter. De stabile forhold har nemlig givet plads til rigtig mange specialister.

Figur 4 Hyldegøgeurt, som optræder i to
farvevarianter også kaldet Adam og Eva (foto fra
www.naturstyrelsen.dk)

Dyreliv
Lodsejerne fortæller, at der er meget dyreliv i projektområdet – både rådyr, fasaner, ænder, harer
og vilde kaniner. Mange lodsejere er jægere og er optaget af at skabe gode vilkår for vildtet.
Der har i flere år været ynglende traner i en af dalens moser.
Tranen er optaget på den danske rødliste som sjælden, ligesom
den er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet og listet på flere
andre internationale konventioner. Tranen har været helt
forsvundet som ynglefugl fra Danmark, og op igennem
1970’erne og 80’erne ynglede der kun 3-4 par årligt i Danmark. I
1990’erne sås en mindre fremgang, herunder de første
yngleregistreringer på Bornholm. Gennem de senere år er den
danske bestand vokset betydeligt til en ynglebestand, der i 2007
blev anslået til 71-73 par. Det meste af bestanden yngler i åbne
hedemoser i Nordjylland, Bornholm har op imod en halv snes
par, som yngler i skovmoser, og så er der enkelte par på
Sjælland og Falster. Tranen er trækfugl, og de danske traner
ankommer til landet midt i marts og trækker sydpå igen omkring
september.

Figur 5 Trane (foto fra
www.naturstyrelsen.dk)

Traner kræver vanddækkede arealer til redeplaceringen, og man kan derfor hjælpe arten ved at
undlade at dræne egnede yngleområder. Endvidere er traner sky fugle, som skal have nogen fred i
yngletiden. Ifølge Naturstyrelsen kan man hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en
afstand af 300 m fra yngleområdet fra marts og frem til midten af juli. Ifølge Michael Grell, som er
biolog i Dansk Ornitologisk Forening, har tranen dog mistet noget af den skyhed, der tidligere
gjorde den utilnærmelig. ” Den skal fortsat have fred på sit ynglested, og der bør værnes om alle
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tranelokaliteter, men fuglen kan sagtens yngle i små moser forholdsvis tæt på bysamfund. Tranen
har vist sig at være yderst dygtig til at tilpasse sig”, udtaler han.2
Der er observeret grøn frø i mindst to af dalens moser/søer. Grøn frø er en stor, grøn frø med sorte
pletter. Den bliver op til 11 cm lang. Ofte har den en smal lys stribe ned af ryggen. Den lever hele
året i vandhuller med skov i nærheden og springer ud i vandet med et højt plask, når man nærmer
sig. Grøn frø er den frø, der lægger æg senest på foråret og kræver det varmeste vand. Derfor skal
solen helst kunne skinne på hele det vandhul, hvor den yngler. Vandet skal være rent, og der skal
være mange vandplanter.3 Den grønne frø er udbredt over hele øen og kan høres kvække om
dagen i store larmende kor.

Figur 6 Grøn frø (kilde:
www.bornholmsnatur.naturstyrelsen.dk)

Feltundersøgelse af områdets natur
Ejendommene i Døvredalen blev i foråret 2009 gennemgået af biolog Jens Christensen med
henblik på en vurdering af naturværdierne i området og deres potentiale for forbedringer. Ved
gennemgangen af området blev der for hver lokalitet udarbejdet en planteliste over forekommende
plantearter.
Naturenge og næringsfattige overdrev er artsrige naturtyper, som i virkeligheden er kulturtyper, da
de er fremkommet som følge af afgræsning gennem mange år. På grund af artsmangfoldigheden
er de særligt værdifulde naturtyper, og begge er stærkt truede i det moderne landbrugslandskab.
Kan man sikre eksisterende områder af disse typer eller genoprette nogle områder, der tidligere
har fungeret som overdrev eller naturenge, vil det derfor have stor værdi. Der har derfor været
særlig fokus på at lokalisere disse naturtyper eller resterne af dem ved gennemgangen af området.

2
3

Kilder: www.naturstyrelsen.dk og www.dof.dk
Kilde: www.naturstyrelsen.dk
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2.3 Offentlige planer og udpegninger
Det åbne land er underlagt en række forskellige offentlige udpegninger og planer, som kan have
betydning for, hvordan arealerne på den enkelte ejendom kan udnyttes. I dette afsnit gennemgås
de vigtigste udpegninger, som forefindes i eller omkring Døvredalen.
Beskyttet natur
I henhold til naturbeskyttelseslovens §3 er naturtyperne enge, overdrev, heder, strandenge og
moser beskyttet, når de har et sammenhængende areal større end 2500 m2, og søer er beskyttet
hvis de er større end 100 m2. Moser er også beskyttet, selv om de er mindre end 2500 m2, hvis de
ligger i tilknytning til en sø. Endvidere er mange vandløb beskyttet.
Formålet med beskyttelsen er at bevare og værne om de danske naturtyper samt at beskytte de
dyr og planter, der lever på de forskellige naturtyper. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter
naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Hidtidig drift kan dog fortsætte. Ændringer som
for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet, er i udgangspunktet ikke
tilladt. Man må ikke benytte sprøjtemidler og gødning, hvis det ikke tidligere er brugt, og man må
heller ikke bruge det i øget omfang. Ønsker man at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal,
skal man forinden søge om dispensation hos kommunen.
§3-beskyttelsen er afhængig af den aktuelle tilstand, hvilket indebærer at arealer både kan gro ind
og ud af beskyttelsen. Det er kommunen, som ved en konkret vurdering afgør, om et areal er
omfattet af en §3-beskyttelse. Hvis man er i tvivl, om et areal eller en aktivitet er omfattet af
naturbeskyttelsen, kan man spørge kommunen. I Bornholms Regionskommune skal man
henvende sig til Louise Lyng Bojesen på tlf: 56922059 eller mail: louise.lyng.bojesen@brk.dk.
På Danmarks miljøportal www.miljoeportal.dk kan man se, hvilke arealer der er registreret som §3arealer. Denne registrering er dog kun vejledende. Det er altid arealets faktiske tilstand, som afgør,
om arealet er beskyttet. Der kan således både være arealer, som fejlagtigt er registreret som
beskyttede, og der kan være arealer, som i praksis er beskyttede, selv om de ikke er registreret. Er
man i tvivl, skal man spørge kommunen.
På Figur 7 ses et udsnit af kort fra Miljøportalen med de registrerede beskyttede naturtyper i og
omkring Døvredalen. Mange arealer i og omkring dalen er registreret som overdrev – dvs. tørre,
næringsfattige arealer, som typisk har været afgræssede eller taget slæt på i en lang årrække.
Arealerne i bunden af dalen er dog ikke tørre og burde nok snarere være registreret som eng, som
er kendetegnet ved at være fugtige, lysåbne arealer oftest beliggende på lavbundsarealer.
Endvidere er nogle af de arealer, som er registreret som overdrev, måske fejludpeget og dermed
slet ikke beskyttede efter naturbeskyttelsesloven. Hvis man ønsker en afklaring på beskyttelsen,
kan man som beskrevet ovenfor spørge kommunen.
Natura 2000-områder
Natura 2000-områder er internationalt udpegede naturområder også kendt som habitatområder og
fuglebeskyttelsesområder. Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne er udpeget som både habitatog fuglebeskyttelsesområde, og udpegningen omfatter også den nordligste halvdel af Døvredalen,
som det ses på Figur 8.
Fra 2004 har Naturbeskyttelsesloven indeholdt en bestemmelse om, at visse driftsændringer skal
anmeldes til kommunen, hvis arealet ligger i et Natura 2000-område. Hvis arealerne er fredskov
skal anmeldelser sendes til Naturstyrelsen, Bornholm.
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De anmeldepligtige aktiviteter i Natura 2000-områder er:
1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i
fuglebeskyttelsesområder.
2. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge
og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.
4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter §
3.
5. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.
9. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller
høslet.
10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra
handelsgødning til husdyrgødning.
11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
12. Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige
forstyrrelser (eksempelvis støj).
Anmeldepligtige aktiviteter i skov i Natura 2000-områder er:
1.
2.
3.
4.

Renafdrift af løvskov
Plantning i løvskov
Fremme af nåletræer i løvskov
Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsætter brug af
hjælpestoffer (gødning og pesticider)
5. Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger,
skovveje, læggepladser m.v.)
6. Ændringer i afvandingsforholdene

Fredskov
Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige.
Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ,
efter at næsten al skov i landet var blevet ryddet.
Fredskov er arealer, som altid skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Det
betyder bl.a., at man ikke må rydde sin skov for at anvende arealerne til andet formål. Det er
ejerens pligt at sikre at skovloven overholdes.
En fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til skov af
højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, heder, enge o.l., der
naturligt hører til en fredskov, skal bevares som de er, uanset størrelsen.
Langs Døvredalen er noget skov omfattet af fredskovspligten, og noget skov er ikke omfattet – se
Figur 9.
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Sten- og jorddiger
Sten- og jorddiger er beskyttet af museumsloven. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
de beskyttede sten- og jorddiger, dvs. at sten- og jorddiger ikke må fjernes eller ændres med
mindre, at der er opnået dispensation. Kommunen er myndighed.
Fortidsminder
Beskyttede fortidsminder er omgives af en beskyttelseslinje på 100 m. På arealer inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjer må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet som f.eks.
terrænændringer, tilplantning, bebyggelse mv., og der må ikke etableres hegn, placeres
campingvogne, skure og lignende. På jordbrugsejendomme kan der ske sædvanlig hegning.
Skovarealer kan gentilplantes. Beplantning i eksisterende haver er ikke omfattet af forbuddet. Se
Figur 10 for oversigt over fortidsminder.
Skovbyggelinie
Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Her må der ikke placeres bebyggelse,
campingvogne, skure, master eller lignende uden dispensation. Forbuddet gælder dog ikke
driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervene. Kommunen er myndighed.
Hele det ikke-skovklædte areal i og omkring Døvredalen er omfattet af skovbyggelinje (ikke
medtaget kortbilag).
Skovrejsning
I skovrejsningsområder kan ejeren plante skov og opnå tilskud hertil efter nærmere bestemmelser.
I områder, som er neutralt område mht. skovrejsning, kan der plantes skov på ikke-skovklædte
arealer, og der kan søges tilskud hertil efter nærmere bestemmelser, dog er tilskuddet ikke så
stort, som hvis ejendommen havde ligget i et skovrejsningsområde. I områder, hvor skovrejsning
er uønsket kan der i udgangspunktet ikke plantes skov, og der er ikke tilskudsmuligheder.
Det meste af området i og omkring Døvredalen er udpeget som område, hvor skovrejsning er
uønsket. Kun et mindre område langs Dalevejen er udpeget som skovrejsningsområde. Se Figur
11.
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Figur 7: Kortet viser beskyttede naturområder i og omkring Døvredalen. Fra Danmarks Miljøportal på
www.kort.arealinfo.dk.
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Figur 8: Kortet viser en del af Natura2000-området ”Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne”. Fra
Danmarks Miljøportal på www.kort.arealinfo.dk.
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Figur 9: Kortet viser områder med fredskovspligt i og omkring Døvredalen. Fra Danmarks Miljøportal
på www.kort.arealinfo.dk.
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Figur 10: Kortet viser beskyttede stendiger og beskyttede fortidsminder med beskyttelseslinjer
omkring (de lyserøde cirkler). Fra Danmarks Miljøportal på www.kort.arealinfo.dk.
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Figur 11: Kortet viser områder hvor skovrejsning er ønsket hhv. uønsket.
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2.4 Nuværende drift
20 lodsejere har arealer i projektområdet. Heraf er fire ejendomme sommerhuse.
En sommerhusejer er kommet til i løbet af projektperioden, og denne har vi ikke været i kontakt
med. De resterende 19 lodsejere har vi været i kontakt med, og de har alle helt eller delvis deltaget
i vores interviewrunde. På nogle ejendomme har vi ved interviewet talt med både mand og kone.
På andre ejendomme har vi kun talt med én person, og det har i alle tilfælde været en mand.
Jagt
Jagt er for en stor del af lodsejerne i projektområdet en stor interesse og en del af begrundelsen
for at bo i området. 11 lodsejere er selv jægere og går på jagt på egne arealer. 6 lodsejere har lejet
jagten ud eller inviterer andre til at gå på jagt på arealet. Kun 2 af de 19 ejendomme, er der ikke
jagt på. Den store interesse for jagt har indflydelse på arealanvendelsen og driften, idet en del af
arealerne forvaltes med henblik på at optimere forholdene for vildt og jagt.
Afgræsning
8 af lodsejere har afgræsning på dele af deres arealer i projektområdet. Hertil kommer 2 lodsejere,
som har afgræsning på arealer uden for projektområdet. På 1 lodsejers areal har der igennem en
årrække indtil for nylig været afgræsning og bliver det måske igen. 8 lodsejere ejer selv dyrene,
mens 2 lodsejere har naboens dyr til at afgræsse sine arealer. 5 lodsejere har kvæg, 3 lodsejere
har får og 1 lodsejer har heste.
Høslæt
Ca. 7 af lodsejerne tager høslæt på dele af deres arealer i projektområdet. Endvidere er der flere
lodsejere, som slår dele af arealerne og lader det slåede ligge på arealet. En del af de steder, hvor
der tages høslæt eller vegetationen slås, er områder, som ikke afgræsses.
Beplantning for vildt og natur
2 lodsejere har på tidligere åbne arealer etableret forskellige blandede småbevoksninger med
henblik på at skabe et eget ”naturparadis” til glæde for ejeren selv og for vildtet. Herudover har 1
lodsejer søgt om tilskud til at etablere nogle blandede bevoksninger for vildtet på eksisterende
åbne arealer. 2-3 lodsejere herudover har mindre arealer med vildtafgrøder som solsikker, majs,
cikorie eller raps.
Skovdrift
To af de lodsejere, som har meget skov i projektområdet tæt på Døvredalen, har inden for de
sidste år foretaget ret omfattende rydninger og tyndinger i skov på dalbunden og på dalsiderne.
Dette gælder særligt i den nordlige ende af dalen. For de resterende af lodsejerne, som har noget
skov, er det gennemgående, at de anvender skoven til at hente lidt brænde i (6 lodsejere har
svaret dette, måske er der flere). Typisk ejer disse lodsejere kun mindre arealer med skov. 2-3
lodsejere har græsning med kvæg eller får i dele af deres skov.

