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1 Sammenfatning 

I 2012 er der gennemført en undersøgelse af naturforholdene i fire områder 
ved Hjøllund og Bredlund i Silkeborg Kommune. De fire områder indgår i Regi-
on Midtjyllands forslag til råstofplan, hvor tre af områderne er foreslået som 
råstofgraveområder og den sidste som råstofinteresseområde. Tilladelser til 
råstofindvinding skal gives af Silkeborg Kommune under hensynstagen til 
blandt andet naturforholdene. Silkeborg kommune har derfor brug for en kort-
lægning af naturforholdene i de fire områder.  
 
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 omfatter således bilag IV-arter, der 
er strengt beskyttede arter, hvis levesteder ikke må forringes eller ødelægges. 
Desuden er der kortlagt ynglefuglearter, som er omfattet af EF-fuglebeskyttel-
sesdirektivets bilag 1. Endvidere er der undersøgt for forekomsten af ualmin-
delige eller sjældne plante- og dyrearter, herunder rødlistede arter. 
 
Område 1 sydvest for landsbyen Lille Hjøllund har et areal på 5,1 km2 og om-
fatter et fladt landskab med hovedsagelig landbrugsarealer. Spredt i området 
findes arealer med naturtyperne skov, mose, eng, hede og sø. Undersøgelsen 
har vist, at 21 af naturarealerne er beskyttede §3-arealer, og at 11 af disse 
har en høj eller meget høj naturværdi, mens 10 kun har en moderat høj na-
turværdi. Ud over en klarvandet sø med en meget artsrig vegetation findes 
der således en del hedemoser, hedesøer og heder med et særligt plante- og 
dyreliv, som omfatter både bilag IV-arter og rødlistede arter. 
 
Område 2 øst for landsbyerne Hjøllund og Lille Hjøllund har et areal på 8,0 
km2 og består af et fladt og bakket landskab, hvor der er nåletræsplantage 
med hovedsagelig rødgran. Stedvis i området findes arealer med naturtyperne 
mose, eng, hede og sø. Undersøgelsen har vist, at 24 af disse er beskyttede 
§3-arealer, og at 21 af disse har en høj eller meget høj naturværdi, mens kun 
3 har en moderat høj naturværdi. Det omfatter således en lang række hede-
søer, hedemoser, heder og overdrev med et specielt plante- og dyreliv, som 
omfatter bilag IV-arter, rødlistede arter og sjældne ynglefugle. 
 
Område 3 ved Lille Bredlund har et areal på 0,3 km2, og rummer et fladt land-
skab, der hovedsagelig består af nåletræsplantage med rødgran. Den øvrige 
del af området består af dyrkede marker, og ud over skov findes der ikke an-
dre naturarealer. Område 4 ved Store Bredlund har et areal på 1,3 km2 og 
omfatter et fladt landskab, der for størstedelens vedkommende består af land-
brugsarealer. Desuden findes nåletræsplantage med rødgran samt et areal 
med nåletræer og løvtræer. Der findes ikke andre naturarealer ud over disse 
skovarealer. Der er således ikke nogen §3-arealer i område 3 og 4, og heller 
ikke nogen beskyttede eller sjældne plante- og dyrearter.     
 
I område 1 og 2 findes som oven for nævnt en række særlige naturtyper med 
et næringsfattigt miljø. Det gælder således en række brunvandede og næ-
ringsfattige hedemosesøer samt næringsfattige hedemoser, som stedvis har 
karakter af højmose med bevoksninger af tørvemosser. Disse naturtyper er 
truede på landsplan, og de har specielle plante- og dyrearter, som kan leve i 
dette sure og næringsfattige miljø. Desuden findes der en del hedearealer, 
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som også har et næringsfattigt miljø med et særligt plante- og dyreliv. Endvi-
dere findes i område 1 en klarvandet og næringsfattig sø, som tidligere har 
været råstofgrav, men som nu har en veludviklet og artsrig vegetation. 
 
Ved undersøgelsen er der registreret bilag IV-arter af padder, krybdyr og fla-
germus i område 1 og 2. Det omfatter spidssnudet frø, der er udbredt i begge 
områder og i flere af søerne har ret store ynglebestande. Desuden har stor 
vandsalamander små ynglebestande i enkelte søer og markfirben en lille yng-
lebestand på en hede i område 2. I område 1 og 2 er der også registreret fire 
flagermusarter, således damflagermus, vandflagermus, dværgflagermus og 
sydflagermus, hvoraf damflagermus er på den danske rødliste.  
 
Af ynglefugle fra fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er registreret fire ynglen-
de arter i område 2, således natravn, sortspætte, hedelærke og rødrygget 
tornskade. Af disse er hedelærke samt krikand, der også er registreret som 
ynglefugl i område 2, med på den danske rødliste. Alle fem arter er sjældne 
ynglefugle herhjemme. Desuden er der i område 2 registreret de ualmindelige 
ynglefuglearter dobbeltbekkasin, grønspætte og ravn. I område 1 er der af de 
nævnte arter registreret ynglende rødrygget tornskade og dobbeltbekkasin. 
Herudover er der i begge områder registreret en lang række andre ualmindeli-
ge ynglefuglearter. 
 
Undersøgelsen af vegetationen har også vist, at der findes mange ualmindeli-
ge og sjældne plantearter i område 1 og 2. Af rødlistede plantearter er der 
fundet de to sjældne vandplanter, brodbladet vandaks og strandbo, i den klar-
vandede råstofgrav. Her findes også de sjældne vandplanter sekshannet bæ-
karve og nåle-sumpstrå. I hedesøerne og hedemoserne registreredes en ræk-
ke plantearter, som er sjældne på landsplan. Det omfatter bl.a. liden blære-
rod, liden soldug, hvid næbfrø, brun næbfrø, dynd-star og dværg-star. På he-
derne er der registreret ret sjældne arter som hede-melbærris, guldblomme, 
håret visse og lyng-star. 
 
Af pattedyr er der i område 2 i den nordlige del af nåletræsplantagen registre-
ret den sjældne skovmår, som er på den danske rødliste, mens der i område 1 
observeredes den ret sjældne vandspidsmus i den klarvandede sø i den tidli-
gere råstofgrav. Desuden er område 2 bemærkelsesværdig ved, at der findes 
en meget stor bestand af krondyr. Af padder findes der i de to områder fem 
arter, herunder de tidligere nævnte arter spidssnudet frø og stor vandsala-
mander, mens der af krybdyr er fem arter, hvilket ud over markfirben bl.a. 
også omfatter de ualmindelige arter snog, stålorm og hugorm. 
 
I område 1 og 2 er der af insekter i søerne bl.a. fundet de sjældne vandbiller 
plettet vandtræder og hedevandkalv samt en række ualmindelige guldsmede-
arter som nordisk kærguldsmed og stor kejserguldsmed. Af sommerfugle er 
der registreret en lang række sjældne arter, og 10 af disse er på den danske 
rødliste. Det omfatter således markperlemorsommerfugl, klitperlemorsommer-
fugl, moseperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge, dukatsommerfugl, violet-
randet ildfugl, engblåfugl, bølleblåfugl, argusblåfugl og foranderlig blåfugl. Bil-
ler er også repræsenteret ved en række ualmindelige arter som grøn sand-
springer, brun sandspringer, kratløber, violetrandet løber, ovalløber og glat 
skarnbasse. Desuden findes en del arter af myrer, især i område 2.  
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2 Baggrund og formål med undersøgelsen 

I januar 2012 har Regionsråd Midtjylland udsendt et forslag til en ny råstof-
plan for regionen: ”Forslag til råstofplan 2012 for Region Midtjylland”. I planen 
er der i Silkeborg Kommune foreslået en række nye råstofgraveområder, der 
er reserveret til råstofindvinding i perioden 2012-2023 samt en række nye rå-
stofinteresseområder, hvor regionsrådet vil udføre en kortlægning af og efter 
råstofforekomster. Disse forslag til områder omfatter bl.a. fire områder nord 
for Hampen, hvoraf tre er udlagt som råstofgraveområder og en som råstofin-
teresseområde, jf. områderne 1-4 på figur 1. 

 
Figur 1. 
Beliggenhed af de tre råstofgraveområder og råstofinteresseområdet nord for Hampen i 
Silkeborg Kommune. Efter ”Forslag til Råstofplan 2012 for Region Midtjylland”, som er 
udsendt af Regionsråd Midtjylland i januar 2012.  
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I råstofgraveområderne kan der gives tilladelse til råstofindvinding af Silke-
borg Kommune under hensynstagen til bl.a. naturforholdene. I råstofinteres-
seområderne vil regionsrådet på baggrund af kortlægningen af råstofforekom-
ster og en vurdering af bl.a. naturforholdene afgøre, om områderne skal ud-
lægges til råstofgraveområder. 
 
