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1 Sammenfatning 

I 2013 er der gennemført en undersøgelse af naturforholdene i et område, 

hvor der planlægges at bygge en ny vej, Drewsensvej Vest, fra den centrale 

del af Silkeborg og mod vest til Herningvej. Vejen får en samlet længde på 1,1 

km og skal anlægges nord for jernbanen med 0,6 km i Silkeborg by og 0,5 km 

gennem skovarealer til Herningvej. Registreringen af naturforholdene skal ind-

gå i planlægningen af vejens forløb og VVM-redegørelsen for vejprojektet. 

 

Undersøgelsen har været koncentreret om plante- og dyrelivet i skovarealet 

ved Herningvej, da det direkte berøres af vejprojektet. Skoven her er fred-

skov, og der findes to vandområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslo-

vens §3. Desuden er der lige syd for dette skovareal og jernbanen undersøgt 

et nærliggende EF-habitatområde samt forekomsten af bilag IV-arter. Endvi-

dere er der undersøgt for tilstedeværelsen af ualmindelige eller sjældne plan-

te- og dyrearter, herunder rødlistede. 

 

Undersøgelsen har vist, at skovarealet ved Herningvej består af forholdsvis 

gammel løvskov, som er domineret af bøge- og egetræer, hvoraf en del er 50-

100 år gamle. Der findes mange arter af løvtræer, og af disse er kristtorn 

ualmindelig. Desuden findes bevoksninger af to ualmindelige plantearter, 

tandrod og smuk perikon. Stedvis findes gamle træstammer og træstubbe, 

hvor der lever larver af en del insektarter. Der blev registreret den sjældne 

stankelbensart Ctenophora flaveolata, hvis larver lever i råddent træ. Arten er 

på Europarådets liste over bevaringsværdige vedædende insekter.     

 

I de to vandområder i skovarealet blev der registreret tre ynglede paddearter, 

skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalamander. I det største af vandområ-

derne var der en forholdsvis artsrig sumpvegetation og en del arter af vandin-

sekter, hvoraf en enkelt vandbilleart er ualmindelig. Desuden observeredes 

snog fouragere i dette vandområde. Endvidere rummede skovarealet en del 

ynglefuglearter, hvoraf en del benytter de gamle løvtræer både som ynglested 

og i forbindelse med fødesøgningen, idet der bl.a. findes mange insekter.      

 

Af bilag IV-arter blev der registreret stor vandsalamander og odder, der begge 

fandtes i søer i habitatområdet lige syd for det ovenævnte skovareal og jern-

banen. Denne fungerer som en barriere for stor vandsalamander, der forment-

lig kun i begrænset omfang vandrer op til skovarealet, mens odder vandrer en 

del rundt via områdets vandløb og søer. I habitatområdet registreredes desu-

den en del næringsfattige vand- og mosearealer, som havde mange ualminde-

lige plante- og smådyrsarter.       

 

Undersøgelsen har således vist, at der i skovarealet langs Herningvej findes 

betydelige naturværdier i form af lovbeskyttede vandområder samt forholdsvis 

sjældne plante- og dyrearter. Tilstedeværelsen af disse arter er især afhængig 

af, at der findes gamle ege- og bøgetræer. Lige syd for skovarealet findes et 

habitatområde med to bilag IV-arter, hvis levesteder og vandringsveje ikke må 

forringes. Habitatområdet rummer desuden næringsfattige naturarealer, som 

ikke tåler tilførsel af næringsrigt overfladevand. På den planlagte vejstrækning 

i Silkeborg by findes der ikke nogen værdifulde naturarealer eller særlige plan-

te- og dyrearter, som der skal tages hensyn til ved etableringen af Drewsens-

vej Vest.        
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2 Baggrund og formål med undersøgelsen 

Baggrunden for undersøgelsen 

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

den centrale del af Silkeborg og mod vest til Herningvej. Vejen får en samlet 

længde på ca. 1,1 km og skal anlægges nord for jernbanen, dels med ca. 0,6 

km i Silkeborg by fra jernbanestationen til Søndre Ringvej og dels herfra med 

ca. 0,5 km gennem skovarealer til Herningvej. Inden Drewsensvej Vest byg-

ges, skal der laves en VVM-redegørelse for, hvordan bl.a. naturforholdene på-

virkes ved etableringen af vejen. 

 

Til udarbejdelsen af VVM-redegørelsen har kommunen brug for en kortlægning 

af naturforholdene langs den planlagte vej. Der er specielt brug for en kort-

lægning af naturforholdene på den 0,5 km lange strækning gennem skovarea-

lerne, som er gammel løvskov (fredskov) med vandansamlinger, der bl.a. vil 

kunne rumme padder. Desuden vil den planlagte vej komme til at lægge ca. 

70 m nord for EF-habitatområde 181, Silkeborgskovene. I den forbindelse er 

der bl.a. brug for en kortlægning af eventuelle bilag IV-arter omfattet af habi-

tatdirektivet.  

 

På den 0,6 km lange strækning i Silkeborg by er der behov for en screening af, 

om der findes natur, som skal nærmere undersøges, idet der bl.a. findes area-

ler med fredsskov syd for strækningen. Samtidig skal der undersøges for, om 

der findes sjældne eller lovbeskyttede plante- og dyrearter.   

 

Formålet med undersøgelsen 

I relation til skovarealerne og vandområderne er de mest relevante bilag IV-

arter spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben og en række flager-

musarter. Flagermusene registreres ved en anden undersøgelse, og de er der-

for ikke med ved nærværende undersøgelse. Formålet med undersøgelsen i 

2013 har således været følgende: 

 

 Foretage en overordnet opdeling og beskrivelse af naturforholdene 

langs den planlagte Drewsensvej Vest. 

 

 Gennemføre en undersøgelse af plante- og dyrelivet i skovarealerne, 

vandområderne og de øvrige naturarealer. 

 

 Undersøge for tilstedeværelsen af bilag IV-arter, herunder spidssnudet 

frø, stor vandsalamander, markfirben og odder. 

 

 Kortlægge og beskrive beskyttede §3-arealer under Naturbeskyttelses-

loven, herunder deres naturværdi. 

 

 Registrere forekomsten af ualmindelige, sjældne og rødlistede plante- 

og dyrearter samt særlige plantesamfund. 

 

 Foretage en vurdering af om der findes særligt værdifulde og beva-

ringsværdige naturarealer eller arter i området. 

 

Nærværende rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen i foråret og 

sommeren 2013 af de ovennævnte naturforhold. 
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3 Områdets beliggenhed og vejforhold  

Beliggenheden af den planlagte vej Drewsensvej Vest fra den centrale del af 

Silkeborg til Herningvej er vist på figurerne 1-3. Det skal bemærkes, at der er 

tale om en foreløbig linjeføring af vejen, idet den endelige linjeføring bl.a. vil 

afhænge af naturforholdene i området. 

 

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

den centrale del af Silkeborg og mod vest til Herningvej ved Lysbro, i alt en 

strækning på ca. 1,1 km, jf. figur 1.  

 
Figur 1. 

Beliggenhed af den planlagte nye vej Drewsensvej Vest. Den skal forløbe fra den cen-

trale del af Silkeborg og til Herningvej ved Lysbro, i alt en strækning på ca. 1,1 km.  
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Figur 2. 

Den planlagte strækning af den nye vej, Drewsensvej Vest, er på ca. 1,1 km. Der er vist 

linjeføringen af vejen fra den centrale del af Silkeborg til Søndre Ringvej, hvor der er 

villa- og jernbanearealer, og fra Søndre Ringvej til Herningvej, hvor der er skovarealer 

(Lysbro Skov). Den østlige del af linjeføringen i Silkeborg by har en længde på ca. 0,6 

km, og den vestlige del i skovarealerne har en længde på ca. 0,5 km.    

 

Drewsensvej Vest skal anlægges ved, at den nuværende Drewsensvej forlæn-

ges mod vest og forløber lige nord for jernbanen i Silkeborg by, figur 2. Drew-

sensvej Vest føres herefter via en bro op på niveau med Søndre Ringvej, hvor 

der findes en jernbanetunnel. Herefter føres Drewsensvej Vest videre mod 

vest gennem Lysbro Skov nord for jernbanen. Dette sker ved, at Herningvej 

forlægges mod syd. Herved bliver det nuværende kryds med Søndre Ringvej 

og Vestergade til et t-kryds, idet den forlagte strækning af Herningvej vil blive 

omdannet til skovområde.       

 

Drewsensvej Vest vil få en samlet længde på ca. 1,1 km, hvoraf den østlige 

del på ca. 0,6 km forløber gennem Silkeborg by fra jernbanestationen til Søn-

dre Ringvej gennem forholdsvis flade by- og jernbanearealer. Den vestlige del 

på ca. 0,5 km fra Søndre Ringvej til Herningvej forløber gennem moderat bak-

kede skovarealer, idet landskabet dog er ret bakket nord for. Vejen vil få sit 

forløb på en langstrakt jordvold, som for mange år siden havde et jernbane-

spor. Overfladevandet syd for jernbanen løber via grøfter og Pøtsø Kanal mod 

syd til Ørn Sø, jf. figur 2. Nord for jernbanen har overfladevandet ikke en be-

stemt afstrømningsretning, men samles i forskellige grøfter og lavninger.   
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Figur 3. 

Forløbet af den planlagte nye vej, Drewsensvej Vest, på et luftfoto fra 2012. Vejen går 

fra den centrale del af Silkeborg langs jernbanen og villaarealer til Søndre Ringvej, 

hvorefter der er skovarealer (Lysbro Skov) indtil Herningvej. Den østlige del af linjefø-

ringen i Silkeborg by har en længde på ca. 0,6 km, og den vestlige del i skovarealerne 

har en længde på ca. 0,5 km.    

 

Det planlagte forløb af Drewsensvej Vest er vist på et luftfoto fra 2012 på figur 

3. I hele sin udstrækning på ca. 1,1 km løber den lige nord for jernbanen. 

Langs den østlige del af vejen består omgivelserne udover jernbaneterræn 

især af arealer med villaer samt to små skovområder. Langs den vestlige del 

af vejen er der udelukkende skovarealer, som nord for Herningvej især omfat-

ter nåletræer, mens arealet mellem den nuværende Herningvej og jernbanen 

hovedsagelig udgøres af Løvskov. Syd for jernbanen består skoven af en blan-

ding af nåle- og løvskov samt af sumpskov i mosearealerne og langs vandom-

råderne.     
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Ved anlæggelsen af Drewsensvej Vest er det foreløbig planlagt, at Herningvej skal for-

lægges til løvskovsarealet syd for, dvs. skovarealerne i højre side af billedet. Den nuvæ-

rende vejstrækning vil blive omdannet til løvskov. Her ses Herningvej i retningen vest 

mod øst. Foto: 18. maj 2013. 

