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1 Sammenfatning 

I 2011 er der gennemført en undersøgelse af naturforholdene i et område, 

hvor der planlægges at etablere en ny vej, Drewsensvej Øst, i Silkeborg 

Kommune. Vejen skal forløbe fra den midterste del af Silkeborg by og til År-

husvej øst for byen, i alt en strækning på ca. 2,4 km. Størstedelen af vejen 

skal løbe gennem Nordskoven og etableres på en eksisterende asfaltsti, der 

anvendes som gang- og cykelsti. Desuden skal der etableres en ny bro ved ve-

jens passage over Gudenå. Registreringen af naturforholdene skal indgå i 

planlægningen af vejens forløb og VVM-redegørelsen for vejprojektet. 

 

Undersøgelsen har især været koncentreret om naturforholdene i de beskytte-

de naturarealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 samt en række 

dyrearter under EF-habitatdirektivet. Det drejer sig om de såkaldte bilag IV-

arter, der er strengt beskyttede arter, hvis levesteder ikke må forringes eller 

ødelægges. Desuden er der specielt kortlagt naturforholdene i arealer af et EF-

habitatområde, som grænser op til den vestlige del af den planlagte vej. End-

videre er der registreret en række ualmindelige eller sjældne plante- og dyre-

arter, herunder rødlistede arter. 

 

Naturarealerne omkring den planlagte vej består hovedsagelig af bøgeskov i et 

stærkt bakket landskab og i mindre grad af et fladt terræn med nåleskov. Un-

dersøgelsen viser, at der langs den berørte strækning af asfaltstien findes Lil-

lesø, som har en meget høj naturværdi. Søen er næringsfattig og brunvandet, 

hvilket er en truet naturtype på landsplan. Her findes en række ualmindelige 

og sjældne plantearter og vandinsekter, som er knyttet til naturtypen. Desu-

den yngler bilag IV-arten stor vandsalamander, og bilag IV-arten odder benyt-

ter søen som fourageringsområde.   

 

Desuden findes der ved Lillesø et hedeareal, som har en god naturværdi, da 

der på en del af arealet findes hedens karakteristiske dværgbuske og plantear-

ter. Dyrelivet omfatter en række ualmindelige krybdyr som hugorm og stålorm 

samt ualmindelige insektarter. Tæt på asfaltstien findes også et lille klarvandet 

vandområde med en forholdsvis god naturværdi, idet vandområdet bl.a. er 

ynglested for padder. Desuden findes der langs asfaltstien og Århusvej gamle 

træer, som er bevaringsværdige, herunder gamle bøge- og egetræer.    

 

Ved fastlæggelsen af forløbet for Drewsensvej Øst bør de ovennævnte natur-

arealer i videst mulig omfang friholdes fra linjeføringen eller påvirkninger her-

fra. Det gælder især for Lillesø, som ikke tåler en forøget tilførsel af nærings-

stoffer som følge af vejprojektet, men det gælder også hedearealet og vand-

området. Desuden skal det sikres, at der ikke sker en forringelse af dyrenes 

frie passageforhold til de nævnte naturarealer. Endvidere bør gamle ege- og 

bøgetræer så vidt muligt søges bevaret langs asfaltstien og Århusvej.   

     

Med hensyn til det tilgrænsende EF-habitatområde, der er udpeget af hensyn 

til naturtypen ”Bøgeskov på morbund med kristtorn”, er der ikke nogen ud-

præget morbund eller kristtorn på skrænterne ned mod asfaltstien. Etablerin-

gen af Drewsensvej Øst vil derfor ikke umiddelbart medføre tab af arealer med 

denne naturtype. Det største landskabelige og naturmæssige problem er for-

mentlig, at der på begge sider af stien er stejle skovskrænter, som ved vejens 

anlæggelse vil kunne skride sammen og ødelægges, bl.a. ved kraftigt nedbør.      
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2 Baggrund og formål med undersøgelsen 

Silkeborg Kommune har planlagt at bygge en ny vej, Drewsensvej Øst, fra den 

centrale del af Silkeborg og til Århusvej uden for byen. Begyndelsen af vejen 

skal forløbe gennem byen og over Gudenå, hvorefter resten af forløbet skal 

være på den eksisterende asfaltsti på den tidligere Gjern-jernbane og ind til 

Århusvej, i alt ca. 2,4 km. Vejen vil komme til at krydse over Gudenå i Silke-

borg mellem to eksisterende gamle broer. Inden Drewsensvej Øst bygges, skal 

der laves en VVM-redegørelse for, hvordan bl.a. naturforholdene påvirkes ved 

etableringen af vejen. 

 

I den forbindelse har kommunen brug for en kortlægning af naturforholdene 

langs den planlagte vej, dvs. langs den ovennævnte asfaltsti samt ved Gu-

denå, hvor den nye bro skal etableres. Der er specielt brug for en kortlægning 

af naturforholdene syd for den planlagte vej, idet skovarealerne her er en del 

af et EF-habitatområde, dvs. et Natura 2000 område. Desuden er der særlig 

brug for en kortlægning af forekomsten af bilag IV-arter under EF-habitatdi-

rektivet, dvs. strengt beskyttede plante- og dyrearter. Desuden er der brug for 

en kortlægning af naturarealer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

samt af ualmindelige eller sjældne arter, herunder rødlistede. 

 

Naturarealerne omkring den planlagte vej består hovedsagelig af skov i et 

stærkt bakket landskab, og desuden findes af andre større naturarealer Lillesø 

og Gudenå, som begge er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. I forhold til 

disse naturarealer er de mest relevante bilag IV-arter spidssnudet frø, stor 

vandsalamander, markfirben, odder, grøn kølleguldsmed og en række flager-

musarter. Flagermusene registreres ved en anden undersøgelse og er ikke 

med ved nærværende undersøgelse. 

 

Formålet med nærværende undersøgelse langs den planlagte Drewsensvej Øst 

har således været følgende: 

 

 Foretage en overordnet opdeling og beskrivelse af naturforholdene 

langs den planlagte Drewsensvej Øst samt af Gudenå i Silkeborg. 

 

 Gennemføre en undersøgelse af naturforholdene i skovarealerne, her-

under i den tilgrænsende del af EF-habitatområdet samt i andre natur-

arealer langs den planlagte vej. 

 

 Kortlægge og beskrive beskyttede §3-arealer under Naturbeskyttelses-

loven, herunder deres naturværdi. 

 

 Undersøge for tilstedeværelsen af bilag IV-arterne spidssnudet frø, stor 

vandsalamander, markfirben, odder og grøn kølleguldsmed. 

 

 Registrere forekomsten af ualmindelige, sjældne eller rødlistede plan-

te- og dyrearter samt særlige plantesamfund. 

 

Nærværende rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen i foråret og 

sommeren 2011 af de ovennævnte naturforhold langs den planlagte Drew-

sensvej Øst i Silkeborg Kommune.  
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3 Områdets beliggenhed og vejforhold  

Beliggenheden af den planlagte vej Drewsensvej Øst fra Silkeborg til Århusvej 

og de potentielle påvirkningsarealer omkring vejen ved dens etablering er vist 

på figurerne 1-3. Det skal bemærkes, at der kun er tale om en foreløbig linje-

føring af vejen og tre sideveje, idet den endelige linjeføring bl.a. vil afhænge 

af naturforholdene i området. 

 

Den nye vej, Drewsensvej Øst, er således foreløbig planlagt med et forløb fra 

den centrale del af Silkeborg og mod øst til Århusvej, i alt en strækning på ca. 

2,4 km, jf. figur 1. Vejen skal forløbe fra krydset af Drewsensvej og Frederiks-

berggade midt i Silkeborg og herefter mod øst over Gudenå. Herefter skal ve-

jen føres videre mod øst igennem Nordskoven, der er en del af Silkeborgsko-

vene, inden den føres sammen med Århusvej uden for byen, jf. figur 2.  

 

På strækningen gennem Nordskoven etableres Drewsensvej Øst, hvor der i 

øjeblikket findes en asfaltsti på den tidligere Gjern-jernbane. Stien er en gang- 

og cykelsti, der løber fra Silkeborg til hovedvejen mellem Århus og Silkeborg. 