Naturforholdene er ikke særlig godt kendt eller detaljeret beskrevet i de fire 
områder nord for Hampen ved Hjøllund og Bredlund. Det gælder med henblik 
på, om der findes særlig værdifuld og beskyttet natur eller beskyttede plante- 
og dyrearter. Det gælder også med hensyn til, om der findes sjældne eller tru-
ede arter, herunder arter på den danske rødliste.  
 
Silkeborg Kommune har derfor brug for en detaljeret kortlægning af naturfor-
holdene i de fire områder i forbindelse med sagsbehandlingen. Der er specielt 
brug for kortlægning af beskyttet natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens 
§3 og bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet, dvs. strengt beskyttede plan-
te- og dyrearter samt bilag 1 fuglearter under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.  
 
I undersøgelsesområderne findes bl.a. arealer med naturtyperne sø, mose, 
eng, overdrev, hede, løvskov og nåleskov. En del af disse naturarealer er om-
fattet af Naturbeskyttelseslovens §3, og i forhold til naturarealerne er de mest 
relevante bilag IV-arter spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, markfir-
ben og arter af flagermus.   
 
Formålet med nærværende undersøgelse i de fire områder ved Hjøllund og 
Bredlund har således været følgende: 
 

� Kortlægge og beskrive de beskyttede §3-arealer under Naturbeskyttel-
sesloven, herunder deres naturværdi. 

 
� Undersøge for tilstedeværelsen af bilag IV-arterne spidssnudet frø, løg-

frø, stor vandsalamander, markfirben og flagermusarter. 
 

� Undersøge for forekomsten af ynglefuglearter, som er med på bilag 1 
under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. 

 
� Registrere forekomsten af ualmindelige, sjældne eller rødlistede plan-

te- og dyrearter samt særlige plantesamfund. 
 

� Udarbejde en oversigt over beliggenheden af de mest værdifulde na-
turområder samt forekomsten af værdifulde plante- og dyrearter. 

 
Nærværende rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen i foråret og 
sommeren 2012 af de ovennævnte naturforhold i de fire områder ved Hjøllund 
og Bredlund i Silkeborg Kommune.  
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3 De undersøgte områders beliggenhed  

Beliggenheden af de fire undersøgte områder fremgår af figurerne 2-4. 
 

 
Figur 2. 
Beliggenhed af de fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bredlund nord for Hampen 
og vest for Vrads i Midtjylland.  
 
De fire undersøgte områder nord for Nørre Snede ligger lige nord for landsby-
en Hampen og vest for landsbyen Vrads. Af mindre landsbyer findes Hjøllund, 
Lille Hjøllund, Store Bredlund og Lille Bredlund. Områderne ligger i et land-
skab, som især består af plantage og landbrugsarealer. De største plantager 
udgøres af Store Hjøllund Plantage og Gludsted Plantage. De fire områder lig-
ger vest for hovedisrandslinjen, og landskabet er relativt fladt bortset fra Store 
Hjøllund Plantage og Bredlund Plantage, som områdevis er bakket.      
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Figur 3. 
De fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bredlund. Den stiplede linje i område 1 
markerer grænsen mellem Silkeborg Kommune og Ikast-Brande Kommune.  
 
Område 1 ligger sydvest for Lille Hjøllund i et område som hedder Godrum. 
Den sydvestligste del af området ligger i Ikast-Brande Kommune. Område 2 
ligger øst for Hjøllund og Lille Hjøllund, og det omfatter dele af Store Hjøllund 
Plantage og Bredlund Plantage. Område 3 ligger ved Lille Bredlund og område 
4 ved Store Bredlund, hvoraf en del udgøres af Knudskov Plantage. Arealmæs-
sigt er område 1 på 5,1 km2, område 2 på 8,0 km2, område 0,3 på km2 og 
område 4 på 1,3 km2.   



Naturforholdene i fire områder ved Hjøllund og Bredlund i Silkeborg 
Kommune i 2012 

9/81  

 

 
 

Figur 4.  
De fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bredlund på et luftfoto fra 2010.  
 
Som det fremgår af oversigtskortet på figur 3 og luftfotoet på figur 4 består 
område 1 hovedsagelig af intensivt dyrkede marker, mens område 2 udgøres 
næsten udelukkende af nåletræsplantage. Begge områder har stedvis fore-
komst af naturarealer med hede, mose, eng og søer. Område 3 udgøres for 
størstedelens vedkommende af plantage, men der findes også intensivt dyrke-
de marker. Område 4 består for hovedpartens vedkommende af dyrkede mar-
ker samt en del plantage. Der er ingen andre naturarealer ud over plantage og 
træbevoksninger i område 3 og 4.  
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4 Beskrivelse af områderne  

I det følgende er givet en overordnet beskrivelse af naturforholdene i de fire 
undersøgte områder. 
 

4.1 Område 1: Lille Hjøllund   
 
Område 1 sydvest for Lille Hjøllund har et areal på ca. 510 ha eller 5,1 km2. 
Landskabet er generelt ret fladt og uden bakker. Jorden er fra naturens side 
sandet og næringsfattig med vekslende mængder af grus og sten. Mange års 
landbrugsdyrkning har medført, at jorden mange steder er blevet mere næ-
ringsrig og med et højere indhold af muldjord og næringsstoffer. Hovedparten 
af området er således landbrugsarealer, som næsten alle dyrkes intensivt med 
afgrøder og kun ganske få er periodevis med græsning. Der findes enkelte og 
spredtliggende gårde samt nogle få beboelsesejendomme i området.  
 
Spredt i området findes sandede arealer med plantage med gran- og fyrretræ-
er, og der er kun få og små arealer med løvtræsbevoksninger. Plantagerne er 
især tilplantet med rødgran og stedvis med skov-fyr. En del af skovarealerne 
er fredsskov, dvs. arealerne skal genplantes med træer efter fældning af sko-
ven. Ud over skov findes der af andre naturtyper en del arealer med hede, 
som ligger spredt i området, men især findes omkring og syd for Godrum. He-
derne har en typisk lyngvegetation og er i varierende grad groet til med nåle-
træer, især skov- og bjergfyr.  
 
Der findes desuden en del mindre arealer med mose spredt i området, og de 
fleste ligger syd for Godrum. Alle moser er hedemoser med sur og næringsfat-
tig tørvejord med en naturtypisk vegetation med bl.a. en del bevoksninger af 
tørvemosser. Det største moseareal, der ligger nordøst for gården Mosevang, 
har desuden karakter af højmose. Her har der tidligere været gravet tørv, og 
disse tørvegrave er groet til med hængesæk bestående af tørvemosser. Der 
findes kun en enkelt og lille natureng, som er moderat næringsrig, i den syd-
ligste del af området sydvest for Kighøj.  
 
Af vandområder findes en enkelt større sø i den sydvestlige del af området ved 
gården Digegård. Søen er en tidligere råstofgrav, som nu har klart vand og 
har udviklet en artsrig land- og vandvegetation. Desuden findes enkelte små-
søer i hedemoserne omkring og syd for Godrum. Fælles for alle disse søer er, 
at de er næringsfattige og brunvandede, da de har et højt indhold af humus-
stoffer fra mosetørven. Søerne er derfor ret sure og har en karakteristisk ve-
getation med bl.a. bevoksninger af tørvemosser. Den sydligste af søerne syd-
vest for Kighøj er dog kun moderat næringsfattig og brunvandet.             
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Figur 5. 
Område 1 sydvest for Lille Hjøllund. Den stiplede linje i den sydvestlige del af området 
markerer grænsen mellem Silkeborg Kommune og Ikast-Brande Kommune.  
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Figur 6. 
Område 1 sydvest for Lille Hjøllund på et luftfoto fra 2010. Området består hovedsage-
lig af dyrkede marker med en spredt forekomst af naturarealer. 
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Område 1 har et fladt terræn, og hovedparten af området består af landbrugsarealer, 
der dyrkes intensivt. Spredt i området findes naturarealer som skov, hede, eng, mose 
og sø. Her er det et mose- og søareal ved Godrum (areal 5 og 6). Foto: 12. april 2012. 
 
 

 
Alle moser i område 1 er næringsfattige hedemoser, da jorden er sandet og næringsfat-
tig. De fleste hedemoser har søer, som er brunfarvede og næringsfattige. Her det en 
hedemose og hedesø ved Godrum (areal 5 og 6). Foto: 12. april 2012. 
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Alle hedemoserne i område 1 har i mere eller mindre grad bevoksninger med kæruld og 
tørvemosser. En enkelt af hedemoserne har også i betydelig grad karakter af højmose 
med hængesæk, og den har store udstrakte og sammenhængende bevoksninger af tør-
vemosser (areal 14). Foto: 30. august 2012. 
 