 

 

 
Den østlige del af Drewsensvej Vest i Silkeborg by skal forløbe nord for jernbanen gen-

nem et fladt terræn med villa- og jernbanearealer, dvs. i højre side af billedet. Her er 

der ikke naturarealer bortset fra lidt træbevoksninger. Billedet er taget i retningen øst 

mod vest. Foto: 3. juni 2013. 
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4 Overordnede naturforhold i området  

De overordnede naturforhold omkring den planlagte Drewsensvej Vest fremgår 

af figur 2 og 3.  

 

Skov 

Arealerne vest for Sønder Ringvej består udelukkende af skov. Nord for Her-

ningvej består skoven hovedsagelig af nåletræer, og den er domineret af gran-

træer og til dels af fyrretræer. Der er desuden en spredt forekomst af løvtræer 

i form af eg, bøg, birk mv. Skovarealet mellem Herningvej og jernbanen be-

står hovedsagelig af løvskov. Skoven domineres af eg og bøg med en spredt 

forekomst en lang række andre løvtræer samt enkelte gran- og fyrretræer. 

Syd for jernbanen består skoven i den nordlige del af nåleskov domineret af 

rødgran, mens hovedparten af skoven udgøres af sumpskov, der er domineret 

af birk, pil, el og skov-fyr. Den sydligste og østligste del af skoven er løvskov 

med bøgetræer og enkelte egetræer.  

 

På arealerne øst for Sønder Ringvej til stationen findes to løvskovområder syd 

for jernbanen. Den ene ved Sønder Ringvej er ret lille og består af forskellige 

arter af løvtræer, hvoraf eg, birk og el er dominerende. Det andet løvskovom-

råde ligger ved Silkeborg Hallen i den østligste del af området og domineres af 

bøg og ahorn. Herudover findes spredte bevoksninger af løvtræer på arealerne 

øst for Sønder Ringvej.        

 

Søer 

I den vestlige del af undersøgelsesområdet i skovarealet mellem Herningvej og 

jernbanen findes to langstrakte vandområder, hvor af det nordligste ligger 

langs Herningvej, mens det sydligste ligger langs jernbanen. Syd herfor i Lys-

bro Skov findes Pøtsø og nord herfor en anden sø. Begge søer gennemstrøm-

mes af Pøtsø Kanal, der løber fra Silkeborg by til Ørnsø. Herudover findes der 

sydvest for Pøtsø to småsøer i et moseområde. I den østlige del af undersø-

gelsesområdet i Silkeborg by findes en enkelt lille sø i et parkanlæg syd for 

jernbanen og Silkeborg Hallen. 

 

Vandløb 

I Lysbro Skov syd for jernbanen findes der ud over Pøtsø Kanal en række grøf-

ter, der for de flestes vedkommende afvander mose- og skovområdet mod syd 

til Ørnsø. På skovarealet mellem Herningvej og jernbanen har der tidligere 

været en afvandingsgrøft langs jernbanen, men der er nu for størstedelens 

vedkommende et langstrakt og smalt vandområde. Nord for Herningvej findes 

enkelte grøfter, som afvander mod syd og vest. I den østlige del af undersø-

gelsesområdet i Silkeborg by findes der ingen grøfter i de nærmeste omgivel-

ser af den planlagte Drewsensvej Vest. 

 

Østlige arealer 

Arealerne øst for Sønder Ringvej omfatter hovedsagelig villa-, bolig- og fa-

briksarealer samt jernbanearealer. Ud over de to ovennævnte skovarealer fin-

des der ikke nogen egentlige naturarealer bortset fra enkelte små tilgroede 

arealer på jernbaneområdet og langs jernbanen.        
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Skovarealet mellem Herningvej og jernbanen består hovedsagelig af løvskov, der er 

domineret af bøge- og egetræer. Desuden er ahorn hyppig. Her ses Herningvej i retnin-

gen øst mod vest og med skovarealet i venstre side af billedet. Foto: 18. maj 2013. 

 

 

 
Nord for Herningvej er der nåleskov, der er domineret af grantræer. Desuden findes en 

del fyrretræer samt en spredt forekomst af løvtræer. Terrænet er ret bakket. Der er 

morbund og en typisk vegetation for denne jordtype. Foto: 18. maj 2013. 
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I skovarealet mellem Herningvej og jernbanen findes et vandområde nær vejen. Vand-

området har lidt karakter af ellesump, idet der vokser en del rød-el. Til højre i billedet 

ses jordvolden, hvor der tidligere har været et jernbanespor. Billedet er taget i retnin-

gen vest mod øst. Foto: 16. april 2013. 

 

 

 
Langs jernbaneskrænten i skovarealet mellem Herningvej og jernbanen findes et lang-

strakt vandområde. I venstre side af billedet ses jernbaneskrænten. Billedet er taget i 

retningen øst mod vest. Foto: 27. april 2013. 
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I højre side af billedet ses skovarealet med løvskov mellem Herningvej og jernbanen, 

mens der i venstre side er nåle- og løvskov på mosearealer. Jernbanen fungerer som en 

barriere i landskabet for bl.a. padder, som har svært ved at passere jernbanesporrene. 

Billedet er taget i retningen øst mod vest. Foto: 18. maj 2013 

 

 

 

Her ses jordvolden, hvor der tidligere har været et jernbanespor, i skovarealet mellem 

Herningvej og den nuværende jernbane. Jordvolden er under tilgroning med træer. Bil-

ledet er taget i retningen øst mod vest. Foto: 18. maj 2013. 
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5 Undersøgelsens omfang og metoder  

Tidspunkt for undersøgelsen 

Undersøgelsen blev gennemført i perioden april-august 2013 af Per Nissen 

Grøn, Orbicon A/S. Der blev foretaget undersøgelser af området den 16. april, 

27. april, 4. maj, 18. maj, 10. juni, 21. juni, 26. juli og 8. august 2013. 

 

Undersøgelsesområdets afgrænsning 

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

på en ca. 1,1 km lang strækning, som vil kunne blive berørt af vejprojektet. 

Bredden af undersøgelsesbæltet omkring vejen var afhængig af forekomsten 

naturarealer, som hovedsagelig er skov. Langs den vestlige del af Drewsensvej 

Vest fra Søndre Ringvej til Herningvej blev der i skovområdet undersøgt na-

turarealer op til en bredde på ca. 500 m syd for vejen og op til en bredde på 

ca. 200 m nord for. Langs den østlige del af Drewsensvej Vest i Silkeborg by 

blev der undersøgt op til ca. 200 m syd for vejen og op til 50 m nord for.  

 

Områdets opdeling i naturarealer 

Arealerne langs den planlagte Drewsensvej Vest blev på baggrund af besigti-

gelserne inddelt i en række naturarealer på luftfotos fra 2012 over området. 

Herved kunne fås et samlet overblik over forekomsten og tilstanden af de for-

skellige naturarealer samt et overblik over, hvilke naturarealer der skulle 

nærmere undersøges for plante- og dyrearter. Samtidig blev forekomsten af 

§3-arealer under Naturbeskyttelsesloven indtegnet på luftfotos.     

 

Lovbeskyttede naturarealer  

De lovbeskyttede naturarealer blev intensivt undersøgt med hensyn til plante- 

og dyreliv. Med hensyn til §3-arealer under Naturbeskyttelsesloven omfattede 

det to vandområder mellem Herningvej og jernbanen samt Pøtsø og de tilhø-

rende vand- og vådområder i habitatområdet syd for jernbanen. Desuden blev 

der undersøgt en sø syd for den østligste del af den planlagte vej i Silkeborg 

by. Alle disse vandområder blev især undersøgt for forekomsten af padder og 

vandtilknyttede smådyr. Endvidere blev plante- og dyrelivet undersøgt i en §3-

mose syd for jernbanen samt habitatområdet mellem jernbanen og Ørnsø. 

 

Bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet  

Dette omfattede en eftersøgning efter spidssnudet frø, stor vandsalamander, 

markfirben og odder.  

 

Spidssnudet frø 

I april blev vandområderne undersøgt for kvækkende hanner, voksne individer 

og ægklumper af spidssnudet frø, idet frøerne lægger deres ægklumper i løbet 

af april. Desuden blev der ketsjet efter haletudser i maj og juni, idet haletud-

serne normalt forvandler sig og går på land i slutningen af juni. 

  

Stor vandsalamander 

Der blev ketsjet efter voksne individer af stor vandsalamander i vandområder-

ne i april og maj samt efter salamanderlarver i månederne juni, juli og august. 

De tre sidstnævnte måneder er de mest optimale for registrering af arten, da 

der er langt flere larver end voksne, som også forholdsvis hurtigt forlader 

vandområdet efter at have ynglet.       
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Markfirben  

Arten blev især eftersøgt på dage med solrigt og varmt vejr på relevante åbne 

sand- og skovarealer i undersøgelsesområdet. Det vil sige åbne og sydvendte 

skrænter, hvor den kan grave sine æg ned, og hvor solen kan opvarme jorden 

så meget, at æggene kan udvikle sig.  

 

Odder 

Odderen blev eftersøgt langs vandområderne med hensyn til forekomst af spor 

og ekskrementer. Sidstnævnte er iøjnefaldende, da de placeres på græstuer, 

sten, trærødder mv. langs vandområderne i odderens territorium. Desuden 

blev der ved skumringstid observeret efter odder i Pøtsø og de tilhørende 

vandområder i habitatområdet.     

 

Plante- og dyrelivet i området    

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

sjældne eller rødlistede plante- og dyrearter i undersøgelsesområdet. Dette 

omfattede med hensyn til dyrelivet ynglefugle, pattedyr, padder, krybdyr samt 

vand- og landinsekter. Registreringerne skete både i naturarealerne og de øv-

rige arealer langs den planlagte vej.     

