
 

Åbent brev 

Til Kommunalbestyrelsen  
Bornholm, d. 24. januar 2021 

 

 

Plan for Grøn struktur i Rønne Syd strider mod lovpligtige beskyttelseshensyn til flagermus 

og markfirben 
 

Kommunalbestyrelsen skal på sit møde d. 28. januar 2021 tage stilling til en plan for den grønne struktur 

omkring de områder, der ønskes bebygget i Rønne Syd. Denne plan strider efter DN Bornholms opfattelse 

mod kommunens lovmæssige forpligtelser til at beskytte markfirben og flagermus.  

Det gør den fordi: 

1. En maskinel oprensning af den grøft, der støder op mod de eksisterende parcelhuse i løkke-

kvarteret, kan ikke finde sted uden at ødelægge markfirbenenes levesteder. Det er her de fleste 

markfirben bor. 

2. De gamle popler der er udset til fældning, er gamle hule træer. Ifølge flagermuskyndige anvendes 

de anvendes med stor sandsynlighed af flagermus. Det bør afklares om træerne anvendes som 

overvintringssted, eller som yngle- og rastepladser om sommeren.   

3. Arealerne, hvor markfirbenene i dag lever og søger føde, reduceres og opsplittes, og markfirbenene 

henvises til nye områder. 

Vi vil opfordre kommunalbestyrelsen til at vente med at vedtage et oplæg til grøn struktur, indtil det er 

afklaret, hvor i området der er markfirben, og om poplerne er opholds- og rastested for flagermus. Den 

afklaring kan først ske i sommeren 2021.  

DN Bornholm mener, at kommunen med den grønne struktur er inde på gode tanker om at sikre levesteder 

for disse beskyttede arter, på trods af byggeønsker. Denne beskyttelse skal dog være reel og tilstrækkelig, 

ellers bliver der tale om ’grønvaskning’.  

 

Venlig hilsen 

 

Anna Sofie Poulsen 

DN Bornholm 

BILAG I bilaget har vi vist uddrag af monitoreringsrapport for markfirben på friareal i Rønne Syd, samt af 

Miljøstyrelsens forvaltningsplan for flagermus.  



 
BILAG 

 
 Monitering af markfirben på friareal i Rønne Syd, september 2020 – uddrag af den rapport som 

Bornholms Regionskommune har fået udarbejdet. 

”Generelt er det vigtigste middel til at reducere konflikter i forbindelse med anlægsarbejder, bevarelse af 

nøglebiotoper såsom ynglesteder og vigtige levesteder, samt at sikre sprednings- og vandringsveje. 

Biotoppleje og biotopgenopretning kan ofte styrke de berørte bestande, så de bedre modstår ændringer af 
levestedet og øget dødelighed som følge af anlægsarbejderne og den øgede trafik.  
 
Nyskabte levesteder mangler dog ofte fødegrundlag samt den heterogenitet, der er nødvendigt for at 

markfirbenet kan overleve, og levestederne kan først forventes at fungere efter nogle år. 

Uden for yngletiden opholder markfirbenet sig indenfor få hundrede meter fra yngleområdet, opsplittes 

bestanden pga. vejbyggeri, husbyggeri eller lignende, vil dette kunne være en trussel, da en del markfirben 

årligt dræbes i trafikken, når de krydser vejen i dagtimerne. Det bør derfor sikres, at en bestand af 

markfirben, som rammes af en sådan opsplitning, sikres ved at de terrænelementer, som er nødvendige for 

at markfirbenet kan trives er til stede på begge dele af den opsplittede biotop. 

I forbindelse med moniteringen, er det fordelagtigt, hvis der bliver foretaget mindst 3 besøgsrunder fordelt 
på:  
-et forårsbesøg ultimo april/maj, hvor man eftersøger markfirbenet på solepladser i nærheden af velegnede 
overvintringslokaliteter  
-et besøg i juni/juli, hvor markfirbenet er meget aktivt i forbindelse med fødesøgning,  
-samt i eftersommeren, hvor velegnede æglægningslokaliteter opsøges med henblik på at finde 
nyklækkede markfirben.  
Moniteringen blev gennemført d. 12., 13. og 14. september, 2020, og der vil efter aftale med 

Regionskommunen blive gennemført yderligere monitering på velegnede dage i april-maj, 2021, med 

henblik på at få et bedre overblik over bestandsstørrelse og foretrukne delarealer.” 

 

Kilde: Miljøstyrelsen 

 



 
Fra Forvaltningsplan for flagermus: 
 
Fældning af træer 
Det første man skal sikre sig er, om der er flagermus i træet. Dette kan som nævnt være vanskeligt, 
men i sommerhalvåret, hvor flagermusene er aktive, kan det gøres ved lytning i de sene aftentimer 
eller i de tidlige morgentimer. I vinterhalvåret, hvor flagermusene er i dvale, er det meget ofte helt umuligt 

at finde ud af om træet er beboet eller ej. 

Ifølge gældende lov (Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og 
handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt) er det ikke tilladt at fælde hule træer og træer med 
spættehuller i perioden 1. nov.-31. aug. Set alene ud fra flagermusenes biologi er det vanskeligt at fjerne 
et træ med flagermus uden at det er til skade for dyrene. 
 

 


