
Naturnationalpark Almindingen 

 

Figur 1. Forslag til Naturnationalpark Almindingen på 1.150 ha 
I Almindingen kan bornholmerne og øens besøgende få 
spændende naturoplevelser i en 1.150 ha stor 
naturnationalpark i den østlige del af de statsejede arealer. 
 
Naturen i naturnationalparken 
Området er mod nordvest karakteriseret af Ekkodalens 
sprækkedalsformation, som kan følges i terrænet helt til 
kysten. Her er også både løv- og nåleskov samt lysåbne 
naturtyper med myr (sjapvandet tørveholdig mose), moser, 
sumpe, kær samt våde og tørre enge og overdrev. 
 
Hele området er naturligt vandrigt og er gennemskåret af 

mange dybe grøfter og vandløb. Ved trampen fra 

græssende dyr vil der kunne genskabes mange våde 

naturtyper med værdifulde overgangszoner. 

Med udlægning til urørt skov og helårsgræsning er det 
forventningen, at området, hvor der i dag er plantage, 
gradvist vil vige pladsen til fordel for en mosaik af varierede 
naturtyper, der giver mange forskellige levesteder for dyr og 
planter. Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil 
Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende 
indsats med at omdanne nåletræsplantager til lysåben natur 
og mere varierede skove, samt fjernelse af ikke-
hjemmehørende træarter. 
 

Der er allerede hegning på ca. 200 ha omkring en central del 
af området kaldet ’Bisonskoven’, som skal tænkes ind i en 
samlet plan for græsning og hegning af området.  
 
Der vil blive taget stilling til den konkrete forvaltning 
herunder valg af dyr og hensyn til friluftsliv i de 
projektforslag, der udarbejdes for hver naturnationalpark.  
 
Der afsættes fem millioner kroner til friluftslivet og nye 
friluftsfaciliteter i den nye naturnationalpark.  
 
Nu skal forslagene i høring hos den nationale videnskabelige 
arbejdsgruppe, den nationale interessent arbejdsgruppe og 
kommunerne. Her vil tilbagemeldingerne blive drøftet i 
aftalekredsen, og der vil blive etableret lokale 
projektgrupper de steder, hvor der placeres nye 
naturnationalparker. 
 

 
Bastemosen i Almindingen 
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Områdets historie 
Fra at være et sparsomt bevokset højlyngsområde i 

slutningen af 1700-tallet er området nu en del af et stort 

skovkompleks på 6-7.000 ha. 

 

Beskrivelse af området 
Som det eneste sted i landet dominerer urfjeldet, som 
sjældent er længere væk end et par meter under overfladen. 
Store flader er bevokset med nåletræer, men med et stort 
potentiale for øget biodiversitet 

 

 Nuværende 

anvendelse i ha 

Løvskov 450 

Nåleskov 520 

Lysåben natur 150 

Våd natur 30 

Total 1.150 

Hegnslængde 16,5 km 

 

Særlige arter 
I området er der globalt truede arter: Bred vandkalv, Lys 
skivevandkalv, Argusblåfugl, Sort træmuldsvirreflue, Prægtig 
mælkehat, samt bilag IV-arterne Grøn mosaikguldsmed, Stor 
ildfugl og Bechsteins flagermus. 

 


