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1 Resume 

Lokalplanforslaget åbner for muligheden for opførelse af etagebebyggelse på Sø-
lystvej 1-3 i Silkeborg. Planen vil samtidig sikre, at bebyggelsens fælles friarealer 
får en naturlig sammenhæng med det offentligt tilgængelige parkareal langs Silke-
borg Langsø. Bebyggelsen forudsætter, at der fælles enkelte ældre træer.  

Indeværende notat udgør et bidrag til miljøvurdering af lokalplanforslaget, hvor det 
konkrete formål med notatet er at beskrive og vurdere forekomsten af bilag IV-arter 
og beskyttede fugle i tilknytning til lokalplanområdet samt vurdere lokalplanforsla-
gets potentielle påvirkning af disse arter. 

Formålet med notatet er således at undersøge lokalplanområdet (lokaliteten) med 
henblik på forekomst og egnethed for habitatdirektivets1 bilag IV-arter samt fugle 
omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet2, da der for enkelte arter fra begge grupper 
er en formodning om, at de anvender arealet og de nære omgivelser som levested.  

Lokaliteten blev besigtiget ad tre omgange d. 1 juli, 2. september og 11. september 
2015. Ved feltundersøgelserne blev der foretaget flagermuslytninger og lokalite-
tens egnethed for flagermus, padder, odder og beskyttede fugle blev vurderet.  

Ved flagermuslytningerne blev der registreret fire arter af flagermus: troldflager-
mus, dværgflagermus, brunflagermus og vandflagermus, hvor særligt trold- og 
dværgflagermus var knyttede til lokaliteten. Arterne blev set fouragerende på lokali-
teten, hvor de vigtigste fourageringsområder var de to ældre egetræer og kastanje-
træet (delområde b) samt elletræerne (delområde c og d). Lokaliteten udgør såle-
des et velegnet levested for flagermus. Da lokalplanforslaget lægger op til, at flere 
af lokalitetens træer samt det meste af tagrørsbæltet bevares, så vurderes lokalite-
ten også fremadrettet  efter realisering af lokalplanen - at kunne fungere som fø-
desøgningsområde for flagermus. Byggeri på lokaliteten vurderes ikke at påvirke 
flagermusbestande i Silkeborg negativt. 

Flere af elletræerne samt de to egetræer har hulheder, sprækker og/eller løst bark, 
der gør dem egnede for flagermus som raste- eller yngleområder. Der blev dog i 
forbindelse med feltundersøgelserne ikke registreret ynglekolonier af flagermus, 
men det kan ikke udelukkes, at trold- og/eller dværgflagermus anvender hulhe-
derne i træerne i dele af året. Såfremt nogle af de flagermus-egnede træer fældes 
jf. situationsplanen, kan det betyde, at individer af trold- og/eller dværgflagermus, 
som evt. benytter disse træer, flytter fra lokaliteten. Da der findes andre egnede lo-
kaliteter for disse flagermusarter i nærheden, vurderes påvirkningen ved at fælde 
træerne i delområde B at være begrænset. De samlede bestande i Silkeborg-om-
rådet vurderes ikke at blive påvirket af træfældningen. 

Hvis træer med hulheder skal fældes, bør det af hensyn til potentielt ynglende og 
rastende flagermus kun foregå i perioden ultimo august til medio oktober eller ul-
timo april til primo juni. Fældning af hule træer i perioden uden for september-okto-
ber kræver dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen, som udstedes af Natur-
styrelsen. 

                                                      
1 Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF). 
2 Rådets Direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF). 
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Den østlige del af lokaliteten omkring Frøbækken vurderes at udgøre et vigtigt ha-
bitat for odder og isfugl i isvintre og generelt som en del af spredningskorridoren for 
odder. Rørskoven er et muligt ynglested for blishøne og knopsvane. Lokaliteten 
vurderes ikke at udgøre vigtige levesteder for andre beskyttede arter. Lokalplanfor-
slaget lægger op til, at en stor del af vegetationen ved Frøbækkens udløb bevares, 
hvilket mindsker potentielle forstyrrelser af de nævnte arter. Det vurderes således, 
at påvirkningen af de nævnte arter vil være lav og inden for lokalplanområdet og 
uden betydning for bestandene i Silkeborgsøerne. 

2 Formål 

Baggrunden for dette notat er bidrag til miljøvurdering af lokalplanforslag på Sølyst-
vej 1-3 i Silkeborg. Notatet er udarbejdet udelukkende med udgangspunkt i situati-
onsplanen (Bilag C). 

Geopartner udarbejder forslag til lokalplan, og har i den forbindelse bedt COWI om 
at beskrive og vurdere forekomsten af bilag IV-arter og beskyttede fugle i tilknyt-
ning til lokalplanområdet. 

I dette notat beskrives beskyttede dyre- og fuglearter, som potentielt kan fore-
komme i og i umiddelbar tilknytning til det område, der udarbejdes lokalplanforslag 
for (i det følgende kaldet lokaliteten). I forbindelse med beskrivelsen af de enkelte 
arter, foretages en vurdering af, hvilken påvirkning ændringen af lokalitetens til-
stand kan have på de beskrevne arter. 

3 Baggrund 

Lokaliteten ligger på Sølystvej 1-3 i Silkeborg by. Lokaliteten afgrænses mod syd 
af Silkeborg Langsø og mod øst af Christian d. 8's vej /Borgergade (Figur 3-1). 
Mod nord og vest afgrænses lokaliteten af et villakvarter. Lokaliteten ligger i by-
zone, med bymæssig bebyggelse/trafikeret vej på nabo-arealerne. Fra Sølystvej til 
søen løber vandløbet Frøbækken på den østlige del af arealet. 

I dag anvendes lokaliteten dels rekreativt og dels som parkeringsplads. Græsområ-
derne var slået ved besigtigelsen den 1. juli, men slås tilsyneladende ikke senere 
på året. Græssets længde har ingen påvirkning på de arter, som vurderes i dette 
notat. 

Lokaliteten ligger ved Silkeborg Langsø ca. 600-700 m øst for Odden, som blandt 
andet rummer Lysbro Skov og Horsnæs Odde. Silkeborg Slotsruin ligger få hund-
rede meter syd for lokaliteten. Desuden er der i nærområdet haver med spredte 
gamle træer og ældre bygninger (jf. kommunikation Silkeborg Kommune).  
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Figur 3-1 Arealet omfattet af lokalplanforslaget. Lokaliteten er inddelt i seks delområder (A-

F) i forbindelse med flagermusundersøgelserne. Rød prik markerer et træ med 

tydelige hulheder, sprækker eller løst bark. 