2.5 Lodsejernes planer og ønsker
I interviewrunden stillede vi lodsejerne fem spørgsmål, som omhandler deres planer og ønsker for
Døvredalsområdet for fremtiden:
1) Hvis du skulle ønske - hvilken arealanvendelse ville du så gerne se på dit areal?
2) Hvis du skulle ønske – hvad skulle der så ske med hele Døvredalen?
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3) Kunne du forestille dig, at dine arealer hegnes og afgræsses? Eventuelt som en del af en
større indhegning?
4) Kunne du forestille dig et offentligt stiforløb gennem dalen – måske også over din jord?
5) Er du interesseret i at være med i det videre forløb i projektet?
17 lodsejere er blevet interviewet og har svaret på hele eller dele af spørgeskemaet.
Vedr. spørgsmål 1 – arealanvendelse på eget areal:
Generelt nævner mange (8 ud af 17), at de ønsker en fremtidig arealanvendelse ”som i dag” –
eventuelt suppleret med tiltag for at forbedre natur- eller landskabsværdier. Flere nævner, at de er
interesseret i afgræsning for at holde arealerne åbne eller delvist åbne. Nogle nævner, at de
ønsker at tynde skovbevoksninger i dalbund eller dalsider for at åbne landskabet op og for at
forbedre forholdene for vildtet.
Vedr. spørgsmål 2 – ønsker for Døvredalen som helhed:
5 ud af de 17 interviewede lodsejere har ikke forholdt sig til spørgsmålet – enten fordi de ikke har
nogen kommentarer, fordi de ikke har kendskab til dalen eller fordi de ikke vil komme med ønsker
for andres ejendom. 6 bemærker, at de kunne ønske, at der blev åbnet lidt mere op, så man kan få
et bedre udsyn gennem dalen og/eller så klippevæggene bliver fritlagt. 4 bemærker, at de ønsker
et stiforløb gennem dalen. 2 bemærker, at de ønsker, at naturen skal bevares - stort set som i dag.
Vedr. spørgsmål 3 – hegning og afgræsning:
1 lodsejer har ikke forholdt sig til spørgsmålet. 10 lodsejere kunne godt forestille sig eller ønske
afgræsning af dele af deres egne arealer – inklusive de som allerede i dag har afgræsning.
6 lodsejere er ikke interesseret i afgræsning, heraf bemærker 3, at de mener, det vil gå ud over
jagten.
Vedr. spørgsmål 4 – offentligt stiforløb gennem dalen:
Generelt udtrykker mange af de interviewede lodsejere interesse for et stiforløb i området.
16 lodsejere har besvaret spørgsmålet. Ca. 11 lodsejere svarer, at de godt kunne ønske sig eller
forestille sig et stisystem gennem området. En del af disse peger selv på mulige stiforløb. De
foreslåede stiforløb er hovedsagelig i eller tæt på selve dalen. 6-7 lodsejere svarer, at de i
udgangspunktet ikke er interesseret i et stiforløb over egne arealer.
4 lodsejere bemærker, at de ikke ønsker et stiforløb tæt på egen beboelse, idet ønsket om fred og
ro er begrundelsen for at bosætte sig i Døvredalen. 2 lodsejere bemærker, at de ikke finder et
stiforløb over deres areal relevant. 1 lodsejer bemærker, at en sti med offentlig adgang over hans
arealer måske vil kunne forringe ejendomsværdien, hvis han en dag vil sælge. 4 bemærker, at de
mener, at en sti vil forringe jagtmulighederne. 1 lodsejer bemærker, at guidede ture kan være et
alternativ til en offentlig sti.
Vedr. spørgsmål 5 – interesse for at være med i det videre forløb:
Alle de interviewede lodsejere svarede ja til at modtage informationer og eventuelt deltage i det
videre forløb i projektet.
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3 Kulturhistorie
Svend Kramp, som er ”amatørhistoriker” tilknyttet Bornholms Museum, har gennemgået områdets
kulturhistorie og har skrevet teksten til dette afsnit. Teksten er dog redigeret af Bornholms
Landbrug.
Døvredalen er en af Bornholms mange smukke sprækkedale, med en enestående natur men også
med en meget spændende kulturhistorie. Lige fra den tidlige oldtid til vore dage har området
omkring dalen haft sit eget særlige præg på grund af selve dalens særegne natur og de to meget
forskellige typer landskab, der omgiver den - på den ene side det frodige, lave agerland, og på den
anden side den højtliggende, klippefyldte og magre højlyng. Selve dalen med de små bække og
engene, som ofte er oversvømmet, har i nogen grad kunnet bruges til kornavl, men navnlig til
græsning for kvæg og heste, som her kunne gå i et aflukket område med rigeligt med frodigt græs
og vand. Senere er dalen i nogen grad drænet, så den har kunnet opdyrkes ind i mellem
græsningerne.
Samtidig har Døvredal-området fra ældgammel tid været en port for vejforbindelser fra det
sydligere bondeland til Højlyngen og hele bondelandet nord for den.
Som et udkantsområde af Sydøst-bornholm er Døvredalen også et eget lille samfund, hvor flere
familier har boet i flere generationer, og hvor man stadig fortæller med respekt og glæde om livet
og menneskene i gamle dage. Men udviklingen de senere årtier har ændret drastisk på levevilkår
og befolkning, ved at landbrugene bliver færre og større og i nogle tilfælde ikke længere er bofast
på stedet, mens husene mere overgår til ren beboelse eller fritidshuse. Det gamle bonde- og
husmandssamfund er ved at forsvinde sammen med dets særlige historie.
Hele egnen omkring Døvredalen er rig på fortidsminder fra flere perioder af oldtiden, som viser, at
egnen har været beboet i mange tusinde år. Faktisk er der så mange røser, bautasten, oldtidsagre
fra yngre bronzealder og jernalderen, at hele området Slamrebjerg, Bodilsker og Poulsker
Plantager under ét er betegnet som værende af international historisk betydning. Det gælder især
Gryet med de mange bautasten, men også højlyngen med røser, oldtidsagre og bebyggelse.

25

Døvredalen

3.1 Historiske kort

Figur 12: Herredskort 1864-1877. Dalen lå på den tid på kanten af Højlyngen og indgik i det store
græsningsområde. Læg mærke til matrikelstrukturen på vestsiden af dalen, hvor små stykker af
højlyngen er opdyrket og omkranset af stengærder. Læg også mærke til Øle Ås snoede forløb sydøst
for Døvredalen.
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Figur 13: Generalstabskort 1864-1877. En del af Højlyngen er nu tilplantet med skov. Det ser ud til at,
at noget af dalbunden kan være opdyrket mens andre dele er våde enge. Læg mærke til
Døvredalsvejens forløb over dalen. Bemærk også, at Øle Å – strækningen sydøst for Døvredal – er
blevet udrettet.
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Figur 14: Geodætisk kort 1930’erne. Så godt som hele Højlyngen er nu tilplantet med skov.
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Figur 15: 4-cm-kort fra 1970’erne. Vandløbet i den nordligste del af dalen er nu rørlagt.
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Figur 16 Kulturhistoriske elementer i Døvredalen.
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3.2 Agerlandet med Selvejer – og Vornedgårde
Der er ingen tvivl om, at der har været landbrug og bebyggelser i det lave område øst for dalen
siden oldtiden. De store gårde, der ligger syd og øst for dalen, er såkaldte selvejergårde eller
vornedgårde, to begreber der stammer tilbage fra Middelalderen. I det øvrige land var gårdene i
landsbyerne fælles om landbrugsjorden helt op til udskiftningen omkring 1830, men på Bornholm
tilhørte jorden den enkelte gård. Selvejere var bønder, der ejede deres egne gårde og frit kunne
købe, sælge og flytte fra gården, men også var skattepligtig over for kongen. Vornedskabet
gennemførtes fra slutningen af 1300-årene i Østdanmark som en stavnsbinding af landbrugerne til
de storgårde, der hørte under kongen eller adelens godser.
På Bornholm blev de to slags gårde optegnet for hvert sogn omkring 1600 med hver sin
nummerrække: Selvejergårde forkortet Sgd. og Vornedgårde forkortet Vgd. De numre har været
gældende siden for de enkelte gårde, så hvis en gård har et af de gårdnumre, er den flere
hundrede år gammel.4
De fleste gårde i Døvredalsområdet er selvejergårde: Lillegård - 2. Sgd, Døvregårdene – 10. og
11. Sgd, Ll. Hallegård – 12. Sgd. og Vandtappergård – 13. Sgd. – alle af Bodilsker Sogn. 1. Sgd. er
St. Hallegård lige vest for Kattesletsgård, som er l. Vgd. Nummereringen viser, at gårdene på
egnen alle er meget gamle og anset for betydningsfulde, siden sognets nummerering er begyndt
dér.

3.3 Udflyttere på Højlyngen
Højlyngen var i oldtiden også opdyrket i nogen grad, i hvert fald er der oldtidsagre ved Døvrepilt
med de lave jord- og stenvolde omkring de små uregelmæssige marker. Senere gik opdyrkningen i
sig selv, udmarken voksede til og var i Middelalderen allemandseje, som bønderne brugte i
fællesskab til græsning af kreaturerne og til jagt. Fra 1700-tallet overtog Kongen jorden til jagt og
skovbrug og holdt bøndernes dyr ude. Udmarken blev plantet til med skov for at give læ til vildtet
og skaffe træ til de store byggerier og flådens skibe.
Efterhånden som folketallet steg, og der blev mere behov for landbrugsjord, købte de første
udflyttere små jordlodder. Ernst Womb har stadig et originalt skøde fra 1831, hvor Kong Frederik
den 6. skriver under på at sælge en lod af Kongens Udmark til en udbygger, nu ejendommen
Kattesletsvejen 8.