 

Smådyrslivet i vandområderne blev undersøgt ved hjælp af en vandketsjer 

med en maskevidde på 1 mm, hvor indholdet blev hældt op i en bakke og re-

gistreret. Enkelte af vandinsekterne blev taget op fra bakken og konserveret i 

sprit, hvorefter de blev hjemtaget til artsbestemmelse under mikroskop. 

 

Fotos 

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

holdene, dvs. især landskabs-, naturtype- og vegetationsforhold. Herunder 

fortrinsvis de mest værdifulde naturarealer samt af levesteder for sjældne og 

beskyttede arter. 

  

Oplysninger i databaser  

Tilgængelige biologiske databaser på nettet er gennemgået med henblik på 

oplysninger om biologiske data fra undersøgelsesområdet. Det gælder med 

hensyn til forekomsten af sjældne eller rødlistede arter af bl.a. svampe, plan-

ter, insekter, fugle og pattedyr.  
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6 Naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3  

6.1 Oversigtskort 

 

På figur 4-7 er vist de arealer, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 

langs den planlagte Drewsensvej Vest. Der er vist de arealer, som på under-

søgelsestidspunktet var registreret i Danmarks Miljøportal, og arealer som blev 

registreret ved nærværende undersøgelse i 2013.  

 
Figur 4. 

Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 langs den vestlige del 

af den planlagte Drewsensvej Vest. Der er vist §3-arealer, som ligger op til 0,5 km fra 

den planlagte vej, jf. figur 2. Oplysningerne er fra Danmarks Miljøportal og fra nærvæ-

rende undersøgelse i 2013. Det omfatter naturtyperne sø, vandløb og mose. Desuden 

er vist beliggenheden af et fredet fortidsminde (gravhøj). 
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Figur 5. 

Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 langs den vestlige del 

af den planlagte Drewsensvej Vest på et luftfoto fra 2012. Der er vist §3-arealer, som 

ligger op til 0,5 km fra den planlagte vej, jf. figur 3. Oplysningerne er fra Danmarks Mil-

jøportal og fra nærværende undersøgelse i 2013. Det omfatter naturtyperne sø, vand-

løb og mose. Desuden er vist beliggenheden af et fredet fortidsminde (gravhøj). 
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Figur 6. 

Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 langs den østlige del af 

den planlagte Drewsensvej Vest, jf. figur 2. Der er vist §3-arealer, som ligger op til 0,5 

km fra den planlagte vej, jf. figur 2. Oplysningerne er fra Danmarks Miljøportal og fra 

nærværende undersøgelse i 2013. Der findes kun den beskyttede naturtype sø, som har 

en enkelt sø i området.  



Undersøgelse af naturforholdene langs den planlagte vej Drewsens-

vej Vest i Silkeborg 2013 

18/46  

 

 

Figur 7. 

Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 langs den østlige del af 

den planlagte Drewsensvej Vest på et luftfoto fra 2012, jf. figur 3. Oplysningerne er fra 

Danmarks Miljøportal og ud fra nærværende undersøgelse i 2013. Der findes kun den 

beskyttede naturtype sø, som har en enkelt sø i området.   
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6.2 Søer  

I det følgende er beskrevet de søer, som er omfattet af Naturbeskyttelseslo-

vens §3, og som ligger op til 0,5 km fra den planlagte Drewsensvej Vest. De to 

søer, som vil kunne blive mest direkte berørt af vejetableringen, ligger mellem 

Herningvej og jernbanen i Lysbro Skov. De øvrige to søer i habitatområdet, 

Pøtsø og søen nord for, ligger længere væk fra Drewsensvej Vest og berøres 

ikke så direkte. Desuden løber jernbanen imellem den planlagte vej og søerne.  

 

Sø ved Herningvej 

Søen ligger mellem Herningvej og jordvolden, hvor der tidligere har været et 

jernbanespor, figur 4 og 5. Vandområdet ligger langs jordvolden, og den udgø-

res af en vandfyldt sænkning, som midt i april havde et areal på ca. 300 m2 og 

en største dybde på 0,4 m. Søen havde efterfølgende en faldende vandstand, 

og den udtørrede midt i juli, da der kun faldt lidt nedbør i maj og juni. Langs 

søen vokser rød-el, og den har til dels karakter af ellesump. Desuden findes 

enkelte asketræer. Som følge af beskygningen fra træerne og nedfaldne blade 

på bunden var der ingen vandplanter i søen bortset fra lidt undervandsplanter 

af vand-seglmos (Drepanocladus fluitans).  

 

Der ynglede fåtalligt butsnudet frø, som der var nogle få ægklumper af. Enkel-

te af haletudserne nåede at forvandle sig og kravle på land inden udtørringen. 

Desuden ynglede lille vandsalamander fåtalligt i søen, men larverne af denne 

art nåede formentlig ikke at forvandle sig og kravle på land, inden søen udtør-

rede. Snog observeredes en enkelt gang i vandområdet. Smådyrslivet i søen 

var ikke særlig artsrigt, idet der kun fandtes enkelte arter af børsteorme, 

vandtæger, myg, mitter, vårfluer og vandbiller. Der blev ikke registreret no-

gen ualmindelige eller sjældne smådyrsarter. 

 

Sø langs jernbanen    

Søen ligger i skovarealet mellem Herningvej og jernbanen, figur 4 og 5. Vand-

området ligger langs jordvolden fra det nuværende jernbanespor, og består af 

en langstrakt og vandfyldt sænkning, som midt i april havde et areal på ca. 

1000 m2 og en største dybde på 0,5 m. Som følge af en ringe mængde nedbør 

i maj og juni faldt vandstanden ret meget, og midt i juli var der kun små area-

ler med lidt vand, og vandområdet udtørrede helt i begyndelsen af august. 

Vandområdet består af en blanding af vandfyldt sumpskov, pilekrat og sump 

samt åbne vandarealer. De hyppigste træer langs vandområdet er rød-el, ask, 

grå-pil og dun-birk. 

 

Undervandsvegetationen omfattede en fåtallig forekomst af vand-seglmos 

(Drepanocladus fluitans), kær-seglmos (Drepanocladus aduncus), fladfrugtet 

vandstjerne og kors-andemad. Af flydebladsvegetation var der stedvis en del 

liden andemad samt spredt lidt vand-pileurt.  Sumpvegetationen i og langs 

vandområdet var flere steder ret veludviklet og omfattede en lang række ar-

ter, bl.a. grenet pindsvineknop, vejbred-skeblad, dusk-fredløs, almindelig fred-

løs, kær-snerre, bittersød-natskygge, kattehale, almindelig mjødurt, kær-

svovlrod, sideskærm, baldrian, dynd-padderok, kær-padderok, lyse-siv, glans-

kapslet siv, almindelig star, stiv star, kær-star, knippe-star, akselblomstret 

star, eng-rørhvene, kryb-hvene, knæbøjet rævehale og manna-sødgræs. 

 

Af padder ynglede fåtalligt butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander. 

Langt hovedparten af haletudserne nåede at forvandle sig og krybe på land in-
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den udtørringen, mens dette ikke var tilfældet for salamanderlarverne. Der 

observeredes enkelte individer af snog, der formentlig jævnligt fouragerede i 

området efter frøer, haletudser, salamanderlarver mv. Smådyrslivet i søen var 

moderat artsrigt, og der fandtes en del arter af især vårfluer, vandtæger, myg, 

vandbiller og snegle. Af ualmindelige arter fandtes vandtægen vandrøver (Ily-

ocoris cimicoides) samt billerne stor vandkalv (Dytiscus marginalis) og tvær-

stribet vandkalv (Hydaticus transversalis). Især den sidstnævnte billeart er ret 

ualmindelig på landsplan.      

 

Pøtsø i Lysbro Skov 

Pøtsø ligger syd for jernbanen i et mose- og skovområde, og der er sumpskov 

af birk og pil langs størstedelen af søen samt strækningsvis en smal hænge-

sæk, figur 4 og 5. Pøtsø modtager vand fra søen nord for via Pøtsø Kanal, og 

den afvander også via Pøtsø Kanal mod syd til Ørnsø. Pøtsø ligger i et mose-

område, og søvandet er derfor brunligt af humusstoffer. Vandet er desuden 

moderat næringsrigt som følge af vandtilførslen fra søen nord for.  

 

Undervandsvegetationen bestod af en spredt forekomst af vand-seglmos (Dre-

panocladus fluitans), tørvemos (Sphagnum sp.), flydende stjerneløv (Riccia 

fluitans), smalbladet vandstjerne, butbladet vandaks, liden vandaks og kors-

andemad. Flydebladsvegetationen omfattede udbredte og sammenhængende 

bevoksninger af gul åkande samt en spredt forekomst af frøbid, svømmende 

vandaks, vand-pileurt og liden andemad. Sumpvegetationen fandtes som et 

forholdsvis smalt bælte langs bredden, og den bestod især af tagrør, høj sød-

græs og næb-star. Af ualmindelige sumparter var der bevoksninger af bukke-

blad og kær-mysse. Især den sidstnævnte art er ualmindelig på landsplan.       

 

Af padder ynglede der skrubtudse, butsnudet frø, lille vandsalamander og stor 

vandsalamander, hvoraf den sidstnævnte tilsyneladende kun var fåtallig. Snog 

observeredes med en del individer langs og i søen, og der findes højst sand-

synlig en snogebestand i området med Pøtsø.  

 

Smådyrslivet i søen var moderat artsrigt og typisk for en brunvandet sø. Af 

ualmindelige arter registreredes vandedderkop (Argyroneta aquatica), stavtæ-

ge (Ranatra linearis), billen Rhantus suturellus, guldsmedene glinsende sma-

ragdlibel (Somatochlora metallica), sort hedelibel (Sympetrum danae) og lille 

kærguldsmed (Leucorrhinia dubia), hvoraf de fire sidstnævnte som regel fin-

des i næringsfattige vandområder og moser. Desuden blev registreret stankel-

benet Phalacrocera replicata, der er knyttet til tørvemos.  

 

Af pattedyr observeredes odder i Pøtsø, og der var spor og ekskrementer langs 

søen. Arten ynglede enten i Pøtsø eller i søen lige nord for, hvor den også blev 

registreret. Både odder og stor vandsalamander er bilag IV-arter. 