På strækningen løber asfaltstien efter Gudenå udelukkende gennem skovarea-

ler og undervejs passeres Lillesø ved Silkeborg Seminarium. Af de tre planlag-

te sideveje er tilslutningsvejen til Sejrsvej langs Gudenå og sidevejen til År-

husvej foreløbig planlagt at skulle gå gennem skovarealer, jf. figur 3.  

 

Det fremgår af kortet på figur 2, at Drewsensvej Øst kommer til at løbe i et 

stærkt bakket landskab fra Gudenå til Lillesø. Herefter er landskabet fladt. I 

det vestlige og midterste forløb er der store skovarealer syd for den nuværen-

de asfaltsti samt et skovareal mod nord langs Gudenå. Nord for asfaltstien er 

der bymæssige arealer i form af kolonihave, villaer, boligblokke og Silkeborg 

Seminarium. Desuden ses øst for seminariet Lillesø. I det østlige forløb er der 

skovarealer til begge sider af asfaltstien, jf. figur 3.   

 

Ved etableringen af Drewsensvej Øst over Gudenå bygges en ny bro mellem 

de to eksisterende broer, dels broen med gang- og cykelstien fra Nordskoven 

og dels jernbanebroen med den nuværende jernbane fra Sejs, som kommer 

syd fra langs Gudenå, jf. figur 2. Det ses i øvrigt af kortet, at der lige syd for 

asfaltstien på strækningen fra Gudenå til Lillesø findes en skovvej. Desuden 

findes der skovveje og gangstier i det bakkede skovlandskab syd for.  
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Figur 1. 

Beliggenhed af den planlagte nye vej Drewsensvej Øst. Vejen skal forløbe fra den cen-

trale del af Silkeborg og til Århusvej, i alt en strækning på ca. 2,4 km. Desuden er vist 

tre planlagte sideveje. Der er tale om en foreløbig linjeføring af vejen og sidevejene, 

idet den endelige linjeføring bl.a. vil afhænge af naturforholdene. 
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Figur 2. 

Den planlagte strækning af den nye vej, Drewsensvej Øst, er på ca. 2,4 km. Der er vist 

den foreløbige projekterede linjeføring af vejen og tre sideveje. 
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Figur 3. 

Den foreløbige projekterede linjeføring af Drewsensvej Øst på et luftfoto fra 2010, idet 

den endelige linjeføring bl.a. vil afhænge af naturforholdene.  
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I forløbet gennem Nordskoven skal Drewsensvej Øst etableres, hvor der i øjeblikket er 

en asfaltsti gennem skoven. I den vestligste del af skoven løber stien mellem høje bak-

keskrænter med bøgeskov. Her ses stien i retningen vest mod øst. Foto: 29. april 2011. 

 

 

 
På den mellemste del gennem Nordskoven løber asfaltstien gennem bøgeskov, og ter-

rænet skråner nedad på begge sider af stien. Her ses stien i retningen vest mod øst. 

Foto: 29. april 2011. 
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På den østlige del gennem Nordskoven løber asfaltstien gennem nåleskov med enkelte 

løvtræer, og terrænet på begge sider af stien er fladt. Her ses stien i retningen vest 

mod øst. Foto: 11. august 2011. 

 

 

 
Drewsensvej Øst skal passere hen over Gudenå, og der etableres en ny bro mellem den 

nuværende gang- og cykelbro (forrest) og jernbanebro (bagest). Her ses broerne i ret-

ningen nord mod syd. Gudenå kaldes også Remstrup Å på strækningen mellem Brassø 

og Silkeborg Langsø. Foto: 29. april 2011. 
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4 Undersøgelsens omfang og metoder  

Tidspunkt for undersøgelsen 

Undersøgelsen blev gennemført den 29. april, 15. maj, 10. juni, 15. juli, 11. 

august og 12. oktober 2011 af Per Nissen Grøn, Orbicon A/S.  

 

Undersøgelsesområdets afgrænsning 

Der blev undersøgt arealer på begge sider af den planlagte Drewsensvej Øst 

på en ca. 2,4 km lang strækning, som vil blive berørt af vejprojektet. Bredden 

af undersøgelsesbæltet omkring vejen var afhængig af de planlagte sideveje 

og forekomsten af naturarealer, som hovedsagelig er skov. Der blev således 

undersøgt skovarealer på begge sider af vejen samt Lillesø og Gudenå. Så-

fremt det var muligt, blev der under alle omstændigheder undersøgt arealer 

ud til en bredde på ca. 50 m til begge sider af den planlagte vej og sidevejene 

samt enkelte steder op til en bredde på ca. 500 m i skovområderne. 

 

Inddeling af naturarealerne 

Arealerne langs den planlagte Drewsensvej Øst blev på baggrund af besigtigel-

serne inddelt i en række naturarealer på luftfotos fra 2010 over området. Her-

ved kunne fås et samlet overblik over forekomsten og tilstanden af de forskel-

lige naturarealer samt et overblik over, hvilke naturarealer der skulle nærmere 

undersøges for plante- og dyrearter. Samtidig blev forekomsten af §3-arealer 

indtegnet på luftfotos.     

 

Lovbeskyttede naturarealer  

De lovbeskyttede naturarealer blev intensivt undersøgt med hensyn til plante- 

og dyrelivet. Med hensyn til §3-arealer under Naturbeskyttelsesloven omfatte-

de det Lillesø og et hedeareal nær søen samt et vandområde syd for as-

faltstien, mens Gudenå hovedsagelig kun blev undersøgt med hensyn til fore-

komsten af grøn kølleguldsmed. For arealer beskyttet af EF-habitatdirektivet 

omfattede det skovarealer beliggende lige syd for asfaltstien ved Gudenå.  

 

Bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet  

Dette omfattede spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, odder og 

grøn kølleguldsmed.  

 

Forekomsten af spidssnudet frø i Lillesø og et vandområde i skoven blev un-

dersøgt den 29. april, idet frøerne lægger deres ægklumper midt i april. Desu-

den blev der ketsjet efter haletudser den 10. juni, inden haletudserne forvand-

ler sig og går på land i slutningen af juni. Desuden blev der ketsjet efter larver 

af stor vandsalamander den 10. juni, 15. juli og 11. august. Det er således let-

test at registrere arten som larve, idet der er langt flere larver end voksne, 

som også forholdsvis hurtigt forlader vandområdet efter at have ynglet. Der 

blev observeret efter markfirben på alle dage med solrigt og varmt vejr på re-

levante åbne sand- og skovarealer i undersøgelsesområdet. 

 

Odder blev eftersøgt på brinkerne langs Gudenå og Lillesø på de fleste under-

søgelsesdage med hensyn til forekomst af spor og ekskrementer. Sidstnævnte 

er iøjnefaldende, da de placeres på græstuer, sten, trærødder mv. Grøn kølle-

guldsmed blev eftersøgt ved at kigge efter tomme larvehuder (exuviae) den 

10. juni og 15. juli på bropillerne i Gudenå samt på pæle, sten og vegetation 

langs Gudenå omkring broerne. Samtidig blev der observeret efter voksne in-
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divider langs åen. Desuden blev der ketsjet efter larver af arten i vandløbs-

bunden i Gudenå omkring broerne for at få et indtryk af larvernes hyppighed. 

Disse er flerårige og lever mere eller mindre nedgravet i sandet bund.  

 

Øvrige plante- og dyreliv    

Ud over de ovennævnte bilag IV-arter blev der også registreret ualmindelige, 

sjældne eller rødlistede plante- og dyrearter i området. Dette omfattede med 

hensyn til dyrelivet ynglefugle, pattedyr, padder, krybdyr og insekter, herun-

der bl.a. guldsmede, biller og sommerfugle.    

 

Smådyrslivet i Lillesø blev undersøgt ved hjælp af en vandketsjer, hvor indhol-

det blev hældt op i en bakke og registreret. Enkelte af vandinsekterne blev ta-

get op fra bakken og konserveret i sprit, hvorefter de blev hjemtaget til arts-

bestemmelse under mikroskop. 