4 Lovgivning 

Habitatdirektivet3 stiller krav om, at de enkelte medlemslande udpeger og sikrer 
områder til beskyttelse af visse arter og naturtyper, såkaldte habitatområder. Her-
udover, skal medlemslandene sikre yngle- og rasteområder for de arter, der er an-
ført på direktivets bilag IV (såkaldte bilag IV-arter). Denne beskyttelse er generelt 
gældende og dermed også uden for habitatområderne. 

Fuglebeskyttelsesdirektivet4 stiller krav om, at de enkelte medlemslande udpeger 
og sikrer områder til beskyttelse af fugle anført på direktivets bilag I (jf. direktivets 
artikel 4 stk. 1) samt regelmæssigt tilbagevendende trækfugle, der forekommer i 

                                                      
3 Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF). 
4 Rådets Direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF). 
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antal af national eller international betydning (jf. direktivets artikel 4 stk. 2). Disse 
arter er således særligt beskyttede inden for fuglebeskyttelsesområderne. 

Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet er implementeret i dansk lov via 
bl.a. naturbeskyttelsesloven5 og habitatbekendtgørelsen6. I forhold til den generelle 
beskyttelse af bilag IV-arter bestemmer naturbeskyttelseslovens § 29 a og habitat-
bekendtgørelsens § 11, at der ikke må ske beskadigelse eller ødelæggelse af 
disse arters yngle- eller rasteområder. 

Af artsfredningsbekendtgørelsens7 fremgår blandt andet, at alle arter af padder og 
alle arter af flagermus er fredet. Det bemærkes endvidere, at hule træer er beskyt-
tede jf. artsfredningsbekendtgørelsens § 6 stk. 4, der siger "Hule træer og træer 
med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november - 31. august". En even-
tuel fældning af træer med hulheder i ovennævnte periode vil således kræve di-
spensation fra Naturstyrelsen. 

5 Metode 

Lokaliteten er beskrevet med vægt på egnethed for bilag IV-beskyttede arter. 
Træer og trægrupper på lokaliteten er desuden beskrevet. Under hver art er en 
kort beskrivelse af arten, samt en vurdering af, hvorledes arten vil blive påvirket af, 
at lokalplanforslag for Sølystvej 1-3 bliver realiseret i form af en ny bebyggelse 
med etageejendomme. 

Lokaliteten er besigtiget 1. juli 2015. Ved denne besigtigelse er lokalitetens eg-
nethed som levested for relevante bilag IV-arter vurderet, herunder træernes eg-
nethed som yngle/rastested for flagermus. Solen gik denne dato ned kl. 21.57, og 
der er derfor foretaget lyd-optagelse fra kl. 22.00 til kl 00.30, hvor flagermus er ak-
tivt føde-søgende. 

Ved første lytning var det vindstille, og temperaturen lå på ca. 15 °C. Vejret var helt 
klart, og der forekom ikke nedbør i lytningsperioden. Forholdene var således opti-
male for flagermuslytning. Umiddelbart inden lydoptagelserne blev træerne under-
søgt for forekomster af hulheder, sprækker, løst bark m.v.  

Lydoptagelser af flagermus blev gentaget den 2. september 2015 fra kort før sol-
nedgang (20.15) og 3,5 time frem. På dette tidspunkt af året er flagermusene så 
småt ved at vende tilbage til overvintringsområderne og derfor mere spredt fore-
kommende i landskabet. Ved anden lytning forekom der en smule nedbør, umid-
delbart inden lytningen blev påbegyndt. Under lytningen holdt det tørt på nær den 
sidste time, hvor der var støvregn. Skydækket var på ca. 50-60% under lytningen. I 
hele tidsrummet blæste det fra sydvest med en vindstyrke på 6 m/s  dvs. vinden 
kom ind ude fra søen. Temperaturen lå på ca. 13 °C. Vejret var således ikke opti-
malt for flagermuslytning. 

                                                      
5 LBK nr. 951 af 03/07/2013 - Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 
6 BEK nr. 408 af 01/05/2007 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale natur-

beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
7 BEK nr. 330 af 19/03/2013 - Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af til-

skadekommet vildt. 
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Da vejret ikke var optimalt for flagermus ved undersøgelsen den 2. september, 
blev et tredje besøg gennemført den 11. september fra kl. 20.00 til 21.30. På 
denne aften var der svag vind (2-4 m/s), overskyet og en temperatur på ca. 13 °C. 
Det regnede umiddelbart før undersøgelsen startede, men under selve undersø-
gelsen dryppede det kun periodevist. Vejret var ved denne lejlighed godt nok i for-
hold til tilfredsstillende lytning. 

6 Eksisterende forhold 

6.1 Botanik 
I den nordøstlige og østlige del af lokaliteten løber vandløbet Frøbækken. Frøbæk-
ken har grøft- eller kanalagtig karakter, og dens forløb er ændret i 2013 eller 2014, 
således at den nu slår et knæk i den nordlige ende, mens den tidligere var en helt 
lige rende. Vandløbet har sten langs kanterne i den nordvestlige del samt spredt 
vegetation af lidt bladet rør- og kratsump samt div. ruderater (for samlet planteliste 
se vedlagte Bilag A). Ved besigtigelsen var vandet i vandløbet uklart. 

Vest for Frøbækken er der to græsarealer  et nordligt og et sydligt, der adskilles 
af en sti. Ved det nordlige græsareal vokser en rødel og et egetræ. Vest for disse 
træer er der en parkeringsplads. Det sydlige græsareal strækker sig i hele lokalite-
tens bredde - opdelt to steder af rødel og egetræer (se i øvrigt Bilag A). 

Langs søbredden ved Silkeborg Langsø er der i den østlige del en bræmme af rør-
sump (se i øvrigt Bilag A). I den vestlige side af lokaliteten er der mere åbent ud til 
søen, og søbredden har en lavere bevoksning, med undtagelse af et stor piletræ 
og en rødel. 

Bemærkning vedr. japansk pileurt.

Der blev registreret japansk pileurt på lokaliteten. Japansk pileurt er en invasiv art. Planterne kan 

blive flere meter høje og stå så tæt, at de bortskygger de øvrige planter. Planterne kan også øde-

lægge f.eks. fundamenter, da de har en evne til at vokse igennem f.eks. asfalt og beton. Planterne 

kan skyde fra selv små (1 cm lange) stængelstykker og blive til nye planter. Det bør sikres, at arten 

ikke spredes utilsigtet i anlægsfasen. 

For mere information se: 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/beka-

empelse-japansk-pileurt/ 

6.2 Flagermus 
I Danmark findes 17 arter af flagermus, som alle er omfattet af habitatdirektivets bi-
lag IV. Af disse er otte tidligere registreret i Midtjylland; brunflagermus, damflager-
mus, dværgflagermus, langøretflagermus, pipistrelflagermus, sydflagermus, trold-
flagermus og vandflagermus.  