 

Sø nord for Pøtsø 

Søen er oprindelig etableret som et regnvandsbassin for mange år siden som 

en del af Pøtsø Kanal, der kommer fra Silkeborg by, figur 4 og 5. Søen er næ-

ringsrig som følge af det tilledte overfladevand, men minder nu om en mose-

sø, idet den er omgivet af arealer med mose og sumpskov. Den er således 

ganske svagt brunfarvet af humustoffer, og rummer fåtalligt typiske under-

vandsplanter som vand-seglmos (Drepanocladus fluitans), flydende stjerneløv 

(Riccia fluitans) og butbladet vandaks samt en del kors-andemad. Af flyde-
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bladsplanter fandtes sammenhængende bevoksninger af gul åkande samt 

spredte bevoksninger af frøbid, svømmende vandaks, vand-pileurt og liden 

andemad. Sumpvegetationen fandtes som et smalt bælte langs bredden, og 

var domineret af sammenhængende bevoksninger af bredbladet dunhammer.  

 

Der ynglede fire arter af padder, skrubtudse, butsnudet frø, lille vandsalaman-

der og stor vandsalamander, hvoraf den sidstnævnte forekom kun at være få-

tallig. Af krybdyr observeredes snog en enkelt gang i søen. Smådyrslivet var 

moderat artsrigt, og der blev ikke registreret nogen ualmindelige arter. Af pat-

tedyr registreredes odder med spor og ekskrementer langs søen, og arten 

ynglede højst sandsynlig her eller i den nærliggende Pøtsø, som søen står i 

forbindelse med via Pøtsø Kanal. 

 

Sø ved Jernbanevej    

Søen ligger i et parkanlæg i Silkeborg by syd for Sydby Hallen og jernbanen, 

figur 6 og 7. Den ligger således syd for den planlagte Drewsensvej Vest. Søen 

er næringsrig, og vandet er periodevis noget uklart. Der er lavvandet langs 

størstedelen af søbredden, hvor der findes bevoksninger af sumpplanter, som 

er domineret af sammenhængende bevoksninger af bredbladet dunhammer. 

Af padder ynglede butsnudet frø og lille vandsalamander ret almindeligt, mens 

skrubtudse kun var fåtalligt tilstede. Der blev således registreret ca. 50 æg-

klumper af butsnudet frø og en del salamanderlarver. Smådyrslivet var for-

holdsvis artsrigt, men rummede ikke nogen ualmindelige eller sjældne arter. 

 

6.3 Vandløb  

 

Pøtsø Kanal er det eneste vandløb, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 

§3 i undersøgelsesområdet. 

 

Pøtsø Kanal 

Kanalen løber fra den nordligste del af søen nord for Pøtsø og mod syd til 

Ørnsø, idet den undervejs løber gennem Pøtsø, figur 4 og 5. Vandløbet har så-

ledes et forløb gennem de to søer samt herudover gennem skovbevoksede 

mose- og landarealer. I sit forløb gennem mose- og landarealerne er der for-

trinsvis træbevoksninger af birk og pil langs kanalen, især af dun-birk og grå-

pil samt stedvist af rød-el, øret pil og skov-fyr. Kanalen har et jævnt fald over 

tørvet og dyndet bund. Enkelte steder er der udfældet lidt okker. Vandet er 

brunt af humusstoffer fra mosens tørvejord. 

 

I sit forløb gennem de to søer havde Pøtsø Kanal nogle af de samme vand-

planter som i søerne. På de skovbevoksede strækninger var der som følge af 

beskygning kun lidt bevoksninger af vandplanter af bl.a. smalbladet fladstjer-

ne, fladfrugtet vandstjerne, sideskærm, enkelt pindsvineknop, høj sødgræs, 

manna-sødgræs, næb-star, knippe-star, tyndskulpet brøndkarse og forskellige 

vandmosser, bl.a. vand-seglmos (Drepanocladus fluitans). Enkelte steder 

fandtes der langs bredderne småbevoksninger af tørvemos (Sphagnum sp.).  

 

Smådyrslivet var moderat artsrigt, og af ualmindelige arter blev registreret 

døgnfluerne Paraleptophlebia submarginata og Leptophlebia vespertina, som 

begge kan findes i sure og brunvandede vandløb. På bredderne observeredes 

spor og ekskrementer efter odder, der således benytter kanalen og brinkerne, 
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når den vandrer mellem Pøtsø og Ørnsø. Desuden observeredes snog to gange 

svømme i kanalen. 

   

6.4 Moser  

 

I Lysbro Skov syd for jernbanen findes et stort sammenhængende moseområ-

de, som strækker sig fra arealerne omkring Pøtsø og ned til Ørnsø. På figur 4 

og 5 er vist de nordlige arealer af dette moseområde, som udgør en stor del af 

habitatområdet.  

 

Mose i Lysbro Skov 

Moseområdet består af en mosaik af våde mose- og landarealer, der er vokset 

til med skov. Der findes således en blanding af mosetyper, som især er typiske 

for den næringsfattige mose. Området omfatter således bl.a. naturtyper som 

hedemose, fattigkær, tørvemose, sumpskov og hængesæk, som alle er mere 

eller mindre groet til med træer. Moseområdet afvandes af Pøtsø Kanal og en-

kelte mindre grøfter mod syd til Ørnsø.  

 

Træbevoksningerne er domineret af dun-birk, men der findes også en del nå-

letræer i form af skov-fyr og rødgran. Omkring vandområderne og i lavninger 

findes også en del træbevoksninger af grå-pil, øret pil og rød-el samt stedvis 

af vorte-birk, ask og tørst. På de mere eller mindre våde land- og mosearealer 

findes en del bevoksninger af typiske dværgbuske på morbund i form af blå-

bær, tyttebær, hedelyng mv. På nogle af de mindre våde arealer med mor-

bund findes desuden træer af almindelig eg og bøg samt enkelte træer af 

kristtorn. Af slyngplanter findes en del bevoksninger af almindelig gedeblad.   

 

Bundvegetationen var mange steder domineret af blåtop med et betydeligt 

islæt af mosser, især af skov-jomfruhår (Polytrichum formosum). Desuden 

fandtes der i lavninger bevoksninger af forskellige arter af tørvemos (Sphag-

num sp.) som tegn på, at der tidligere har været gravet tørv i mosen. En del 

steder var der også bevoksninger af starer, bl.a. af næb-star, kær-star, tora-

det star, almindelig star samt bevoksninger af græsserne eng-rørhvene og 

mose-bunke samt smalbladet kæruld. Endvidere var der stedvis bevoksninger 

af bregner, især ørnebregne og smalbladet mangeløv.  

 

Vegetationen var generelt karakteristisk for en ret næringsfattig og sur mose-

bund med et højt grundvandsspejl samt morbund, og den rummede således 

en lang række typiske plantearter for næringsfattige jordtyper. Stedvis var 

jorden dog mere næringsrig og med et højere indhold af ler, idet der bl.a. 

fandtes bevoksninger af padderokken skavgræs. Der registreredes en del ual-

mindelige plantearter, men ikke nogen sjældne for landet som helhed.  

 

6.5 Gravhøj  

 

Gravhøj i Lysbro Skov 

I Lysbro Skov lige vest for krydset Søndre Ringvej og Herningvej findes en 

fredet gravhøj, figur 4 og 5. Gravhøjen har en 100 m beskyttelseszone jf. na-

turbeskyttelseslovens §16. Gravhøjen er forholdsvis flad og er omgivet af nå-

letræer, og den rummer ikke nogen ualmindelige plantearter.     



Undersøgelse af naturforholdene langs den planlagte vej Drewsens-

vej Vest i Silkeborg 2013 

23/46  

 

 

I vandområdet langs Herningvej ynglede der fåtalligt butsnudet frø og lille vandsala-

mander. Som følge af beskygning og mange blade på bunden var der næsten ingen 

vandplanter. Billedet er taget i retningen vest mod øst. Foto: 18. maj 2013. 

 

 

 

I vandområdet langs jernbanen ynglede der skrubtudse, butsnudet frø og lille vand-

salamander. Her var der strækningsvis lysåbne vandområder og en forholdsvis artsrig 

sumvegetation. Billedet er taget i retningen vest mod øst. Foto: 18. maj 2013. 
  



Undersøgelse af naturforholdene langs den planlagte vej Drewsens-

vej Vest i Silkeborg 2013 

24/46  

 

 

Pøtsø i habitatområdet syd for jernbanen er en brunvandet sø. Her fandtes de to bilag 

IV-arter, stor vandsalamander og odder. Desuden var der en del undervandsplanter og 

et artsrigt smådyrsliv med mange ualmindelige arter. Søen er her set i retningen syd 

mod nord. Foto: 18. maj 2013.  

 

 

 

Søen nord for Pøtsø i habitatområdet er svagt brunfarvet, men også næringsrig, da den 

periodevis modtager overfladevand fra Silkeborg by. Her fandtes stor vandsalamander 

og odder. Her er søen set i retningen nord mod syd. Foto: 18. maj 2013 
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7 Naturarealer omfattet af EF-habitatdirektivet  

En del af Lysbro Skov er omfattet af EF-habitatområde nr. 181, Silkeborgsko-

vene. Den nordvestligste del af habitatområdet er vist på figur 7 og 8. 

 
Figur 7. 

Den nordvestligste del af EF-habitatområde nr. 181, Silkeborgskovene.  

 

 
Figur 8. 

Den nordvestligste del af EF-habitatområde nr. 181 på et luftfoto fra 2012.  
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Habitatdirektivet har til formål at beskytte en række naturtyper og arter. Ud-

pegningsgrundlaget for habitatområde nr. 181 er 4 dyrearter og 16 naturtyper 

(By- og Landskabsstyrelsen, 2010; Naturstyrelsen, 2011).  

 

7.1 Beskyttede arter 

 

Med hensyn til dyrearter omfatter udpegningsgrundlaget for habitatområdet 

følgende fire dyrearter: 

 

 Bæklampret 

 Stor vandsalamander 

 Damflagermus 

 Odder 

 

Som det fremgik af det foregående afsnit om §3-arealer blev stor vandsala-

mander og odder registreret i området i Pøtsø og søen nord for. Begge arter er 

bilag IV-arter, hvis levesteder ikke må forringes eller ødelægges. En eventuel 

forekomst af bæklampret og damflagermus er ikke omfattet af nærværende 

undersøgelse. 