 

Fotos 

Ved hver besigtigelse blev der taget en række elektroniske fotos af naturfor-

holdene, dvs. især landskabs- og vegetationsforhold. 

 

 

 
Lillesø er en næringsfattig og brunfarvet sø med svagt surt vand. Den er omgivet af 

løvskov med enkelte fyrretræer og har en smal rørsump langs det meste af bredden. 

Her ses søen i retningen syd mod nord. Foto: 12. oktober 2011.   
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5 Oversigt over naturarealerne i området  

På figur 4 er vist forekomsten af naturarealer langs den planlagte Drewsensvej 

Øst i sommeren 2011. 

  

 
Figur 4. 

Naturarealernes forekomst langs asfaltstien gennem Nordskoven, hvor den planlagte 

Drewsensvej Øst hovedsagelig skal etableres. Luftfotoet er fra 2010. 



Naturforholdene langs den planlagte Drewsensvej Øst i Silkeborg 

Kommune 2011 

14/45  

 

I det følgende er de enkelte typer af naturarealer omtalt i den rækkefølge, 

som de er opført på figuren. 

 

Vandløb 

Gudenå er på strækningen langs Sejsvej reguleret i størstedelen af sit forløb 

omkring de to broer, hvor vandløbet har et moderat fald med en jævn til god 

strøm over sandet, gruset og stenet bund, idet der stedvis er stenbund langs 

bredderne. Vegetationen i åen og langs bredderne er ikke særlig hyppig. Gu-

denå kaldes også for Remstrup Å på strækningen.  

 

Søer  

I området findes kun en enkelt sø, Lillesø, som ligger lige nord for asfaltstien 

og øst for Silkeborg Seminarium. Det er en næringsfattig og brunvandet sø 

med noget surt vand. Søen har arealer med hængesæk langs en stor del af 

bredden samt rørskov langs nordbredden. Der er løvskov omkring søen bortset 

fra den østlige del, hvor der er nåleskov ned til søen. Desuden findes et lav-

vandet og temporære vandområde i en ellesump i skoven lige syd for as-

faltstien i dens vestlige forløb. 

    

Hede 

Lige øst for Lillesø findes et hedeareal, som i betydelig grad er groet til med 

nåle- og birketræer, men også har åbne arealer med lyngbevoksninger. Syd 

for denne hede og asfaltstien findes et lille cirkulært areal med karakter af 

græshede, og hvor træerne er ryddet, da der findes en gravhøj. Desuden fin-

des et større areal med græshede i den vestlige del af undersøgelsesområdet, 

hvor heden er skabt som følge af fældning af nåletræer. Arealet er under til-

plantning med nye træer. Herudover findes mange små åbne arealer i nåle-

skovene med karakter af græs- eller lynghede.      

 

Løvskov 

Størstedelen af den vestlige del af undersøgelsesområdet består af bøgeskov i 

et stærkt bakket terræn. Skoven langs Sejsvej ved Gudenå og omkring As-

faltstien indtil Lillesø består således af gammel bøgeskov med et vist islæt af 

forskellige andre arter af løvtræer og enkelte nåletræer. Hovedparten af bøge-

skovsarealerne har muldjord med denne naturtypes typiske urtevegetation, 

men der findes også arealer med overvejende morjord med en typisk vegeta-

tion for denne jordtype. 

  

På de nærmeste arealer langs begge sider af asfaltvejen indtil Lillesø findes 

næsten udelukkende bøgeskov på muldbund, og det er kun få og mindre area-

ler, der har en jordbund med en vis karakter af morbund. Der er de samme 

forhold i bøgeskoven nord for asfaltstien langs Sejsvej, hvor der også kun fin-

des enkelte og små arealer med morbund. De nærmeste skovarealer langs 

den planlagte Drewsensvej Øst indtil Lillesø består således næsten udelukken-

de af gammel bøgeskov på muldbund.     

 

Nåleskov 

Den østligste del af undersøgelsesområdet består næsten udelukkende af nå-

leskov, dvs. syd for Lillesø og mod øst. På nogle arealer findes et vist islæt af 

løvtræer i nåleskoven syd for asfaltstien. I den vestlige del af området findes 

enkelte større arealer med nåleskov. Alle nåleskovsarealerne har en jordbund 

bestående af morbund og en typisk urtevegetation for denne jordtype. Langs 
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den planlagte Drewsensvej på strækningen fra Lillesø til Århusvej består de 

nærmeste skovarealer således næsten udelukkende af nåleskov på morbund. 

Det gælder også den for arealerne langs den planlagte sidevej øst for Lillesø. 

 

Gravhøje 

Omkring asfaltstien og ved Lillesø findes tre gravhøje. Den nordligste af disse 

er beliggende i den østligste del af hedearealet ved Lillesø og består af en lille 

lav gravhøj, som er groet til med lyngplanter samt enkelte birke- og fyrretræ-

er. Den anden gravhøj findes syd for asfaltstien og Lillesø på et lille cirkulært 

hedeareal på en stejl bakke, og højen er ryddet for bevoksninger af birketræ-

er. Den tredje gravhøj ligger også syd for asfaltstien og Lillesø i et hedelignen-

de terræn med enkelte løv- og nåletræer. Her findes en relativ stor gravhøj, 

hvor på der vokser en del birketræer.      

 

Som det fremgår af det nævnte består naturarealerne på den berørte stræk-

ning af den planlagte Drewsensvej Øst primært af løvskov og nåleskov samt 

sekundært af Lillesø og hedearealet i nærheden af søen. Desuden omfatter det 

Gudenå (Remstrup Å) ved broerne.   

 

   

 
Gravhøjen syd for asfaltstien og Lillesø. Birketræerne på højen er fældet, og området 

har karakter af græshede domineret af bølget bunke. Her ses højen i retningen øst mod 

vest. Foto: 10. juni 2011. 
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Lillesø er omgivet af løvskov, og langs en stor del af bredden findes hængesæk, som 

hovedsagelig består af tørvemosser. Her ses den sydlige del af søen i retningen øst mod 

vest. Foto: 10. juni 2011.  

 

 

 
Syd for asfaltstien i Nordskoven findes en lavning med vand. Dette lavvandede område 

havde et areal på 200-300 m2 i perioden april-august 2011. De omgivende træer består 

af rød-el, ask og dun-birk. Her ses vandområdet i retningen øst mod vest. Foto: 11. au-

gust 2011. 
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Øst for Lillesø findes et hedeareal, som er mere eller mindre groet til med fyrre- og bir-

ketræer. Her ses en del af arealet i retningen vest mod øst. Foto: 10. juni 2011. 

 

 

  
I det østligste hjørne af hedearealet findes en lille og lav gravhøj, hvor der er hedelyng 

samt enkelte birke- og fyrretræer. Her ses højen i retningen vest mod øst. Foto: 11. 

august 2011. 
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Hovedparten af løvskoven omkring asfaltstien består af forholdsvis gammel bøgeskov i 

et stærkt bakket landskab. Her er det bøgeskoven langs Sejsvej og nord for asfaltstien 

set i retningen syd mod nord. Foto: 29. april 2011. 

 

 

 

Terrænet omkring asfaltstien øst for Lillesø er fladt, og der er nåleskov. En stor del af 

dette består af rødgran, men der findes også en del skovfyr. Foto: 29. april 2011. 
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6 Naturarealer omfattet af EF-habitatdirektivet  

En del af skovarealerne i Nordskoven er omfattet af EF-habitatdirektivet som 

habitatområde nr. 181, Silkeborgskovene. Den nordlige afgrænsning af dette  

område er vist på figur 5 og 6. 

 

 
 

Figur 5. 

Den nordlige del af EF-habitatområde nr. 181, som omfatter Silkeborgskovene. En del 

af habitatområdet grænser op til asfaltstien, hvor Drewsensvej Øst skal forløbe.   
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Figur 6. 