 

 
Der er enkelte arealer med hede i område 1, og de er i varierende grad groet til med 
nåletræer. Alle hederne har en typisk lyngvegetation med hedelyng, revling og tyttebær 
(areal 4). Her findes bl.a. en del rødlistede sommerfuglearter. Foto: 30. august 2012. 
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4.2 Område 2: Store Hjøllund og Bredlund Plantage 
 
Område 2 øst for Hjøllund og Lille Hjøllund har et areal på ca. 800 ha eller 8,0 
km2. Landskabet er moderat fladt i den vestligste del, mens det er bakket i 
den midterste, sydlige og østlige del. Der findes bl.a. bakkerne Sandtop og 
Mosetop i den mellemste del og Brunbjerg i den sydlige del. Landskabet bliver 
generelt mere bakket i retningen fra vest mod øst. De fladeste arealer findes 
især i den vestligste og nordvestligste del, herunder omkring Vesterkær.     
 
Fra naturens side er jorden sandet og næringsfattig med varierende mængder 
af grus og sten. Mange steder består det øverste jordlag af mor. Den magre 
sand- og morjord er velegnet til plantagedrift med nåletræer, som ikke er så 
krævende med hensyn til jordens næringsstofindhold. Hele området er da og-
så nåletræsplantage, og omfatter store dele af Store Hjøllund Plantage og 
Bredlund Plantage. Plantagearealerne er hovedsagelig bevokset med rødgran, 
som er det helt dominerende nåletræ i området. Stedvis findes lidt bevoksnin-
ger med andre granarter som sitka-gran, normanns-gran, nobilis-gran mv.  
 
Områdevis findes arealer med bevoksninger af skov-fyr og bjerg-fyr, især hvor 
der tidligere har været hede, med islæt af enkelte træer af østrigsk fyr og klit-
fyr. På nogle arealer er der plantet lærketræer, herunder europæisk lærk, hy-
brid-lærk mv. Enkelte steder er der mindre arealer, som er plantet til med al-
mindelig eg og enkelte træer af vinter-eg. Herudover er der ikke plantet til 
med andre løvtræer på plantagearealerne. Stedvis findes enkelte selvsåede 
træer af birk, almindelig røn mv. Området gennemkrydses af en del skovveje 
og brandbælter uden trævækst. Hele plantageområdet er fredsskov.         
 
Ud over skov findes der af andre naturtyper enkelte arealer med hede, som 
ligger spredt i området. De største hedearealer findes ved Sandtop i den mel-
lemste del af området og ved Brunbjerg i den sydligste del. Hederne har en 
typisk lyngvegetation, og det er kun heden ved Sandtop, som er delvis groet 
til med fyrretræer, mens de øvrige er holdt åbne ved træfældning. Denne pleje 
sikrer, at der udvikles åbne heder med en typisk hedevegetation med dværg-
buskene hedelyng, revling, klokkelyng, tyttebær, blåbær og hede-melbærris. 
Mange steder i plantageområdet er der også små arealer med lyngvegetation. 
 
Der findes desuden en del mindre arealer med mose spredt i området, idet 
hovedparten ligger i den nordlige del og enkelte i den sydvestlige del. Alle mo-
ser er hedemoser med sur og næringsfattig tørvejord med en naturtypisk ve-
getation med bl.a. en del bevoksninger af tørvemosser. Næsten alle moser lig-
ger i lavninger i terrænet og er ret våde med vandområder. En del af disse har 
udviklet hængesæk af tørvemosser i vandområderne med karakter af højmo-
se. Der findes en enkelt stor natureng, Vesterkær, i den nordlige del af områ-
det, og de højestliggende arealer af engen har karakter af tørt overdrev.  
 
En del steder i området findes søer i forbindelse med hedemoserne.  Alle søer-
ne er derfor brunvandede, næringsfattige og sure, da de indeholder humus-
stoffer fra mosetørven. Søerne er af meget forskellig størrelse, men har alle en 
karakteristisk vegetation med bl.a. en del bevoksninger af tørvemosser. De to 
største søer ligger i den nordlige del af Vesterkær og i den sydvestligste del af 
området. Ud over søerne findes en del små vandansamlinger spredt i planta-
geområdet, og de fleste af disse er sommerudtørrende.             
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Figur 7. 
Område 2 med Store Hjøllund Plantage og Bredlund Plantage vest for Hjøllund og Lille 
Hjøllund. Området består næsten udelukkende af nåletræsplantage. 
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Figur 8. 
Område 2 med Store Hjøllund Plantage og Bredlund Plantage øst for Hjøllund og Lille 
Hjøllund på et luftfoto fra 2010. Plantageområdet gennemkrydses af skovveje, og der-
udover findes en del brandbælter uden træer.  
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Område 2 har et fladt og bakket terræn, hvor jorden er sandet og næringsfattig. Hele 
området er nåletræsplantage med skovdrift, og rødgran er stærkt dominerende. Planta-
gen gennemkrydses af en del skovveje. Foto: 29. maj 2012. 
 
 

 
Spredt i område 2 med nåletræsplantage findes naturtyper som hede, overdrev, eng, 
mose og sø. Her er det en nærringsfattig hedemose og en brunfarvet hedemosesø i den 
nordlige del af området (areal 42 og 43). Foto: 29. maj 2012. 
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Alle søerne i område 2 er brunvandede og næringsfattige. Selv om de er sure er de go-
de ynglesteder for spidssnudet frø. Her er det søen i den nordlige del af Vesterkær 
(areal 34), hvor arten havde en meget stor ynglebestand. Foto: 3. april 2012. 
 
 

 
Selv om nåletræsplantagen i område 2 drives med intensiv skovdrift, er der flere steder 
lavbundsarealer med lidt vand samt åbne hedearealer med lyngvegetation og spredt 
bevoksning af gran- og fyrretræer. Disse arealer rummer i flere tilfælde et særligt plan-
te- og dyreliv. Foto: 12. april 2012. 
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4.3 Område 3: Lille Bredlund  
 
Område 3 ved Lille Bredlund har et areal på ca. 30 ha eller 0,3 km2. Landska-
bet er fladt og uden bakker. Jorden er fra naturens side sandet og næringsfat-
tig med vekslende mængder af grus og sten. Landbrugsdyrkning har medført, 
at jorden i den vestligste del af området er mere muldrigt og næringsrigt. Den 
østlige del af området støder op til naturstien Funder-Ejstrup, der er anlagt på 
et tidligere jernbanespor. Den øvrige del af området grænser op til landbrugs-
arealer bortset fra, at der både nord og syd for støder hedemoser med søer op 
til området.  
 
Hovedparten af området består af nåletræsplantage, og hovedparten af nåle-
træerne er rødgran. Stedvis er der bevoksninger af andre nåletræer som nor-
mannsgran, sitka-gran, hvidgran, skovfyr mv. I den nordlige del af plantagen 
er nåletræerne fældet, og arealet er åbent bortset fra den nordligste del, hvor 
der er plantet lærk. Af løvtræer er der plantet et bælte af bøg og almindelig eg 
langs den nordvestlige del af plantagearealet. I den åbne del findes desuden 
stedvise bevoksninger af glansbladet hæg. Hele plantagen er fredsskov. Cen-
tralt i plantagen findes et enkelt ejendom, Langmosehus. 
 
Den nordvestlige del af området består af landbrugsarealer med marker, som 
dyrkes intensivt, og i den vestligste del af landbrugsarealet findes en enkelt 
landbrugsejendom. Ud over skov findes der ikke andre naturtyper i området, 
og der er således ingen naturarealer med sø, mose, eng, overdrev eller hede. 
I plantagearealerne findes der dog områdevis en hedeagtig vegetation bestå-
ende af dværgbuske som hedelyng, revling og tyttebær.     
 

4.4 Område 4: Store Bredlund  
 
Område 4 ved Store Bredlund har et areal på ca. 130 ha eller 1,3 km2. Land-
skabet er helt fladt bortset fra den nordligste del med Knudskov Plantage, 
hvor terrænet har en svag stigning mod nord. Bl.a. findes bakken Møllehøje i 
den nordøstlige del. Jorden har oprindelig været sandet og næringsfattig, men 
landbrugsdyrkning har medført, at den er blevet mere rig på muld og nærings-
stoffer i størstedelen af området. Dette udgøres for hovedpartens vedkom-
mende af landbrugsarealer, der udelukkende omfatter intensivt dyrkede mar-
ker adskilt af enkelte læhegn, hvoraf de fleste består af hvidgran. 
 
Den nordligste og nordøstligste del af området består af nåletræsplantage be-
stående hovedsagelig af rødgran. Stedvis findes lidt bevoksninger af andre nå-
letræer som sitka-gran, normannsgran, hvidgran, skovfyr, klitfyr, lærk mv. I 
den sydøstligste del af området findes et område, der dels består af plantage-
arealer med nåletræer og dels arealer tilplantet med løvtræer som almindelig 
eg, rød-el, bøg og hvidtjørn. Dette område består således af en blanding af 
arealer med løvtræer, nåletræer og åbne græsarealer.      
 