4

Dertil kommer de endnu større Proprietærgårde, foruden præstegårdene og degnegårdene, som også
stammer tilbage fra Middelalderen, mens gårde uden nummer eller betegnelse er yngre – uanset hvor store
de er i dag.
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Figur 17: Hammers Kort over Bornholm 1748. Kortet viser de store gårde med gårdnumrene, og de
små udbyggerejendomme både øst og vest for dalen. På lavlandet er husene angivet uden særlige
hegn eller skel, mens de små ejendomme oppe på lyngen er omgivet af stengærder, som skulle
holde kvæg og andre dyr ude fra den ryddede mark.

I dag er mange af de små gamle matrikler lagt sammen, men man kan stadig se det
uregelmæssige mønster og ane de små lodder på moderne matrikelkort.
Ved udskiftningen af udmarksjorderne fra 1842 fik staten 40 prc. til skov, en lige så stor andel blev
udstykket i mindre lodder til opdyrkning, mens resten blev fordelt til sognekommunerne til
skovplantning. Men husmændene protesterede imod, at de ikke fik andel i udmarken. Det førte til
en Højesteretsdom og loven af 9.2.1866 om Landsognenes andel i udmarkerne, hvorefter
udbyggerne beholdt deres jord, andre gårde fik noget jord og sognekommunerne fik tildelt hver et
stykke af Højlyngen, som blev plantet til med skov.
Der er ingen tvivl om, at det har været et slid at klare sig som landbruger især på de små stenede
jordlodder med den magre jord på bakken. Man måtte klare sig igennem med blandet drift af
kornavl, husdyrhold, til dels med malkekvæg, som gik på græs i engene eller de indhegnede
lodder, lidt skovbrug og i mange tilfælde ekstra indtægter ved løst arbejde på de større gårde eller i
skoven, småhåndværk, arbejde i byen, lidt stenbrydning til vejene eller mælkekørsel.
I dag bruges de fleste af de små ejendomme som bolig for udearbejdende, pensionister eller som
sommerhuse, mens jorderne bliver solgt fra eller lagt sammen til større landbrug, nogle gange
under gårde langt væk fra dalen.
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3.4 Veje
De nuværende veje i området omkring Døvredalen er en blanding af ældgamle og nyere veje, så
det ind imellem kan være svært at skelne, hvordan vejsystemerne har ændret sig med tidernes
forskellige krav til forbindelser, farbarhed, vejbelægning, trafik mm. Nogle af vejene er forsvundet i
dag men kan stadig spores i terrænet eller på gamle kort.
Nogle nuværende veje kan dog ret sikkert spores helt tilbage til oldtiden. Oldtidens samfund og
vejsystemer var bygget op omkring mindre gård-fællesskaber og nogle markante fælles
samlingspunkter, som ligger på en helt anden måde end i dag, hvor de store veje går mellem
byerne. For at kortlægge oldtidens veje omkring Døvredalen må man derfor også se på, hvad der
er af oldtidsminder og fundsteder fra oldtiden i området.

Figur 18: Vejen gennem Gryet.

Den vigtigste vej igennem området har gået igennem bautastenssamlingen Gryet, fra syd ad
Bjergegårdsvejen, ad stien over træbroen over Øle Å og igennem skoven. Inde i skoven har vejen
delt sig i to, hvoraf den ene gik videre mod nord op til overgangen over åen ved Vandtappergård
og videre over Højlyngen mod Ibsker. Den anden vej er drejet skarpt mod vest, ad den nuværende
markvej – hvor der er fundet bopladser fra vikingetiden - op til Døvregård. Den markvej var også i
ældre tid den officielle indkørsel til gården fra Plantagevej og blev brugt som gennemkørselsvej fra
ejendommene ved skoven til Bodils Kirke. Fra Døvregård gik vejen ad skovveje mod vest til kanten
af dalen og over den ad hulvejene på begge sider af Fårebrovejen. På vestsiden af dalen slår
hulvejene et sving mod højre, mod nord, så den nuværende vej faktisk skærer igennem den gamle
vejføring.
Netop de mange hulveje er et sikkert tegn på, at det er en meget gammel og meget brugt
vejforbindelse, hvor der i tidernes løb har kørt mange hestevogne, som har slidt de meterdybe
furer i skrænten. Hulvejene selv er næppe fra oldtiden - de behøver ikke at være mere end et par
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hundrede år gamle. Men der er desværre aldrig lavet arkæologiske eller geologiske undersøgelser
af hulveje, så man kan få en nogenlunde konkret datering på dem.
Fårebrovejens gamle linje forbi ejendommen Granly og over den lille dal kan ses i en serie lidt
svagere hulveje op og ned ad skråningerne og ind i skoven mod Dalevej. Den oprindelige vejføring
fortsætter til gengæld på skrå mod nordøst igennem skoven, ad lidt svagere hulvejsspor, til den
skovlinje, der går fra Granly mod nordøst mod Ll. Hallegård, og som også er en gammel vej fra
gården op til Lyngen. På den anden side af denne skovlinje fortsætter den gamle vejlinie ad en
skovvej langs nordøstgrænsen af den såkaldte Harilds Skov over den lille smalle dal ad en række
hjulspor og videre ad skovlinjen op forbi Døvrepilt.
Figur 19: Dyb og bred hulvej øst for
Fårebrovejen på skrænten ned mod
Døvredalen.

Figur 20: Tre svagere hulveje på
skråningen vest for Granly.
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Tyrevejen
For enden af Fårebrovejen går en skovlinje skråt mod venstre. Den kaldes Tyrevejen, for dér drev
bønderne fra Bodilsker deres kvæg til dyrskue i Almindingen. Den vej er sikkert først anlagt, efter
at Fårebrovejen afløste den gamle vej langs Døvrepilt og de andre pilte. Men navnet og historien
er med til at give et indblik i, hvordan vejene gennem skiftende tider har skiftet karakter og
anvendelse over Døvredalen.
Figur 21: Den såkaldte
Tyrevej fra Fårebrovej mod
Anhøj og Almindingen.

Døvredalsvejen
Fårebrovejen er langt fra den eneste, der er gået over dalen i gammel tid. Den nuværende
Døvredalsvejen har tidligere været forbundet med Fårebrovejen. Som det ses af det gamle kort
Figur 22 gik Døvredalsvejen fra ejendommen nr. 4 ned over skrænten ad nogle dybe hulveje og
over dalen ad en dæmning, der stadig kan anes på dalbunden, over den lille bæk på østsiden,
hvor der stadig er to små broer og op ad den nuværende markvej og hulvej op til Fårebrovejen
forbi nr. 15 til ”Sladdermark”.
Det er ikke helt sikkert, hvornår den østlige del af Døvredalsvejen blev lukket, men det er helt
sikkert sket før ca. 1980, for på et matrikelkort 1984 er vejen skåret væk. Alligevel tog det nogle år
ekstra, før vejen blev strøget helt officielt af vejregisteret: Det skete i 1989. Men i alle de år, hvor
vejen rent faktisk var lukket uden at være officielt afmeldt skete det flere gange, at f. eks.
ambulancer fra Nexø til husene i den øvre del af Døvredalsvejen eller militærbiler på øvelse
forsøgte at køre den vej over dalen, men måtte vende om og finde andre veje.
Figur 22: Udsnit af
generalstabskortet 1883-87. Her
ses Døvredalsvejens tidligere
forløb ned over dalen.
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Figur 23: To små granitbroer hvor den tidligere
Døvredalsvej krydser bækken i dalen.

Figur 24: Resten af Døvredalsvejen
op mod Fælleden

Flere andre steder i området er der også gamle hulveje og vejspor over dalen og op over
skrænterne og bakkerne. Det gælder f.eks. ved Kattesletsgård, hvor den gamle Nexø-Rønne
landevej tidligere slog et sving op tæt på gården, og der lige vest for gården gik en vej op til
Højlyngen, som en forløber for den nuværende Kattesletsvej. Den gamle vej kan stadig ses som
en stribe hulveje op over skrænten igennem skoven, tæt op ad feltet med de mange gravrøser (se
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plan over røserne i afsnit 3.10) og videre ad Kattesletsvej. Stengærdet langs den vej er ubrudt, så
det er yngre end hulvejene.
Vest for ejendommen Smedehave er der også rester af en gammel vej over den lave del af dalen
og ad hulveje op over skrænterne op til Kattesletsvejen. Sandsynligvis en lokal vej til lyngen til
græsning for dyr eller til at hente brænde i skoven. Og på skrænterne ved Kirseløkke er der flere
hulveje efter den tidligere vej over den del af dalen.

3.5 Postruter og mælkeveje
Og så er der de mange småveje og græsstier, som sammen med sogneveje og markveje var en
del af de ruter, som mælkekuske eller postbude kørte ad i ældre tid på deres daglige ruter rundt til
ejendommene.
Mælken fra gårdene blev som regel hentet af husmænd fra området, der havde et par heste og en
vogn til kørselen og som havde det arbejde som en ekstra indtjening. I Døvredalsområdet var der
tre mælkeruter til Bodilsker Mejeri, fra starten i 1887 til lukningen i 1963.
 Skovgårdsruten gik syd om Døvredalen: Startede ved Skovgård, gik til St.Hallegård
og derfra mod syd over Julsgårde, Fuglsang til mejeriet i Stenseby.
 Højstedruten startede ved ejendommen Højsted og gik rundt på Døvredalsvej ad
Kattesletsvej, forbi Egesgård og Gadeby til mejeriet.
 Vandtapperruten startede ved Kirseløkke, ad småveje forbi de to Døvregårde til Fælleden
ved Fårebrovej og så til mejeriet.
Ruterne blev udbudt hvert år, så det var spændende hvert år, hvem der fik ruterne – især for de,
hvis økonomi var afhængig af den ekstra indtægt. Nogle af mælkevejene eksisterer stadig som
småveje eller stier, nogle af dem flyttet eller helt fjernet for at blive til agerjord.
Da Bodilsker Mejeri lukkede i 1963 blev mælken fordelt til mejerierne i Pedersker og Ibsker,
traktorerne overtog mælkekørselen og ruterne blev ruterne lagt om og gjort længere, så f.eks. én
rute gik fra Kirseløkke over Dalevej og tog Højstedruten med til Pedersker, mens mælken fra
Fælleden, Døvregårdene og Vandtappergård gik til Vaddam Mejeri i Ibsker. Nu er der ikke mange
malkekvægbesætninger tilbage, og alt mælken bliver kørt med store tankbiler til Bornholms
Andelsmejeri i Klemensker.
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Figur 25: De tre oprindelige mælkeruter og poststierne i Døvre-området.
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Figur 26 Et eksempel på den gamle
mælkevej er den nordre indkørsel til Ll.
Hallegård med det flotte stengærde og de
stynede piletræer. Og fra gården mod syd
går vejen igennem stengærdet med to
stenstøtter.

Figur 27 For eksempel gik den gamle
mælkevej fra Kirseløkke ad den
nuværende nordlige indkørsel til Ll.
Hallegård forbi gården og mod syd
igennem stengærdet omkring løkkerne
og tværs over marken til den nordlige
Døvregård. Men for at udnytte jorden til
avl blev vejen pløjet op og flyttet ind bag
ved stengærdet, hvor den endnu går,
forbi Døvrestenen på kanten af dalen og
videre ned til 10. selvejergård, hvor den
stødte til den gamle vej over dalen.

Figur 28: Det gamle vej”flet” ved Døvregård.
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Poststierne
Postbudene gik i begyndelsen af forrige århundrede rundt på landet med breve og pakker men
efter 2. verdenskrig kørte de på cykel og senere måske på knallert. Det krævede ikke så meget af
vejene, men posten skulle kunne komme nemt rundt til alle huse og ejendomme, selv om der ikke
var noget til dem alle sammen hver dag. Derfor var poststierne et mere snørklet system af stier,
som nogle steder fulgte mælkevejene, men ellers fulgte sine egne veje rundt i landskabet.
Figur 29: Gammel poststi ved Døvrepilt.