 

7.2 Beskyttede naturtyper 

 

Med hensyn til naturtyper omfatter udpegningsgrundlaget for habitatområdet 

følgende 16 naturtyper: 

 

 3110: Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 

 3140: Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

 3150: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

 3160: Brunvandede søer og vandhuller 

 3260: Vandløb med vandplanter 

 3270: Vandløb med tidsvis blottet mudder med enårige planter 

 4030: Tørre dværgbusksamfund (heder) 

 6410: Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

 7140: Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

 7220: * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

 7230: Rigkær 

 9120: Bøgeskove på morbund med kristtorn 

 9130: Bøgeskove på muldbund 

 9160: Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 

 91D0: * Skovbevoksede tørvemoser 

 91E0: * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

 

Naturtyper med en stjerne angiver, at naturtypen er prioriteret, og der skal 

tages særlige hensyn til denne naturtype.  

 

Ved nærværende undersøgelsen i 2013 af den nordvestligste del af habitatom-

rådet blev der fundet følgende naturtyper i dette område: 
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3150: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 

vandaks 

Søen nord for Pøtsø er omfattet af denne naturtype, idet der bl.a. af karakteri-

stiske flydevandsplanter for naturtypen fandtes liden andemad, kors-andemad, 

frøbid og mosset flydende stjerneløv (Riccia fluitans). Søen modtager periode-

vis overfladevand fra byarealer i Silkeborg og er derfor noget næringsrig. 

 

3160: Brunvandede søer og vandhuller 

Pøtsø har denne naturtype med brunligt vand, hvis farve skyldes et højt ind-

hold af humusstoffer udvasket fra tørvejorden i moseområdet. Af karakteri-

stiske arter findes bl.a. undervandsmosserne vand-seglmos (Drepanocladus 

fluitans) og tørvemos (Sphagnum sp.) samt smalbladet vandstjerne. 

 

3260: Vandløb med vandplanter 

Pøtsø Kanal og nogle af grøfterne i området er omfattet af denne naturtype, 

idet de havde båndbladsformer af pindsvineknop og sødgræs samt bevoksnin-

ger af sideskærm. Desuden havde de bevoksninger af fladfrugtet vandstjerne 

og smalbladet vandstjerne samt af vandmosser, herunder vand-seglmos (Dre-

panocladus fluitans) og tørvemos (Sphagnum sp.).  

 

6410: Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

I den centrale og østligste del af området findes arealer, som periodevis er vå-

de, og som rummer en lang række af naturtypens karakteristiske plantearter 

for mager bund. Det gælder bl.a. blåtop, eng-rørhvene, mose-bunke, knopsiv, 

mangeblomstret frytle, almindelig star, tormentil, vandnavle, kær-høgeskæg, 

sump-forglemmigej og eng-viol. 

 

7140: Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

Langs en del af bredden af Pøtsø findes naturtypen, idet der findes et smalt og 

flydende vegetationsbælte med sammenhængende vegetation af bl.a. typiske 

arter som næb-star, bukkeblad, kær-mysse, kær-dueurt og forskellige mosser. 

Stedvis i hele området findes også små partier med hængesæk af tørvemos 

(Sphagnum sp). 

 

9120: Bøgeskove på morbund med kristtorn 

I den østligste del af området findes lidt bøgeskov med morbund og enkelte 

selvsåede træer af kristorn. Her findes naturtypiske planter som bl.a. blåbær, 

almindelig gedeblad, almindelig kohvede, bølget bunke, krybende hestegræs, 

håret frytle, skovsyre, skovstjerne, majblomst og ørnebregne.   

 

9130: Bøgeskove på muldbund 

Naturtypen findes langs den østligste del af området, hvor der er arealer med 

bøgeskov og en typisk plantevegetation bestående af bl.a. hvid anemone, 

skovmærke, enblomstret flitteraks, lund-rapgræs, skov-viol, tandrod, lund-

fladstjerne og nyrebladet ranunkel. 

 

91D0: * Skovbevoksede tørvemoser 

Denne type af vådbundskov på sur og næringsfattig tørvebund med et højt 

grundvandsspejl findes mange steder i området og er domineret af de natur-

typiske træer, dun-birk, vorte-birk og skov-fyr. Desuden findes spredt karak-

teristiske træer som tørst, rød-el, ask, almindelig røn og rødgran samt dværg-

buske som blåbær, tyttebær og hedelyng. Endvidere findes en lang række ty-
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piske græs- og star-arter samt bevoksninger af forskellige arter af tørvemos-

ser (Sphagnum sp.). Det omfatter bl.a. hunde-hvene, blåtop, næb-star, al-

mindelig star og smalbladet kæruld.   

 

91E0: * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Naturtypen findes flere steder i området langs Pøtsø og den anden sø, Pøtsø 

Kanal og grøfterne. Trævegetationen domineres af rød-el, og ofte findes også 

en del dun-birk, mens ask kun er fåtallig. Af naturtypiske plantearter findes 

især en del arter af starer, bl.a. kær-star, akselblomstret star, skov-star og 

tyndakset star samt mindre hyppigt en del andre typiske plantearter for natur-

typen, såsom angelik, almindelig mjødurt, dynd-padderok og kær-padderok.    

 

 

 
Pøtsø Kanal afvander den nordvestligste del af habitatområde nr. 181 til Ørnsø. Vandet i 

kanalen er brunvandet af humusstoffer, og der er forholdsvis få undervandsplanter. 

Langs kanalen vokser der mange dun-birk. Foto: 4. november 2013. 
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8 Naturarealer med fredskov  

På figur 9 og 10 er vist de arealer, som er omfattet af Skovloven som fredskov 

i området med den planlagte Drewsensvej Vest. Det planlagte forløb af vejen 

fremgår af figur 2 og 3.  

 

 
Figur 9. 

Fredskov i området med den planlagte Drewsensvej Vest i Silkeborg. Oplysningerne er 

fra Danmarks Miljøportal, oktober 2013. Det ses, at hele den vestlige del af området er 

fredskov (Lysbro Skov), mens den østlige del kun omfatter et lille areal og et moderat 

stort areal med fredskov. 

 

Fredskov er omfattet af Skovloven, hvori det vigtigste krav er, at fredskovs-

arealerne skal være bevokset med skov. Træerne må således ikke fældes, før 

de er hugstmodne, og træerne skal fældes på en måde, så de ikke ødelægger 

skovens variation og stabilitet. I skovområder med nyfældede træer, eller hvor 

træerne er væltet på grund af storm, skal der plantes nye skovtræer som 

f.eks. bøg, eg, ask, gran og fyr. 

 

Skovloven indebærer også, at sårbare naturtyper beliggende i fredskov skal 

bevares, og de må således ikke opdyrkes eller afvandes. Det gælder således 

bl.a. naturtyper som vandhuller, søer, moser, enge, overdrev og heder. Desu-

den indebærer fredskovspligten, at skovbryn af løvtræer og buske skal beva-

res, og at egekrat ikke må ryddes. 
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Figur 10. 

Fredskov i området med den planlagte Drewsensvej Vest i Silkeborg på et luftfoto fra 

2012. Oplysninger er fra Danmarks Miljøportal, oktober 2013.  

 

Det fremgår af figur 9 og 10, at hele den vestlige del af området vest for Søn-

dre Ringvej er fredskov (Lysbro Skov), mens den østlige del kun omfatter et 

lille areal ved Søndre Ringvej og et moderat stort areal med fredskov syd for 

jernbaneområdet og Silkeborg Hallen. 

 

8.1 Fredskov i den vestlige del af området  

 

Nord for Herningvej 

Nord for Herningvej består fredskoven hovedsagelig af nåletræer på morbund i 

et bakket område, og den er domineret af grantræer og i mindre grad af fyrre-

træer. Det omfatter især rødgran, normannsgran, ædelgran og skov-fyr. 

Spredt i nåleskoven findes løvtræer i form af bl.a. almindelig eg, vinter-eg, 

bøg, dun-birk, vorte-birk, almindelig røn og tørst. Flere steder findes bevoks-

ninger af morbundens typiske dværgbuske i form af hedelyng, revling, blåbær, 

tyttebær mv. Urtevegetationen er mere eller mindre typisk for naturtypen. Af 

ualmindelige plantearter for Midtjylland blev der langs Herningvej registreret 

store bevoksninger af tandrod, som er forholdsvis sjælden på landsplan.  

 

Mellem Herningvej og jernbanen 

På arealet mellem Herningvej og jernbanen, som den planlagte Drewsensvej 

Vest skal løbe igennem, er skoven domineret af løvskov med stedvis fore-

komst af nåletræer. Bøg, ahorn og almindelig eg er dominerende, men herud-
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over findes en lang række andre arter af løvtræer, således rød-el, ask, dun-

birk, vorte-birk, spids-løn, hassel, skov-elm, almindelig hæg, tørst, almindelig 

røn, fugle-kirsebær, kristtorn, mirabel, skov-æble og storbladet lind, hvoraf 

den sidstnævnte har en del plantede træer langs Herningvej. Flere af træerne 

af bøg og almindelig eg er 50-100 år gamle og enkelte af egetræerne mere 

end 100 år gamle. Af nåletræer findes spredt rødgran, ædelgran, normanns-

gran, skov-fyr, østrigsk fyr, lærk og taks. Af slyngplanter findes en del be-

voksninger af vedbend og almindelig gedeblad. 

 

Jordbunden består af en blanding af muld- og morbund. Urtevegetationen om-

fatter derfor også en del repræsentanter for de to jordtyper. Af typiske arter 

for muldbunden fandtes bl.a. hvid anemone, skovmærke, druemunke, almin-

delig guldnælde, sanikel, dunet steffensurt, feber-nellikerod, skov-jordbær, 

krybende læbeløs, skov-viol, marts-viol, nyrebladet ranunkel, tandrod, smuk 

perikon, lund-fladstjerne, storblomstret fladstjerne, skov-star, lund-rapgræs, 

enblomstret flitteraks, skov-hundegræs og skov-padderok. Af typiske arter for 

morbunden registreredes bl.a. blåbær, blåmunke, skovsyre, lilje-konval, al-

mindelig kohvede, skovstjerne, almindelig gedeblad, håret frytle, bølget bun-

ke, krybende hestegræs og ørnebregne.  

 

Af de registrerede arter er tandrod og smuk perikon ualmindelige i Midtjylland 

og forholdsvis sjældne på landsplan. De to arter voksede langs Herningvej, 

hvor tandrod var ret almindelig og smuk perikon fåtallig. Desuden voksede 

kristtorn med enkelte træer på arealet. Arten er spredt forekommende i 

Midtjylland, men ret sjælden i landet som helhed.    