Ud over skov finder der ikke andre naturtyper i området, og der er således in-
gen naturarealer med sø, mose, eng, overdrev eller hede. I den sydøstlige del, 
hvor Knudskov Plantage stopper, findes et udyrket og svagt bakket areal med 
karakter af et tørt overdrev, og vest herfor findes en lille lund med bøgetræer. 
I den nordlige del af området findes en enkelt landbrugsejendom, Møllegård, 
og i den sydøstlige del en enkelt beboelsesejendom.         
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Figur 9. 
Område 3 med Lille Bredlund og område 4 med Store Bredlund. Begge områder har et 
fladt landskab, og det er kun i område 4, at der er en stigning i terrænet mod nord i 
Knudskov Plantage op mod Bredlund Plantage.   
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Figur 10. 
Område 3 med Lille Bredlund Vest og område 4 med Store Bredlund på et luftfoto fra 
2010. Begge områder består næsten kun af arealer med dyrkede marker og nåletræs-
plantage. Ud over skov er der ikke andre naturtyper i områderne. 
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Område 3 har et fladt terræn og består hovedsagelig af nåletræsplantage, der er domi-
neret af rødgran, men også med bevoksninger af andre arter af nåletræer. Der er ikke 
nogen §3-beskyttede naturarealer i området. Foto: 20. oktober 2012. 
 
 

 
I den nordlige del af område 3 er nåletræerne fældet og her findes et stort åbent areal, 
hvor der bl.a. er beplantninger med glansbladet hæg. Foto: 20. oktober 2012. 
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Område 4 har et fladt terræn, som for hovedpartens vedkommende består af dyrkede 
marker. I den nordlige del findes nåletræsplantage, som her med Knudskov Plantage og 
gården Møllegård. Foto: 20. oktober 2012. 
 
 

 
I den sydøstligste del af område 4 findes et plantageareal med bevoksninger af nåle-
træer, løvtræer og åbne græsarealer. Der findes imidlertid ingen §3-arealer i område 4. 
Foto: 20. oktober 2012. 
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5 Undersøgelsens omfang og metoder  

Tidspunkt for undersøgelsen 
Undersøgelsen blev gennemført på følgende 10 dage i 2012: 3. april, 12. april, 
26. april, 29. maj, 15. juni, 16. juni, 20. juli, 29. august, 30. august og 20. 
oktober 2012 af Per Nissen Grøn, Orbicon A/S.  
 
Undersøgelsesområderne 
Naturforholdene blev undersøgt i de fire arealer, som er vist på figur 2-10, 
dvs. området ved Godrum, området med Store Hjøllund Plantage og Bredlund 
Plantage, området ved Lille Bredlund og området ved Store Bredlund. 
 
Inddeling af naturarealerne 
På baggrund af de første besigtigelser blev der for hvert af de fire områder fo-
retaget en opdeling i naturarealer på luftfotos fra 2010. Herved kunne fås et 
overblik over beliggenheden og tilstanden af de forskellige naturarealer samt 
hvilke naturarealer der nærmere skulle undersøges for plante- og dyrearter. 
Samtidig blev der foretaget en registrering af beliggenheden af §3-arealer på 
luftfotos fra 2010, dels ud fra de §3-arealer som var registreret i Arealinforma-
tion på Danmarks Miljøportal og dels ved gennemgangen af områderne.     
 
Naturbeskyttelseslovens §3-arealer  
Alle §3-arealer blev undersøgt i juni og juli, hvor der blev udfyldt de DMU-
skemaer, som benyttes af kommunerne ved undersøgelsen af §3-arealer. Her-
ved registreredes dels en række strukturforhold i form af bl.a. fysiske og dyrk-
ningsmæssige forhold samt dels vegetationen på området. For vegetationens 
vedkommende registreredes plantearter på hele arealet og i et cirkulært do-
kumentationsfelt med 5 meter radius. Herudover blev forekomsten af karakte-
ristiske eller sjældne dyrearter noteret.   
 
Bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet  
Der blev målrettet undersøgt for eventuelle forekomster af de mest relevante 
bilag IV-arter: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, markfirben og ar-
ter af flagermus.  
 
Spidssnudet frø blev eftersøgt i vandområderne i begyndelsen af april, hvor de 
som regel kvækker og lægger æg. Her blev der optalt antallet af ægklumper, 
idet en enkelt ægklump svarer til det antal æg, som en enkelt hun lægger. 
Desuden blev der ketsjet efter haletudser midt i juni, idet haletudserne af 
spidssnudet frø normalt forvandler sig og går på land i slutningen af juni.   
 
Løgfrø blev eftersøgt i slutningen af april, hvor de normalt begynder at kvæk-
ke og lægge æg. Lytningen blev foretaget ved hjælp af en undervandsmikro-
fon, idet hannernes kvækning er meget svag, og de ligger ofte på bunden af 
vandområderne. Artens ægsnore blev eftersøgt på vandplanter i vandområ-
derne. Desuden blev ketsjet efter haletudser i maj og juni.  
 
Stor vandsalamander blev eftersøgt i april, hvor der blev ketsjet efter voksne 
individer i vandområderne samt efter larver i juni, juli og august. De to sidst-
nævnte måneder er de mest optimale tidspunkter for registreringen af arten, 
idet der er langt flere larver end voksne, som også forholdsvis hurtigt forlader 
vandområdet efter at have ynglet.  
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Markfirben blev eftersøgt på relevante åbne hede- og sandskrænter i april og 
maj efter solbadende grønne hanner samt midt i juni og juli efter solbadende 
individer af begge køn. Eftersøgningen blev især foretaget på tidspunkter med 
solrigt og varmt vejr. Arten blev fortrinsvis eftersøgt i område 2 med Store 
Hjøllund Plantage og Bredlund Plantage. 
 
Flagermus blev registreret ved hjælp af en flagermusdetektor, der registrerer 
de forskellige arters sonarskrig. Undersøgelsen skete i juni og august på afte-
ner, hvor vejret var forholdsvis stille og flagermusene fouragerede efter insek-
ter. Der blev udvalgt en række steder i områderne, hvor flagermus typisk ja-
ger, bl.a. langs skovbryn, træbevoksninger og læhegn samt over vandflader 
for enkelte af arterne.    
 
Vegetation  
Der blev registreret plantearter dels ved undersøgelsen af alle §3-arealer un-
der Naturbeskyttelsesloven og dels i forbindelse med den øvrige gennemgang 
af områderne. Den sidstnævnte registrering var især koncentreret om fore-
komsten af ualmindelige, sjældne eller karakteristiske arter. Der blev registre-
ret arter af karplanter, dvs. bregner, padderokker, nåletræer og blomsterplan-
ter. I vandområderne er der indsamlet vandmosser (tørve- og bladmosser), 
kransnålalger og trådalger, hvorefter artsbestemmelsen skete ved hjælp af 
mikroskop. I øvrigt blev der i et vist omfang registreret arter af landmosser, 
laver og svampe, men undersøgelsen var ikke specielt målrettet mod disse.    
 
Ynglefugle 
Ynglefuglene blev registreret ved systematiske gennemvandringer af områder-
ne, hvor de enkelte arter blev noteret. Der blev registreret alle fugle, som ud-
viste typisk yngleadfærd, bl.a. i form af territorialsang eller ved forekomsten 
af rede og unger. Området blev undersøgt i tidsperioden fra tidlig morgen til 
sen aften af hensyn til de forskellige fuglearters sang- og fourageringsaktivi-
tet. De ualmindelige, sjældne eller lovbeskyttede ynglefuglearter blev indteg-
net på luftfotos fra 2010 over områderne. Generelt blev en art kun regnet som 
ynglefugl, hvis den blev registreret mindst to gange på samme sted i løbet af 
undersøgelsesperioden, eller der eventuelt registreredes rede eller unger.       
 
Padder og Krybdyr 
Padderne blev registreret i og ved vandområderne i form af voksne individer, 
kvækkende hanner, æg, haletudser, salamanderlarver og voksne salamande-
re. Der blev især søgt efter de tre ovennævnte bilag IV-arter, spidssnudet frø, 
løgfrø og stor vandsalamander. Med hensyn til krybdyr blev der fortrinsvis fo-
retaget eftersøgninger af disse på typiske opholds- og solbadningssteder. Ef-
tersøgningen skete fortrinsvis om formiddagen og sidst på eftermiddagen, 
hvor krybdyrene normalt har behov for at hæve kropstemperaturen. Desuden 
er stålorm eftersøgt under væltede træer, træstubbe, sten, løvbunker mv., 
hvor den ofte gemmer sig i dagsstimerne.       
 