Den nordlige del af EF-habitatområde nr. 181, som omfatter Silkeborgskovene. En del 

af habitatområdet grænser op til asfaltstien, hvor Drewsensvej Øst skal forløbe. Luftfo-

toet er fra 2010.  
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Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 181, Silkeborgskovene, er en 

lang række dyrearter og naturtyper. I den del af habitatområdet, som grænser 

op til asfaltstien, er det naturtype 9120: ”Bøgeskove på morbund med krist-

torn” (Skov- og Naturstyrelsen, 2007; By- og Landskabsstyrelsen, 2010a; 

2010b). Naturtypen har sin hovedudbredelse i Øst- og Midtjylland i bøgeskove, 

hvor der forekommer selvsået kristtorn. I god muldjord er det organiske mate-

riale normalt godt nedbrudt, men i morjorden er nedfaldne blade og andet or-

ganisk materiale ikke nær så sønderdelt, og den indeholder derfor en større 

mængde organisk stof (humusstoffer) og har et tørveagtigt udseende. Desu-

den er morjorden også mere sur end muldjorden. 

 

Undersøgelsen af de nærmeste skovarealer til asfaltstien i habitatområdet vi-

ste, at der ikke voksede nogen træer af kristtorn og ikke nogen af de øvrige 

karakteristiske plantearter for naturtypen. Arealerne nær stien var generelt 

domineret af muldjord, og der fandtes derfor i langt højere grad plantearter, 

som er typisk for bøgeskov på muldbund. Det var først i en afstand på mere 

end 50 m fra stien, at der i udpræget grad fandtes morbund med karakteristi-

ske planter for morbunden i form af bl.a. maj-blomst, blåbær, bølget bunke og 

krybende hestegræs.  

 

 

 
En del af Nordskoven er omfattet af EF-habitatområde nr. 181, som grænser op til den 

vestlige del af asfaltstien. Denne del af habitatområdet er udpeget af hensyn til natur-

typen ”Bøgeskove på morbund med kristtorn”. På billedet ses den høje bakke med 

”dronningestolen” et stykke syd for asfaltstien, som rummer den nævnte naturtype med 

typiske morbundsplanter som blåbær, hedelyng, maj-blomst, bølget bunke, krybende 

hestegræs mv. Foto: 12. oktober 2011.      
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Kristtorn er et stedsegrønt træ, som således også har grønne og stive blade om vinte-

ren. Om efteråret får den røde stenfrugter, som ædes af fugle, der er med til at sprede 

træet til nye voksesteder. Foto: 12. oktober 2011.    

 

 

 
Kristtorn kræver forholdsvis gode lysforhold for at trives, og på steder med stærkt 

skyggende træer bliver den ikke særlig høj. Her ses en kristtorn med røde stenfrugter 

på arealet, hvor der er fældet nåletræer. Det er i øjeblikket lysåbent med karakter af 

græshede, men er under genplantning med træer. Foto: 12. oktober 2011. 



Naturforholdene langs den planlagte Drewsensvej Øst i Silkeborg 

Kommune 2011 

23/45  

 

 
Den stejle bakkeskrænt med den del af EF-habitatområdet, som grænser op til as-

faltstien i Nordskoven. Her vokser næsten udelukkende bøgetræer. Skrænten er domi-

neret af muldjord og i mindre grad af morjord. Her ses skrænten i retningen øst mod 

vest. Foto: 11. august 2011.    

 

 

 
Højere oppe på bakken med EF-habitatområdet er terrænet mindre stejlt, og morbun-

den bliver mere dominerende end muldjorden. Skoven består næsten udelukkende af 

bøgetræer, og der registreredes ingen kristtorn her. Foto: 12. oktober 2011. 
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7 Naturarealerne med skov  

I det følgende er redegjort for vegetationsforholdene på skovarealerne, som 

udgør langt hovedparten af arealerne langs asfaltstien, hvor den planlagte vej 

Drewsensvej Øst skal forløbe. Der er således meget store skovarealer syd for 

asfaltstien. 

 

7.1 Løvskov  

 

Løvskoven omkring asfaltstien indtil Lillesø består af bøgeskov i et stærkt bak-

ket terræn, og i den vestlige del er der stejle skrænter ned mod stien. Bøge-

skoven er relativ gammel, og består for hovedpartens vedkommende af 50-

100 år gamle bøgetræer. Nogle steder er der også bøgetræer, som er mere 

end 100 år gamle. Flere steder er der arealer med en selvsået underskov af 

unge bøgetræer, idet skovdriften er meget skånsom og kun sker med pluk-

hugst af enkelte træer. På en del arealer får skoven lov til at til at ligge mere 

eller mindre urørt hen som naturskov, hvilket bl.a. gælder bøgeskovsarealerne 

på det stærkt bakkede terræn, hvoraf en del er habitatområde. 

 

På en del bøgeskovsarealer, bl.a. langs asfaltstien, er der et islæt af andre ar-

ter af løvtræer. Det omfatter bl.a. ahorn, vinter-eg, vorte-birk, dun-birk, skov-

elm, spidsløn, hassel, almindelig røn, bævreasp, poppel, storbladet lind, hæg, 

almindelig hyld, drue-hyld, kalkved, navr, taks og benved. På fugtige arealer 

findes bevoksninger af ask, rød-el og almindelig tørst. Spredt i løvskovsområ-

det, både på det svagt og stærkt bakkede terræn, findes enkelte træer af 

kristtorn. Træerne er generelt ikke særlige høje, hvilket især er en følge af en 

stærk beskygning fra bøgetræer. Stedvist findes enkelte nåletræer i form af 

rød-gran, ædelgran, normannsgran, skovfyr, lærk mv.               

 

Bedømt ud fra planterne består størstedelen af jordbunden i løvskovsarealerne 

af muldjord, mens en mindre del er morjord, dvs. med et større indhold af 

uomsat organisk stof og mere sur end muldjorden. På muldjorden fandtes ka-

rakteristiske planter som bl.a. hvid anemone, skovmærke, almindelig guld-

nælde, almindelig bingelurt, skov-viol, skovsyre, vorterod, feber-nellikerod, 

knoldet brunrod, korsknap, skovsalat, småblomstret balsamin, skov-padderok, 

dunet steffensurt, sanikel, bjerg-ærenpris, skovarve, håret frytle, skov-star, 

skov-svingel, lund-rapgræs, enblomstret flitteraks og miliegræs. 

 

På morjorden voksede der typiske planter som majblomst, almindelig kohve-

de, skovstjerne, blåbær, almindelig gedeblad, skovsyre, smalbladet høgeurt, 

bølget bunke, krybende hestegræs og ørnebregne. Enkelte steder var der træ-

er af kristtorn, og habitatnaturtypen ”bøgeskov på morbund med kristtorn” 

fandtes således flere steder på skovarealerne uden for habitatområdet. Der 

var dog ingen steder, hvor naturtypen fandtes helt tæt på asfaltstien på 

strækningen fra Gudenå til Lillesø.       

 

7.2 Nåleskov  

 

Nåleskoven findes især fra Lillesø og mod øst langs asfaltstien. Det omfatter 

især bevoksninger af rød-gran og en del steder af skov-fyr samt i mindre grad 

bevoksninger af lærk. Stedvis var der islæt af andre træer som vorte-birk, 

dun-birk, vinter-eg, almindelig røn og almindelig tørst. Jordbunden består af 
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morbund og er forholdsvis næringsfattig. På arealer med tæt granskov var der 

næsten ingen urtevegetation, mens arealer med dominans af skov-fyr var me-

re lysåbne, og her fandtes typiske plantearter for morbunden.  

 

Disse planter omfattede bl.a. dværgbuskene hedelyng, blåbær, tyttebær samt 

planterne almindelig mangeløv, ørnebregne, engelsød, bølget bunke, rød svin-

gel, blåtop, håret frytle, almindelig kohvede, skovstjerne, skovsyre, gederams, 

skov-brandbæger, brombær, hindbær og almindelig gedeblad. På de mest lys-

åbne nåletræsarealer havde vegetationen en betydelig lighed med den, som 

findes på tørre heder. 