 

Syd for jernbanen 

Fredskoven syd for jernbanen består af en blanding af land- og mosearealer, 

som er bevokset med løv- og nåletræer. Der er således både nåleskov, løv-

skov og sumpskov. Typen af træbevoksninger i området er især bestemt af 

jordbunds- og fugtighedsforholdene. Jordbunden er sur og relativ næringsfat-

tig i størstedelen af området, men der findes også arealer, hvor jordbunden er 

noget leret og knap så sur.   

 

I den nordlige del af området, hvor jorden er højtliggende og består af mor-

bund, udgøres skoven af nåletræer, idet rødgran er dominerende. Spredt fore-

kommende findes skov-fyr, almindelig eg, bøg, vorte-birk samt en række an-

dre løvtræer. Enkelte steder vokser kristtorn. Bundvegetationen omfatter typi-

ske dværgbuske på morbund, såsom tyttebær og blåbær samt af udstrakte 

bevoksninger af mosser. Desuden findes en lang række karakteristiske urter 

for morbund, dvs. mange surbundsplanter. 

 

I den midterste og største del af området findes mose- og landarealer med 

tørvebund. Skoven er her domineret af dun-birk, men også med en del træer 

af vorte-birk og skov-fyr. Desuden findes spredt naturtypiske træer som tørst, 

rød-el, ask og rødgran. Omkring søer, kanaler og grøfter findes sumpskov med 

dominans af dun-birk og rød-el, mens ask kun er fåtallig. Desuden findes 

stedvis en del bevoksninger af grå-pil. På højereliggende arealer med tørve- 

og morbund findes en del skov-fyr og dværgbuske som blåbær og tyttebær. 

Der findes en del mosbevoksninger, især af skov-jomfruhår (Polytrichum for-

mosum), men der er også en del bevoksninger af tørvemos (Sphagnum sp.). 

Urtevegetationen rummer mange typiske arter for den moderat sure og næ-
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ringsfattige mose, især af starer og græsser. Bl.a. var blåtop ret almindelig, og 

kær-star hyppig enkelte steder. 

 

I den østlige del af området findes højereliggende arealer, som ikke er våde og 

har morbund. Her findes bevoksninger af bøg og almindelig eg med et betyde-

lig islæt af en del andre arter af løvtræer, herunder kristtorn. Urtevegetationen 

omfatter en række typiske arter for bøgeskov på morbund, men til dels også 

for naturtypen egeskov på morbund. Stedvis har jorden karakter af muldbund, 

og her findes en urtevegetation, som er mere karakteristisk for bøgeskov på 

muldbund. Den sydligste del af området ned mod Ørnsø domineres af gammel 

bøgeskov på muldbund med en spredt forekomst af egetræer. 

 

For hele fredskovsområdet syd for jernbanen blev der som følge af forekom-

sten af forskellige mose- og skovtyper fundet en lang række plantearter, som 

er ualmindelige på landsplan. Desuden fandtes der af forholdsvis sjældne arter 

i landet som helhed tandrod og smuk perikon.  

 

8.2 Fredskov i den østlige del af området 

 

Ved Sønder Ringvej 

Øst for jernbanebroen med Sønder Ringvej findes et lille areal med fredskov. 

De fleste af træerne har samme alder og står i række. De dominerende arter 

er almindelig eg, vorte-birk og hvid-el. Desuden findes enkelte træer af bl.a. 

bøg og skov-fyr. Der registreredes ingen ualmindelige plantearter. 

 

Syd for jernbanen og Sydby Hallen 

Her findes løvskov på en langstrakt skrænt ned mod Jernbanegade. Skoven 

består især af træer af bøg og ahorn, men der findes også en del træer af al-

mindelig eg og vorte-birk. Desuden findes enkelte træer af bl.a. hvid-el, rød-

el, ask, fugle-kirsebær, rødgran og kristtorn samt en del bevoksninger af 

slyngplanten vedbend. Urtevegetationen rummede ingen ualmindelige arter. I 

øvrigt fandtes en lille koloni af råge i den vestligste del af skoven.        
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I det sydøstlige hjørne af skovarealet mellem Herningvej og jernbanen findes en del 

gamle træer af almindelig eg, som er 50-100 år gamle. Her ses træerne i retningen øst 

mod vest fra Sønder Ringvej. Foto: 16. april 2013.  

 

 

 

I skovarealet mellem Herningvej og jernbanen findes også en del bøgetræer, som er 

50-100 år gamle. Her er det i den centrale del af skoven langs jordvolden, hvor der tid-

ligere har været jernbane. Foto: 27. april 2013.   
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Slyngplanten vedbend havde store bevoksninger på en del af træerne i skovarealet mel-

lem Herningvej og jernbanen. Foto: 27. april 2013. 

 

 

 
Ved hjælp af hæfterødder klatrer vedbend op ad træstammerne, og her er det på et 

egetræ i skovarealet mellem Herningvej og jernbanen. Foto: 3. juni 2013.  
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9 Bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet  

I det følgende er beskrevet forekomsten af bilag IV-arter. Ved undersøgelsen 

registreredes som tidligere omtalt stor vandsalamander og odder, mens de øv-

rige potentielle arter for området, spidssnudet frø og markfirben, ikke blev re-

gistreret. 

 

9.1 Stor vandsalamander  

 

Stor vandsalamander blev registreret syd for jernbanen i habitatområdet i Pøt-

sø og i søen lige nord for. De to søer står i forbindelse med hinanden via Pøtsø 

Kanal, jf. figur 2 og 3. I begge søer blev der fundet nogle enkelte larver af ar-

ten, og den er formentlig kun fåtalligt ynglende i de to søer. Den lille bestand 

skyldes bl.a. ugunstige yngleforhold i søerne, idet der findes en del fisk, og 

disse æder salamanderlarver. Desuden blev der sydvest for Pøtsø fåtalligt fun-

det larver af stor vandsalamander i to småsøer ved Herningvej.  

 

Bestanden af stor vandsalamander i Lysbro Skov syd for jernbanen forekom-

mer således ikke at være særlig stor. Arten yngler, lever og overvintrer for-

mentlig i denne del af skoven og den vestlige del af Silkeborg by. Den har 

svært ved at vandre mod nord på grund af jernbanen, idet stor vandsalaman-

der kun vanskeligt kan passere jernbanesporene. Arten blev ikke registreret 

ynglende i de to vandområder mellem jernbanen og Herningvej, og der blev 

ikke fundet rastende individer i dette område. Det kan dog ikke udelukkes, at 

stor vandsalamander findes i området.   

 

9.2 Odder  

 

Odder blev observeret svømme rundt både i Pøtsø og søen lige nord for i om-

rådet syd for jernbanen. Der blev registreret friske spor og ekskrementer af 

arten langs bredderne af begge søer, der står i forbindelse med hinanden via 

Pøtsø Kanal. Desuden registreredes friske spor og ekskrementer langs Pøtsø 

Kanal ned til Ørnsø. Odder yngler således højst sandsynlig i enten Pøtsø eller 

den anden sø. Søerne rummer tilsyneladende en del fisk, og der er dermed 

gode fourageringsmuligheder for odderen. En aften observeredes en odder 

krybe ind i et hul i brinken i søen nord for Pøtsø, og den ynglede muligvis her. 

I betragtning af at odderen er ret sky, er det noget overraskende, at den lever 

så tæt på boliger i Silkeborg, jf. figur 2 og 3. 

 

Det ovennævnte tyder også på, at odderen benytter Pøtsø Kanal og brinkerne 

langs kanalen i forbindelse med dens vandringer fra Pøtsø til Ørnsø. Herfra kan 

den via Lyså komme videre til Silkeborg Langsø, hvor arten er kendt fra 

(Skov- og Naturstyrelsen, 2007). I hvilket omfang odderen vandrer over jern-

banen nord for Pøtsø og videre nordpå til Silkeborg Langsø er ikke kendt, og 

ved undersøgelsen blev der ikke fundet spor af arten i området mellem jern-

banen og Herningvej samt i området nord for Herningvej til Silkeborg Langsø. 

Odderen er dog kendt for at kunne tilbagelægge store afstande under bl.a. fø-

desøgningen, og det kan ikke udelukkes, at den krydser hen over jernbanen 

og Herningvej i den forbindelse.      
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10 Ualmindelige, sjældne og rødlistede 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 på de 

arealer, som direkte berøres ved anlæggelsen af den planlagte Drewsensvej 

Vest. På skovarealerne langs Herningvej blev der registreret en del bevoksnin-

ger af tandrod, der har en spredt forekomst i Midtjylland og ellers er forholds-

vis sjælden på landsplan. Desuden blev der registreret enkelte planter og 

småbevoksninger af smuk perikon på skovarealerne langs sydsiden af Her-

ningvej. Arten er ualmindelig i Midtjylland og ret sjælden i landet som helhed.   

 

Af træer blev der som tidligere nævnt registreret enkelte kristtorn på skovare-

alet mellem Herningvej og jernbanen. Arten har en spredt forekomst i Midtjyl-

land, men er ellers forholdsvis sjælden på landsplan. Træerne er formentlig 

selvsåede, hvilket nok ikke er tilfældet med enkelte træer af taks, som vokse-

de på skovarealet. Arten har formentlig bredt sig til området fra nærliggende 

haver i Silkeborg. Taks er ualmindelig på landsplan som vildtvoksende. 

 

I øvrigt fandtes en del ualmindelige plantearter på mose- og landarealerne i 

Lysbro Skov syd for jernbanen, hvoraf en del af arealerne er habitatområde.   

Disse plantearter er alle knyttet til et næringsfattigt og surt miljø.  Mange af 

arterne er således knyttet til den næringsfattige og sure mose, som har en 

spredt forekomst her i landet, og arterne er derfor ualmindelige på landsplan. 

Da arterne ikke direkte påvirkes af etableringen af Drewsensvej Vest, er de ik-

ke nærmere omtalt her.    

 

10.2 Ynglefugle  

 

I tabel 1 er vist de registrerede ynglefugle på de nærmeste arealer langs den 

planlagte Drewsensvej Vest, dvs. skovarealet mellem Herningvej og jernbanen 

samt villa- og jernbanearealer øst for Sønder Ringvej. 

