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Udnyttelse af kommunens areal  - 496km2 



Kommuneplan 2017 – 2029 
Biologisk mangfoldighed 
Mål 
• Bremse tilbagegangen af alle naturlige levesteder for vilde dyr og planter på land og i vand ved især 

at bevare og forbedre de områder, der er særlig vigtig for den biologiske mangfoldighed. 
 
• Øge naturarealer ved at genskabe potentielle levesteder for vilde dyr og planter på land og i vand – også 

bynært. Genskabte naturområder skal medvirke til at skabe en sammenhæng i naturen samt bidrage til en 
bedre beskyttelse mod næringsstofbelastningen i vandmiljøet. 
 

• Fastholde og øge bestande af truede og sjældne arter og naturtyper for at sikre fremgang i den biologiske 
mangfoldighed i Sønderborg Kommune. 
 

• Arbejde for at mængden af stenrev forøges. 
 
• Bevare og udbygge eksisterende sammenhængende netværk af naturområder med funktionelle 

passagemuligheder for dyr og planter. Sikre og bevare kendte truede arter ved at opretholde eller forbedre 
deres levevilkår (fx levesteder, bekæmpe invasive arter). Indsatsen prioriteres især for de arter, der har 
oplevet størst tilbagegang. 

 
• Forbinde de internationale naturbeskyttelsesområder gennem funktionelle biologiske korridorer i et 

Natura 2000-netværk, der rækker uden for kommunen.  
 

• Nationalt prioriterede invasive arter og deres spredningsveje vil være under kontrol eller helt udryddet 
inden 2020. 



Kommuneplan 2017 – 2029 
Biologisk mangfoldighed 
 
Handlinger 
• Sønderborg Kommune vil fremme mangfoldigheden i forbindelse med planlægning og administration 

samt gennem naturpleje og naturgenopretning. 
 

• Sønderborg Kommune vil favorisere og om muligt støtte projekter, der tager højde for at fremme den 
biologiske mangfoldighed både på land og i vand. 
 

• Der udarbejdes en indsatsplan for de biologiske korridorer i løbet af planperioden på fire år. 
 
• Inddrage befolkningen i arbejdet med at øge mangfoldigheden i den sønderjyske natur gennem 

oplysning og formidling samt fremme befolkningens muligheder for at opleve en mangfoldig natur – også 
i fremtiden. 

 



Kommuneplan 2017 – 2029 --- Truet natur  
 

Sønderborg Kommune vil konkret målrette naturplejeindsatsen, så lokale bestande af truede 
dyr og planter bevares og så deres mulighed for at sprede sig forbedres. I løbet af den 
kommende planperiode udarbejder kommunen en samlet naturforvaltningsplan.  
 
 

Der er behov for en indsats 
• Indsatsen fra kommunens side er vigtig. Den danske natur er i dag forringet som levested for mange arter af dyr og 

planter, og kun en mindre del kan betegnes som upåvirket natur.  
•  

Mange vådområder er blevet afvandet og opdyrket, småbiotoper (vandhuller, levende hegn, stævningsskove og krat) er 
blevet fjernet og mange områder er forringet i værdi på grund af tilførsel af gødningsstoffer, sprøjtemidler og spildevand. 
Mange halvkulturarealer som enge, overdrev og moser har haft en ekstensiv drift frem til i dag. Landbrugets 
strukturudvikling sikrer imidlertid ikke længere plejen af de lysåbne halvkulturarealer som en naturlig del af den daglige 
drift. Derfor er det vigtigt, at der sikres en fortsat pleje med græsning og høslæt af de lysåbne naturarealer. 

Mål 
• Sønderborg Kommune vil være kendt som et område, der beskytter og forbedrer hele den lokale natur og viser, at det kan 

lade sig gøre i et samfund i udvikling. Rammerne for dette fastlægges i en naturpolitik. 

Handlinger 
• Indenfor planperioden udarbejdes en samlet naturpolitik, der sætter rammer for at beskytte, bevare og forbedre 

kommunens natur. På baggrund af den vedtagne naturpolitik fastlægges en naturplan, der indeholder 
administrationspraksis og konkrete handlinger til at nå målet i naturpolitikken herunder indsatsen for den truede natur. 