 

 

 
Store dele af bøgeskoven i Nordskoven får lov til at ligge mere eller mindre urørt hen 

som naturskov. Her er der en betydelig selvsåning af bøgetræer, men også af andre 

træer som ahorn. Bøgeskoven er oprindelig plantet, og der er udviklet høje og lige 

stammer med karakter af en slags ”søjlehal”. Foto: 11. august 2011. 
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Hvor bøgetræerne har god plads bliver de brede med en stor krone, idet de deler sig fra 

grunden og får flere stammer. På steder hvor bøgetræerne vokser tæt, bliver stammer-

ne høje og lige. Foto: 29. april 2011.  

 

 

 

Langs asfaltstien findes skovveje i bøgeskoven. Skovvejene ligger højere end asfaltstien 

i den vestlige del af området, mens de ligger lavere i den østlige del. Foto: 29. april 

2011. 
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Der findes en del gamle træer af bøg i bøgeskoven, der ligger nord for asfaltstien og 

langs Sejsvej. Der er enkelte vandrestier gennem skoven. Foto: 29. april 2011.  

 

 

 
De gamle træer af bøg og eg er meget vigtige for skovens dyreliv, idet de i mange til-

fælde rummer sprækker og hulrum, hvor bl.a. hulrugende skovfuglearter kan yngle og 

flagermus kan raste i dagstimerne. Foto: 29. april 2011.   
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8 Naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

På figur 7 og 8 er vist de områder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 

§3. Der er vist de arealer, som på undersøgelsestidspunktet var registreret i 

Danmarks Miljøportal, og de som blev registreret ved undersøgelse i 2011.   

 

 
Figur 7. 

Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 på baggrund af oplys-

ninger fra Danmarks Miljøportal og ud fra nærværende undersøgelse i 2011.  
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Figur 8. 

Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 på et luftfoto fra 2010. 

Afgrænsningen af arealerne er sket på baggrund af oplysninger fra Danmarks Miljøpor-

tal og ud fra nærværende undersøgelse i 2011.  
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De beskyttede naturarealer langs den planlagte Drewsensvej Øst omfatter i 

følge Miljøportalen to naturtyper. Det gælder Lillesø nord for asfaltstien og øst 

for lærerseminaret samt Gudenå langs Sejsvej. Som det fremgår af det fore-

gående, findes der imidlertid et hedeareal ved Lillesø samt et lille vandområde 

i skoven, som begge er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 

 

8.1 Lillesø 

 

Lillesø er en næringsfattig og brunvandet sø, hvis vand er svagt sur. Vegetati-

onen er således typisk for en næringsfattig og sur sø. Der fandtes hængesæk-

sarealer langs en stor del af bredden, og en stor del af disse bestod af mosser, 

herunder forskellige arter af tørvemos. Desuden fandtes der en del bevoksnin-

ger af tagrør langs nordbredden. Vegetationen i rørsumpen og hængesækken 

omfattede naturtypiske arter som bl.a. næb-star, hunde-hvene, smalbladet 

kæruld, tue-kæruld, kragefod, bukkeblad, dusk-fredløs, almindelig fredløs, li-

den siv, brun næbfrø, rundbladet soldug, eng-viol, tranebær og arter af tør-

vemos. Flydebladsvegetationen omfattede spredte bevoksninger af vand-

pileurt og gul åkande, mens undervandsvegetationen bestod af lidt vand-

seglmos, liden siv og smalbladet vandstjerne.  

 

Af ynglende padder registreredes nogle få larver af lille vandsalamander og 

stor vandsalamander, hvoraf den sidstnævnte er omfattet af EF-habitatdirek-

tivets bilag IV som en strengt beskyttet art. Desuden registreredes en del ha-

letudser af skrubtudse og enkelte af butsnudet frø. Det er lidt usædvanligt, at 

de fire arter af padder yngler i en forholdsvis sur sø som Lillesø, og der synes 

også kun at være tale om små bestande af alle arter bortset fra skrubtudse. 

Dette hænger især sammen med, at skrubtudsens larver er giftige og ikke 

ædes af fisk, idet der bl.a. findes gedde og aborre i Lillesø. Af krybdyr blev ob-

serveret et enkelt individ af snog på hængesækken langs bredden samt enkel-

te individer af almindeligt firben langs bredzonen.        

 

Smådyrslivet i Lillesø var karakteristisk for en næringsfattig, sur og brunvan-

det sø. Af smådyr som er knyttet denne søtype fandtes bl.a. guldsmedene lille 

kær-guldsmed og sort hedelibel, stankelbenet Phalacrocera replicata, der er 

knyttet til tørvemos samt billerne tværstribet vandkalv og hedevandkalv, 

hvoraf den sidstnævnte er ualmindelig på landsplan. Smådyrslivet var således 

varieret og artsrigt med enkelte ualmindelige arter.   

 

8.2 Hedeareal ved Lillesø  

 

Hedearealet øst for Lillesø består af både åbne og tilgroede arealer. På de åb-

ne arealer var der en del bevoksninger af hedens typiske dværgbuske, hede-

lyng, blåbær og tyttebær, mens de tilgroede arealer især havde træbe-

voksninger af skovfyr, rødgran, vorte-birk, dun-birk og vinter-eg. Almindeligt 

forekommende var de naturtypiske arter som bølget bunke, blåtop, ørnebreg-

ne og engelsød, mens der mere spredt fandtes typiske arter som rød svingel, 

skovstjerne, tormentil, almindelig mangeløv, smalbladet mangeløv, håret fryt-

le og almindelig tørst. Desuden var der en del bevoksninger af laver, herunder 

bl.a. rensdyrlav. I det østlige hjørne af hedearealet findes en lille gravhøj, som 

var bevokset med dværgbuske samt birke- og fyrretræer.        
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Der observeredes tre arter af krybdyr på hedearealet. Der var således to ob-

servationer af hugorm og en enkelt observation af stålorm. Desuden observe-

redes enkelte individer af almindeligt firben. Af ualmindelige pattedyr iagtoges 

et enkelt individ af lækat, og af ualmindelige ynglefugle var der et enkelt par 

af grønsisken. Af insekter fandtes der en del arter af myrer, som er karakteri-

stiske for hedearealer.   

 

8.3 Vandområde i ellesump 

 

I den vestlige del af undersøgelsesområdet findes et lille vandområde i en elle-

sump. Vandområdet ligger 15-20 m syd for asfaltstien og havde i perioden 

april-august et areal på ca. 200-300 m2. Der var kun lidt vegetation langs 

bredden af vandområdet i form af bevoksninger af manna-sødgræs og aksel-

blomstret star, hvilket især skyldtes en kraftig beskygning fra træerne efter 

løvspring. Vandområdet udtørrer formentlig om sommeren i nedbørsfattige år. 

 

Butsnudet frø ynglede fåtalligt i vandområdet, idet der observeredes enkelte 

ægklumper og haletudser. Desuden ynglede lille vandsalamander, idet der re-

gistreredes enkelte larver i løbet af sommeren. Der fandtes et voksent individ 

af stor vandsalamander tæt på vandområdet i maj, men der blev ikke fundet 

nogen larver, og arten ynglede tilsyneladende ikke i vandområdet.      

 

8.4 Gudenå ved broerne  

 

Gudenå har omkring broerne en jævn til god strøm over sandet, gruset og 

stenet bund. Her findes et varieret og artsrigt smådyrsliv, som rummer mange 

rentvandsarter, som er knyttet til hårdt bundsubstrat. En del af arterne findes 

kun i store vandløb som Gudenå. Der blev ikke fundet nogen larver af grøn 

kølleguldsmed i vandløbssedimentet, hvilket kan hænge sammen med, at lar-

verne foretrækker at være mere eller mindre nedgravet i stabil sandbund, og 

derved ikke havde så gode levesteder i det hårde bundsubstrat.   