Et af de trafikerede steder var oppe ved Døvredalsvejen nr. 7, hvor der var en poststi både mod
nordvest ud til Dalevejen og nordøst igennem skoven med forbindelse til enden af Fårebrovejen.
Den vestlige af de to stier gik lige uden om det ene udhus ud til Døvredalsvejen, mens den anden
gik tværs igennem gårdspladsen. Den sti blev meget brugt af beboerne og andre på tur i området,
så da den nuværende ejer kort efter købet af ejendommen i 1968 lukkede gården med et
plankeværk, kom der en masse protester om, at han ikke kunne tillade sig at lukke en offentlig sti.
Så måtte han lave en ny sti igennem og uden om haven, så det stadig er muligt at gå forbi hans
ejendom på vej til eller fra skoven.
Det fortælles også, at Døvredalsvejen, da den gik ned over dalen, blev brugt som poststi og
kirkesti for beboerne oppe på bakken. Da vejen lukkede, kunne posten ikke længere bruge den
smutvej og måtte køre ad Kattesletsvejen. Men da kørte posten også i bil, så det betød ikke så
meget, om vejen blev lidt længere.

3.6 Pilte og varder
Døvrepilt og de andre pilte og varder på Højlyngen står alle på større eller mindre forhøjninger i
terrænet, og de fleste af dem står i dag ved siden af skovveje eller stier, tilsyneladende uden at
have noget formål. Men oprindeligt, før højlyngen blev plantet til i slutningen af 1800-årene, blev
piltene bygget op gennem længere tid af de vejfarende som vejvisermærker over Lyngen. Man
skulle kunne se fra den ene til den anden stendynge og dermed lettere finde vej, f.eks. når det var
tåge eller snefog.
Det vil sige, at når man i dag ser en pilt et sted i skoven, kan man være sikker på, at dér har der
gået en af de gamle køreveje over Lyngen, fra den tid, hvor den var åben på grund af husdyrenes
græsning og bøndernes afhentning af lyng til bl.a. brænde, inden der blev plantet skov over det
hele.
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Figur 30: Døvrepilt – mens der var skov
omkring den.

Den gamle vej fordi Døvrepilt videre over Dalevejen mod højlyngsskoven er sikkert oprindeligt gået
på skrå mod nordvest op forbi den række pilte med eller uden navn - Tornepilt og Lille Mikkel mod Anhøj, som har været en slags knudepunkt for vejene mellem sognene syd og nord for
Lyngen. En anden af vejene ved Anhøj kom fra syd ad den nuværende Lyngvejen forbi den store
sten Hellig Haagen. Det er en såkaldt ”hilsesten”, som de vejfarende skulle huske at hilse på, hvis
de ville komme godt frem.
Hvis vi vender tilbage til Døvrepilt så går der en anden skovsti fra Dalevejen skråt mod nordøst
forbi Sævepilt, det sumpede område ved Amaliekilde og mod øst til vejene ved Vandtappergård,
hvorfra den anden gamle hovedvej gik mod nord til Lyrsby og Ibsker.
Mange af piltene og andre lokale stednavne i området fremgår af det topografiske kort i Figur 1 på
side 9.

3.7 Vadesteder og broer
Lige fra oldtiden har vand været en forhindring for færdselen på land, både for gående, ridende og
kørende. Når man skulle krydse en å eller en eng, måtte det ske på passende steder, hvor åen var
smal, eller å-brinkerne var lave og svagt skrånende og bunden af å-løbet tilstrækkeligt fast til at
køre på. Ellers måtte man gøre det nemmere at komme over ved at lægge sten i vadestedet, grave
spor i å-brinkerne eller ligefrem bygge bro over åen.
Det kan man se flere steder ved Døvredalen. Hulvejene ned over dalene er omtalt. Vadesteder har
der været alle steder, hvor vejene har krydset rindende vand, og de er efterhånden blevet erstattet
af broer af træ og senere af sten, i nutiden af beton. Broer kan godt være meget simple og næsten
anonyme - et eksempel er de to små lave stenbroer over bækken i østsiden af Døvredalen, hvor
Døvredalsvejen før gik over dalen – se billederne nedenfor.
Nogle af vadene og broerne kan stamme tilbage fra oldtiden og middelalderen, men de var
dengang så få, at de fik navn, så når en bro i dag har et navn, kan man godt regne med, at den er
meget gammel. Det gælder f.eks. Fårebroen, som oprindeligt har været et vadested for folk med
en række store sten ved siden af, som får og andre husdyr kunne gå over på, hvis der var meget

41

Døvredalen

vand i åen. Da fårene så ikke længere skulle drives på græs på Højlyngen gik den stenbro af mode
og der blev bygget en egentlig kørebro over åen.
Plantagevejs bro over åen har i dag ikke noget officielt navn, men hed tidligere Engbro – ligesom
det nærliggende hus. Så engen må have været meget markant ”forr i tijder”, hvilket passer med, at
hele engområdet øst for vejen hedder Fløjgærde, som skulle betyde et meget vådt område.

Figur 31: Engbroens gamle brooverliggere, 3 af sandsten og 1
granit. Udskiftet efteråret 2010.

Figur 32: For enderne af broen lå den
gamle brolægning fra en endnu ældre,
lavere bro eller vadested. Desværre
ikke dateret.

Det skal tilføjes, at både ved Fårebrovejen, Kattesletsvejen og ved Vandtappergård var der ”forr i
tijder” led over vejene: Fårebroled, Katteled og Vandtapperled. De led skulle sikre, at kreaturerne
blev inde på Højlyngen, når de var sat på græs, så de ikke slap ud i kornet på markerne.
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3.8 Vandreblokke
Ligesom andre steder på Bornholm er Døvredalen rig på markante klippepartier og store løse
vandreblokke. Klippesiderne har ikke nogen kendte navne, men det har flere af de store sten.
Troldestenen
Den kendteste af dem er Troldestenen, der i dag står i vejgaflen ved indkørslen fra Fårebrovejen til
Ll. Døvregård. Ifølge sagnet var en trold i Sverige så vred over kirkeklokkernes bimlen fra Povls
Kirke, at han smed den store sten efter kirken for at ødelægge kirken og stoppe klokkerne. Men
han kastede for kort og for skævt, så stenen havnede i Døvre – uden at gøre skade.

Figur 33: Troldestenen. Hvis man ser
nøje efter, er der på sydsiden af
stenen indhugget skåltegn – runde
helleristninger sikkert fra
bronzealderen, ca. år 1100-500 f.Kr.

Svenskestenen
Svenskestenen står neden for klippevæggen på vestsiden af dalen, ved matr. 194. En stor sten
lige neden for den stejle klippevæg med en halvcirkel foran stablet op af mange mindre sten. Ifølge
sagnet er stenen et minde om en svensker, som under svenskertiden i 1600-tallet red ud over
klippevæggen og blev dræbt. Men der er ikke nogen forklaring på kredsen af de mindre sten.

Figur 34: Svenskestenen er ikke nem at finde
frem til, hverken oppe fra eller nede fra dalen.
Men både den, skoven og bækken er en tur
værd, hvis der blev lavet en god sti.
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Døvrestenen
Døvrestenen har ikke tilknyttet noget sagn, men den var i ældre tid et yndet udflugtsmål for
beboerne i Nexø. Dengang var der ingen skov omkring den, så den hang frit og faretruende ud
over kanten.
Figur 35: Døvrestenen. Vægt?...

Digt af A.J. – Alfred Jensen, tidligere skoleleder i Neksø.
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3.9 Tidligere ørreddam
Oppe vest for Vandtappergård, lige ved siden af Slamrebjergvej mod vest fra vejkrydset med
Plantagevej, er der en markant dæmning over engen, som åen i dag løber forbi, mens den slår
nogle gevaldige sving. Det kunne se ud som en vandmølle-dæmning, men er resterne af en
ørreddam.

Figur 36: Engen og ørreddæmningen ved Øle Å vest for Vandtappergård.

Gårdejer og sognerådsmedlem H.P. Brandt (1914-86) fra Degnegård, ville forsøge sig med at
opdrætte ørreder vist nok engang i 1940-erne, men det gik vist ikke så godt, der kom aldrig nogen
stor produktion ud af det, fortæller gårdejer Valter Pedersen, Vandtappergård, som nu ejer engen.
Der har nok været for lidt vand i åen om sommeren, ligesom nu.
Selve navnet Vandtappergård skulle komme fra, at man altid kunne få vandet sine får eller
kreaturer dér på vej til eller fra græsning på lyngen. Eller måske fra, at Øle Å dér har haft nogle
kraftige strømhvirvler: ”Vandtappara” – det gamle bornholmske ord for en skypumpe eller
strømhvirvel.
Ellers er der ikke oplysninger om særlige anlæg til at udnytte vandet i den nordlige del af Øle Å i
forhistorisk eller historisk tid.
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3.10

Røser

I selve Døvredalsområdet er der først og fremmest flere områder med større eller mindre
samlinger af røser, dynger af sten, som markering af grave fra Yngre Bronzealder – 1100-500 f.Kr.
Røserne er små stenhøje, der sikkert dækker over brandgrave, så røsesamlingerne faktisk er
gravpladser. De ligger højt i terrænet og langs den tids ”veje” eller langs kysterne, hvor de kunne
ses langvejs fra, måske fordi det var vigtigt i oldtidens tro, at de døde kunne overvåge og passe på
deres gamle land, samtidig med at de levende kunne se gravene og mindes de døde.
På bakken nord for Kattesletsgård er bevaret ca. 40 røser i skoven øst for vejen.
Der har også været et par skibssætninger, som nu er sløjfede. Finn Ole Nielsen, Bornholms
Museum, skriver: På selve Røsegravfeltet har amtmand Emil Vedel og skolelærer J.A.Jørgensen
engang i 1870-erne undersøgt 7 af røserne – der findes i Vedels lommebøger dato og optegnelser
af hvilke der er udgravede. Der står ikke så meget, da der ikke blev fundet andet end én lille grov
potte, en del knuste skår og brændte ben – det var for lille et udbytte til, at man havde mod på at
fortsætte udgravningerne. Ud fra fundene at dømme må der være tale om grave fra yngre
bronzealder 1000-500 f.Kr.f. – dvs. samtidig med de to andre store røsefelter langs Døvredal i
Harrilds Skov og i Kirseløkken – sidstnævnte sted har der også været skibsformede røser, som er
almindelige i yngre bronzealder. I Harrilds Skov = Apotekerskoven er der også fundet
jerngenstande i gravrøserne – hvilket kunne tyde på at nogle af gravene tilhører ældre jernalder
dvs. 500-Kr.f.

Figur 37: Detaljeret opmåling af røserne og hulvejene nord for Kattesletsgård.
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Figur 38: Røserne er ikke nemme at se
i dag, fordi de er gemt i en ret tæt
skov.

Også andre steder i projektområdet har Bornholms Museum registreret røser:
Vest for Døvregård 10. Sgd, ca. 50 røser, men i dag er der ikke mange tilbage. Nogle af røserne er
i sin tid undersøgt og udgravet og de indeholdt urner med brændte ben samt en enkelt brandplet,
men ingen metalgenstande.
Øst for Ll. Hallegård er i ældre tid sløjfet en skibssætning, som gemte en lille stenkiste med
brændte ben. De to sten i kisten skulle nu stå i gærdet omkring haven. Og nord for Ll. Hallegård er
ca. 40 røser registreret, men tidligere var der mange flere. ”En af dem er større end de andre,
hvilket Forhold viser sig flere Steder på Lyngen, hvor netop ofte findes en stor Røse ledsaget af en
hel Samling mindre Røser”.
Tæt nord for Vandtappergård er en samling røser, som dog er delvis ødelagte af vejen. Én er
betydeligt større end de andre, og der er fundet brændte ben.

