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Indledning:  

I forbindelse med ansøgning om og planlægning for mulig råstofindvinding på areal matr. nr. 2h, 
Glatved By, Hoed og 3l Hoed By, Hoed (se Bilag 2) er der foretaget en gennemgang af arealet med 
henblik på at vurdere områdets biologiske beskyttelsesværdier. Hovedvægten er lagt på de på 
arealer der jf. miljøportalen er udpeget som §3 beskyttet overdrev jf. Naturbeskyttelsesloven. 

 

Arealbeskrivelser: 
Såvel arealerne på matrikel  matr.nr. 2h Glatved By, Hoed og 3l Hoed By, Hoed og de omliggende 
arealer omfatter dyrkede arealer med intensivt planteavl. Flere af de omliggende dyrkede arealer er 
tidligere råstofarealer (se bilag 1), hvor gamle skelgrænser står som skrænter i landskabet, 
driftsbygninger eller andre anlæg. Nord for matr. nr. 2h er et areal tilplantet med tilsyneladende 
med jagtligt formål som primære funktion.  

Omkransende hele matr.nr 2h og langs vestsiden af matr. nr. 3l findes der (overvejende 
løvfældende) læhegn i matrikelskellet. Læhegn som omkranser matriklen 2h Glatvej By omfatter 
overvejende løvfældende hegn, men variabel sammensætning af træer og buske. Mod vest og nord  
vest ses et  plantet 1-3 rækket læhegn med blandende træer (Ahorn, Hvidtjørn, Stilkeg, 
Fuglekirsebær enkelte strækninger med gran). Mod syd og i nordlige del af østlige læhegn mere 
naturligt og buskpræget læhegn (se foto nedenstående) domineret af Slåen iblandet partier med 
brombær, Almindelig Hyld, Stilk-Eg, Benved, Fuglekirsebær og enkelte steder Bukketorn. 

Alle ovennævnte dyrkede/plantede arealer, dvs. både marker og læhegn rummer ikke 
naturinteresse, som er væsentlige eller bliver berørt af en råstofindvinding.  

 

Foto: Læhegnet langs sydkanten af matr.nr. 2h Glatved By, Hoed. Læbæltet er et fint løvfældende 
læhegn, men en god blanding af løvfældende træer og buske. Læbæltet kan være naturligt og er 
vokset op selv. 
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De efterfølgende område-betegnelser henviser til arealafgrænsningerne vist på kortet på bilag 2. For 
område A er vedlagt et samlet besigtigelsesskema med artsliste i bilag 3. 

Område A:  

Omfatter del af et §3-område af typen overdrev. De terrænmæssige forhold på området er ret 
specielle og vurderes at være resultat af tidligere tiders jordarbejde tilbage i 1940-50 erne, hvor så 
dele af områderne efterfølgende engang i 1980erne er retableret til landbrugsformål. (se bilag 1). 
Området i sin helhed omfatter arealer med veludviklet kalkpræget overdrev med højt naturindhold. 

Den sydlige del af arealet omfatter en flad ”gryde” i terrænnet område med en meget fin og artsrig 
overdrevsvegetation. Skrænterne i den syd-sydvestlige del af arealer rummer også overdrev, men af 
en mere artsfattig og tydligt nærings-præget type. Mod nord rejser arealet sig gradvist i forhold til 
omgivende arealer og ligger på den nordlige del som en tungeformet vold, som ligger væsentlig over 
omgivende terræn og derfor kun i begrænset omfang er præget af den intensive drift på 
nærliggende arealer. 

På partier er området helt eller delvist  vegetationsfrit og rene flader af flint/kalksten er eksponeret 
og afslører underliggende jordbund (se nedenstående foto).  Med baggrund i terrænet observeret i 
felten og de forhold der fremgår af kort-portalerne med historiske kort, så syntes området at være 
et tidligere råstofområde. På gamle luftfotos (se bilag 1 fotos fra 1954) ses store tunger i landskabet 
som antyder enten afgravning eller påfyldning .  Den nordlige vold syntes stort set at være opbygget 
af flint- og kalksten og kan måske være et fyldområde for overskydende materialer af dette i 
forbindelse med tidligere afgravning. 