 

På åstrækningen under broerne var der en meget høj tæthed af vandremuslin-

gen på stenbunden. Arten er indvandret til Gudenå-systemet i 2006, og dens 

filtrering af planteplanktonet har betydet, at vandet er blevet mere klart i åen 

og dermed flere vandplanter. På åstrækningen under broerne var der dog ikke 

særlig mange vandplanter som følge af bl.a. forekomsten af stenbund og be-

skygning fra broerne og høje træer.   
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Lillesø med løvtræer langs sydbredden. Desuden ses arealer med hængesæk i forgrun-

den. Søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Billedet er taget i retningen vest 

mod øst. Foto: 29. april 2011.  

 

 

 
Vandområdet lige syd for asfaltstien var vandfyldt hele sommeren med et areal på 200-

300 m2, og er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Foto: 12. oktober 2011.  
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Hedearealet ved Lillesø er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Der er åbne arealer 

med bevoksninger af hedens typiske dværgbuske hedelyng, tyttebær og blåbær. Her er 

det den østligste del med gravhøjen i retningen vest mod øst. Foto: 11. august 2011.  

 

 

 
Gudenå er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Her er det ved de to broer set i ret-

ningen syd mod nord. Forrest jernbanebroen med jernbanesporet fra Sejs og bagest 

gang- og cykelstien fra Nordskoven. Foto: 29. april 2011. 
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9 Bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet  

I det følgende er beskrevet forekomsten af bilag IV-arter under EF-habitat-

direktivet, dvs. strengt beskyttede arter hvis levesteder ikke må forringes eller 

ødelægges. Ved undersøgelsen registreredes odder, stor vandsalamander og 

grøn kølleguldsmed, mens de øvrige potentielle arter for området, spidssnudet 

frø og markfirben, ikke blev registreret. 

 

9.1 Odder  

 

Der blev registreret nogle få spor og ekskrementer af odder langs nordbredden 

af Lillesø, hvor der er et lille afløb fra søen. De oddere som færdes ved Lillesø 

kommer sandsynligvis fra Silkeborg Langsø, hvor arten er kendt fra. I forbin-

delse med deres fødesøgning kommer de op til Lillesø for at fange fisk, og be-

dømt ud fra de få spor gæster odderen formentlig kun af og til søen. Der blev 

ikke registreret nogen oddere eller spor og ekskrementer af arten langs Gu-

denå under de to broer. Odderen er meget sky, og der er formentlig for mange 

menneskelige aktiviteter i dette område til, at det bruges af odderen i forbin-

delse med dens fødesøgning.     

 

9.2 Stor vandsalamander  

 

Stor vandsalamander blev registreret med nogle enkelte larver i Lillesø i juli. 

Søen er noget brunvandet og svagt sur, og det er noget usædvanligt, at arten 

yngler i så forholdsvis surt et vandområde. De få larver er formentlig også et 

udtryk for, at bestanden er meget lille i Lillesø som følge af ugunstige yngle-

forhold i søen. Ud over det sure vand er der også fisk, som æder salamander-

larverne. Desuden blev der i juli registreret et voksent individ af stor vandsa-

lamander nær ved det lavvandede vandområde, som ligger lige syd for as-

faltstien. Der blev dog ikke konstateret nogen larver af arten i vandområdet, 

og stor vandsalamander ynglede tilsyneladende ikke i vandområdet.    

 

9.3 Grøn kølleguldsmed  

 

I Gudenå blev der ikke fundet nogen tomme larvehuder af grøn kølleguldsmed 

på bropillerne af de to broer og betonkanten langs åen eller på sumpplanterne 

langs åen. Der blev heller ikke fanget nogen larver ved ketsjing af vandløbsse-

dimentet under og omkring broerne. Dette tyder på, at grøn kølleguldsmed ik-

ke findes her eller har en meget ringe tæthed af larver i sedimentet omkring 

broerne. Larverne lever normalt delvis nedgravet i sediment bestående af sand 

og lidt grus. I juli observeredes der et enkelt voksent individ, som fløj forbi. 

Arten er således kendt fra andre steder i Gudenå både opstrøms og nedstrøms 

den undersøgte strækning. 
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Han af grøn kølleguldsmed siddende på træskaftet af en vandketsjer ved Gudenå i Re-

senbro. Arten er en flodguldsmed, som er sjælden og herhjemme kun kendes fra tre 

vandsystemer: Gudenå, Skjernå og Karup Å. Foto: Foto: 15. juli 2011.  

 

 

 
Ekskrementer af odder langs nordbredden af Lillesø. Odderen besøger af og til Lillesø 

for at fange fisk, og den kommer formentlig op fra Silkeborg Langsø, hvor den er kendt 

fra. Foto: 29. april 2011.   



Naturforholdene langs den planlagte Drewsensvej Øst i Silkeborg 

Kommune 2011 

36/45  

 

10 Ualmindelige og sjældne arter  

I det følgende er omtalt ualmindelige og sjældne arter, herunder rødlistede ar-

ter, som blev registreret ved undersøgelsen af vegetationen og de forskellige 

faunagrupper. 

 

10.1 Planter  

 

Ved undersøgelsen blev der ikke registreret nogen rødlistede plantearter i 

nærheden af asfaltstien i Nordskoven. I Lillesø var der i hængesækken enkelte 

bevoksninger af brun næbfrø, som er en forholdsvis sjælden plante i Danmark. 

Enkelte af de øvrige registrerede arter i området er ualmindelige i landet som 

helhed. Det gælder bl.a. kristtorn, som fandtes spredt i bøgeskoven syd for 

asfaltstien samt havde enkelte træer i bøgeskoven nord for asfaltstien ved Gu-

denå. Træerne er formentlig selvsåede, hvilket nok ikke er tilfældet med træ-

erne af taks, hvoraf der fandtes enkelte i området. Arten har formentlig bredt 

sig til Nordskoven fra de nærliggende kolonihaver og haver i Silkeborg. Taks 

er ualmindelig på landsplan som vildtvoksende. 

 

De øvrige ualmindelige plantearter i området er knyttet til det næringsfattige 

og sure vandmiljø i Lillesø. Her fandtes der på hængesæksarealerne langs 

bredden ualmindelige arter som rundbladet soldug, tue-kæruld, smalbladet 

kæruld, liden siv, tranebær, eng-viol og arter af tørvemos. Alle disse arter er 

knyttet til den næringsfattige mose, som har en spredt forekomst her i landet, 

og arterne er derfor ualmindelige på landsplan. Det gælder også undervands-

planten smalbladet vandstjerne, som fandtes fåtalligt i Lillesø, idet den er 

knyttet til næringsfattige vandområder.    

 

10.2 Ynglefugle  

 

Ved undersøgelsen blev registreret en lang række almindelige og udbredte 

ynglefuglearter, som er typiske for løvskov og nåleskov samt lysåbne arealer i 

skove. Af forholdsvis ualmindelige skovfugle var der enkelte ynglepar af små-

fuglearter som skovsanger, broget fluesnapper, kærnebider, grønsisken, mi-

steldrossel og lille korsnæb. Desuden ynglede der et enkelt par af henholdsvis 

grønspætte og sortspætte, der begge er ualmindelige ynglefugle på landsplan. 

De to arter af spætter ynglede dog begge et godt stykke syd for asfaltstien. 

Der blev således ikke registreret nogen sjældne eller rødlistede ynglefugle i 

undersøgelsesområdet og heller ikke nogen ualmindelige ynglefugle på de 

nærmeste arealer til asfaltstien. 

    

10.3 Pattedyr  

 

Af ualmindelige pattedyrarter blev observeret et enkelt individ af lækat på he-

dearealerne ved Lillesø samt enkelte individer af brud langs Gudenå og løv-

skovsarealerne i den vestlige del af området samt en enkelt individ i nålesko-

vene i den østlige del. Arten er tilsyneladende udbredt i området. Desuden var 

der spor efter grævling og krondyr i skoven syd for asfaltstien. I øvrigt obser-

veredes spredt i området enkelte individer af hare, der er på den danske rød-

liste som sårbar. Selv om arten er på rødlisten, er den dog stadig ret udbredt 

og forholdsvis almindelig i det meste af landet.  