 

Ynglefugl Par Ynglefugl Par Ynglefugl Par 

Ringdue 3 Gulbug 1 Træløber 1 

Stor flagspætte 1 Løvsanger 2 Husskade 1 

Hvid vipstjert 1 Skovsanger 1 Stær 1 

Gærdesmutte 2 Gransanger 1 Skovspurv 2 

Rødhals 2 Fuglekonge 1 Bogfinke 2 

Rødstjert 2 Musvit 2 Grønirisk 2 

Sangdrossel 1 Blåmejse 1 Dompap 1 

Solsort 5 Sortmejse 1 Kærnebider 1 

Munk 3 Sumpmejse 1 Gulspurv 1 

Gærdesanger 1 Halemejse 1   

Tornsanger 1 Spætmejse 1   

 

Tabel 1 

Ynglefugle langs den planlagte Drewsensvej Vest i Silkeborg, 2013. 
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De registrerede ynglefugle omfatter en lang række almindelige og udbredte 

arter, som er typiske for løvskov, nåleskov, villahaver og åbne arealer med 

enkelte træer. Af forholdsvis ualmindelige arter var der på skovarealet mellem 

Herningvej og jernbanen et enkelt ynglepar af henholdsvis stor flagspætte, 

skovsanger, halemejse, spætmejse, træløber og kærnebider. Alle arter er 

skovfugle, som er knyttet til løvskov med især gamle eg og bøg bortset fra ha-

lemejse. Der blev ikke registreret nogen ualmindelige ynglefugle på villa- og 

jernbanearealerne øst for Sønder Ringvej. 

 

I maj blev der en enkelt gang hørt en han synge af den på landsplan forholds-

vis sjældne art, korttået træløber, i et gammelt egetræ på skovarealet. Den 

hørtes dog efterfølgende ikke i skovarealet, og der var tilsyneladende ikke no-

get ynglepar. Arten havde imidlertid mindst 1 ynglepar et andet sted i Lysbro 

Skov, og skovarealet ved Herningvej kan således være et potentielt yngleom-

råde. Af hensyn til bl.a. denne art og de ovennævnte arter er det vigtigt, at 

bevare de gamle ege- og bøgetræer på arealet. Arten har tidligere været regi-

streret som ynglefugl i Lysbro Skov i 2007 og 2008 (DOF-basen, 2013). 

 

I øvrigt blev der i området med Lysbro Skov fra Silkeborg Langsø til Ørnsø i 

flere omgange hørt ualmindelige eller forholdsvis sjældne arter som sortspæt-

te, grønspætte, skovhornugle og natugle. Dette kunne tyde på at en eller flere 

af disse arter ynglede i området. Under alle omstændigheder har de sandsyn-

ligvis fourageret i området.     

    

10.3 Pattedyr  

 

Som tidligere omtalt findes odder, der er på den danske rødliste, i Lysbro Skov 

i Pøtsø og søen nord for. Her yngler den med stor sandsynlighed i en af søer-

ne. Desuden benytter den Pøtsø Kanal i forbindelse med dens vandringer fra 

Pøtsø og syd på til Ørnsø. Desuden er der registreret spor og ekskrementer af 

odder langs Lyså, der løber mellem ørn Sø og Silkeborg Langsø. Arten findes 

således med flere ynglepar i området med Lysbro Skov, Ørn Sø, Silkeborg 

Langsø, Funder Å og Lyså.   

 

Odderen benytter hovedsagelig disse vandområder og vandveje i forbindelse 

med dens vandringer rundt i området. Den kan dog også nogen gange krydse 

hen over land, men det er vanskeligt at registrere en sådan færden, da den 

som regel ikke placerer ekskrementer og afsætter tydelige spor i jorden på 

disse vandringsveje. Ved undersøgelsen blev der ikke konstateret nogen van-

dringsruter fra området med Pøtsø og nord på gennem Lysbro Skov til Silke-

borg Langsø, og således hen over jernbanen og Herningvej i undersøgelses-

området. Det er dog ikke usandsynligt, at den foretager sådanne vandringer. 

 

Desuden blev der af ualmindelige pattedyrarter observeret et enkelt individ af 

brud i skovarealet mellem Herningvej og jernbanen samt spor af grævling fle-

re steder i Lysbro Skov. I øvrigt observeredes en del fouragerende flagermus i 

området, og det omfattede flere arter. Registreringen af arterne af flagermus 

var ikke en del af nærværende undersøgelse, men blev gennemført ved en 

anden undersøgelse i 2013.  
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10.4 Padder  

 

Der blev registreret fire ynglende arter af padder, skrubtudse, butsnudet frø, 

lille vandsalamander og stor vandsalamander i området. Skrubtudse ynglede 

fåtalligt i det største vandområde i skovarealet mellem Herningvej og jernba-

nen. Desuden ynglede arten fåtalligt i Pøtsø og den nærliggende sø i Lysbro 

Skov samt i to småsøer sydvest herfor i randen af skovområdet. Endvidere 

ynglede den i parksøen syd for jernbanen og Silkeborg Hallen. Butsnudet frø 

og lille vandsalamander ynglede fåtalligt i de to vandområder mellem jernba-

nen og Herningvej samt i alle de nævnte søer i Lysbro Skov. Desuden ynglede 

begge arter ret almindeligt i den nævnte parksø. De to arter er således ret ud-

bredte i området. 

 

Stor vandsalamander, som er en strengt beskyttet EU-art, ynglede fåtalligt i 

Pøtsø og søen nord for i Lysbro Skov. Desuden ynglede den fåtalligt i to små-

søer, som ligger sydvest herfor i kanten af skovområdet. Arten er således ud-

bredt i Lysbro Skov syd for jernbanen, mens den ikke blev registreret i de to 

vandområder i skovområdet mellem jernbanen og Herningvej. Dette kan bl.a. 

skyldes, at disse vandområder udtørrer i nedbørsfattige somre, så salaman-

derlarverne ikke når at udvikle sig og gå på land. 

 

Med hensyn til vandringer har padderne svært ved at passere jernbanen, hvis 

jernbaneskinner virker som en barriere for disse. Det betyder, at padderne i 

de to vandområder er nødt til at opholde sig på skovarealet nord for jernbanen 

eller vandre over Herningvej til skovarealerne nord for, mens padderne i søer-

ne syd for jernbanen har svært ved at vandre nord på som følge af skinnerne.    

 

10.5 Krybdyr  

 

Af krybdyr blev der registreret tre arter, snog, stålorm og almindeligt firben i 

området. Snog observeredes en del gange i området med Pøtsø, hvor den fo-

rekom at være forholdsvis almindelig. Desuden blev den observeret i de to 

vandområder mellem jernbanen og Herningvej, hvor de tilsyneladende var på 

jagt efter bl.a. padder. I forbindelse med at snogene opsøger kompostbunker 

for at lægge æg i disse, herunder i villaområderne sydvest for Lysbro Skov, vil 

en del af snogene skulle passere Herningvej, såfremt de ikke benytter Lyså.  

 

Stålorm blev registreret med et enkelt individ øst for Pøtsø i Lysbro skov, hvor 

den formentlig er fåtallig. Desuden blev almindeligt firben observeret med et 

enkelt individ i skovarealet mellem jernbanen og Herningvej samt med enkelte 

individer i Lysbro skov syd for jernbanen. Alle individer observeredes på lys-

åbne steder ved skovbryn eller i skoven, hvor arten har mulighed for at veksle 

mellem sol og skygge, så den kan regulere sin kropstemperatur.  

 

10.6 Insekter  

 

Af landinsekter blev registreret en sjælden stankelbensart, mens der af vand-

insekter blev registreret en række arter, som er ualmindelige på landsplan.  

 

Vandinsekter 

Af vandinsekter omfattede det vandbillen tværstribet vandkalv (Hydaticus 

transversalis) i det langstrakte vandområde mellem Herningvej og jernbanen 
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samt vandbillen Rhantus suturellus i Pøtsø. Her fandtes også stavtæge (Rana-

tra linearis), guldsmedene glinsende smaragdlibel (Somatochlora metallica), 

sort hedelibel (Sympetrum danae) og lille kærguldsmed (Leucorrhinia dubia), 

stankelbenet Phalacrocera replicata samt vandedderkop (Argyroneta aquati-

ca). I Pøtsø Kanal fandtes to ualmindelige døgnfluearter, Leptophlebia vesper-

tina og Paraleptophlebia submarginata. For flere af de ovennævnte arter gæl-

der det, at de er knyttet til brunvandede eller sure vandområder. Den nævnte 

stankelbensart er knyttet til tørvemos. 

 

Landinsekter 

Der blev især undersøgt skovarealet mellem Herningvej og jernbanen, idet 

dette areal berøres direkte ved etableringen af Drewsensvej Vest. 

 

I midten af skovarealet blev der fundet to voksne individer af stankelbenet 

Ctenophora flaveolata på jordvolden, hvor der tidligere har været jernbane-

spor. Arten hører til stankelbens-underfamilien Ctenophorinae, som er be-

mærkelsesværdige ved, at deres larver lever i gammelt og rådnende ved, hvor 

de gnaver gange i det bløde træ. Larver af disse vedlevende (saproxyliske) 

stankelbensarter har en lang udviklingstid, og de voksne insekter har en ringe 

spredningsevne, da de kun lever i relativ kort tid. De er derfor afhængige af, 

at der findes gammel løvskov med rådnende træstammer i deres leveområde 

(Nielsen, 2011). På det undersøgte skovareal findes således en del gamle råd-

nende stammer og træstubbe af bøg og eg. 

 

Stankelbenet Ctenophora flaveolata er sjælden i Danmark, og den er tilsynela-

dende ikke blevet registreret i Midtjylland i nyere tid (Sørensen, 2002). Arten 

er i årene 2006-2013 registreret med enkelte voksne individer i Østjylland, 

Fyn og Sjælland, men der er ikke nogen observationer fra Midt- og Vestjylland 

(databasen fugleognatur, oktober 2013). Vedlevende insekter har generelt 

været i stærk tilbagegang de sidste hundrede år i Europa som følge af en ef-

fektiv skovdrift, hvor gamle og svækkede træer fjernes. Derfor er seks arter af 

vedlevende stankelbenslarver, herunder den nævnte art, med på Europarådets 

liste over bevaringsværdige saproxyliske insekter i Europa (Nielsen, 2011).         