Registrerede flagermusarter 

I nedenstående tabel er kort opsummeret, hvilke af ovenstående arter, der blev re-
gistreret på lokaliteten ved feltundersøgelserne samt disse arters aktivitet og fore-
trukne yngle- og rateområder (se i øvrigt bilag B).  
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Tabel 6-1 Registrerede flagermusarter, aktivitet, samt lokalitetens funktion for den enkelte 

art. F, R og Y angiver henholdsvis fødesøgningsområde, rasteområde og yngle-

område. () angiver mulige funktioner 

Art Registreret 

ved besigti-

gelse 

Aktivitet 

J: jagende 

S: Sociale 

kald 

Faglig vurdering af 

lokalitetens funktion 

Y: yngleområde 

R: rasteområde  

F: fødesøgning 

Brun Flagermus 

Sommer- og vinterophold i hulheder i 

træer.

Ja J F 

Damflagermus 

Sommerophold i huse og kirker, vinter-

ophold i kalkgruber. 

Nej - - 

Vandflagermus 

Sommerophold i træer, vinterophold i hu-

ler, miner mv. 

Ja J F 

Langøret flagermus 

Sommer- og vinterophold i træer og især 

åbne lader og kirkeloft. 

 

Nej - - 

Dværgflagermus 

Sommer- og vinterophold i træer og byg-

ninger. 

 

Ja J, S F (R, Y) 

Pipistrelflagermus 

Sommer- og vinterophold i bygninger. 

 

Nej - - 

Troldflagermus 

Sommer- og vinterophold i træer og byg-

ninger. 

 

Ja J, S F (R, Y) 

 

6.2.1 Flagermustræer 
For at dokumentere, hvorvidt træer i lokalplanområdet kan udgøre yngle- eller ra-
steområder for bilag IV-arterne af flagermus, blev lokalplanområdet opdelt i seks 
delområder; a) søbredden, b) de to store egetræer og kastanjetræet i den vestlige 
del af lokaliteten, c) gruppe af elletræer centralt på lokaliteten, d) elletræerne langs 
med Borgergade, e) mindre træer/buskads på parkeringsplads og f) egetræ og el-
letræer ved Frøbækken i den nordlige ende af lokaliteten (Figur 3-1, Figur 6-1 og 
Figur 6-2). Her er der eftersøgt flagermus samt lavet en vurdering af, hvorvidt træ-
erne er flagermus-egnede. 
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På lokaliteten er der flere træer, der potentielt er egnede som yngle- og/eller raste-
områder for flagermus. 

 

Figur 6-1 Oversigtsfoto over lokaliteten set fra øst mod vest. I forgrunden ses be-

plantningen omkring Frøbækken, i centrum ses gruppen af elletræer (del-

område c) og bagerst ses de to store egetræer og kastanjetræet (delom-

råde b). 

 



  
10/30 Notat om bilag IV arter ved Sølyst 1-3, Silkeborg 

http://projects.cowiportal.com/ps/A072519/Documents/03 Project documents/Notat om bilag IV-arter ved Sølyst 1-3_rettet jf KS.docx 

 

Figur 6-2  Oversigtsfoto over området set fra nordøst mod syd. Til venstre ses grup-

pen af elletræer (delområde c) og til højre ses de to store egetræer og 

kastanjetræet (delområde b). 

Delområde a 

Langs kanten af søen er en bræmme med tagrør (uden for lokalplansområdet) 
(Figur 6-3). I den vestligste ende af lokaliteten er der en åbning i tagrørsbevoks-
ning, og vandkanten er således åben.  

 

Figur 6-3  Søbredden langs områdets sydlige grænse (delområde a). Billedet viser buske 

og små træer samt bræmmen af tagrør.  

Ud over tagrørsbevoksningerne, så er området ud til søen er delvist groet til i min-
dre træer og buske (Figur 6-3). I øst står et par piletræer og centralt findes både pil 
og rødel. Ingen af disse træer er egnede for flagermus. I den vestlige del står to 
større og ældre træer på ca. 15 m (piletræer/elletræer)  et piletræ og en rødel 
(Figur 6-4). Piletræet og elletræet har hulheder/løs bark, der potentielt kan benyttes 
som yngle- og/eller rastetræ for flagermus. 
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Ved feltundersøgelserne den 1. juli blev der ca. 0,5 time efter solnedgang registre-
ret troldflagermus, der fløj mellem delområde c og a og langs søbredden i østligt 
retning. Efterfølgende jagede troldflagermus i området mellem delområde c og d. 

Herudover fouragerede vandflagermus lige over vandoverfladen på søen i den åb-
ning, som er i tagrørene i delområdets vestlige del. Arten var således nær søbred-
den på lokaliteten, hvilket sandsynligvis skyldes, at der er mange insekter nær 
bredvegetationen. Ved undersøgelserne d. 2. september blev der ikke registreret 
vandflagermus over søen. Dette kan skyldes, at det blæste fra sydvest dvs. fra 
søen og ind mod lokalplanområdet. Den 11. september, hvor der kun var svag 
vind, blev der igen registreret individer af vandflagermus over søen. Vandflager-
mus blev identificeret både visuelt og ved lydoptagelse.  På baggrund af observati-
onerne vurderes, at vandflagermus regelmæssigt anvender vandfladen ud for loka-
liteten ved fødesøgning. 

 

 

Figur 6-4 Piletræ og elletræ ved søbredden i lokalitetens sydvestlige hjørne (delområde a). 

Delområde b 

Delområdet omfatter to gamle egetræer og en stor hestekastanje, der vokser lige 
syd for parkeringspladsen. Egetræerne er ca. 20 m høje og har flere døde grene 
og hulheder samt sprækker/løst bark. Egetræerne vurderes at være potentielt eg-
nede som yngle- og/eller rastetræ for flagermus (Figur 6-5, Figur 6-6). Der er ikke 
observeret hulheder i kastanjetræet og det vurderes ikke at indeholde mulige 
yngle- eller rastepladser for flagermus. 
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Figur 6-5  De to egetræer og kastanjetræet i lokalitetens sydvestlige del (delområde b).  

 

 

Figur 6-6  Hulheder, sprækker/løst bark og døde grene i egetræernes 

trækroner (delområde b).  
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Ved besigtigelsen d. 1. juli 2015 blev der kort efter solnedgang registreret tre indivi-
der af Pipistrellus sp. (sandsynligvis dværg- eller troldflagermus), der fløj fra ege-
træerne og mod nordvest og sydøst. I løbet af lytningen blev der flere gange regi-
streret dværg- og troldflagermus, dog uden at disse blev erkendt visuelt.  

