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Baggrunden for at vi skriver til dig omkring Fårefolden, er at kommunen har modtaget en række 

henvendelser fra beboere i området, efter at vegetationen på dele af arealet er blevet fjernet med maskine 

i slutningen af marts i år. Vi har tidligere talt i telefon sammen om emnet.  

 

Denne mail er ment som en oplysning om de regler, der gælder vedrørende naturbeskyttelse for området. 

 

Fårefolden er registreret som et område med naturtypen overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 

§ 3. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter nærmere bestemte naturtyper - herunder overdrev- mod 

tilstandsændringer. I bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper (Bek 1172 af 20/11 2006) er der dog en 

undtagelsesbestemmelse vedrørende § 3 beskyttelsen. Overdrev, og andre naturtyper, der før den 1. juli 

1992 er beliggende i byzone eller sommerhusområde er undtaget naturbeskyttelseslovens forbud mod 

tilstandsændringer, med mindre der er tale om ændringer til landbrugsformål.  

Med andre ord: Ændring af tilstanden på overdrevet på fårefolden er lovlig i forhold til §3, så længe det ikke 

er til landbrugsformål/ opdyrkning. 

 

I 2009 er der ved kommunens generelle tilsyn og undersøgelse af forekomsten af bilag IV- arter i området 

omkring Handrup, Egsmark og Dråby, konstateret en forekomst af markfirben på Fårefolden.   

 

Markfirben er opført på det såkaldte EU habitatdirektivs bilag IV (deraf betegnelsen bilag IV-art). På bilag IV 

er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Danmark (og de 

øvrige medlemslande) skal sikre de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges 

ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Denne 

bestemmelse  fremgår af naturbeskyttelseslovens § 29a. 

Markfirben yngler på solvendte (sydvendte) skråninger med veldrænede, løse jordtyper og 

sparsom  vegetation. Ynglesuccessen er betinget af at æglægningen kan foregå på sådanne varme 

solvendte skråninger,  hvor der er partier med  bar jord eller sand. Typisk fra midten af april ses markfirben 

som er kommet frem fra vinterdvale. Æglægningen foregår på et tidspunkt fra begyndelsen af juni til 

begyndelsen af juli.  Raste- og fourageringsområderne kan godt strække sig over et større areal end de 

egentlige ynglesteder. Typisk benyttes også sydvendte arealer med vekslende vegetation – åbne arealer 

med lav eller ingen vegetation og steder med spredte buske og træer.    

 

I tilfældet Fårefolden, er det kommunens vurdering, at markfirbens mest sandsynlige ynglesteder befinder 

sig på egnede arealer på den ret stejle sydvendte skråning ned mod sommerhusene for foden af bakken, jf. 

kortbilaget. På grund af den sydlige skrånings relativ tilvoksede karakter med få steder med bar 

jord/sparsom vegetation, vurderes det dog at bestanden af markfirben er af begrænset størrelse. I 

forbindelse med registreringen i 2009, er markfirben også observeret på fårefoldens øvre sydvendte del. 

Det har sandsynligvis været tale om fødesøgende individer. 

 

Fjernelse af vegetationen på Fårefoldens nordside, top og øvre del af den sydlige side, vurderes ikke at have 

forringet markfirbens muligheder for at yngle eller søge føde. Tidspunktet for indgrebet, marts måned, var 

før markfirben kommer frem fra vinterdvale, og det vurderes derfor ikke at indgrebet har påvirket dem. 

 

 

I forbindelse med evt. fremtidig beskæring eller fjernelse af vegetation på den sydlige skråning af 

Fårefolden, anbefaler kommunen til at Grundejerforeningen foretager dette i tidspunktet november til 



marts (hvor markfirben er i vinterdvale), og på en måde der er mere skånsom ved at der efterlades partier 

med buske/ træer eller høj græs. Det afgørende er, at  man ikke nulstiller hele skråningen maskinelt med 

jordbehandling på en gang over hele fladen. Nedskæring af krat vil faktisk være fint ift. Firbenene. 

   

Har du spørgsmål til noget af ovenstående er du velkommen til at kontakte mig. 
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Billeder fra den øvre sydvendte del af Fårefolden. 

 
Billede fra 27.11 2014 – Syddjurs Kommune 

 



 
Billede fra 23.3.2015 – Erik Gehlert 

 

 
Billede fra 28.4.2015 – Syddjurs Kommune 

 