3.11

Oldtidsagre

Nord for Vandtappergård, sammesteds som røserne, er også opmålt et system af oldtidsagre, dvs.
de lave jord- og stenvolde, der omgiver hver af de små marker. Der er også registreret oldtidsagre i
skoven ved Døvrepilt. Agrene stammer sandsynligvis fra jernalderen, da man brugte den simple
plov ard.
Oldtidsagre kan findes i mange skovområder på Bornholm, især i udmarken - det indre af øen - og
på de sandede jorder, hvor der ikke er så godt for korndyrkning som i indmarken.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at jorden har været dyrket i lange perioder af oldtiden i hele
Døvreområdet, både på de gode og dårlige jorder, og at senere dyrkning af de gode jorder har
udslettet sporene, mens de har ligget nogenlunde urørt på de dårlige jorder. Nyere tids massive
skovplantning med grøfter og dræn ødelagde ikke terrænet ret meget. Men med de store moderne
skovmaskiner, der både rydder træer og skovbund, er der stor risiko for, at oldtidsagrene
forsvinder.
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3.12

Stengærder

På Højlyngen og i dalen var man nødt til at rydde jorden for sten for at kunne dyrke den, og så
brugte man stenene til at bygge gærder af, i stedet for at skulle plante hegn, sætte risgærder eller
grave grøfter og diger, som på jorder uden så mange sten. Der blev sat stengærder som skelhegn
omkring de enkelte ejendomme, indhegninger til at flytte dyrene fra én græsmark til en anden, til at
skille unge og ældre dyr, de syge fra de raske eller samle køerne til malkning og fårene til klipning.
Eller de ryddede sten blev sat i pæne bunker. Det blev gjort så sent som for 40-50 år siden. De
senere år er mange stengærder forsvundet fra markerne for at give plads til de moderne større
landbrugsmaskiner til dyrkningen af jorden, men skovene er stadig præget af en uoverskuelig
vrimmel af gamle stengærder. Nogle steder er der også bygget stenmure på kanten af en mark
ned mod en stejl skråning for at forhindre jorden i at skride ned.
Figur 39: I dag er de mange stengærder med til at
give hele Døvre-området et særligt præg- og de er
fredede, så de må ikke fjernes, og man bør også
tage vare på, at de ikke vælter.
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3.13

Kattesletsskanse

På bakken bag Kattesletsgård er en skanse, som gården siges at have fået sit gamle navn
Kastelsgård fra. Skansen menes at være bygget under krigen mod England (1801-1814) for at
forhindre en britisk fremrykning fra Nexø ind i landet, ved at overvåge vadestedet over Øle Å ved
landevejen mod Åkirkeby eller hulveje op over højlyngen.
Men det siges også, at skansen stammer helt tilbage fra Lybækkertiden, 1525-76, da den lybske
foged på Bornholm byggede forsvarskanser under syvårskrigen ca. 1560. Både denne skanse og
andre volde i Døvredalen kaldes derfor også Lybækkerskanser. Volden er aldrig blevet undersøgt
– endsige opmålt – deraf usikkerheden om dens oprindelse. Bornholms Museum vil gerne have
Kulturarvsstyrelsen til at opmåle skansen.

Figur 40: Skansen oven over Kattesletsgård, med udsigt ud over lavlandet mod Nexø.

Figur 41 Højdescanning af området – skansen ses tydeligt.
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3.14

Skydebane

Jagt har altid været meget udbredt i Døvre-området, men der har også været en lille skydebane,
anlagt af Bodilsker Skytteforening på Døvregårds jord i dalen.
I 1861 blev der dannet en landsdækkende skytteforening, Danmarks ældste
idrætssammenslutning, og i årtierne derefter var mange tusinde mennesker aktive i
skytteforeningerne. På Bornholm kom der også mange skytteforeninger op mod århundredskiftet,
og i 1903 blev der dannet en lokal Bodilsker Skytteforening, 17. kreds - Bornholm.
Anledningen var nok, at Døvregårds ejer var en ivrig skytte, og at han havde et stykke jord nede i
dalen, velegnet til en skydebane. Der blev i hvert fald anlagt en skydebane nede i dalen, med
standplads i engen lige nord for Fårebrovejen og en skydemur af sten og beton på østsiden af
dalen, i en afstand af 250 meter. På den sad et par skiver, og bag muren stod et par af skytterne
eller andre parat til at markere skuddene og skifte skiver.
Figur 42: Den oprindelige skydemur fra 1903 i sten og
beton.

I 1953 blev skydebanen bygget helt om, den gamle bane blev lukket og der blev anlagt en ny bane
med standplads og skydeskur ved siden af vejen øst for dalen. Nede i dalen blev bygget en vold til
50 meter skydning, med 8 skiver. Den er nu væk.
Skydebanen blev brugt ad de lokale og også ofte af gæster fra andre skytteforeninger. I slutningen
af 80-erne samarbejdede man endda med Nexø-foreningen, så der blev skudt fælles 200 meter på
banen i Døvredalen og 50 meter indendørs i Nexø.
Men i 1990 var det slut med Bodilsker Skytteforening, foreningen var blevet for lille og blev lagt ind
under Nexø Skytteforening. Skuret på standpladsen blev revet ned, festpladsen med flagstangen
og den lille 50 meter bane nede i dalen blev fjernet og jævnet ud, og markørgraven ved den store
200 meter skydevold blev væltet med en traktor og fyldt med jord. Skydebanen blev dog stadig
angivet på landkort i mange år efter, men i dag skal man lede efter resterne af den.

50

Døvredalen

Figur 43: Skydebanens standplads med
udsigt over dalen. 200 m. volden er til
højre for billedet.

Figur 44: På vestsiden af dalen blev
lavet en skydemur i 200 meters afstand,
bygget af gamle jernbanesveller og
andre bjælker, med en tyk jordvold uden
på og markørgrav foran.
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3.15

Døvredalen under 2. verdenskrig

Under 2. verdenskrig var området omkring Døvredalen ligesom det meste af Bornholm meget
fredeligt. Der var ikke nogen krigsvigtige mål eller aktiviteter, som kunne tiltrække sig den tyske
besættelsesmagts opmærksomhed. Alt gik sin stille og rolige gang som altid, med pasning af
gårdene, husene og det daglige arbejde i øvrigt.
Men – også her skete der ting, som var uden for dagligdagen, og som hovedsageligt involverede
den danske modstandsbevægelse.
En af de vigtigste begivenheder på Bornholm i de år skete den 22. august 1943, da en tysk V-1
bombe landede på en mark ved Fårebroen over Øle Å, tilhørende Sv. Å. Kofoed, Klippedam. Det
var en slags raket, som var landet under en prøveskydning fra anlægget ved Peenemünde på den
tyske nordkyst til de tyske test-anlæg på Bornholm. Raketten blev hurtigt meldt til politiet i Rønne,
hvor daværende politiassistent Johs. Hansen (som også var en ledende modstandsmand på øen)
fik holdt tyskerne hen med snak, så han og kaptajnløjtnant C. Hassager Christiansen – der var en
del af forsvarets illegale efterretningstjeneste på øen) kunne tage ud og måle, tegne og fotografere
V-1 raketten.

Tegning af den nedstyrtede V-1 prøvebombe og foto af motordelen.
Raketten var gået i nogle stykker ved faldet, og den var ikke forsynet med sprængstof, men i
stedet var næsen fyldt op med beton. Det lykkedes de to at stykke en beskrivelse sammen og
sende alle oplysningerne til det allierede hovedkontor i London. Det var de første konkrete
oplysninger om den nye selvflyvende bombe, som tyskerne havde udviklet til blandt andet at
bombe London og andre britiske byer. De bornholmske oplysninger blev dermed meget vigtige for
det britiske forsvar mod den slags luftangreb og førte også til, at de tyske anlæg senere blev
bombet.

Flugtrute
Husmand Oluf Andersen på Bodilsker Højlyng (nuværende Dalevej 15) var en af de mange
bornholmere, der deltog i modstandskampen, for hans vedkommende ved at skjule allierede
soldater eller andre, der var på flugt fra tyskerne.
I foråret 1943 flygtede 7 tvangsudskrevne hollændere fra en tysk slæbebåd i Nexø, hvoraf de 4
blev indlogeret hos Oluf Andersen. Om natten sov de i høstænget, om dagen gemte de sig i
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skoven, inden de blev sejlet til Sverige med skipper Peter Bendtsen og hans 20 tons fragtbåd
”Villig”. Skibet sejlede i lastfart mellem København og Bornholm, men sejlede altså også flygtninge
til Sverige.
Den 29. april 1944 styrtede et amerikansk bombefly ned ved Jomfrugård i Poulsker med 7 mand
ombord. En døde, 3 blev fanget af tyskerne, men 3 flygtede op i landet, hvoraf de to kom til Oluf
Andersen. Dér blev de i nogle dage, indtil de flygtede via højlyngen og skovene og Østermarie til
Bølshavn og kom med båd til Sverige.
Den 7. og 8. maj 1945, da Rønne og Nexø blev bombet af russerne og byerne blev evakueret, kom
mange Nexø-borgere til Døvredalen, som lå langt nok væk fra byen til at være sikker for
bomberne. Nogle steder var folk indkvarteret på halm i stuerne i det par dage, men mange søgte ly
i selve dalen, under de stejle klippeskrænter overfor familien Kofoed Pedersens ejendom
Fårebrovejen 17. Under bombardementerne huggede fire af brødrene deres navnetræk i en lille
skrå klippeflade på vestsiden af dalen: HOP, AAP og AKP, og lidt nedenunder IKP: Hans Olaf
(1920 -2007), AAP – Aage, f. 1930, Aksel Kristian f. 1924 og Ingvar Kofoed Pedersen, f. 1937.
Figur 45 Brødrene Kofoed Pedersens
initialer på klippefladen i dalen

I de bombedage blev også brandvæsenet evakueret til Kattesletsgård og Zonen til St.Hallegård,
ligesom frihedskæmpernes Nexø-afdeling blev flyttet til Helledsgård ved Paradisbakkerne.
Frihedskæmperne havde også en deling i Bodilsker, bestående af 45 mand under ledelse af
mejeribestyrer K. Hansen.
Om et par ejendomme på Døvredalsvej går der historier om, at de er bygget af materialer fra
Nexø, fra ruinerne efter de russiske bombardementer i maj 1945.
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3.16
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4 Forslag til naturplejeplan for Døvredalen
4.1 Introduktion til den samlede plan
Forslaget til en samlet naturplejeplan for projektområdet er udarbejdet på baggrund af den
eksisterende arealanvendelse i området, Jens Christensens botaniske registreringer og
lodsejernes interesser og ønsker for brug af arealerne, som de kommer til udtryk i interviewene. I
planen tænkes der i både at fremme landskabelige værdier (oplevelsen af dalen) og naturmæssige
værdier (især enge og overdrev).
Overordnet set, kan projektområdet inddeles i tre dele: sydvestenden, nordenden og selve dalen
med dalbund og dalsider.
Den sydvestlige del af området rummer i dag klippeløkker, græsningsskov, skovbevoksede
klippeløkker og en meget værdifuld overdrevsvegetation med bl.a. Hylde-Gøgeurt. Her er der i
forvejen afgræsning af en del arealer, og absolut vigtigste prioritet er at fastholde denne
afgræsning for om muligt at sikre den værdifulde vegetation. Der kunne etableres større
sammenhængende græsningsarealer med klippeløkker og græsningsskov ved at medtage arealer
hos flere lodsejere.
I nordenden af dalen (ejendommene Kirseløkke, Vandtappergård og Døvredal) er der i dag nogle
flotte afgræssede eng- og overdrevsarealer, og det vil være meget oplagt at satse på en fortsat
afgræsning af disse arealer fremover. Eventuelt kan det rørlagte vandløb her åbnes, og arealerne
omkring det udlægges med græs med afgræsning. Naturmæssigt vil disse arealer i første omgang
ikke være så værdifulde, da de vil bestå af kulturgræsser, men landskabeligt kunne det være
meget flot med et sammenhængende åbent afgræsset område med et åbent vandløb i dalbunden,
og det ville understrege oplevelsen af et sammenhængende dalforløb.
Dalbunden udgøres for det meste af eng. Noget er dog tilgroet med krat og skov. Det meste har i
dag kulturengspræg, dvs. at vegetationen hovedsagelig består af et ofte relativt beskedent antal
almindelige arter, som også kan findes i almindelige græsmarker. I modsætning hertil er
naturengen, som er meget artsrig med mange arter, som ikke findes på gødede græsmarker. I
dalbunden vil det være oplagt at satse på at forsøge at retablere naturenge. Dette kræver, at
arealerne ikke omlægges eller gødes/sprøjtes, og at de holdes lysåbne ved afgræsning eller slæt.
Naturenge er i dag en stor mangelvare på Bornholm, fordi de fugtige og våde områder de fleste
steder er blevet drænet og taget ind i omdrift.
Landskabeligt udgør dalen et meget markant element i landskabet. Det ville kunne øge den
oplevelsesmæssige værdi væsentligt, hvis dalen blev åbnet/ryddet, så der kunne blive en mere vid
udsigt op gennem dalen. I dag består dalen af mindre, lukkede parceller, der afgrænses af
matriklerne, og det hæmmer oplevelsen af dalen. Der er også flere steder markante, stejle
klippesider, som, hvis de ryddes, også kunne bidrage til den landskabelige oplevelse. Moserne
udgør en stor naturmæssig værdi i sig selv (traner, bl.a.), og de skal bevares. Der kan dog godt
lysnes lidt langs nogle af kanterne. Det ville øge den botaniske variation.
Et stort problem i naturplejen er tilgroning. Men hvis ikke jordbundsforholdene er ændret (fx ved
pløjning og næringsstoftilførsel) er der gode chancer for, at naturtilstanden kan genoprettes.
Ved prioriteringen af naturplejeindsatsen, arbejder man i naturplaner typisk ud fra et princip, man
kalder ”brandmandens lov”. Brandmandens lov lyder således:
1) Bevar det endnu uskadte – gode, værdifulde eksisterende naturområder.
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2) Reducer eventuelle skadevirkninger på den eksisterende natur.
3) Genopret delvist ødelagte områder
4) Nyetabler i sammenhæng med eksisterende natur.
Absolut første prioritet har således at sikre eksisterende værdifulde naturområders bevarelse og
pleje.
I afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. gennemgås arealerne i dalen lodsejervis. Arealerne
beskrives kort ud fra arealanvendelse, botaniske værdier og tilstand. For hvert område er der
foreslået plejetiltag og fremtidig drift.
Bagerst i rapporten er et kortbilag i A3-størrelse til at folde ud. Her er alle de foreslåede tiltag
forsøgt indtegnet på én plan.