Ved undersøgelsen d. 2. september jagede individer af dværg- og troldflagermus 
omkring trækronerne på egetræerne og kastanjetræet samt ud i det åbne område 
mod elletræerne mod sydøst. Antallet af flagermus er svært at estimere, men det 
vurderes, at der var færre end fem ad gangen omkring træerne. Flagermusene 
blev registreret fra omkring to timer efter solnedgang. To individer fløj også mellem 
egetræerne og birketræet på parkeringspladsen (delområde e). Flyvehøjden var 
ca. 10-20 m. Ved undersøgelsen 11. september blev der ligeledes registreret ja-
gende individer af dværg- og troldflagermus omkring træerne samt sociale kald fra 
troldflagermus i området mellem egetræerne og elletræet ved søen. 

På baggrund af observationerne vurderes det, at troldflagermus og dværgflager-
mus regelmæssigt fouragerer omkring træerne i delområdet.  

Delområde c 

Elletræerne, der vokser centralt i den sydliglige del af området (delområde c), er 
ca. 15 m høje og har enkelte, synlige hulheder. Det vurderes, at 2-3 af træerne er 
potentielt egnede som yngle- og/eller rastetræ for flagermus (Figur 6-7, Figur 6-8). 

 

Figur 6-7 Hulheder og sprækker i elletræer, der vokser i delområde c. Træerne er marke-

ret med rød på Figur 3-1. 

Under to af flagermusundersøgelser (1. juli og 2. september) blev der registreret in-
divider af dværg- og troldflagermus flyvende omkring træerne (fra ca. 30-35 min. 
efter solnedgang), med den største aktivitet i området øst for træerne hen mod del-
område d samt langs med søen (delområde a). 
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Under flagermuslytningen den 2. september blev der registreret dværgflagermus 
både visuelt og ved lydoptagelser. De fløj relativt lavt under trækronerne ca. 4-6 
meter oppe over jorden. Flyvemønstret var flakkende med mange retningsskift. Der 
blev ca. 1½ timer efter solnedgang registreret en flagermus ved samme frekvens, 
men den blev ikke erkendt visuelt.  

På baggrund af observationerne vurderes det, at dværgflagermus og troldflager-
mus fouragerer omkring træerne i området.  

 

Figur 6-8 Elletræerne i delområde c danner en mindre gruppe centralt på græsarealet. 

Delområde d 

Elletræerne står langs Frøbækken og dermed langs med Borgergade. Træerne er 
relativt høje (ca. 15 m) og har en del døde grene samt hulheder og sprækker (Figur 
6-9 og Figur 6-10). Det vurderes derfor, at tre af træerne er potentielt egnede som 
yngle- og/eller rastetræ for flagermus. Ved undersøgelserne blev der ikke registre-
ret flagermus i træerne, men der blev, som tidligere beskrevet, observeret jagende 
trold- og dværgflagermus i området mellem træerne og delområderne a og c. 

Ud over ovennævnte flagermus, blev der registreret et enkelt individ i området om-
kring det nordligste af træerne i delområde d. Flagermusen blev ikke set og dens 
aktivitet (flyvemønster, flyvehøjde mm.) var derfor ikke mulig at beskrive. Artsbe-
stemmelse var heller ikke mulig. 
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Figur 6-9 Elletræer langs med Borgergade i den østlige del af lokaliteten (delområde d). 

Flere af træerne har hulheder, særligt de to midterste (øverste foto), men også et 

af de nordlige træer (foto nederst tv.).  
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Figur 6-10 Rådne grene og hulheder i elletræerne langs Frøbækken (delområde d). 

 

Delområde e 

På parkeringsarealet er en mindre gruppe buske og småtræer som adskiller plad-
sen i en vestlig og en østlig del (Figur 6-11). Desuden står der centralt et birketræ 
på ca. 10 m og mod syd en lille ahorn. Der vurderes ikke at være potentielt egnede 
yngle- og/eller rastetræer i delområdet. 

Ved besigtigelsen d. 1. juli blev der ved buskene og småtræerne registreret brun-
flagermus. Flagermusen blev ikke set, hvorfor flyvemønstre og højde ikke er regi-
streret, men ud fra kaldet vurderes det at være en overflyvende brunflagermus. 

Ved anden besigtigelse d. 2. september blev der registreret både dværg- og brun-
flagermus ved buskene og småtræerne. 

På baggrund af observationerne vurderes det, at området anvendes af dværgfla-
germus og til dels brunflagermus ved fødesøgning. 
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Figur 6-11 Buske og småtræer der adskiller parkeringspladsen i en østlig og en vestlig del 

(delområde e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-12 Træer ved parkeringspladsen. Til venstre birketræ og til højre mindre ahorn (del-

område e). 

Delområde f 

Egetræet står ved indkørslen til området fra Sølystvej (Figur 6-13 A). Øst for ege-
træet går Frøbækken fra at være rørlagt til en åben grøft, der fortsætter videre frem 
mod Borgergade (Figur 6-13 B). Syd for egetræet og øst for parkeringspladsen er 
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et lille område med elletræer (Figur 6-13 C). Træerne vurderes ikke at være eg-
nede som yngle- eller rasteområde for flagermus, men delområdet fungerer sam-
men med resten af lokaliteten som et egnet fødesøgningsområde for flagermus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-13 Egetræ (A), elletræer (B) og Frøbækken (C) i den nordøstlige ende af lokaliteten 

på hjørnet af Borgergade og Sølystvej. 

6.3 Odder 
Odder er et sky, nataktivt dyr, der undgår områder med stor menneskelig aktivitet. 
Normalt vil odderen ikke opholde sig bynært, men kan, især i perioder med knap-
hed på føde, bevæge sig rundt i Silkeborg Langsø. Silkeborg Kommune oplyser, at 
der i kolde vintre, hvor Silkeborg Langsø fryser til, er fundet spor efter odder ved 
Frøbækken (Silkeborg Kommune, 2015). Samtidig fremhæver Naturvejleder Lars 
Nygaard, Aqua Sø- og Naturcenter, lokalitetens funktion i den spredningskorridor, 
som Silkeborg Langsø udgør for odder (Silkeborg Kommune, 2015).  

Lokaliteten udgør ikke et yngle- eller rasteområde for odder, men det vurderes, at 
området ud for Frøbækken er af økologisk betydning for odder, ikke bare som fø-
desøgningsområde i isvintre, men også som "step" i spredningskorridoren, da det 
generelt er sparsomt med bredvegetation i den østlige del af Silkeborg Langsø 
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Midtbassin. På denne baggrund støttes der således op om Lars Nygaards vurde-
ring. Det er derfor vigtigt også fremadrettet at sikre tilstrækkelig med vegetation, 
herunder et tagrørsbælte, ved Frøbækkens udløb og nederste stykke, således at 
dette område er relativt uforstyrret. 