 



Naturforholdene langs den planlagte Drewsensvej Øst i Silkeborg 

Kommune 2011 

37/45  

 

Med hensyn til den sky odder, der er en del af udpegningsgrundlaget for habi-

tatområdet, blev der observeret spor og ekskrementer ved Lillesø, mens arten 

ikke blev registreret ved broerne på den berørte strækning af Gudenå, idet der 

formentlig er for mange menneskelige aktiviteter i og langs åen.     

 

10.4 Padder  

 

Der blev registreret fire arter af padder, hvoraf skrubtudse, butsnudet frø, lille 

vandsalamander og stor vandsalamander ynglede fåtalligt i Lillesø. Det til 

trods for, at søen er noget brunvandet og lidt sur. Det plejer normalt at være 

spidssnudet frø, som yngler i sure vandområder, da denne art tåler det mest 

sure vand af alle danske paddearter. Der blev registreret et voksent eksemplar 

af stor vandsalamander ved det lavvandede vandområde lige syd for as-

faltstien, men arten ynglede tilsyneladende ikke i vandområdet. Det gjorde lille 

vandsalamander derimod, idet der blev registreret enkelte larver af denne art. 

Desuden ynglede butsnudet frø fåtalligt, og der registreredes nogle få æg-

klumper og haletudser. Vandområdet er meget lavvandet, og det tørrer for-

mentlig ud om sommeren i nedbørsfattige år.  Stor vandsalamander er med 

som bilag IV-art under EF-habitatdirektivet.  

 

10.5 Krybdyr  

 

Fire ud af vore fem krybdyrarter blev registreret i undersøgelsesområdet. Al-

mindeligt firben registreredes med enkelte individer i hele området, hvor den 

formentlig er ret udbredt, især på steder med åbne arealer op til skovbryn. 

Der observeredes en enkelt snog ved Lillesø, og arten er formentlig ikke særlig 

almindelig i området som følge af manglen på vådområder. Der iagtoges en-

kelte individer af stålorm på hede- og skovarealer, og arten er nok ikke ual-

mindelig i området. Herudover observeredes nogle få individer af hugorm på 

lysåbne steder i nåleskovsarealerne og et enkelt individ på hedearealet ved Lil-

lesø. Artens status i området langs asfaltstien er vanskelig at vurdere på 

grund af dens skjulte levevis. Med hensyn til markfirben forekom der ikke at 

være særlig gode levesteder på naturarealerne langs asfaltstien, og arten blev 

da heller ikke observeret ved undersøgelsen.      

 

10.6 Insekter  

 

Der blev ikke registreret nogen rødlistede insektarter. Ud over den tidligere 

omtalte og sjældne grøn kølleguldsmed i Gudenå registreredes enkelte ual-

mindelige guldsmedearter i Lillesø. Det omfattede sort hedelibel og lille kær-

guldsmed, som begge er knyttet til sure og næringsfattige vandmiljøer. Dette 

gælder også for vandbillen hedevandkalv, som er ualmindelig på landsplan. 

Desuden fandtes i søen stankelbenet Phalacrocera replicata, der er knyttet til 

tørvemos og således ualmindelig. Af ualmindelige arter af landbiller registrere-

des et enkelte individer af vor største løbebille, læderløber, i skovarealerne syd 

for asfaltstien. Der blev ikke registreret nogen ualmindelige arter af dagsom-

merfugle, som ynglede i området. Derimod fandtes enkelte ualmindelige arter 

af myrer og gravehvepse.   
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Tranebær havde en del bevoksninger på hængesækken langs bredden i Lillesø. Arten er 

ualmindelig på landsplan, idet den især er knyttet til sure mosearealer med tørvemos 

Foto: 10. juni 2011. 

 

 

 
Størstedelen af hængesækken i Lillesø bestod af tørvemos, hvoraf der fandtes flere ar-

ter. Tørvemosset er med til at gøre vandet surt i søen. Foto: 10. juni 2011. 
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11 De mest værdifulde naturområder  

På figur 9 er vist de naturarealer langs asfaltstien i Nordskoven, som på bag-

grund af nærværende undersøgelse i 2011 har den største naturværdi. 

 

 
 

Figur 9. 

Naturarealerne langs asfaltstien i Nordskoven med den største naturværdi. Oversigten 

er udarbejdet på baggrund af nærværende undersøgelse i 2011. 
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I det følgende er redegjort for de væsentligste naturforhold på arealerne med 

den største naturværdi. De er omtalt i den rækkefølge, som de er opført på 

kortet på figur 9. 

 

Naturområde 1: Lillesø 

Næringsfattig og brunvandet sø med surt vand. Søen har et særligt plante- og 

dyreliv, som er knyttet til denne specielle naturtype, som er truet på lands-

plan. Der findes i Lillesø en række ualmindelige og sjældne plantearter, som er 

knyttet til næringsfattige og sure vand- og moseområder. Der findes bl.a. 

rundbladet soldug, tranebær, tue-kæruld, smalbladet kæruld, brun næbfrø og 

arter af tørvemos i hængesækken langs bredden. 

 

Desuden yngler bilag IV-arten stor vandsalamander fåtalligt i søen, og der fin-

des en række vandinsekter, som er knyttet til det sure og næringsfattige 

vandmiljø, herunder flere arter af guldsmede og biller. Søen er endvidere fou-

rageringsområde for bilag IV-arten odder, som af og til kommer til søen for at 

fange fisk. Snog raster og fouragerer også ved søen. Lillesø er omfattet af Na-

turbeskyttelseslovens §3, og har samlet set en meget høj naturværdi. 

 

Naturområde 2: Hedeareal  

Hedeareal øst for Lillesø med en karakteristisk vegetation af dværgbuske som 

hedelyng, tyttebær og blåbær samt en række typiske hedeplanter. Desuden 

findes en veludviklet lavvegetation med mange forskellige grupper af laver. 

Dyrelivet omfatter en række ualmindelige arter som hugorm og stålorm samt 

enkelte ualmindelige insekter, heriblandt arter af myrer, gravehvepse og biller. 

Arealet rummer også en lille lyngbevokset gravhøj.     

 

Hedearealet er sammen med tilgrænsende hedearealer omfattet af Naturbe-

skyttelseslovens §3, men har ikke tidligere været registreret som beskytte na-

tur. Arealet har en god naturværdi, men på længere sigt er det nødvendigt, at 

fælde en del af fyrre- og birketræerne for at holde arealet lysåbent. 

 

Naturområde 3: Vandområde  

Vandfyldt lavning med klart vand i en lille ellesump. Vandområdet er lavvandet 

og vil muligvis kunne udtørre i løbet af sommeren i nedbørsfattige år. I vand-

området yngler fåtalligt butsnudet frø og lille vandsalamander samt muligvis 

stor vandsalamander visse år. Ud over at være yngleområde for padder har 

vandområdet også en stor betydning som drikkevandssted i skoven for patte-

dyr, fugle, insekter mv. 

 

Vandområdet ligger kun 15-20 m syd for asfaltstien, der løber gennem Nord-

skoven. Da vandområdet har en størrelse på 200-300 m2 er det omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens §3, idet det ikke tidligere har været registreret som 

beskyttet natur. Det har samlet set en forholdsvis god naturværdi.  

 

Naturområde 4: Egetræ  

Det drejer sig om et højt og gammelt træ af vinter-eg, som har en stor biolo-

gisk og landskabelig værdi. Træet vokser øverst på en skrænt ca. 20 m syd for 

asfaltstien, der løber gennem skoven Nordskoven. Der er ryddet for buske og 

træer omkring egetræet for at sikre gode lys- og leveforhold for træet samt 

for at fremhæve træet i landskabet.  
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Egetræet har stor biologisk værdi, idet det er levested for en lang række in-

sekter, bl.a. for mange billearter. Desuden fouragerer en del fugle i træet efter 

insekter. Den gamle vinter-eg har en vigtig økologisk funktion i bøgeskoven i 

Nordskoven, hvor der ikke findes særlig mange gamle ege. Vinter-egen har 

derfor en høj naturværdi.  