4.1.1 Adgangsmuligheder i landskabet
Mange lodsejere har i interviewrunden ytret ønske om et stiforløb i forbindelse med dalen – og
nogen af lodsejerne har selv foreslået mulige ruter. Flere lodsejere har udtrykt, at de ikke er
interesseret i stiforløb.
Vi vil tillade os at foreslå nogle mulige stiforløb i forbindelse med Døvredalen – vel vidende, at det
kan være et omdiskuteret emne – og så lade det være op til lodsejerne at finde ud af, om det er
noget, man vil arbejde videre med.
En oplagt tanke, som flere lodsejere også har udtrykt, er en sti i bunden af dalen gennem hele
dalens længde. Tanken om at kunne vandre hele vejen gennem dalen er besnærende. Flere
steder, hvor der er moser, er der imidlertid så vådt i dalbunden, at det ikke er muligt at færdes her.
Vi har derfor foreslået nogle stiforløb, som i højere grad går ovenfor dalsiderne.
Bagerst i rapporten er de foreslåede stier tegnet ind på et kort i A3-størrelse til at folde ud.
Vi foreslår nogle mulige forløb:
1) Et kort stiforløb med start på Kattesletsvejen ved Kattesletsgård, ind til udsigtspunktet på
klippeknolden tilhørende Lillegård og ud igen samme vej. Formålet med denne sti er at
komme ind og op på den markante klippeknold, som er 66 m høj; og herfra nyde udsigten
udover Sydøst-bornholm. Stien starter og slutter samme sted.
2) Et stiforløb med start på Kattesletsvej overfor Lillegård og herfra mod øst ind gennem den
lysåbne skov til kanten af dalen. Herfra fortsættes stien mod nord på kanten af
dalskråningen, så man går ovenfor dalen og kigger ned i dalen mod øst. Når stien når op til
de lysåbne engarealer, fortsættes i bunden af dalen langs den vestre dalside. Herfra kan
man bl.a. se flotte klippesider. Dette stiforløb ender på Fårebrovejen eller fortsætter i
forslag 3 herunder.
3) En rundtur nord for Fårebrovejen delvis langs den gamle poststi. Stien starter på dalens
østlige side, hvor Fårebrovejen svinger ned over dalen. Her går stien mod nord ind gennem
gran- og løvskov og fortsætter i skellet mellem mark og skov på kanten af den østre
dalskråning. Herfra kan man, især hvis der bliver åbnet og lysnet op i skoven langs dalen,
kigge ned i dalen og kigge over på den vestre dalside, mens man går. I den nordlige ende
af matrikel 18a, krydser stien ned over dalen, hvor der går et hjulspor. Stien drejer og man
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går tilbage mod syd langs den vestre dalside. Her er skoven blevet åbnet meget op, og der
er nogle flotte lysåbne partier med klipperflader, rensdyrlav, enebærbuske og flot udsigt
mod øst. Tanken er, at stien går ovenfor dalen men så tæt på dalsiden som muligt. Stien
går ned over det åbne engareal nord for Fårebrovejen og ender på Fårebrovejen.
4) Fra stien i forslag 3 herover kan der eventuelt laves en fortsættelse nord ud til Kirseløkke.
Stien kan i så fald fortsætte fra det nordligste punkt på forslag 3, så man i stedet for at gå
tilbage mod syd fortsætter mod nord langs den vestre dalside. Stien går igennem skoven
ovenfor dalskrænten, indtil man kommer op til engarealet i matrikel 240o, hvor stien kan
fortsætte i dalbunden langs den vestre siden af dalen. Længst mod nord, kan der laves en
passage, så man kan gå langs skovkanten i østre side ad dalen op til Dalevejen. Stien
ender her. Der kan eventuelt laves en lille parkeringsplads.
5) En femte mulighed er at forsøge at genetablere de gamle stier/veje, som har forbundet
Kattesletsvejen og Fårebrovejen i den sydlige ende af dalen. Det gælder den gamle
kirkesti, som krydsede dalen ved Dalsbakke, og den gamle Døvredalsvejen
Stier vil kunne etableres som simple trampestier med en afmærkning med pæle og
farvemarkeringer på træer. Der kan laves en folder, som fortæller om oplevelserne langs stien.
Stier vil kunne lukkes i forbindelse med f.eks. jagt eller ynglende fugle.
Etablering af et stiforløb vil kræve en rydning langs sporet og en afmærkning med pæle, skilte eller
markeringer på træer.
Ved at etablere et stiforløb som et ”Spor i Landskabet” er det muligt at få økonomisk støtte til
materialeomkostninger samt at få udarbejdet informationsfoldere mv. af sekretariatet for Spor i
Landskabet. Læs mere på hjemmesiden www.spor.dk.

Figur 46 Folderkasse til opsætning ved sti under ordningen "Spor i Landskabet".
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4.2
4.3 Generelt om græsning i naturplejen
Historie
Oprindeligt er lysåbne områder med overdrevs- og engvegetation opstået, hvor store græsædere
som kronhjort, urokse og vildhest har græsset i et ellers primært skovdækket landskab. Senere
kom tamdyrene (kvæg, får, geder, svin og senere tamheste) til, og de lysåbne arealer øgedes. I
takt med udviklingen af bondesamfundet udvikledes systemet med indmark og udmark, som i
princippet var enerådende helt til landboreformernes tid. Det var et meget ressourcebevidst
landbrug, hvor enge og overdrev – udmarken - leverede foder til husdyrene – både som
sommergræsning og som hø til vinteren. Husdyrenes gødning blev anvendt på de dyrkede agre i
indmarken.
Ved udskiftningen af jorderne – på Bornholm omkring 1840 – udstykkedes udmarken, og meget af
den blev enten opdyrket eller plantet til med skov. Lige siden har arealet med lysåbne natur været
på retur – særligt er udviklingen gået stærkt siden midten af 1900-tallet i takt med landbrugets
udvikling, hvor driften på de tilbageværende enge og overdrev i mange tilfælde enten er blevet
intensiveret = opdyrket eller ekstensiveret = opgivet.
Græsning som naturpleje
Enge og overdrev kalder man i dag halvkulturarealer, fordi de er afhængige af pleje, hvis de ikke
skal gro til og i stedet blive til krat og skov. Det mest optimale og naturnære er græsning.
Alternativt kan høslæt være en mulighed, særligt på de fugtige arealer. De tørre overdrev har
typisk være afgræsset, mens engene også har været anvendt som høslætsarealer.
Kvæg er det foretrukne græsningsdyr i naturplejen og er generelt velegnet til pleje af de fleste
naturtyper. Kvæggræsning resulterer i en arts- og urterig vegetation med stor rumlig vegetation, da
de ikke græsser så tæt som f.eks. får. Kvæggræsning efterligner bedst den i forhistorisk tid
naturlige græsning udført af urokse.
Får giver en artsfattig, græsdomineret vegetation på mange naturtyper og er i stand til at græsse
vegetationen meget tæt. De har en større effekt på træer og buske, end kvæg og hest har. Får
tåler generelt ikke at afgræsse fugtige arealer.
Heste resulterer i en arts- og urterig vegetation, men kan også græsse tæt. De er egnede til pleje
af de fleste naturtyper, dette gælder især de mere nøjsomme racer.
Samgræsning med flere forskellige dyretyper giver nogle fordele som bedre udnyttelse af
foderrressourcerne, højere græsningstryk og lavere parasittryk.
Generelt er det dog sådan, at en hvilken som helst græsning er bedre end ingen græsning, og har
en lodsejer dyr i forvejen, er det oplagt at anvende disse dyr. Langt de fleste arter er tilpasset et
varierende græsningstryk, så blot man undgår langvarig over- eller undergræsning, vil naturen
trives. I projektområdet Døvredalen er det i dag især kvæg men også lidt får og heste, som
afgræsser eksisterende arealer. I særlige tilfælde, hvor man har med sjældne planter at gøre, som
f.eks. Hylde-Gøgeurt, kan det være hensigtsmæssigt at målrette naturplejen mht. græssende dyr,
græsningsperiode og græsningstryk. Her anbefaler vi, at dialogen med Bornholms
Regionskommune om den bedste plejestrategi i forhold til Hylde-Gøgeurten fortsættes.
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Ved mere interesse for græsning og høslæt i naturplejen, kan anbefales Rita Buttenschøns
håndbog ”Græsning og høslæt i naturplejen”, som kan hentes på internettet her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2007/Graesning.htm
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Figur 47: Fordele og ulemper ved forskellige græsningsdyr (kilde: Rita Buttenschøn: ”Græsning og
høslæt i naturplejen”)
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Figur 48: Græsningstryk (kilde: Rita Buttenschøn: ”Græsning og høslæt i naturplejen”)
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Figur 49: Græsningsperiode. Fordele og ulemper. (kilde: Rita Buttenschøn: ”Græsning og høslæt i
naturplejen”)
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4.4 Generelle retningslinjer for beskyttelse af skovens
nøgleelementer
Nøgleelementer er strukturer og enkeltelementer af særlig betydning for dyre- og plantelivet i
skoven. I dette afsnit beskrives en række nøgleelementer, og der gives nogle generelle
retningslinjer for deres beskyttelse.
Gamle træer
Mange af skovens naturværdier er knyttede til gamle træer, enten fordi de behøver lang tid for at
etablere sig (f.eks. mange laver) eller fordi de er afhængige af de gamle træers hulhed (f.eks. fugle
og flagermus), barkfurer og mosvegetation (f.eks. insekter og edderkopper) eller råd og flæk (f.eks.
svampe). Lad altid store gamle træer blive stående, hvor de ikke er til fare for skovdrift og
skovgæster.
Særlige træer
Træer med rovfuglereder eller spættehuller og døde stående træer er vigtige nøgleelementer og
bør stå til naturligt forfald. Træer med præg af gentagen stævning eller styning kan være
overordentlig gamle, og gamle solitære nåletræer i løvskov og løvtræer i nåleskov øger variationen
i skoven og er yndede rede- og opholdssteder for mange dyr og fugle. Disse bør bevares og
herigennem medvirke til en varieret biologisk mangfoldighed.
Mosser og laver
Bevoksninger med tæt mosdække og kraftig lavvegetation udgør værdifulde biotoper for mange
smådyr og bidrager til et varieret skovbillede. Træer med hængende buskformede laver er
værdifulde, fordi de enkelte arter af buskformede laver i dag er sjældne, og fordi veludviklede
forekomster af disse laver tyder på lang kontinuitet og stabile vækstforhold.
Dødt ved
Vindfælder og højstubbe indeholder store mængder ved og er grobund for træboende svampe, der
ellers har svært ved at finde fodfæste i de danske skove, hvor dødt ved i store dimensioner er en
mangelvare. Store stammer af ringe tømmerværdi bør have lov til at blive liggende i skoven, da det
er den store massive vedmasse, der er vigtig. Den holder på fugtigheden i tørkeperioder og skaber
stabile livsforhold for mange sjældne organismer.
Ynglesteder
Der bør i den daglige drift tages hensyn til ynglesteder såsom eventuelle rævegrave og meget
store myretuer (1 m eller højere).
Sten
Store sten i skoven har en egen værdi uanset om det er vandreblokke efterladt af istidens
gletchere, eller det er sten i gærder, dynger, dysser eller stensætninger. Skovens store sten er
desuden vigtige voksesteder for bl.a. sjældne laver, mosser og bregner, som ellers er knyttet til
mere bjergrige egne. Skovens gærder og stenbunker yder skjul til mange småpattedyr, firben og
insekter. Der bør tages hensyn til skovens sten specielt ved udslæbning og kørsel i skoven.
Skovbryn og bevoksninger med urskovspræg
Disse biotoper har et stort naturindhold og bør bevares. Den etagerede struktur og den ofte diverse
artssammensætning i bryn med for eksempel bærbærende buske og træer giver disse biotoper
stor naturværdi. Undersøgelser har vist, at der kan være flere gange så mange ynglefugle som i
almindelige produktionsbevoksninger og også langt flere forskellige insekter og andre smådyr.
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5 Muligheder for tilskud og støtte
I dette kapitel gives en oversigt over støtteordninger, som kunne have relevans i forhold til
Døvredalen – enten som tilskud til naturpleje (etablering/drift) eller som tilskud til stier, bænke eller
andre faciliteter for besøgende.
Oversigt over relevante ordninger
Naturpleje - drift:
 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer – kan søges i Natura2000-områder og på §3arealer, 5-årigt tilsagn
 Tilskud til pleje af permanente græsarealer – kan søges til permanente græsarealer uden
for Natura2000-områder, 1-årigt tilsagn
Investeringer i forbindelse med naturpleje:
 Tilskud til Natura2000-projekter - rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
(f.eks. hegning) på særligt udpegede områder i Natura2000
 Tilskud til natur- og miljøprojekter – f.eks. rydning af tilgroede arealer, etablering af hegn,
søer, stendiger, vildstriber mm. på landbrugs- og naturarealer (ikke skov)
Friluftsliv:
 ”Spor i Landskabet” – økonomisk og praktisk støtte ved etablering af stier
 ”Familieskovturen i fokus” – tilskud til borde, bænke, mindre stier mv. i skov/natur
 Tilskud til friluftsfaciliteter ved fortidsminder og i fredede områder - borde, bænke,
informationsstandere, mindre stier mv. – på landbrugs- og naturarealer (ikke skov)