6.4 Øvrige bilag IV-arter 

Padder 

Alle padder i Danmark er fredede, og en del af dem er desuden omfattet af habitat-
direktivets bilag IV. 

Padder generelt lever dels på landjorden og dels i vand. Alle padder lægger æg i 
vand. Mindre vandhuller uden fisk er mest velegnede ynglesteder for padderne, 
idet vandtemperaturen hurtigere stiger om foråret, og æg og haletudser undgår 
prædation fra fisk. 

Lokalplanområdet udgør i dag et grønt område. I forbindelse med feltundersøgel-
serne blev der ikke observeret padder på lokaliteten, men det kan ikke udelukkes, 
at almindelige paddearter, såsom butsnudet frø og skrubtudse, til tider opholder sig 
på lokaliteten. Ud over søen, så er Frøbækken den eneste vandforekomst inden 
for lokalplanområdet. Frøbækkens breder domineres af urter samt elletræerne (del-
område d) (Figur 6-14), vandet er relativt stillestående, og der er en del døde plan-
terester/blade i bækken. Frøbækken vurderes dog ikke at udgøre et yngleområde 
for bilag IV-beskyttede padder. Der findes således ikke oplagte yngle vandhuller in-
den for lokalplanområdet, som derfor vurderes ikke at udgøre en vigtig paddelokali-
tet. Lokalplanforslaget vil således ikke medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-
beskyttede padder, og der er derfor ikke foretaget yderligere vurderinger. 

 

Figur 6-14 Frøbækken i den østlige del af lokaliteten langs Borger-

gade. Elletræerne (delområde d) ses i baggrunden. 
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Markfirben 

Markfirben findes i det mest af landet og også ved Silkeborg. Artens typiske yngle-
områder består af solvendte skråninger med veldrænede, løse jordtyper og spar-
som bevoksning, typisk lave urter eller et løst dække af græs. Om vinteren raster 
arten nedgravet i solvendte skråninger med veldrænede jorder. 

På lokaliteten findes ingen skråninger, og arealet omfatter i øvrigt ikke terrænele-
menter eller områder, der vurderes at være egnede som levesteder for markfirben. 
Det vurderes derfor at være usandsynligt, at arten findes inden på lokaliteten. Lo-
kalplanforslaget vil således ikke påvirke arten, og der er derfor ikke foretaget yderli-
gere vurderinger.  

Resterende bilag IV-arter 

For de resterende danske arter omfattet af bilag IV er det alene på baggrund af de-
res geografiske udbredelse og habitatkrav usandsynligt, at de findes på lokaliteten. 
Yderligere vurderinger er derfor ikke relevante, da lokalplanen således ikke vil 
kunne påvirke disse arter. 

6.5 Fugle 
I området blev der ved besigtigelsen d. 1. juli registreret enkelte fugle herunder blå-
mejse, solsort, bogfinke, gråand og ringdue. Ingen af disse arter er særligt beskyt-
tede. 

6.5.1 Fugle i og ved Silkeborg Langsø 
I DOFBasen (juni 2015) er der gennem de seneste 15 år registreret en lang række 
fuglearter i og tæt ved Silkeborg Langsø Midtbassin. Af disse er følgende omfattet 
af fuglebeskyttelsesdirektivet bilag I: sangsvane, havørn, blå kærhøg, fiskeørn, 
fjordterne og isfugl, mens skarv, knopsvane, grågås, taffeland, troldand, hvinand, 
stor skallesluger, blishøne, rødben og hættemåge er omfattet af direktivets artikel 4 
stk. 2. Dvs. regelmæssigt tilbagevendende trækfugle, der forekommer i antal af in-
ternational betydning. 

For fuglearter, der er omfattet af direktivets bilag I eller artikel 4 stk. 2, har Danmark 
et ansvar for at udpege områder, der skal beskytte disse arter. Det skal i denne 
sammenhæng bemærkes, at Silkeborg Langsø ikke udgør et fuglebeskyttelsesom-
råde. I dette notat foretages dog alligevel en vurdering af lokalitetens betydning for 
de enkelte arter. Der er få registreringer af sangsvane, havørn, blå kærhøg, fiske-
ørn, fjordterne, taffeland, hvinand og rødben ved Silkeborg Langsø Midtbassin, og 
da lokalplanområdet ikke udgør et egnet ynglehabitat for arterne, så vurderes dette 
at være uden betydning for disse arter. Der foretages derfor ikke yderligere beskri-
velser eller vurderinger af disse arter. 

Isfugl, skarv, knopsvane, grågås, troldand, stor skallesluger, blishøne og hætte-
måge ses oftere ved/på søen og nogle af arterne kan potentielt søge føde eller 
yngle inden for eller ved lokaliteten. De enkelte arter er derfor kort beskrevet ne-
denfor i Tabel 6-2 
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Tabel 6-2 Beskyttede fugle, der ofte ses på eller ved Silkeborg Langsø og som potentielt 

kan forekomme inden for eller nær lokaliteten. 

Art Betydning af Sølyst 1-3 

Isfugl 
Isfuglen lever ved søer, vandløb og fjorde med 
bevoksning nær bredden. Arten sidder typisk på 
grene eller lignende ud over vandet, når den fi-
sker. Om vinteren ses arten undertiden også ved 
kysten og andre atypiske lokaliteter, såfremt der 
er fisk at fange. Isfuglen yngler i skrænter, hvor 
reden placeres for enden af en ca. 1 m. lang 
gang. 
Arten lever af fisk og smådyr. 

Isfuglen, lever i et habitat, som kan minde om lo-
kalplanområdet. Isfuglen vil dog kun anvende lo-
kaliteten i forbindelse med fødesøgning, da lokali-
teten ikke udgør et egnet ynglehabitat for isfugl.  
Det vides desuden, at isfuglen fisker i eller ved 
Frøbækken i isvintre (Silkeborg Kommune, 
2015), hvor vandet er isfrit, og hvor skaller og an-
dre småfisk samles. Frøbækken vurderes derfor 
at udgøre et vigtigt habitat for isfugl i isvintre. 

Stor skallesluger 
Stor skallesluger er en almindelig vintergæst i 
Danmark, men der er kun få (ca. 75 i 2013) dan-
ske ynglepar. Arten yngler typisk i hule træer eller 
redekasser. 
Arten lever af fisk. 

Arten opholder sig og fouragerer i Silkeborg 
Langsø hver vinter. I isvintre fouragerer arten ved 
Frøbækkens udløb. Herudover udgør lokaliteten 
ikke et vigtigt område for arten. 