Natur projekter -  2008 - 2018 

Projekt navn Status

Naturnet Als  (Sønderborg kommune) Projekt periode 2008 - 2012

Naturprojekt Nordals (Sønderborg kommune) Projekt periode 2015 - 2017

Flagermus projekt (DN-Sønderborg) Projekt periode 2014 - 2017

Storke projekt (DN + Storkelaug) Projekt periode 2015 - 2017

NST vandhuller Bostedmade +  Nygaard (NST+DN) Afsluttet 2015

NST flagermus kasse projekt  (NST+DN) Afsluttes forår 2019

NST vandhul Arnkilsøre (NST+DN) Afsluttes  vinter 2019

Grønt guld - løgfrøen på Nordals  (DN) Afsluttet december 2017

Vandhuller Kommunens areal Mjelsmark 

(Kommunen + DN)
Afsluttet 2016/2017

NST vandhuller ved Egetofte + Arnkilsøre (NST+DN) Afsluttet 2016/2019

Vandhuller og græsning Als + Sundeved (DN-

Ravnhøj Concult)
Afsluttes  december 2019

Flagermuskasse Bevilling NST  (NST+DN) Aflsuttet december 2019

Naturprojekt Midt og Sydals 

(DN+Kommunen+Ravnhøj Concult)
Ansøgning november 2018  - Afventer

Naturprojekter Kær Vestermark  (DN+Kommunen) Ikke afsluttet

Naturpleje engen ved Nygaard - Start  2010 Afsluttet med hegning  2016

Naturpleje  Lille Bjørnkær - start 2012 Løbende 2 x årligt

Naturpleje Trillen ved Høruphav - start 2011 Hegning og græsning fra 2014/15

Naturpleje- Krat rydning Ærskov - start 2013
Lukket  2015 pga. meget vådt + kraftig 

opvækst af rødel

Naturpleje Mølleslugten krat rydning + græsning 

start 2013/15
Græsning med Geder starter 2013

Naturpleje Overdrev ved Dyndved hav  - Start 2010 Årlig slåning af overdrevet

Naturpleje Staal mose reducere dunhammer - start 

2011
Indtil efteråret 2018

Natur projekter  hvor DN Sønderborg  har været involveret  for perioden  2007-2018

Natur projekter med  DN som projekt leder.

DN - Sønderborg - Egne naturpleje projekter af Hot Spot områder



Naturnet Als  2008 - 2012 



Naturnet Als  2008 - 2012 



Naturprojekt Nordals  2015-2017 



Naturprojekt Nordals  2015-2017 



Naturprojekt  Nordals og Sundeved  2017 - 2019 



Naturprojekt Nordals og Sundeved   2017 - 2019 



Naturprojekt  Nordals og Sundeved  2017 - 2019 



Naturprojekt  Nordals og Sundeved  2017 - 2019 



Storke projekt ved Augustenborg   2015 - 2017 



Flagermusprojekt   2014-2017 



Flagermus skrig. 



Flagermusprojekt – Opholdskasse projekt 2014 - 2022 



Grønt Guld projekt  2016/2017 - Løgfrø projekt 



Rosa rugosa projekt  -  Startet 2015  



 DN – Naturpleje projekter 



DN – Naturpleje ved Nygaard 2010 – 2016 
Overgået til afgræsning fra 2016 



DN – Naturpleje ved Trillen  2010 – 2016   
Overgået til afgræsning fra 2014 



DN – Naturpleje ved Lille Bjørnkær 
Start 2010 Aktivt projekt 



DN – Naturpleje ved Lille Bjørnkær  
Start 2010  Aktivt projekt 



DN – Naturpleje af Dyndved Hav Overdrev  
Start 2011  Aktivt projekt 



DN – Naturpleje ved Lønsøje ved Ærskov 
Stoppet 2016 pga. kraftig rød-el opvækst  



DN – Naturpleje ved Mølleslugten   
Afgræsning med geder fra 2014 



DN – Naturpleje Staal mose Sønderskoven 2011 - 2018 



Egetofte og Arnkilsøre – Vandhuller 2016 - 2019  



Den lille natur er der hvor vi finder de sjældne og sårbare arter. 
Men den lille natur har ikke mange venner, og står overfor en deroute 
hvis ikke udviklingen for arter og lokaliteter følges, og at der griber ind 
når der er behov for en hjælpende hånd. 
Har de kommunalpolitiske system mon nogen interesse i bære den 
opgave?  
Eller at arbejde for og skabe overblik og indsigt i, hvordan arter og 
levesteder  har det derude i den virkelige verden, og ud fra status 
sætte ind med passende ressourcer, for at sikre at kommende 
generationer også har mulighed for at opleve arternes i deres 
naturlige miljøer. 

Afslutning. 