Pattedyr 
Observationer af pattedyr skete i forbindelse med gennemtravningen af områ-
derne. Dette var især muligt med de mellemstore og store pattedyrarter, 
mens det i mindre grad var muligt med små pattedyr som mus, som ofte kræ-
ver fældeundersøgelser. Ud over direkte observationer af pattedyrene skete 
registreringen ved hjælp af fodspor, ædespor, gnavespor, ekskrementer mv. 
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For flagermusenes vedkommende skete registreringen af arterne, som oven 
for nævnt, ved hjælp af en flagermusdetektor.  
 
Insekter 
Der blev foretaget undersøgelser af vandinsekterne mv. i alle vandområder, 
som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Vandinsekterne og de øvrige 
ferskvandssmådyr blev hældt op i et vandkar og artsbestemt, men nogle af ar-
terne blev også konserveret i sprit og hjembragt til artsbestemmelse under 
mikroskop. Desuden blev der gennemført undersøgelser af voksne guldsmede 
og sommerfugle, som ud over direkte observationer blev identificeret ved 
hjælp af fangst med stofketsjer og elektroniske fotos. Desuden blev registreret 
forekomsten af særlige insektarter, bl.a. af biller og myrer. Endvidere blev der 
i et vist omfang eftersøgt særlige arter af ikke-insekter som edderkopper. 
 
Fotos 
Ved hver besigtigelse blev der taget en række elektroniske fotos af naturfor-
holdene i de undersøgte områder, især af landskabs- og vegetationsforhold. 
Desuden blev en del af de sjældne og beskyttede arter fotograferet. 
 
 

 
Hedemose og hedesø i område 2 (areal 29 og 30). Her ynglede bl.a. bilag IV-arten 
spidssnudet frø og krikand, som er en sjælden ynglefugl herhjemme og på den danske 
rødliste. Krikandeparret havde en god ynglesucces og observeredes med 7 unger. Snog 
jagede også på arealerne, hvor den bl.a. fangede frøer. Foto: 29. maj 2012. 
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6 Naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

6.1 Oversigtskort med §3-arealer 
 
På figur 11-14 er vist de områder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 
§3 i de fire undersøgte områder. Det omfatter de §3-arealer, som på undersø-
gelsestidspunktet var registreret i Danmarks Miljøportal samt de nye arealer, 
som blev registreret ved nærværende undersøgelse i 2012. Det var kun i om-
råde 1 og 2, at der blev registreret §3-arealer, mens der ikke var nogen §3-
arealer i område 3 og 4. 

 
Figur 11. 
Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 i område 1 ved under-
søgelsen i 2012. Der blev registreret 21 beskyttede naturarealer (nr. 1-21). 
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Figur 12. 
Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 i område 1 på et luftfo-
to fra 2010 ved undersøgelsen i 2012. Der blev registreret 21 beskyttede naturarealer 
(nr. 1-21). Det omfattede 1 eng, 8 heder, 6 moser og 6 søer.  
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Figur 13. 
Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 i område 2 ved under-
søgelsen i 2012. Der blev registreret 24 beskyttede naturarealer (nr. 22-45). 
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Figur 14. 
Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 i område 2 på et luftfo-
to fra 2010 ved undersøgelsen i 2012. Der blev registreret 24 beskyttede naturarealer 
(nr. 1-21). Det omfattede 1 eng, 5 heder, 11 moser og 7 søer. 
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6.2 §3-arealerne i område 1: Lille Hjøllund 
 
Idet følgende er redegjort for naturforholdene for de 21 §3-arealer i område 1, 
og arealernes beliggenhed fremgår af figur 11 og 12.  
 
1. Mose 
Næringsfattig og våd hedemose domineret af surbundsplanterne blåtop, smal-
bladet kæruld og tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 63 registrerede 
plantearter og mange typiske arter for hedemosen. Bl.a. blåtop, djævelsbid, 
kær-dueurt, mangeblomstret frytle, hunde-hvene, smalbladet kæruld, tue-
kæruld, revling, hedelyng, næb-star, tråd-star, tormentil, eng-viol og forskelli-
ge arter af tørvemosser. Der er en begyndende tilgroning med birketræer, 
men arealet har en god naturtilstand og en høj naturværdi. 
 
2. Hede 
Tør hede som er under tilgroning med gyvel og nåletræer. De dominerende 
planterarter er gyvel, bølget bunke og rød svingel. Moderat artsrig vegetation 
med 61 registrerede plantearter og med enkelte typiske arter for heden. Bl.a. 
djævelsbid, vellugtende gulaks, hedelyng, revling, smalbladet høgeurt, liden 
klokke, almindelig kongepen, tormentil og engelsk visse. Naturtilstanden er 
kun moderat god og naturværdien moderat høj som følge af tilgroningen.     
 
3. Hede 
Tør hede domineret af hedelyng, bølget bunke og lyng-snerre. Forholdsvis 
artsrig vegetation med 91 registrerede plantearter og mange typiske arter for 
heden. Det omfatter bl.a. hedelyng, revling, tyttebær, hede-melbærris, ene, 
djævelsbid, græsbladet fladstjerne, vellugtende gulaks, almindelig gyldenris, 
smalbladet høgeurt, almindelig kongepen, katteskæg, liden klokke, almindelig 
kællingetand, fåre-svingel, engelsk visse og læge-ærenpris. Af ualmindelige 
sommerfuglearter findes argusblåfugl, dukatsommerfugl og okkergul pletvin-
ge, som alle er på den danske rødliste. Hedearealet er en del tilgroet med fyr-
retræer, men har generelt en god naturtilstand og en høj naturværdi. 
 
4. Hede     
Tør hede som er ret tilgroet med fyrretræer. De dominerende planterarter er 
skov-fyr, hedelyng og bølget bunke. Forholdsvis artsrig vegetation med 99 re-
gistrerede plantearter og med mange typiske arter for heden, bl.a. mose-
bølle, djævelsbid, græsbladet fladstjerne, vellugtende gulaks, almindelig gyl-
denris, hedelyng, revling, tyttebær, hede-melbærris, smalbladet høgeurt, kat-
teskæg, liden klokke, almindelig kongepen, fåre-svingel, tandbælg, tormentil, 
engelsk visse og læge-ærenpris. Af ualmindelige ynglefugle findes rødrygget 
tornskade, der er bilag 1-art på fuglebeskyttelsesdirektivet. Stålorm og hug-
orm findes samt de rødlistede sommerfugle dukatsommerfugl, foranderlig 
blåfugl og okkergul pletvinge. Naturtilstanden er dog kun moderat god og na-
turværdien moderat høj som følge af tilgroningen med fyrretræer.    
 
5. Mose 
Næringsfattig hedemose omkring en brunvandet sø. Vegetationen domineres 
af hunde-hvene, lyse-siv og tørvemosser. Forholdsvis artsrig vegetation med 
88 registrerede plantearter og mange typiske arter for hedemosen. Bl.a. blå-
top, djævelsbid, kær-dueurt, mangeblomstret frytle, vellugtende gulaks, klok-
kelyng, hedelyng, revling, kragefod, sump-kællingetand, smalbladet kæruld, 
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tue-kæruld, liden siv, grå star, næb-star, tråd-star, tormentil, kær-trehage, 
vandnavle og eng-viol. Mosearealerne er leve- og fourageringssted for spids-
snudet frø og drikkevandssted for en del pattedyrarter, bl.a. mange krondyr. 
Vibe yngler med et enkelt par. Naturtilstanden er god og naturværdien høj. 
 
6. Sø  
Brunvandet og næringsfattig sø med typiske arter af vandplanter. Bl.a. under-
vandsplanterne liden blærerod, smalbladet vandstjerne, vand-seglmos, pju-
sket tørvemos og udspærret tørvemos samt sumpplanterne smalbladet kær-
uld, liden siv, vandnavle og arter af tørvemosser. Smådyrslivet er typisk for en 
brunvandet og næringsfattig sø med guldsmedearter som sort hedelibel, blod-
rød hedelibel, lille kærguldsmed og vandbillen Acilius sulcatus. Søen er yngle-
sted for spidssnudet frø og drikkevandssted for en del pattedyrarter, bl.a. 
mange krondyr. Naturtilstanden er forholdsvis god og naturværdien høj.      
 
7. Hede  
Tør hede som er stærkt groet til med fyrretræer. Vegetationen er domineret af 
blåtop, bølget bunke, revling og bjerg-fyr. Forholdsvis artsrig med 81 registre-
rede plantearter og mange typiske arter for heden. Bl.a. mose-bølle, djævels-
bid, græsbladet fladstjerne, vellugtende gulaks, almindelig gyldenris, smalbla-
det høgeurt, katteskæg, liden klokke, hedelyng, revling, hede-melbærris, al-
mindelig kongepen, almindelig kællingetand, lyng-snerre, fåre-svingel, tor-
mentil, engelsk visse og læge-ærenpris. Hugorm findes på arealet. Som følge 
af tilgroningen med fyrretræer er naturtilstanden kun moderat god og natur-
værdien moderat høj.    
 