Skarv 
Skarven yngler i kolonier. Reden, der bygges af 
grene, kviste eller tang, anlægges i træer eller på 
jorden, ved fjorde, lavvandede kyster og større 
søer. Arten lever af fisk. 

Arten fouragerer i Silkeborg Langsø. Arten foura-
gerer ved udløbet af Frøbækken i isvintre, men 
herudover er lokaliteten uden betydning for arten. 

Grågås 
Grågåsen yngler gerne i kolonier i næringsrige 
søer og moser med tagrør eller i høj vegetation 
på småøer. Grågåsen bygger sin rede af rør og 
anden vegetation, gerne i nærheden af enge, 
hvor de kan græsse. Arten lever af græs og urter. 

Lokaliteten udgør ikke et vigtigt område for grå-
gås. 

Knopsvane 
Knopsvanen yngler i lavvandede fjorde, kyster, 
søer og moser. Reden placeres i rørskove og på 
land. Arten lever overvejende af vandplanter. 

Lokaliteten udgør ikke et vigtigt fødesøgningsom-
råde for knopsvane. 
Knopsvane yngler ikke på eller ved lokaliteten, 
men tagrørene ud for Frøbækken er potentielt eg-
nede som ynglested. 

Troldand 
Troldanden lever i søer, åer og ved kysten. I yng-
letiden træffes den oftest i mindre søer, mens 
den uden for yngleperioden træffes i større flokke 
på dagrastepladser i søer og ved lavvandede ky-
ster og i havnebassiner. Arten lever af muslinger 
og andre bunddyr. 

Arten ses hyppigt i Silkeborg Langsø og kan også 
forekomme nær lokaliteten. Lokaliteten udgør 
dog ikke et vigtigt område for arten.  

Blishøne 
Arten yngler fra først på foråret til langt hen på 
sommeren. Reden placeres i kanten af rørskoven 
eller mellem andre vandplanter. Blishønen fore-
trækker lavt vand - søer, moser og lignende. Om 
vinteren samles blishøns i store flokke og her kan 
man også finde den i fjorde og andre lavvandede 
kystområder. 

Arten er almindelig i Silkeborg Langsø, og det er 
sandsynligt, at den yngler i rørskoven langs loka-
liteten. 
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Nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 10 km syd for Silkeborg. Den eneste 
art på udpegningsgrundlaget for dette område, der potentielt kan påvirkes af lokal-
planforslaget, er isfuglen, da den lever i tilknytning til søerne. Grundet den store af-
stand vurderes bestanden af isfugl inden for fuglebeskyttelsesområdet dog ikke at 
kunne blive påvirket af lokalplanforslaget.  

7 Påvirkning af bilag IV-arter og beskyttede fugle 

7.1 Vurdering af påvirkning af flagermus  
Ved de tre feltundersøgelser blev der i alt registreret fire arter af flagermus på loka-
liteten. 

Brunflagermus blev registreret jagende/flyvende over lokaliteten, men det vurderes 
ikke, at lokaliteten er af særlig betydning for arten, da der var få observationer og 
da den i forbindelse med fødesøgning ikke er begrænset til et afgrænset område 
som lokaliteten udgør. Lokalplanen vil således ikke medføre en væsentlig påvirk-
ning af brunflagermus. 

Vandflagermus blev registreret jagende over vandet helt inde ved søbredden ved 
lokaliteten på de to dage med svag eller ingen vind. Arten vurderes ikke at have en 
særlig tilknytning til lokaliteten, men drager dog fordel af at jage de insekter, der 
søger læ ved bredvegetationen. Det meste af rørskoven og bredvegetationen be-
vares og det forventes derfor, at arten fortsat vil jage ved lokaliteten. Lokalplanfor-
slaget vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af vandflagermus. 

Dværg- og troldflagermus blev registreret jagende over hele lokaliteten, med sær-
ligt mange registreringer i delområde b omkring de to gamle egetræer og det store 
kastanjetræ samt i delområde c ved de centrale elletræerne. Lokaliteten udgør så-
ledes tydeligvis et velegnet fødesøgningsområde for trold-og dværgflagermus. Idet 
lokalplanforslaget jf. situationstegningen (bilag C) lægger op til, at flere af træerne 
samt det meste af bredvegetationen bevares, så vurderes lokaliteten også fremad-
rettet at kunne fungere som fødesøgningsområde for trold-og dværgflagermus.  

Idet trold-og dværgflagermus blev registreret på lokaliteten ved alle tre undersøgel-
ser, herunder med sociale kald, og da flagermusene blev registreret forholdsvis 
kort tid (ca. 0,5 t) efter solnedgang, så vurderes det sandsynligt, at arterne "bor" i 
nærområdet. Både egetræerne og flere af elletræerne har hulheder, der potentielt 
kan fungere som yngle- og rasteområder for flagermus. Det kan derfor ikke udeluk-
kes, at trold- og/eller dværgflagermus anvender hulhederne i træerne som leveste-
der i perioder af året  både i og uden for yngleperioden. 

De to ovenfor nævnte flagermus-arter er forholdsvis almindelige, og det er sand-
synligt, at de findes på flere andre lokaliteter omkring Silkeborg Langsø, blandt an-
det slotsruinen øst for dæmningen med Christian 8. vej, Odden med Lysbro Skov 
og Horsnæs Odde, og formentlig også i ældre huse og træer omkring søen, da 
disse områder er oplagte levesteder, og arterne er meget mobile jf. Silkeborg Kom-
mune, mundtlig kommunikation. Lokaliteten, som lokalplanområdet udgør, er der-
med én af flere lokaliteter, som flagermusene benytter i Silkeborg. Det vurderes 
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derfor, at bebyggelse af lokalplanområdet ikke vil påvirke den samlede bestand af 
flagermus i Silkeborg. 

I det tilfælde, at enkelte individer af trold- eller dværgflagermus har yngle- eller ra-
steplads på lokaliteten, så kan fældning af ét eller enkelte af de flagermus-egnede 
træer betyde, at disse flagermus flytter til et andet område. Det anbefales derfor, at 
så mange af træerne med hulheder og særligt de gamle træer bevares, af hensyn 
til flagermus såvel som den øvrige fauna.  

Hvis træer med hulheder skal fældes, bør det af hensyn til potentielt ynglende og 
rastende flagermus kun foregå i perioden ultimo august til medio oktober eller ul-
timo april til primo af juni (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). I denne sammenhæng 
henledes opmærksomheden dog op artsfredningsbekendtgørelsens § 6 stk. 4, der 
siger, at hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. no-
vember - 31. august. Fældning af træer med hulheder i denne periode vil således 
kræve dispensation fra Naturstyrelsen. 