5.1 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Der kan søges tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Ordningen administreres af
FødevareErhverv. Ansøgningen skal ske på side A i Fællesskema 2011. I 2011 var der åbent for
ansøgninger fra 1. februar til 27. april 2011.
Formålet med ordningen er, at naturen, biotoperne og vandmiljøet skal forbedres og beskyttes på
landbrugs- og naturarealer. Derfor kan der på græs- og naturarealer, hvor mindst 50% af arealet er
beliggende inden for de særligt udpegede Natura 2000-områder, søges et 5-årigt tilsagn om tilskud
til pleje af græs- og naturarealer.
Ligger arealet uden for et Natura 2000-område, kan der søges om et 5-årigt plejetilsagn, hvis
arealet er registreret som en beskyttet naturtype iht. § 3 i naturbeskyttelsesloven.
Tilskuddets størrelse
 Ved forpligtelse til afgræsning, udgør det årlige tilskud 1.400 kr. pr. ha.
 Ved forpligtelse til afgræsning eller slæt, udgør det årlige tilskud 800 kr. pr. ha.
 På arealer, der er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og
naturarealer, udgør det årlige tilskud 3.350 kr. pr. ha (ingen i Døvredalen).
 Hvis arealerne er udpeget som arealer for særlig fuglevenlig drift, kan der søges om et
årligt tillæg på 600 kr.
Der kan i 2011 gives tilsagn om tilskud inden for en økonomisk ramme på 86,5 mio. kr., hvoraf
43,5 mio. er reserveret til § 3-områder.
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Mere information og vejledninger kan findes på www.ferv.fvm.dk under menupunktet
”tilskudsguide”.

5.2 Tilskud til pleje af permanente græsarealer
Støtteordningen er 1-årig og forvaltes efter reglerne om direkte støtte ligesom Enkeltbetalingen.
Formålet med denne særlige miljøstøtte er at fremme ekstensiv drift af permanente græsarealer
med afgræsning eller slæt. Målet er at øge biodiversiteten og reducere udvaskningen af
næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet.
Ordningen omfatter kun arealer, der er støtteberettigede under enkeltbetalingen og ligger uden for
Natura2000 områder. I Natura2000 områder kan den 5-årige ordning om pleje af græs- og
naturarealer benyttes.
Tilskuddet gives for at pleje permanente græsarealer med afgræsning eller slæt og ingen brug af
pesticider og gødning.
Arealerne skal være græsarealer, og de skal angives på Fællesskemaet med afgrødekode 276,
uanset om du ønsker pleje med afgræsning eller pleje med afgræsning og slæt.
Græsarealet skal minimum være et sammenhængende areal på 0,30 ha.
Støttesatsen udgør
 1.400 kr. pr. ha for arealer, der skal plejes med afgræsning.
 800 kr. pr. ha for arealer, der plejes med slæt og/eller afgræsning.
Ansøgningsfristen var i 2011 den 29. april.
Mere information og vejledninger kan findes på www.ferv.fvm.dk under menupunktet
”tilskudsguide”.

5.3 Tilskud til Natura2000-projekter
Ny tilskudsordning under Landdistriktsprogrammet til rydning og forberedelse til afgræsning.
Støtteordningen forfølger Grøn Vækst-målet om en fokuseret indsats for at sikre og forbedre
forholdene for naturtyper og arter i Natura 2000-områderne
Tilskudsordningen skal medvirke til, at uønsket opvækst af træer og buske på værdifulde
naturarealer bliver ryddet. Der gives tilskud til 100 % af de tilskudsberettigede udgifter i forbindelse
med tilskudsordningen, som omfatter projekttyperne ”Rydning af tilgroede arealer” og
”Forberedelse til afgræsning”, sidstnævnte kan omfatte opsætning af hegn, drikkevandsforsyning
eller andre faciliteter til græssende dyr for at forberede arealerne til afgræsning.
Der kan søges om tilskud til rydning inden for særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning, der
omfatter ca. 34.000 ha. Forberedelse til afgræsning kan søges inden for særligt udpegede Natura
2000-arealer til pleje, der omfatter ca.110.000 ha. Kortgrundlaget for administration af ordningen
kan ses på Miljøportalens arealinformation (www.arealinfo.dk under ”landbrug”). Der er i 2011 afsat
en økonomisk ramme på 16 mio. kroner til rydning på privatejede arealer, herunder til
rydningsprojekter, hvor der samtidigt søges tilskud til forberedelse til afgræsning. Der er endvidere
afsat 12 mio. kr. til projekter, som udelukkende vedrører forberedelse til afgræsning.
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Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2011. Ansøgninger skal indsendes på et særligt
ansøgningsskema, der kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside www.ferv.fvm.dk eller
rekvireres ved henvendelse til FødevareErhverv.

5.4 Tilskud til natur- og miljøprojekter
Natur- og miljøprojektordningen er en tilskudsordning under Landdistriktsprogrammet. Der kan
søges tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering
og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer. Tilskudssatsen kan fastsættes
med op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, men har i de tidligere ansøgningsrunder
været fastsat til højst 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.
Ordningen giver mulighed for at søge tilskud til følgende projekttyper:
1. Planlægning af natur- og miljøprojekter (det er denne vi har fået til Døvredalsprojektet)
2. Udarbejdelse af naturplaner
3. Etablering af vegetationsstriber
4. Særlige levesteder for dyrearter
5. Græsningsprojekter
6. Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø
7. Jordfordeling
I forbindelse med Døvredalen er det især projekttyperne 5 og 6 og måske 3 og 4, som kan være
relevante:
Græsningsprojekter
Tilskud til græsningsprojekter kan ydes til projekter, der omfatter foranstaltninger på landbrugseller naturarealer. Projekterne skal medvirke til at sikre afgræsning af plejekrævende græs- eller
naturområder. Desuden skal projekterne medvirke til at beskytte og forbedre områdernes natur- og
biotopforhold.
Der er i 2010 givet tilskud til i alt 31 græsningsprojekter med et samlet tilskudsbeløb på 4,4 mio kr.
I langt størstedelen af projekterne går pengene til etablering af hegn omkring naturområder, se de
efterfølgende kan afgræsses. I nogle tilfælde er der tale om udskiftning af gammelt hegn. I nogle af
projekterne indgår også mulepumper, drikkekar, fangfolde mv. samt rydning af vegetation forud for
hegning. Det mindste støttebeløb udbetalt er 23.250 kr.
Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø
Tilskud kan ydes til projekter, der vedrører beskyttelse, etablering og genopretning af natur og
miljø på landbrugs- og naturarealer (dvs. ikke i skov).
Der er i 2010 givet tilskud til i alt 21 projekter for et samlet tilskudsbeløb på 2,8 mio. kr. Det mindste
støttebeløb udbetalt er 29.250 kr. De aktiviteter, der er givet tilskud til, er hovedsagelig slåning og
rydning af tilgroede arealer forud for afgræsning samt etablering af søer.
Vegetationsstriber
Vegetationsstriber skal etableres på landbrugs- eller naturarealer, der ligger mindst 10 meter fra
åbne vandløb og søer over 100 m2.
Vegetationsstriber kan bestå af:
 En insektvold med en maksimal bredde på 2 meter.
 En faunastribe med en maksimal bredde på 6 meter.
 En insektvold og en faunastribe med en maksimal bredde på i alt 8 meter.
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En insektvold må ikke være højere end den kan pløjes væk.
Vegetationsstriber skal være placeret samme sted i de 5 år, projektet skal være opretholdt.
Der er i 2010 givet tilskud til i alt otte projekter med vegetationsstriber med et samlet tilskudsbeløb
på 110.286 kr. Det mindste støttebeløb udbetalt er 3641 kr.
Særlige levesteder for dyrearter
Særlige levesteder for dyrearter skal etableres på landbrugs- og naturarealer.
Et projekt skal indeholde et eller flere af disse tiltag:
 Etablering af en ny sø over 100 m² og højst 1.000 m²
 Etablering af et nyt stendige.
 Retablering af et gammelt stendige.
Et projekt kan derudover omfatte investeringer til fremme af offentlighedens adgang til
projektområdet.
Der er i 2010 givet tilskud til i alt 27 projekter med særlige levesteder med et samlet tilskudsbeløb
på 1,6 mio. kr. Det mindste støttebeløb udbetalt er 16.875 kr.
Næste ansøgningsrunde
Næste ansøgningsrunde for alle projekttyper under denne ordning forventes at løbe fra den 1. maj
2012 til den 1. august 2012.
Ansøgningsmateriale og vejledninger kan findes på www.ferv.fvm.dk under menupunktet
”tilskudsguide”.