8. Hede  
Tør hede som er kraftigt groet til med især fyrretræer. Vegetationen er domi-
neret af bølget bunke, revling, tyttebær og bjerg-fyr. Relativ artsrig vegetation 
med 86 registrerede plantearter og mange typiske arter for heden. Bl.a. mose-
bølle, djævelsbid, græsbladet fladstjerne, vellugtende gulaks, almindelig gyl-
denris, smalbladet høgeurt, kattteskæg, liden klokke, almindelig kongepen, 
hedelyng, revling, tyttebær, fåre-svingel, tandbælg, engelsk visse og læge-
ærenpris. Naturtilstanden er kun moderat god og naturværdien moderat høj, 
da hedearealet er stærkt groet til med fyrretræer. 
 
9. Mose    
Næringsfattig og våd hedemose med enkelte træer. Vegetationen domineres 
af surbundsplanterne blåtop, smalbladet kæruld, tue-kæruld, næb-star og ar-
ter af tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 44 registrerede plantearter 
og mange typiske arter for den næringsfattige hedemose. Bl.a. blåtop, bukke-
blad, djævelsbid, kær-dueurt, mangeblomstret frytle, hedelyng, klokkelyng, 
revling, kragefod, smalbladet kæruld, tue-kæruld, liden siv, grå star, næb-
star, tråd-star, tormentil, vandnavle og eng-viol. Snog og spidssnudet frø fin-
des i mosen. Naturtilstanden er god og naturværdien høj. 
 
10. Mose    
Næringsfattig og våd hedemose uden træer. Vegetationen er domineret af 
surbundsplanterne blåtop, tue-kæruld og arter af tørvemosser. Moderat artsrig 
vegetation med 49 registrerede plantearter og en del typiske arter for hede-
mose. Bl.a. blåtop, djævelsbid, kær-dueurt, mangeblomstret frytle, vellugten-
de gulaks, hedelyng, revling, klokkelyng, hunde-hvene, smalbladet kæruld, 
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tue-kæruld, hirse-star, næb-star, tormentil, vandnavle, eng-viol og arter af 
tørvemos. Naturtilstanden er forholdsvis god og naturværdien moderat høj. 
 
11. Sø 
Brunvandet og næringsfattig sø med typiske vandplanter. Bl.a. undervands-
planter som liden blærerod, liden siv, vand-seglmos og udspærret tørvemos 
samt typiske sumpplanter som smalbladet kæruld, liden siv, vandnavle og ar-
ter af tørvemosser. Smådyrslivet er karakteristisk for en brunvandet og næ-
ringsfattig sø med guldsmedearter som sort hedelibel, blodrød hedelibel, lille 
kærguldsmed og vandbillen Acilius sulcatus. Søen er ynglested for bilag IV-
arten spidssnudet frø samt drikkevandssted for en del pattedyrarter, bl.a. 
krondyr. Naturtilstanden er forholdsvis god og naturværdien ret høj.      
 
12. Hede  
Tør hede med enkelte træer. Vegetationen er domineret af bølget bunke, lyng-
snerre, rød svingel og tormentil. Moderat artsrig vegetation med 58 registre-
rede planterarter, heraf en del typiske for hede. Bl.a. blåtop, ene, græsbladet 
fladstjerne, vellugtende gulaks, hedelyng, revling, tyttebær, smalbladet høge-
urt, katteskæg, almindelig kongepen, lav skorsoner, almindelig kællingetand, 
fåre-svingel, tormentil og læge-ærenpris. Af ualmindelige arter findes fåtalligt 
guldblomme. Naturtilstanden er moderat god og naturværdien moderat høj. 
 
13. Sø 
Næringsfattig og klarvandet sø, som tidligere har været en råstofgrav. Søen 
har både lavvandede og dybe arealer med sandet-gruset bund. Vegetationen 
er artsrig og veludviklet med mange ualmindelige og sjældne vandplanter. 
Undervandsvegetationen omfatter således 22 arter, heraf de ualmindelige ar-
ter spæd pindsvineknop, svømmende sumpskærm, smalbladet vandstjerne, 
hår-tusindblad og nåle-sumpstrå samt de sjældne arter sekshannet bækarve, 
brodbladet vandaks og strandbo, hvoraf de to sidstnævnte er på den danske 
rødliste. Desuden findes bevoksninger af to arter af kransnålalger. Sumpvege-
tationen er artsrig med en del ualmindelige arter, herunder dværg-star. 
 
Småddyrslivet i søen er artsrigt og omfatter en del ualmindelige arter. Bl.a. 
vandbillen plettet vandtræder, stor kejserguldsmed og stavtæge. Desuden fin-
des flodkrebs, som formentlig er udsat. Der yngler fem arter af padder, hvoraf 
spidssnudet frø og stor vandsalamander er bilag IV-arter. Desuden yngler der 
en del vandfuglearter i søen, hvoraf lille lappedykker, gråstrubet lappedykker 
og taffeland er ualmindelige ynglefugle i Midtjylland. Endvidere findes den 
sjældne vandspidsmus. Søen har en god naturtilstand og samlet set en meget 
høj naturværdi med det ovennævnte artsrige plante- og dyreliv.    
 
14. Mose  
Næringsfattig hede- og højmose, der har tørvegrave med hængesæk af tør-
vemosser. Vegetationen domineres af surbundsplanterne blåtop, tue-kæruld, 
næb-star og tørvemosser. Ret artsrig vegetation med 57 registrerede plante-
arter og mange naturtypiske arter. Bl.a. blåtop, djævelsbid, kær-dueurt, man-
geblomstret frytle, klokkelyng, rosmarinlyng, hedelyng, revling, tranebær, 
kragefod, smalbladet kæruld, tue-kæruld, brun næbfrø, tue-kogleaks, mose-
pors, liden soldug, rundbladet soldug, grå star, næb-star, tråd-star, dynd-star, 
tormentil, vandnavle, eng-viol og mange arter af tørvemosser. Af disse er li-
den soldug og dynd-star ret sjældne på landsplan. Snog findes i mosen. Der 
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findes de rødlistede sommerfuglearter bølle-blåfugl, foranderlig blåfugl, dukat-
sommerfugl og moseperlemorsommerfugl. Desuden yngler et enkelt par af 
dobbeltbekkasin i mosen. Naturtilstanden er god og naturværdien meget høj. 
 
15. Sø 
Brunvandet og næringsfattig sø med typiske vandplanter. Bl.a. undervands-
planter som liden blærerod, liden siv, vand-seglmos og udspærret tørvemos 
samt typiske sumpplanter som smalbladet kæruld, tue-kæruld, næb-star, liden 
siv, vandnavle, tranebær, rundbladet soldug og arter af tørvemosser. Små-
dyrslivet er typisk for en brunvandet og næringsfattig sø med guldsmedearter 
som sort hedelibel, blodrød hedelibel og lille kærguldsmed. Desuden findes 
den sjældne stor kejserguldsmed. Søen er ynglested for bilag IV-arten spids-
snudet frø. Naturtilstanden er forholdsvis god og naturværdien ret høj. 
 
16. Hede 
Tør hede som er ret tilgroet med fyrretræer. De dominerende planterarter er 
bjerg-fyr, blåtop, bølget bunke, revling og lyng-snerre. Forholdsvis artsrig ve-
getation med 83 registrerede plantearter og med mange typiske arter for he-
den. Bl.a. mose-bølle, djævelsbid, vellugtende gulaks, almindelig gyldenris, 
hedelyng, revling, tyttebær, smalbladet høgeurt, katteskæg, liden klokke, al-
mindelig kongepen, almindelig kællingetand, fåre-svingel, tråd-siv, tormentil 
og læge-ærenpris. Af rødlistede sommerfugle findes dukatsommerfugl og for-
anderlig blåfugl. Selv om vegetationen er relativ artsrig, er naturtilstanden kun 
moderat god og naturværdien moderat høj som følge af tilgroningen.     
 
17. Eng 
Næringsrig og fugtig eng. Især den centrale del af engen er fugtig, idet der 
tidligere har været en våd lavning her. Vegetationen domineres af almindelig 
rapgræs, lyse-siv og almindelig star. Med 56 registrerede plantearter er engen 
moderat artsrig, men har kun få naturtypiske arter som mangeblomstret fryt-
le, vellugtende gulaks, glanskapslet siv, kær-dueurt, sump-kællingetand, kær-
tidsel, almindelig star og toradet star. Naturtilstanden er moderat god og na-
turværdien moderat høj. 
 