 

Langs asfaltstien findes stedvis gamle løvtræer af især bøg og i mindre grad af 

eg. Det er vigtigt at bevare disse træer af landskabelige hensyn, men også 

som vigtige leve- og fourageringssteder for insekter, fugle mv. Desuden findes 

enkelte høje normannsgran langs asfaltstien, og disse træer bør også bevares 

af bl.a. landskabelige og historiske grunde. I øvrigt er Gudenå meget værdi-

fuld i hele sit forløb.   

 

 

 
Gammel vinter-eg som vokser tæt på asfaltstien gennem Nordskoven. Der er ryddet 

omkring egen for at skabe gode lys- og leveforhold for træet, der er levested for mange 

insekter. Her ses træet i retningen vest mod øst fra skovvejen. Foto: 10. juni 2011. 
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12 Konklusion  

Undersøgelsen i 2011 af naturforholdene langs den planlagte Drewsensvej Øst 

har vist, at der findes naturarealer med en høj eller forholdsvis høj naturværdi 

langs asfaltstien i Nordskoven, hvor vejen foreløbig er planlagt at skulle forlø-

be. Ved etableringen af Drewsensvej Øst bør disse arealer i videst mulig om-

fang friholdes for vejen eller påvirkninger herfra, da de indeholder bevarings-

værdige naturtyper, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og samti-

dig har et særligt plante- og dyreliv. En enkelt af naturarealerne, Lillesø, har 

en bilag IV-art under EF-habitatdirektivet, dvs. arten er særlig beskyttet, og 

dens levesteder må ikke forringes eller ødelægges.    

 

Lillesø har en meget høj naturværdi, da den er næringsfattig og brunvandet 

med surt vand, hvilket er en truet naturtype på landsplan som følge af tilførsel 

af næringsstoffer. Søen og især hængesæksarealerne langs bredden har en 

bevaringsværdig vegetation, som rummer mange typiske plantearter for na-

turtypen, herunder ualmindelige og sjældne arter for landet som helhed, bl.a. 

brun næbfrø. Desuden yngler bilag IV-arten stor vandsalamander, og der fin-

des en række karakteristiske vandinsekter for naturtypen, herunder en række 

ualmindelige arter af guldsmede og vandbiller. Endvidere benytter bilag IV-

arten odder søen som fourageringsområde. 

 

Asfaltstien i Nordskoven løber ret tæt forbi Lillesø og skovterrænet skråner 

stejlt ned mod søen. Ved anlæggelsen af Drewsensvej Øst er det derfor vig-

tigt, at der ikke som følge heraf sker en forøget tilførsel af næringsstoffer til 

søen ved bl.a. overfladeafstrømning. I den forbindelse bør der etableres en til-

pas stor bufferzone omkring den sydlige del af søen, som grænser forholdsvis 

tæt op til asfaltstien. Desuden bør det sikres, at vandringsvejene for dyrene til 

og fra Lillesø ikke forringes ved en etablering af vejen. Det gælder bl.a. for 

stor vandsalamander.  

 

Øst for Lillesø ligger et hedeareal, hvoraf en del har en god naturværdi, da der 

findes hedens karakteristiske dværgbuske og typiske hedeplanter samt en va-

rieret lavflora. Dyrelivet omfatter en række ualmindelige arter som hugorm og 

stålorm samt en række ualmindelige insektarter, som hører til naturtypen. Da 

området til dels skråner ned mod Lillesø og har hedens næringsfattige jord-

bund, er det vigtigt, at anlæggelsen af Drewsensvej Øst ikke giver anledning 

til en forøget tilførsel af næringsstoffer til området. Dette vil på længere sigt 

medføre, at heden forsvinder og en forøget tilførsel af næringsstoffer herfra til 

Lillesø. Vejen bør således anlægges på en måde og med en bufferzone, så der 

ikke sker en forøget tilførsel af næringsstoffer til hedearealerne og Lillesø.  

 

Syd for og ret tæt på asfaltstien i Nordskoven ligger en vandfyldt lavning med 

klart vand i en lille ellesump. Vandområdet er ynglested for padder, herunder 

muligvis stor vandsalamander samt drikkevandssted for pattedyr, fugle, insek-

ter mv. Da vandområdet er svagt næringsrigt og ligger ret tæt på asfaltstien 

er det væsentligt, at der ikke sker en yderligere tilførsel af næringsstoffer eller 

ændring af vandområdet som følge af etableringen af Drewsensvej Øst. Sam-

tidig må der ikke ske en forringelse af dyrenes vandringsmuligheder til og fra 

vandområdet, hvilket bl.a. gælder for padderne. Det vil også være anbefalel-

sesværdigt, at der bibeholdes en tilpas stor bufferzone mellem vandområdet 

og asfaltstien af hensyn til dyrelivet. 
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Lige syd for asfaltstien i den vestligste del af Nordskoven findes en høj og 

gammel vinter-eg. Den vokser øverst på skrænten ned mod stien. Træet har 

stor landskabelig værdi og er af stor økologisk værdi for skovens dyreliv, da 

det bl.a. er levested for mange insekter og fourageringssted for en del fuglear-

ter. Ved anlæggelsen af Drewsensvej Øst er det vigtigt, at denne eg bevares 

samt i videst mulig omfang en række andre gamle bøge- og egetræer langs 

asfaltstien. Det gælder også for den planlagte frakørselsvej ned til Sejsvej, 

hvor der findes gamle træer. Desuden findes der langs Århusvej en række 

gamle egetræer, som i videst mulig omfang bør bevares.        

 

En del af skovarealerne i Nordskoven er EF-habitatområde og grænser op til 

det vestligste forløb af asfaltstien. Disse skovarealer er udpeget som habitat-

område som følge af forekomsten af naturtypen ”Bøgeskov på morbund med 

kristtorn”. På de nærmeste skovarealer langs asfaltstien var der ikke nogen 

udpræget morbund, og der voksede ikke nogen kristtorn. Arealerne var domi-

neret af muldjord, og der fandtes hovedsagelig plantearter, som er typiske for 

bøgeskov på muldjord. Etableringen af Drewsensvej Øst vil derfor ikke umid-

delbart medføre tab af den ovennævnte EF-naturtype på morbund. Et langt 

større landskabelig og naturmæssig problem er formentlig, at der her til begge 

sider af asfaltstien er meget stejle skrænter, og disse skrænter risikerer at 

skride sammen eller blive udvasket i forbindelse med bl.a. kraftig nedbør, så-

fremt der sker større fysiske ændringer af skrænterne i forbindelse med etab-

leringen af Drewsensvej Øst. 

 

Gudenå som Drewsensvej Øst skal passere har en meget høj naturværdi med 

hensyn til dyrelivet i vandløbet. Med hensyn til bilag IV-arten grøn kølleguld-

smed synes vandløbssedimentet under og omkring de to nuværende broer ik-

ke at være eller kun i meget ringe grad at være levested for denne art. Ved 

anlæggelsen af en ny bro ved de to eksisterende broer er det således ikke 

nødvendigt, at tage specielt hensyn til denne guldsmedeart. Det gælder tilsy-

neladende også i relation til odder. Under alle omstændigheder skal der tages 

hensyn til de grusede og stenede bundarealer ved broerne, så de genetableres 

i forbindelse med anlæggelsen af en ny bro, idet bl.a. en lang række af de 

ualmindelige eller sjældne vandinsekter er knyttet til grus- og stenbund. 
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Ved den planlagte frakørselsvej fra Drewsensvej Øst til Sejsvej vokser der gamle træer 

af bøg og vinter-eg langs den nuværende grusvej. Disse gamle træer bør så vidt muligt 

bevares ved anlæggelsen af frakørselsvejen. Her ses grusvejen fra asfaltstien og ned 

mod Sejsvej. Foto: 12. oktober 2011.  

 

 

 
På begge sider af den berørte del af Århusvej vokser der også en del gamle vinter-eg, 

som bør bevares i forbindelse med anlæggelsen af Drewsensvej Øst både af biologiske 

og landskabsmæssige grunde. Foto: 29. april 2011.  
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