5.5 Spor i Landskabet
Spor i Landskabet er stier, der giver befolkningen mulighed for at opleve sider af den danske natur,
som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden.
Det sker ved frivillig etablering af vandrestier på privat jord, både i skove og i det åbne land.
Det er hensigten, at Spor i Landskabet skal være med til at fremme dialogen mellem friluftslivets
udøvere og lodsejerne bl.a. ved at skabe forståelse og interesse for produktionen i landbruget.
Endvidere giver sporene også befolkningen nye oplevelser af naturen og øger kendskabet til
naturen.
Lodsejerens interesse er et vigtigt element i projektet, blandt andet ved at lodsejeren til enhver tid
kan nedlægge sporet og trække sig ud af projektet. Lodsejeren får også mulighed for at styre
gæsternes færden fx ved at lukke sporet i perioder med jagt.
Ved at etablere et spor får I en større mulighed for at fortælle om landbruget, naturen eller historien
i området til sporets gæster, blandt andet igennem den folder, der bliver udarbejdet til jeres spor.
Ved at etablere en sti som et ”Spor i Landskabet” er stien med i den fælles markedsføring af
projektet, som blandt andet afholder Sporenes Dag én gang om året. Endvidere kommer sporet på
hjemmesiden www.spor.dk, som vedligeholdes af sekretariatet.
Etableringen af sporet sker i tæt samarbejde med sekretariatet, som har mange års erfaring på
området, og som gerne bidrager med råd og vejledning. Det er også sekretariatet, som hjælper
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med opsætning af folder mv.
Spor i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem:
Kommunernes Landsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Friluftsrådet
Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd
Naturstyrelsen

Figur 50 Retningspil på sti. Fra www.spor.dk

Man ansøger om at lave et spor ved at udfylde ansøgningsskemaet og materialelisten.
Ansøgningen sendes til sekretariatet, som behandler jeres ansøgning i løbet af et par uger.
Herefter modtager I enten en godkendelse eller et afslag. Efter godkendelsen vurderes, i
samarbejde med sekretariatet, hvilke materialer der er behov for til etablering af Sporet. Det
gælder pæle, retningspile, folderkasse, infostandere, korrektur og opsætning af folder samt tryk.
Nordea-fonden har stillet en stipulje til rådighed for ”Spor i Landskabet”. Puljen administreres af
sekretariatet og kan støtte med op til 50% af materialerne til etablering. Restfinansieringen skal
tilvejebringes fra andre kilder. I forbindelse med ansøgningen, tages en snak om den endelige
finansiering.
Læs meget mere om spor i landskabet og se eksempler fra hele landet på www.spor.dk.

5.6 Familieskovturen i fokus
Naturstyrelsen har i årene 2011-13 afsat i alt 3,5 mio.kr., heraf 1,3 mio.kr. i 2011, til en ordning
med henblik på at fremme familieskovturen.
Ordningen retter sig mod projekter vedrørende faciliteter såsom borde, bænke, mindre stier, mv.
samt andre konkrete forbedringer af mulighederne for familieskovturen.
Puljen er oprettet, så danskerne kan komme med forslag, der direkte kan gennemføres, men uden
at forslagsstillerne skal sørge for aflæggelse af regnskab og lign. formelle krav, som hører til de
sædvanlige tilskudsordninger. Væsentlige kriterier for udvælgelsen af projekterne vil være om
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projekterne falder inden for projektkategorien, om der foreligger lodsejeraccept, en vis geografisk
spredning og at der er lokalt engagement mv. til stede. Gennemførelsen af projekterne vil ske
under inddragelse af forslagstillerne.
Der skal ikke anvendes skemaer for at fremkomme med forslag, men forslagene skal gives til
Naturstyrelsens lokale enhed senest den 1. oktober 2011.
Kontakt Naturstyrelsen Bornholm på tlf: 72543000 eller på mail BON@nst.dk.
Eller læs evt. mere her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Projekt2/default.htm

5.7 Støtteordning til friluftsfaciliteter ved fortidsminder og i
fredede områder
Der er afsat fire mio. kroner årligt i perioden 2010-2015 til formidling af fortidsminder og fredede
områder. Naturstyrelsen administrerer ordningen i samarbejde med FødevareErhverv.
Formålet med ordningen er at give offentligheden adgang til flere og bedre naturoplevelser.
Der kan eksempelvis gives tilskud til standere med information om fredede naturområder, bedre
adgangsforhold til naturområder med fortidsminder, borde, bænke og fugletårne. Der gives
udelukkende tilskud til projekter på privatejede arealer.
Der er tale om en ordning under landdistriktsprogrammet. Ordningen giver derfor udelukkende
tilskud til ikke-produktive investeringer på landbrugs-/naturarealer, der ikke er omfattet af skov eller
arealer i skov. Friluftsfaciliteterne skal således placeres uden for skov.
Ansøgninger indsendes til Naturstyrelsen, der varetager sagsbehandlingen. Der er ansøgningsfrist
to gange om året. Ansøgning skal være modtaget i Naturstyrelsen senest den 1. maj eller senest
den 1. november i kalenderåret. Ansøgninger, der modtages i kalenderåret efter den 1. november,
betragtes som ansøgninger der er modtaget inden fristen den 1. maj i det efterfølgende kalenderår.
Ansøgningsskema og vejledning kan ses på
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Friluftsfaciliteter/
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GAMLE STEDNAVNE (ved Svend Kramp)
Bodilsker Højlyng: I slutningen af 1800-tallet blev en del af udmarkerne på Højlyngen tildelt
Bodilsker sognekommune som skov og fik i 1914 navnet Bodilsker Plantage.
Døvre -dal, - gårde,- huse, - pilt: Forleddet Døvre er meget gammelt, kendt siden ca. 1598: ”I
Dowrs”. Betydningen af Døvre er ikke sikker, men kan meget vel være den oldnordiske form af
ordet Dofra, som betyder en dyb kløft – flertal Dofrar: Et naturområde med flere dybe sænkninger.
Der er flere lokaliteter i Thy ved navn Dover, og en del søer i Sverige og det norske bjergområde
Dovre skulle være af samme ordstamme. Men det menes også at Døvre kan være det
bornholmske ord Dæwra for den gamle ukrudtsplante Dodder.
Døvrestenen: Stor vandreblok, der hænger på østkanten af dalen på matr. 18 a.
Fløjgærde: Et stort engområde nord for Bodils Kirke, på begge sider af Plantagevej og Øle Å, som
ofte stod under vand. Kommer af oldnordisk ”Fløtr” – noget der strømmer eller flyder.
Fælleden: Et område ved Fårebrovej, omkring det nuværende nr. 15- 17 (som nu har fået navnet
”Fælleden”).
Fårebro, et gammelt vadested på vejen fra Bodilsker op til Højlyngen, hvor vejen krydser ØleÅ.
Navnet kommer af, at der var lagt store sten ned i åen, som får og andre husdyr kunne gå over
åen ved siden af vejens vadested.
Gadeby: En ”by” – en samling huse og gårde, som lå ved den fælles vej –”gade” - til den udmark,
skov, højlyng, hvor man drev kvæget på græs.
Gertrudstælen: Et stykke delvis opdyrket lyngjord vest for Døvredalen. (I dag ikke stedfæstet)
Gryet: Fredet skov med ca. 60 bautasten. Navnet kommer af oldnordisk ”griyt”, der betyder stor
sten. Lignende stednavne findes i Klemensker, Rø og Østermarie sogne. Også stednavneforled
som ”Grød-” og ”Gryd-” stammer fra ”Griyt”: Lokaliteter med mange store sten:
bautastenssamlinger.
Hallegård, St. og Ll. H.: Gårde på meget klippefyldt jord. Halle= Klippe.
Harilds Skov eller Apotekerskoven: Et stykke skov på begge sider af Fårebrovejen op mod
Dalevejen. Oprindeligt 30 tdr.ld. skov plantet 1863 på Bodilsker Udmark af O.E.Sonne, Nexø. Arvet
af svigersønnen Hans Berg Harild og siden gået i arv i familien Harild i flere grene og generationer,
indtil Hans Michael Harild (apotekeren) solgte skoven til Skovsam i 1996.
Kirseløkke eller Kyseløkke. Dalevejen 3. Navnet kan stamme fra kirsebær eller fra at udbyggerløkken har haft form som en kyse, og så er det navn forvekslet med kirsebær.
Lillegård. Nævnt første gang 1690.
Lybækkerskansen: Folkeligt navn på skanselignende stenvolde langs den vestre kant af dalen og
på skansen oven for Kattesletsgård, som siges at stamme fra 1500-tallet, men sikkert er fra 1800tallet.
Pilt: Opstablede dynger af sten på højtliggende steder på Højlyngen, som vejvisere langs de gamle
veje. I Højlyngen ved Døvredalen kendes Døvrepilt, Sævepilt, Tornepilt og Lille Mikkel og flere
andre uden navn. Se kort bilag 1, nr. 1-10.
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”Pottarabakkajn”: En lille højning ved markvejen mellem Gryet og Ll. Hallegård, hvor der i gamle
dage er fundet keramik, som man mente var rester af et pottemagerværksted fra oldtiden.
På Lyngen: Gammel fællesbetegnelse for det høje udmarksområde, der var åbent lyngbevokset.
”Sjallet”: En vejgaffel ved Gryet, mellem Plantagevej og markvejen til nordre Døvregård. Vejene
havde en trekantet from som et damesjal. Også familiært navn på det lille hus ved trekanten.
Sladdermark: Et tidligere officielt brugt navn for området ved Fårebrovejen, lig Fælleden. Nok
oprindeligt ment nedsættende for et sted med dårlig jord.
Smedehaven: Gammelt navn på ejendommen Fårebrovejen 15: Der boede tidligere en smed,
kaldet ”den latinske smed”, fordi han interesserede sig mere for bøger og planter end for
smederiet.
Svenskestenen: En stor vandreblok med en halvkreds af mindre sten, i dalen neden for matr.194.
Tremandshjørnet: Et sted på Plantagevej, nord for Gryet, hvorfra man kan se ud over engene
omkring Øle Å i syd. Oprindelsen til navnet kendes ikke, men stedet er måske lig med ”Sjallet”.
Troldesten: Stor natursten ved Fårebrovejen, ved indkørslen til den søndre Døvregård.
Tyrevejen: En skovvej på skrå mod vest fra Dalevejen i forlængelse af Fårebrovejen. Den vej blev
tyre, køer og andre husdyr drevet fra Bodilsker /Gadeby over Højlyngens plantager til Almindingen
og Dyrskuepladsen.
Tyvedals Bakke: En bakke i skoven nordøst for Døvrepilt, mellem de to gamle veje mod Dalevejen
og Ll. Hallegård. Navnet skulle hentyde til tyve, der stjal får eller andre husdyr på vej til eller fra
græsning på Højlyngen.
Vandtappergård: Navnet nævnes første gang i 1712. Vandtapperled: Et led i gærderne omkring
Højlyngen.
Der nævnes to forklaringer på navnet: Dyr på vej til Højlyngen kunne altid få vand at drikke dér.
Det bornholmske ord Vandtappara betyder en skypumpe eller vandhvirvel. Så navnet kan henvise
til, at Øle Å på det sted lavede nogle vældige strømhvirvler. Ifølge gårdejer Valter Pedersen hedder
det sig, at gården engang blev ramt af en skypumpe.
Øle Å har sit navn efter sø- og moseområdet Ølene, flertal af ”Øle” et gammeldansk ord for lille sø
eller vandsamling. Nævnes første gang 1588 Ølleaaen og Øllene.
Kilder:
Bornholms Stednavne, bd.1-2, Stednavneudvalget 1950-51.
Trap. Danmark 5.udgave Bornholms Amt, 1955.
Den store Danske encyklopædi, Gyldendal, (internettet).
J.C.S. Espersen: Bornholmsk Ordbog, 1903.
Michael Lerche Nielsen, Institut for Navneforskning, Københavns Universitet.
Hans Olaf Pedersen: Om Bodilsker sogn. U.Å. Bornholms Museum
Diverse gamle landkort og matrikelkort
Beboerne.
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