18. Mose     
Moderat næringsrig mose, som tidligere har været en næringsfattig og åben 
hedemose, men som nu er groet til med pilekrat. Vegetationen er således do-
mineret af grå-pil, øret pil og blåtop. Med 78 registrerede plantearter er vege-
tationen forholdsvis artsrig, og der findes en del typiske arter for den nærings-
svage og sure mose. Bl.a. blåtop, mose-bølle, hedelyng, kær-dueurt, mange-
blomstret frytle, hunde-hvene, kragefod, sump-kællingetand, mose-pors, eng-
rørhvene, næb-star, tormentil, vandnavle, eng-viol og arter af tørvemosser. 
Som følge af tilgroningen med pilekrat er naturtilstanden kun moderat god og 
naturværdien moderat høj trods en del plantearter. 
 
19. Sø 
Brunvandet og moderat næringsrig sø med enkelte typiske vandplanter for 
den næringsfattige og sure sø. Bl.a. undervandsplanterne liden siv, aflangbla-
det vandaks, vand-seglmos, flydende stjerneløv og udspærret tørvemos samt 
typiske sumpplanter som smalbladet kæruld, kragefod, kær-ranunkel, næb-
star, liden siv, vandnavle og arter af tørvemosser. Smådyrslivet er typisk for 
en brunvandet og moderat næringsrig sø med bl.a. guldsmedearter som sort 
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hedelibel, blodrød hedelibel og lille kærguldsmed. Af padder yngler de to bilag 
IV-arter, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Naturtilstanden er god og 
naturværdien er høj. 
 
20. Hede      
Tør hede med enkelte fugtige arealer og lidt tilgroning med fyrretræer. De 
dominerende planterarter er blåtop, bølget bunke og lyng-snerre. Moderat 
artsrig vegetation med 53 registrerede plantearter og med en del typiske arter 
for heden, bl.a. blåtop, mose-bølle, hedelyng, klokkelyng, revling, tyttebær, 
hede-melbærris, djævelsbid, vellugtende gulaks, almindelig gyldenris, liden 
klokke, smalbladet høgeurt, katteskæg, almindelig kongepen, fåre-svingel og 
tormentil. Af rødlistede sommerfugle findes dukatsommerfugl og foranderlig 
blåfugl samt den ualmindelige sortåret hvidvinge. Naturtilstanden er forholds-
vis god og naturværdien høj. 
 
21. Sø 
Næringsfattig og lavvandet sø, som er sommerudtørrende. Plante- og dyrelivet 
er derfor ikke særlig artsrigt. Vegetationen domineres af sumpplanterne blå-
top, vandnavle, liden siv og tørvemosser, mens undervandsvegetationen kun 
omfatter lidt bevoksninger af tørvemosser og liden siv. Smådyrslivet er heller 
ikke særlig artsrigt som følge af udtørringen af søen. Naturtilstanden er derfor 
kun moderat god og naturværdien moderat høj.  
 

6.3 §3-arealerne i område 2: Store Hjøllund og Bredlund Plantage 
 
Idet følgende er redegjort for naturforholdene for de 24 §3-arealer i område 2, 
og arealernes beliggenhed fremgår af figur 13 og 14.  
 
22. Sø 
Brunvandet og næringsfattig hedesø med typiske undervandsplanter som liden 
blærerod, liden siv, vand-seglmos, pjusket tørvemos og udspærret tørvemos 
samt typiske sumpplanter som smalbladet kæruld, blåtop, næb-star, liden siv, 
vandnavle og tørvemosser. Fåtalligt findes også de ualmindelige sumparter 
hvid næbfrø og brun næbfrø. Smalbladet kæruld er dominerende som sum-
plante, mens liden siv og tørvemos er dominerende både som undervands- og 
sumpplanter. Smådyrslivet er typisk for en brunvandet og næringsfattig sø 
med guldsmedearter som sort hedelibel, blodrød hedelibel og lille kærguld-
smed, der tåler surt vand. Desuden findes den forholdsvis sjældne stor kejser-
guldsmed. Søen er ynglested for bilag IV-arten spidssnudet frø, der har en 
meget stor bestand. Naturtilstanden er god og naturværdien meget høj. 
 
23. Mose 
Næringsfattig, våd og åben hedemose omkring en brunvandet sø. Vegetatio-
nen er domineret af surbundsplanterne blåtop, smalbladet kæruld, liden siv og 
tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 45 registrerede plantearter og 
med mange typiske arter for hedemose. Bl.a. blåtop, kær-dueurt, mange-
blomstret frytle, vellugtende gulaks, hedelyng, revling, klokkelyng, hunde-
hvene, kragefod, smalbladet kæruld, tue-kæruld, liden siv, brun næbfrø, hvid 
næbfrø, hirse-star, næb-star, tormentil, vandnavle, eng-viol og arter af tør-
vemos. Af disse er brun næbfrø og hvid næbfrø forholdsvis sjældne. Af særlige 
ynglefugle findes et par af dobbeltbekkasin. Desuden findes snog. Mosen er 
plejet med træfældning. Naturtilstanden er god og naturværdien meget høj. 
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24. Hede  
Tør og åben hede med enkelte fugtige partier og fyrretræer. De dominerende 
planterarter er hedelyng, revling, blåtop, bølget bunke og lyng-snerre. Mode-
rat artsrig vegetation med 48 registrerede plantearter og med mange typiske 
arter for heden. Bl.a. blåtop, djævelsbid, hedelyng, klokkelyng, revling, tytte-
bær, vellugtende gulaks, almindelig gyldenris, liden klokke, smalbladet høge-
urt, katteskæg, almindelig kongepen, fåre-svingel, tormentil, engelsk visse og 
læge-ærenpris. Af rødlistede sommerfugle findes dukatsommerfugl og foran-
derlig blåfugl. Hedearealet er plejet med træfældning. Naturtilstanden er god 
og naturværdien høj. 
 
25. Hede  
Bakket og tør hede, som plejes med træfældning, og som er helt åben. De 
dominerende planterarter er hedelyng, tyttebær, katteskæg, bølget bunke og 
rensdyrlav. Moderat artsrig vegetation med 51 registrerede plantearter og 
med mange typiske arter for heden, bl.a. hedelyng, klokkelyng, revling, tytte-
bær, vellugtende gulaks, almindelig gyldenris, liden klokke, smalbladet høge-
urt, lav skorsoner, katteskæg, almindelig kongepen, almindelig kællingetand, 
fåre-svingel, tormentil, engelsk visse og læge-ærenpris. Der er en lille bestand 
af bilag IV-arten markfirben. Af rødlistede sommerfugle findes dukatsommer-
fugl, foranderlig blåfugl, okkergul pletvinge og klitperlemorsommerfugl. Desu-
den findes de ualmindelige biller, brun sandspringer og grøn sandspringer. Na-
turtilstanden er god og naturværdien meget høj. 
 
26. Hede 
Bakket, tør og åben hede med et enkelt fugtigt areal. De dominerende plan-
terarter er hedelyng, revling, tyttebær, bølget bunke og lyng-snerre. Artsrig 
vegetation med 68 registrerede plantearter og med mange typiske arter for 
heden, bl.a. hedelyng, klokkelyng, revling, tyttebær, hede-melbærris, blåbær, 
græsbladet fladstjerne, vellugtende gulaks, almindelig gyldenris, liden klokke, 
smalbladet høgeurt, lav skorsoner, katteskæg, almindelig kongepen, alminde-
lig kællingetand, fåre-svingel, tormentil, engelsk visse, læge-ærenpris og lyng-
øjentrøst. Af særlige ynglefugle findes rødrygget tornskade, der er bilag 1-art 
på fuglebeskyttelsesdirektivet. Der findes hugorm og stålorm. Af rødlistede 
sommerfugle findes dukatsommerfugl, foranderlig blåfugl, argusblåfugl og 
markperlemorsommerfugl. Desuden findes de ualmindelige biller, brun sand-
springer og grøn sandspringer. Hedearealet er plejet med træfældning. Natur-
tilstanden er god og naturværdien meget høj. 
 
27. Mose  
Næringsfattig og våd hedemose under tilgroning med nåletræer. Vegetationen 
er domineret af surbundsplanterne tue-kæruld, tranebær, blåtop, rød-gran og 
tørvemos. Moderat artsrig vegetation med 43 registrerede plantearter og med 
mange typiske arter for hedemose. Bl.a. blåtop, mangeblomstret frytle, hede-
lyng, rosmarinlyng, klokkelyng, revling, tranebær, hunde-hvene, tue-kogleaks, 
liden siv, grå star, hirse-star, næb-star, tråd-star, tormentil, vandnavle, eng-
viol og arter af tørvemos. Bilag IV-arten spidssnudet frø yngler fåtalligt i vand-
området. Naturtilstanden er moderat god og naturværdien moderat høj. 
 
