
 

    
 

14. januar 2021 

Åbent brev til Bornholms Regionskommune 

  
Naturhensyn og mountainbikespor i Vestermarie Plantage 

I DN Bornholm og DOF Bornholm har vi med stigende forundring set, hvordan der etableres mountainbike-
spor i Vestermarie Plantage, der ejes af Bornholms Regionskommune.   

 
 
Billedet viser etablerede og planlagte spor i Vestermarie Plantage.  
Kilde: En projektansøgning til Friluftsrådet indsendt af Trailbuilders Bornholm.  
 
Vestermarie Plantage er omfattet af kraftig naturbeskyttelse. Det er en del af Natura 2000-området 
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne, der også er et EU-beskyttelsesområde, et såkaldt habitatområde 



 

og fuglebeskyttelsesområde, og samtidig udpeget som et område med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
ifølge det grønne Danmarkskort for Bornholm, jfr. kommuneplan 2020.  
 
En hovedhjørnesten i Natura 2000-beskyttelsen er, at myndighederne i deres administration ikke må 
gennemføre planer, projekter eller lignende, der kan skade de arter og naturtyper, som områderne er 
udpeget for at beskytte. 
 
Efter vores opfattelse strider den massive udrulning af mountainbikespor mod beskyttelsen af naturen i 
Almindingen. I basisanalysen for Almindingen står der følgende:  
 
”Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store, sammenhængende og meget 
varierede naturarealer, der er domineret af skov og rigt iblandet mange slags lysåbne naturtyper, søer og 
vandløb. Desuden skal det sikre opretholdelse af levesteder for et antal fugle- og andre arter, hvoraf flere 
har en væsentlig del af den nationale bestand i området.” 
 
Det fremgår desuden af basisanalysen at ”Naturen er dynamisk, og nogle arter og naturtyper indvandrer til 
nye områder” 
 
Bornholms Regionskommune tillader, at der bygges mountainbikespor, når blot de ikke skærer igennem en 
plet beskyttet natur, eller helt tæt forbi et redetræ for en beskyttet fugleart.  
 
Det samme gælder for Naturstyrelsen Bornholm. 

 
 
 Kort over mountainbikeruter omkring Rytterknægten i Almindingen. Kilde: Naturstyrelsen.dk 
 
Den tilbagegang i biodiversitet, der truer vores natur, skyldes blandt andet, at den ikke har plads nok. 
Mange arter har brug for plads, ro og uforstyrrethed, både de truede arter og de mere almindelige.  
 
Derfor virker det helt forkert, at myndighederne administrerer beskyttelsen i det mest beskyttede 
naturområder, vi har, på en måde, der ikke giver de truede arter mulighed for at brede sig, på trods af at 
der i udpegningsgrundlaget for Almindingen netop er beskrevet, at det er formålet med udpegningen at 
beskytte store og sammenhængende naturarealer.  



 

 
Den lille rest natur, der er tilbage i vores gennemkultiverede land, bør ikke yderligere presses ved at tillade 
nye aktiviteter på kryds og tværs af naturområder, hvor naturen burde komme i første række, nemlig i 
Natura2000-områderne. 
 
DN Bornholm og DOF Bornholm forstår og anerkender samtidig fuldt ud den naturoplevelse, som man kan 
have i forbindelse med dyrkning af outdoor-aktiviteter, herunder mountainbike. Men vi tror ikke, at den 
naturoplevelse bliver dårligere af, at biodiversiteten ikke lider skade, og ved at der tages hensyn til de 
sårbare planter og dyr. 
 
DN Bornholm og DOF Bornholm mener, at rettidig omhu i planlægningen kan give nøjagtig den samme 
naturoplevelse i forbindelse med outdoor-aktiviteter, ved at outdoor-aktiviteterne placeres andre steder, 
end der hvor naturen skal have førsteret. 
 
Vi vil derfor opfordre Bornholms Regionskommune og Naturstyrelsen til at stoppe for udbygning af 
mountainbikeruter og andre lignende aktiviteter i Almindingen og andre Natura 2000-områder. 
 
Vi vil opfordre til, at man udvikler områder til outdoor-aktiviteter, hvor der ikke er beskyttet natur, så vi 
bevarer naturen i de beskyttede områder, og giver den mulighed for at udvikle sig.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Anna Sofie Poulsen   Carsten Andersen 
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