 

Som følge af forekomsten af rådnende gamle træstammer og træstubbe på 

skovarealet blev der registreret enkelte arter af træbukke, hvis larver også le-

ver i gammelt og rådnende ved. Der er dog ingen af disse arter, som er ual-

mindelige på landsplan. Desuden observeredes en del arter af løbebiller på 

skovarealet, herunder bl.a. kratløber, violetrandet løbebille og læderløber, 

hvoraf den sidstnævnte er vor største løbebille. Heller ingen af disse arter er 

ualmindelige i landet som helhed. Det gælder også for de øvrige arter af land-

insekter, som blev observeret på skovarealet.   
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Tandrod har en spredt forekomst i Midt- og Østjylland, men ellers er planten forholdsvis 

sjælden i landet som helhed. Den havde en del bevoksninger på de åbne skovarealer 

langs Herningvej. Foto: 18. maj 2013.     

 

 

 

Der vokser enkelte selvsåede kristtorn på skovarealet mellem Herningvej og jernbanen. 

Arten er spredt forekommende i skovene ved Silkeborg, men er ellers forholdsvis sjæl-

den på landsplan. Foto: 27. april 2013.  
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Hun af stankelbenet Ctenophora flaveolata, som blev registreret i skovarealet mellem 

Herningvej og jernbanen. Arten er sjælden i Midtjylland og formentlig også i den øvrige 

del af landet. Det er en stor stankelbensart, som til forveksling ligner en snyltehveps 

med de sorte og gule farver. Foto: 18. maj 2013. 

 

 

 
Larver af stankelbenet Ctenophora flaveolata lever i rådnende ved af løvtræer. Larverne 

vil derfor kunne leve i resterne af gamle og rådne træstammer som på billedet. Denne 

rådnende bøgestamme lå på jordvolden, hvor der tidligere har været jernbanespor, i 

skovarealet mellem Herningvej og det nuværende jernbanespor. Foto: 18. maj 2013. 
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Træbukken sydlig blomsterbuk (Leptura maculata), som her søger nektar på blomster 

af sumpplanten kær-svovlrod, der vokser i det langstrakte vandområde langs jernbane-

skråningen i skovarealet mellem Herningvej og jernbanen. Arten er forholdsvis udbredt 

her i landet. Foto: 26. juli 2013.  

 

 

 

Larverne af træbukke lever især i gamle træer. Her er det en gammel trærod af rød-el 

ved det langstrakte vandområde langs jernbaneskråningen i skovarealet mellem Her-

ningvej og jernbanen. Foto: 26. juli 2013. 
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11 Samlet vurdering  

Etableringen af Drewsensvej Vest med det nuværende planlagte forløb vil be-

tyde, at vejen vest for Sønder Ringvej skal føres igennem et skovareal og tæt 

på to vandområder. Øst for Sønder Ringvej er vejen foreløbig planlagt til at 

blive ført gennem villa- og jernbanearealer, som er uden naturområder. På fi-

gur 11 er vist skovarealet og de to vandområder vest for Sønder Ringvej. 

Skovarealet er en del af Lysbro Skov og er fredskov, mens de to vandområder 

er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.  

 

 

Figur 11. 

Ved etableringen af Drewsensvej Vest er vejen foreløbig planlagt til at skulle føres igen-

nem et skovareal og tæt på to vandområder vest for Sønder Ringvej, mens linjeføringen 

ikke vil gå gennem naturarealer øst for Sønder Ringvej, jf. figur 2.   

 

Skovarealet langs Herningvej 

Undersøgelse har vist, at skovarealet for langt størstedelens vedkommende 

består af løvskov, som er domineret af bøg og almindelig eg. En del af disse 

træer er 50-100 år gamle og enkelte af træerne er ældre end 100 år. Desuden 

findes en lang række andre løvtræsarter samt enkelte nåletræsarter. Skovare-

alet har således mange arter af løvtræer, og der er en betydelig variation i 

træernes alder som følge af selvsåning. Af ualmindelige træarter findes enkel-

te selvsåede træer af kristtorn, som er ualmindelig til forholdsvis sjælden på 

landsplan, og har en spredt forekomst i Silkeborgskovene, herunder i Lysbro 

Skov. Desuden findes enkelte træer af taks, som er sjælden som vildtvoksen-

de her i landet, og træerne af denne art i skovarealet er næppe selvsåede.  
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Der vokser to plantearter på skovarealet, tandrod og smuk perikon, som beg-

ge er forholdsvis sjældne på landsplan, og har en spredt forekomst i Midtjyl-

land, herunder i Silkeborgskovene. Tandrod havde en del bevoksninger i den 

nordligste del af skovarealet langs sydsiden af Herningvej, og der var desuden 

sammenhængende bevoksninger af arten langs nordsiden af Herningvej. Smuk 

perikon fandtes med enkelte småbevoksninger i skovarealet langs med sydsi-

den af Herningvej. Ud over de to nævnte arter var der på arealet en række ty-

piske plantearter, som vokser i løvskove med muld- eller morbund.                  

  

Stedvis i skovarealet findes gamle træstubbe og -stammer af bøg og eg. I det-

te rådnende ved lever der larver af en del insektarter, især arter af biller. Der 

blev bl.a. fundet voksne individer af stankelbenet Ctenophora flaveolata, hvis 

larver er vedædende. Arten er ret sjælden i Danmark. I dens leveområde er 

den afhængig af, at der findes gammel løvskov med rådnende træstammer og 

træstubbe. Vedlevende insekter har været i stærk tilbagegang de sidste hund-

rede år i Europa, og den nævnte art er med på Europarådets liste over beva-

ringsværdige vedædende insekter i Europa (Nielsen, 2011). 

 

Skovarealet rummede desuden en del ynglefugle, hvoraf de fleste er typiske 

for løvskov. Af forholdsvis ualmindelige ynglefugle fandtes enkelte ynglepar af 

stor flagspætte, skovsanger, halemejse og kærnebider. Desuden blev der hørt 

en han synge af den på landsplan sjældne ynglefugl, korttået træløber, i et 

gammelt egetræ på arealet. Da arten kun blev hørt en enkelt gang ynglede 

den sandsynligvis ikke, men skovarealet er et potentielt ynglested for arten, 

som ynglede med et enkelt par et andet sted i Lysbro Skov, hvor den har yng-

let tidligere år i gamle løvtræer.  

 

I vandområde 1 i skovarealet, jf. figur 11, ynglede der fåtalligt butsnudet frø 

og lille vandsalamander. Vandområdet har karakter af ellesump, og som følge 

af beskygning fra træerne og udtørring om sommeren, var der kun få vand-

planter og et ikke særlig artsrigt smådyrsliv. Vandområde 2 i skovarealet er et 

langstrakt vandareal med elleskov, pilekrat, sumpvegetation og åbne vandfla-

der. Her ynglede der fåtalligt skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalaman-

der. Sumpvegetationen var forholdsvis artsrig, og der var et moderat artsrigt 

smådyrsliv. I øvrigt fungerede de to vandområder og skovarealet som raste- 

og fourageringsområde for de nævnte paddearter samt snog.   

 

Habitatområdet og bilag IV-arter 

Syd for det ovennævnte skovareal og jernbanen findes mose- og skovarealer i 

Lysbro skov, hvoraf en stor del er EF-habitatområde. Af bilag IV-arter under 

habitatdirektivet blev der registreret stor vandsalamander og odder. Begge ar-

ter fandtes i Pøtsø og søen lige nord for.  

 

Stor vandsalamander foretager formentlig kun i meget begrænset omfang 

vandringer mod nord op til skovarealet mellem Herningvej og jernbanen, idet 

jernbanesporene fungerer som barriere for arten. Derimod vandrer odder en 

del rundt via vandvejene i området, hvilket således gælder Pøtsø Kanal, 

Ørnsø, Lyså og Silkeborg Langsø. Det er formentlig kun i beskedent omfang, 

at odderen krydser hen over jernbaneterrænet, skovarealet og Herningvej.       
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Mose- og skovarealerne i habitatområdet syd for jernbanen har en del af na-

turtyperne på habitatdirektivet, og som er udpegningsgrundlaget for området. 

Det omfatter således blandt andet vand- og mosearealer, som er forholdsvis 

næringsfattige, hvilket således gælder de brunvandede vandområder og skov-

bevoksede tørvemoser. Her findes en række karakteristiske og ualmindelige 

plante- og smådyrsarter, som er knyttet til næringsfattige naturarealer, og 

som ikke tåler, at der tilføres næringsrigt overfladevand. Det er derfor vigtigt, 

at der ikke ledes overfladevand fra Drewsensvej Vest til habitatområdet både i 

forbindelse med anlæggelsen af vejen og efterfølgende.       

 

Naturarealernes naturværdi 

Undersøgelsen i 2013 af naturforholdene langs den planlagte Drewsensvej 

Vest har vist, at der findes naturarealer med en god naturværdi i skovarealet 

mellem Herningvej og jernbanen. Her findes således vandområder, der er om-

fattet af Naturbeskyttelseslovens §3, og som har ynglende paddearter. Ud 

over at være yngleområde for padder og fourageringssted for snog har vand-

områderne også en stor betydning som drikkevandssted i skoven for pattedyr, 

fugle, insekter mv. Endvidere vokser der ualmindelige plante- og træarter. 

 

Desuden lever der i skovarealet en sjælden stankelbensart, som er afhængig 

af, at der forsat findes gamle bøge- og egetræer, herunder rådnende træ-

stammer. Disse gamle træer har derfor stor biologisk værdi, idet de er leve-

sted for en lang række insekter, bl.a. for mange billearter. Desuden fungerer 

de som yngle- og fourageringssted for mange fuglearter. Det er også vigtigt at 

bevare disse træer af landskabelige hensyn. 

 

Vand- og mosearealerne i habitatområdet har en høj naturværdi, idet der her 

findes bilag IV-arter i form af stor vandsalamander og odder. De to arter er 

endvidere på bilag II som udpegningsgrundlag for det nærliggende habitatom-

råde H181. Desuden findes der næringsfattige naturarealer samt ualmindelige 

plante- og smådyrsarter, som ikke tåler tilførsel af næringsrigt overfladevand. 

Det er derfor vigtigt, at der ikke sker en forringelse af de to strengt beskyttede 

arters levesteder og vandringsveje samt naturtyperne i habitatområdet ved 

etablering af den planlagte Drewsensvej Vest.     
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