Før træerne fældes bør de gennemgås af en ekspert for at sikre, at der ikke findes 
flagermus i træet. Såfremt det ikke kan udelukkes, at der er rastende flagermus i 
træer skal fældningen udføres minimum en time efter solnedgang og bør stoppes 
en time inden solopgang.  

Nogle arter af flagermus undgår oplyste steder f.eks. langøret flagermus og Myois-
arterne Bechsteins, Brandts, dam-, vand-, skæg-, og frynseflagermus, mens andre 
arter aktivt jager i nærheden af lyset f.eks. sydflagermus og pipistrellearterne trold-, 
pipistrelle- og dværgflagermus, da dette tiltrækker insekter, som er flagermusenes 
byttedyr.  

Det er uklart i hvilket omfang, der vil blive opsat belysning på lokaliteten, og karak-
teren af denne belysning er ligeledes ukendt. Derfor er det ikke muligt at vurdere, 
om flagermusene vil blive påvirket af belysningen, eller om der vil ske en tilvæn-
ning. Dværg- og troldflagermus vil kunne fouragere i nærheden af lys, mens brun- 
og vandflagermus helst undgår lyset. Lysets betydning for fødesøgningen hos 
dværg- og troldflagermus vil dog afhænge af, hvilken form for lys-farve/lys-type, der 
opsættes. Opsætning af belysning vil altså kunne påvirke adfærden hos disse fla-
germusarter, dog er det usikkert om påvirkningen vil være negativ, neutral eller po-
sitiv. Såfremt lyspåvirkningen medfører, at træerne ikke vil kunne benyttes som 
yngle- og rastetræer, og at lokaliteten ikke længere kan benyttes til fødesøgnings-
område, er det at betragte som, at træerne er blevet fældet. Lokaliteten vil dermed 
miste sin betydning for flagermus, men som beskrevet ovenfor, så vurderes det 
ikke at påvirke den samlede bestand af flagermus i Silkeborg. 

7.1.1 Vurdering af den økologiske funktionalitet 
Det vurderes, at den økologiske funktionalitet for bestande af flagermusarter i Sil-
keborg-området ikke vil blive negativt påvirket, såfremt træerne på lokaliteten fæl-
des, dog bør de flagermusegnede træer bevares, så vidt det er muligt. 

Træerne blev ved feltbesøgende ikke konstateret værende i brug som yngle- eller 
rastetræer. Silkeborg Kommune har registreret flagermus på andre lokaliteter i 
nærheden bl.a. Odden ved Silkeborg Langsø, Silkeborg Slotsruin samt de gamle 
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bygninger og træer i det omkringliggende villakvarter. I givet fald enkelte træer på 
lokaliteten bruges som yngle- eller rastetræ af enkelte eller flere individer, er der 
dermed andre lokaliteter i nærheden, som kan fungere som yngle- og rasteom-
råde. En evt. fældning af de flagermusegnede træer inden for lokalplanområdet, 
vurderes dermed ikke at påvirke den samlede økologiske funktionalitet for bestan-
dene af flagermus i Silkeborg. 

7.2 Vurdering af påvirkning af odder 
Af situationsplanen (Bilag C) fremgår det, at vegetationen omkring Frøbækkens 
udløb bevares ligesom det meste af den øvrige rørskov langs lokaliteten. På denne 
baggrund vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af odder. 

Det anbefales, at Frøbækken og vegetationen omkring dennes udløb også bevares 
fremadrettet, således at odderen også i fremtiden kan jage i området og søge skjul 
i vegetationen, når den bevæger sig gennem Silkeborg Langsø. 

Odderen anvender synet og knurhårene til at finde sit bytte. Lys kan potentielt lette 
byttesøgningen, dog er dette ikke undersøgt nærmere. Opsætning af lys vurderes 
ikke at påvirke den økologiske funktionalitet for odder negativt. 

7.3 Vurdering af påvirkning af fugle 
Isfugl, skarv og stor skallesluger fisker ved udløbet af Frøbækken og særligt i is-
vintre er lokaliteten vigtig. Af situationsplanen fremgår det, at Frøbækken bevares 
ligesom vegetation langs Frøbækken og ved dennes udløb bevares. På baggrund 
heraf vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af fourageringsmulig-
hederne for isfugl, skarv og stor skallesluger.  

Bevoksningen og rørskoven langs lokaliteten udgør et skjul for fuglelivet langs sø-
bredden, og knopsvane og blishøne kan potentielt yngle i rørskoven. Af situations-
planen (bilag C) fremgår det, at rørbevoksningen bevares på størstedelen af stræk-
ningen, men at den lave bevoksning langs søbredden ryddes. Da størstedelen af 
rørskoven bevares, forventes rydningen kun at medføre en mindre uvæsentlig på-
virkning på ynglende fugle. 

Anlægsfasen vil medføre øget færdsel og støj, der potentielt kan forstyrre fuglene i 
yngleperioden. Denne påvirkning vurderes dog ikke at være af et omfang, hvor det 
kan påvirke bestande. I denne sammenhæng er det også relevant, at lokaliteten er 
beliggende op af Borgergade/Christian 8's vej, som på strækningen er en 4 sporet 
vej, så området er i forvejen støjbelastet. Det må derfor forventes, at fuglene i en 
vis grad har tilpasset sig denne forstyrrelse. 

Færdsel langs søbredden, når husene er bygget, forventes udelukkende at være 
fodgængere, som går langs søen eller sidder i kortere tid ved søbredden. Denne 
type forstyrrelse findes allerede i dag, og påvirkningen vurderes dermed at være 
uændret, efter husene er bygget. Dette er dog forudsat, at bevoksningen langs sø-
bredden og rørskoven ikke ændres mere end angivet på situationsplanen (bilag C). 
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8 Anbefalinger 

 Det kan overvejes, at opsætte flagermuskasser. Disse kan dog ikke erstatte 
egnede træer, men kan i tilfælde som dette supplere de egnede træer, som 
bevares. 

 Før træerne fældes bør de gennemgås af en ekspert for at sikre, at der ikke 
findes flagermus i træet. Såfremt det ikke kan udelukkes, at der er rastende 
flagermus i træer skal fældningen udføres minimum en time efter solnedgang 
og bør stoppes en time inden solopgang. 
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Bilag A  

Udtræk fra lokalitetsdatabasen 
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Bilag B  

Flagermusarter 

I det følgende beskrives kort de forskellige flagermusarter, som tidligere er registe-
ret i Midtjylland, herunder om hvorvidt arten er registreret på lokaliteten. 