 

Foto: Typisk skræntparti på den 
nordlige del af volden med spredt 
opvækst af slåen.Med jævne 
mellemrum ses  vegetationsfrie 
arealer, hvor flinte-/kalksten træder 
frem. 
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Foto: Nordlige del af lokalitet A, set fra nord mod syd – dvs. ansøgte matrikel er det grønne området 
til højre i billedet. Man ser tydligt at arealet har karakter af en vold eller dæmning, med fin 
overdrevsvegetation og spredt opvækst af buske (primært Hvidtjørn og Slåen).  

 

Foto: Typisk parti fra den lave (sydlige) del af overdrevet med arter som Eng-Havre, Bakke-Jordbær, 
Hvid Snerre, Lancet-Vejbred, Håret Høgeurt, Hvid Kløver m.fl.  
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Område B:  

Delvist plantet tætvokset (20-30 år gammelt) skovparti, med Eg, Ahorn, Fugle-kirsebær. De 
nordligste 20% af området dog lidt ældre trævækst på skrænterne ned mod de lavereliggende 
lysåbne overdrev. 

Arealet rummer ingen væsentlige naturinteresser og rummet ikke beskyttede naturtyper på de 
arealer som ligger udenfor de udpegede §3-område. Der er ikke konstateret hule eller udgåede 
træer på arealet som vurderes at rumme yngle-/rastepladser for flagermus eler hulrugende fugle. 

Område C:  

Dyrket areal der ikke rummer beskyttet natur. 

 

Øvrige naturforhold 

Bilag IV-arter. 

Flagermus: Der er ikke registreret bilag IV arter i forbindelse med besigtigelsen. Der er ikke fundet 
egnede træer i området til raste- eller ynglepladser for flagermus. Områdets læhegn, overdrev og 
skovarealer må dog formodes at blive benyttet af fouragerende flagermus, særligt omkring de 
naturlige skelhegn må antages at være tilknyttet en del insekter, som kan danne fødegrundlag for 
flagermus.  

Markfirben: De lysåbne dele af overdrevene må formodes at kunne rumme bestande af markfirben . 
Østvendte skrænter og de mange hulheder,  der må antages at være i underlaget givet dets 
opbygning af håndstore flinte- og kalksten er oplagte raste- og overvintringssteder for firben. 
Ligeledes findes Mark-firben i mange af de øvrige nuværende og tidligere råstofgrave omkring Balle 
og Glatved og det må være nærliggende at tror, at arten derforogså kan forekomme på 
overdrevsarealerne i område A. Kombinationen af vejrforhold og årstid muliggjorde dog ikke positiv 
registrering af arten.  

Uagtet dette, er det ikke vurderingen af råstofgravning på de ansøgte arealer,  vil have nogen 
væsentlig betydning for bevaringsstatus for nogen af de ovenstående arter.  For så vidt angår Mark-
firben vil en åbning af råstofgravning på omgivende arealer formentligt have en mindre til moderat 
positiv effekt på bestanden da det vil resultere i større arealer med egnede forhold for arten. 

Det vurderes ikke, at der er andre bilag IV-beskyttede arter, som vil kunne forekomme på arealerne. 

Det er vigtigt at bemærke at registreringerne er foretaget i slutningen af september. Artslister og 
registreringer kan derfor ikke antages at være komplette. Det er dog sikkert at de primære 
naturinteresser knytter sig til område A og at området allerede med nuværende vidensgrundlag må 
betragtes at have en høj naturværdisætning. 
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Sammenfattende konklussion. 
 

Der er ingen væsentlige naturinteresser tilknyttet de ansøgte arealer. Under forudsætning af, at der i 
graveplanen for området overholdes normale respektafstande og anlæg på gravegrænser mod skel, 
så vurderes indvinding på den ansøgte arealer ikke at konflikte med de nuværende naturinteresser 
på de tilstødende arealer.  Særligt mod de §3 beskyttede arealer med overdrev skal der være fokus 
på at undgå at grave så tæt at skrænterne kan skride på det nuværende terræn. Nærmere plan for 
dette kan udvikles og det er også muligt at understøtte og forbedre de nuværende overdrevsarealer 
gennem en efter en behandlingsplan, der har fokus mod dette. 
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Bilag 1.  

Historiske luftfotos af de undersøgte areal på matrikel nr. 2h 
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