Brunflagermus (Nyctalus noctura) 

Relativt almindelig i hele landet undtagen i Nord og Vestjylland. Sommer og vin-
teropholdssteder findes i spættehuler og naturlige hulheder i træer i udkanten af 
skovområder. Jagten foregår typisk højtflyvende (>20 m) på åbne lokaliteter og 
langs skovbryn. Ikke afhængig af ledelinjer, men benytter samme rute til og fra 
jagtområder. Arten anses for trækkende. 

Brunflagermus blev registreret overflyvende/jagende over lokaliteten, men den blev 
ikke observeret visuelt. 

Damflagermus (Myotis dasycneme)  

Sjælden. Udbredt i det østlige Midtjylland, samt limfjordsområdet og ved de store 
vestjyske vandløb. Herudover fundet på få lokaliteter i Sønderjylland, på Bornholm 
og ved Guldborgsund. Sommeropholdssteder findes i huse og kirker, mens vinter-
opholdsstederne primært findes i de jyske kalkgruber. Jagten foregår tæt knyttet til 
vand, hvor flugten det meste af tiden foregår lavt (30 cm) over vandoverfladen. Ar-
ten er afhængig af ledelinjer. 

Damflagermus blev ikke registreret ved undersøgelserne. Det kan ikke udelukkes, 
at arten periodevist jager over søfladen ud for lokaliteten. 

Vandflagermus (Myotis daubentonii) 

Almindelig. Udbredt i hele landet undtagen visse øer, bl.a. Samsø og Læsø. Som-
meropholdssteder findes i hule træer, mens vinteropholdssteder findes i huler, mi-
ner, og kældre; store populationer overvintrer i de jyske kalkgruber. Jagten foregår 
lavt over søer og vandløb. Transportflugten foregår ligeledes lavt (<2-3 m) langs le-
delinjer (ofte vandløb). 

Arten jagede over søfladen nær lokaliteten den 1. juli og 11. september og det vur-
deres, at vandflagermus regelmæssigt anvender området ved søen til fødesøg-
ning. 

Langøret flagermus (Plecotus auritus) 

Almindelig. Vidt udbredt i hele landet med undtagelse af Nord- og Vestjylland. 
Sommer- og vinteropholdssteder findes i spættehuller samt bygninger, her specielt 
åbne lader og kirkelofter. Jagten foregår i lav flugt (<2 m) langs kanterne af løv-
skov, hække, i plantager og haver. Jagtområderne findes op til 2,8 km væk fra op-
holdsstederne, og ledelinjer følges hertil. Arten anses som sedentær, dvs. den bli-
ver i det samme område hele året. 

Langøret flagermus blev ikke registreret i forbindelse med feltundersøgelserne. 
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Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) 

Almindelig. Udbredt i hele landet, men specielt talrig på Fyn, Sjælland, Møn, Lol-
land-Falster og Langeland. Sjælden i Vestjylland og på Bornholm. Sommer- og vin-
teropholdssteder findes i hule træer i løvskov, samt huse og bygninger. Jagten fo-
regår i alle højder op til trækronehøjde, tæt på vegetationen langs skovbryn, læ-
hegn og vandløb. Transportflugten foregår i mellemhøjde (5-20 m). 

Dværgflagermus blev registreret ved alle tre feltundersøgelser. Dværgflagermusen 
fløj forskelligt afhængigt af vejret og jagede således på læsiden af træerne den 2. 
september, hvor det blæste, mens den fandtes mere spredt på lokaliteten ved de 
to øvrige feltundersøgelser, hvor vinden var svagere. Lokalplanområdet fungerer 
som fødesøgningsområde for arten. Der blev ved undersøgelsen den 1. juli ikke 
fundet ynglekolonier af flagermus, men det kan ikke udelukkes, at dværgflagermus 
anvender de hule træer i perioder af året (både i yngleperioden og uden for), f.eks. 
til dagsophold eller i forbindelse med parring. 

Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) 

Relativt sjælden. Udbredt fra den tyske grænse, gennem Sønder- og Østjylland til 
Aarhus, dog tyder det på, at arten er i spredning nord for Aarhus og i Vestjylland. 
Findes desuden spredt på Fyn og Sjælland m. øer. Sommer- og vinteropholdsste-
der findes primært i huse og bygninger, sjældnere i hule træer. Jagten foregår i alle 
højder op til trækronehøjde, langs skovkanter og åbne områder, og er også set 
nær nåletræsskove. Ledelinjer følges både under jagt og transportflugt. Arten an-
ses for regulært trækkende. 

Pipistrelflagermus blev ikke registreret i forbindelse med besigtigelserne, dog kan 
det ikke udelukkes, at den periodevist anvender lokaliteten til fødesøgning tilsva-
rende dværgflagermus, da de to flagermusarter kan anvende den samme type af 
habitater (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). 

Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) 

Udbredt i det meste af landet, dog mere almindelig i det østlige Jylland og det øv-
rige Østdanmark. Sommer- og vinteropholdssteder findes i hule træer, samt byg-
ninger. Jagten foregår i mellemhøjde (5-20 m) langs skovkanter og andre åbne 
områder. Arten anses som en regulært trækkende art, hvis trækruter kan gå over 
havområder. Under transportflugten følges ledelinjer. 

Troldflagermus blev registreret ved alle tre feltundersøgelse. Ligesom dværgflager-
musen, så anvender troldflagermusen store dele af lokaliteten og særligt den syd-
lige del i forbindelse med fødesøgning. Der blev ved undersøgelsen den 1. juli ikke 
fundet ynglekolonier af flagermus, men det kan ikke udelukkes, at troldflagermus 
anvender de hule træer i perioder af året (både i yngleperioden og uden for), f.eks. 
til dagsophold eller i forbindelse med parring. 

Odder 

Odder kræver uforstyrrede habitater, herunder Gudenå-systemet, med rent vand, 
meget og høj bredbevoksning og mange fisk. Odderen er territorial, og hannen kan 
have et leveområde i vandløb på mere end 10 km, og strækker sig endnu længere 
i ugunstige habitater. Hunnerne har mindre leveområder end hannerne. Odderen 
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bliver kønsmoden i en alder af to år og kan parre sig året rundt, men de fleste føds-
ler sker i forårs- og sommerhalvåret. Hunnen får ungerne i en hule gemt i brinken, 
og hun tager sig af sine unger i op til et år. Først efter to år parrer hun sig igen. Fø-
den består af fisk, padder, invertebrater og fugle, afhængig af habitattypen. 



  
30/30 Notat om bilag IV arter ved Sølyst 1-3, Silkeborg 

http://projects.cowiportal.com/ps/A072519/Documents/03 Project documents/Notat om bilag IV-arter ved Sølyst 1-3_rettet jf KS.docx 

Bilag C  

Situationsplan - Lokalplan_NY_1 400 