28. Mose  
Næringsfattig og våd hedemose med et lille vandareal med brunt og surt vand. 
Vegetationen er domineret af surbundsplanterne smalbladet kæruld, tue-
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kæruld, liden siv, blåtop og tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 35 
registrerede plantearter og med mange typiske arter for hedemose. Bl.a. blå-
top, mangeblomstret frytle, hedelyng, rosmarinlyng, klokkelyng, revling, tra-
nebær, hunde-hvene, kragefod, liden siv, tråd-siv, grå star, stjerne-star, næb-
star, tråd-star, tormentil, eng-viol og arter af tørvemos. Naturtilstanden er 
forholdsvis god og naturværdien høj. 
 
29. Mose 
Næringsfattig og våd hedemose omkring en brunvandet sø. Vegetationen er 
domineret af surbundsplanterne smalbladet kæruld, tue-kæruld, næb-star, li-
den siv, blåtop og tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 51 registrere-
de plantearter og med mange typiske arter for hedemosen. Bl.a. blåtop, buk-
keblad, mangeblomstret frytle, vellugtende gulaks, hedelyng, rosmarinlyng, 
klokkelyng, revling, tranebær, hunde-hvene, kragefod, liden siv, grå star, hir-
se-star, næb-star, tråd-star, brun næbfrø, tormentil, vandnavle, eng-viol og 
arter af tørvemos. Snog findes på arealet. Naturtilstanden er god og natur-
værdien meget høj. 
 
30. Sø  
Brunvandet og næringsfattig hedesø med typiske undervandsplanter som liden 
blærerod, liden siv, vand-seglmos, flydende stjerneløv, udspærret tørvemos 
og pjusket tørvemos samt typiske sumpplanter som smalbladet kæruld, tue-
kæruld, blåtop, næb-star, liden siv, vandnavle og arter af tørvemosser. Fåtal-
ligt findes også den ualmindelige sumpart brun næbfrø. Smalbladet kæruld, 
tue-kæruld og næb-star er dominerende som sumplanter, mens udspærret 
tørvemos er dominerende som undervandsplante. Smådyrslivet er typisk for 
en brun- og survandet sø med guldsmedearter som sort hedelibel, blodrød he-
delibel og lille kærguldsmed. Søen er ynglested for bilag IV-arten spidssnudet 
frø, der er ret almindelig. Af særlige fuglearter yngler krikand, der er på den 
danske rødliste, og den observeredes med 7 unger. Naturtilstanden er god og 
naturværdien meget høj. 
 
31. Hede  
Tør hede, hvoraf den vestlige del udgøres af et fladt og åbent terræn, mens 
den østlige del udgøres af et bakket terræn, der er ret tilgroet med fyrretræer. 
Den vestlige del domineres af hedelyng, revling, tyttebær, blåbær og rensdyr-
lav, mens den østlige del domineres af skov-fyr, bjerg-fyr og rødgran. Artsrig 
vegetation med 65 registrerede plantearter og med mange typiske arter for 
heden, bl.a. hedelyng, klokkelyng, revling, tyttebær, blåbær, græsbladet flad-
stjerne, vellugtende gulaks, almindelig gyldenris, liden klokke, smalbladet hø-
geurt, katteskæg, almindelig kongepen, almindelig kællingetand, fåre-svingel, 
liden siv, tråd-siv, tormentil, engelsk visse og læge-ærenpris. Af krybdyr fin-
des bl.a. hugorm, og af rødlistede sommerfugle findes dukatsommerfugl, ar-
gusblåfugl og okkergul pletvinge. Desuden findes de ualmindelige biller, brun 
sandspringer og grøn sandspringer. Den østlige del af hedearealet har behov 
for træfældning. Naturtilstanden er forholdsvis god og naturværdien høj. 
 
32. Sø 
Brunvandet og moderat næringsfattig hedesø med typiske undervandsplanter 
som liden siv, vand-seglmos, flydende stjerneløv og ensidig tørvemos, men 
også med typiske undervandsarter for den næringsrige sø, kors-andemad og 
trådalgen dusk-vandhår. Sumpvegetationen er artsrig og domineres af bred-
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bladet dunhammer, næb-star, lyse-siv og tørvemosser. Smådyrslivet er typisk 
for en brunvandet og svagt næringsrig sø med guldsmedearter som sort hede-
libel, blodrød hedelibel og lille kærguldsmed. Søen er ynglested for fem arter 
af padder, herunder de to bilag IV-arter, spidssnudet frø og stor vandsala-
mander, idet vandet ikke er så surt som i de øvrige søer i området. Naturtil-
standen er moderat god og naturværdien høj. 
 
33. Eng  
Moderat næringsfattig eng med fugtige og tørre arealer, stedvis med karakter 
af tørt overdrev. Engen afgræsses af kreaturer. Vegetationen domineres af 
mose-bunke, kryb-hvene, almindelig hvene, almindelig star og sand-star. Med 
85 registrerede plantearter er engen forholdsvis artsrig, og har en del typiske 
arter for næringssvag eng og overdrev. Bl.a. blåtop, mangeblomstret frytle, 
vellugtende gulaks, hedelyng, revling, krybende pil, børste-siv, liden siv, tråd-
siv, hirse-star, tråd-star, sand-star, tormentil, vandnavle og eng-viol. Desuden 
findes fåtalligt den ret sjældne lyng-star. Af rødlistede sommerfugle findes 
eng-blåfugl, violetrandet ildfugl og okkergul pletvinge. Desuden yngler de to 
ualmindelige arter, vibe og dobbeltbekkasin, i den nordlige del af engen. Na-
turtilstanden er god og naturværdien høj. 
 
34. Sø 
Brunvandet og næringsfattig hedesø med store lavvandede og sumpede area-
ler. Der findes fåtalligt typiske undervandsplanter som liden siv, vand-
seglmos, pjusket tørvemos og udspærret tørvemos samt typiske sumpplanter 
som smalbladet kæruld, tue-kæruld, blåtop, næb-star, liden siv, vandnavle og 
arter af tørvemosser. Fåtalligt findes også den ualmindelige sumpart brun 
næbfrø. Sumpvegetationen domineres af smalbladet kæruld, næb-star, lyse-
siv og tørvemosser. Smådyrslivet er typisk for en brun- og survandet sø med 
guldsmedearter som sort hedelibel, blodrød hedelibel, lille kærguldsmed og 
nordisk kærguldsmed. Desuden findes den forholdsvis sjældne stor kejser-
guldsmed. Søen er ynglested for bilag IV-arten spidssnudet frø, der har en 
meget stor bestand. Endvidere findes snog. Naturtilstanden er god og natur-
værdien meget høj. 
 
35. Mose 
Næringsfattig og våd hedemose, hvoraf en stor del er groet til med birke- og 
nåletræer. Vegetationen er domineret af surbundsplanterne smalbladet kær-
uld, blåtop, tyttebær, blåbær, dun-birk, skov-fyr, rødgran og tørvemosser. 
Moderat artsrig vegetation med 49 registrerede plantearter og med mange ty-
piske arter for hedemose. Bl.a. blåtop, djævelsbid, mangeblomstret frytle, he-
delyng, rosmarinlyng, klokkelyng, revling, tyttebær, blåbær, tranebær, mose-
bølle, hunde-hvene, kragefod, smalbladet kæruld, tue-kæruld, liden siv, næb-
star, tormentil, vandnavle, eng-viol og arter af tørvemos. Naturtilstanden er 
moderat god og naturværdien høj. 
 
36. Mose 
Næringsfattig og våd hedemose med hængesæk og vandområder med karak-
ter af højmose. Vegetationen er domineret af surbundsplanterne smalbladet 
kæruld, tue-kæruld, liden siv og tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 
40 registrerede plantearter og med mange typiske arter for hede- og højmose. 
Bl.a. blåtop, mangeblomstret frytle, hedelyng, rosmarinlyng, klokkelyng, rev-
ling, tyttebær, tranebær, hunde-hvene, kragefod, rundbladet soldug, liden siv, 
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tråd-siv, grå star, stjerne-star, næb-star, tråd-siv, tormentil, vandnavle, eng-
viol og arter af tørvemos. Bilag IV-arten spidssnudet frø har en lille ynglebe-
stand i mosen. Naturtilstanden er god og naturværdien meget høj. 
 
37. Mose 
Næringsfattig og våd hedemose med hængesæk og et enkelt lille vandområde. 
Vegetationen er domineret af surbundsplanterne smalbladet kæruld, tue-
kæruld, næb-star og tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 38 registre-
rede plantearter og med mange typiske arter for hede- og højmose. Bl.a. blå-
top, mangeblomstret frytle, hedelyng, rosmarinlyng, klokkelyng, revling, tyt-
tebær, tranebær, hunde-hvene, tue-kogleaks, kragefod, liden siv, tråd-siv, grå 
star, næb-star, tråd-star, tormentil, vandnavle, eng-viol og arter af tørvemos. 
Bilag IV-arten spidssnudet frø har en lille ynglebestand i mosen. Naturtilstan-
den er forholdsvis god og naturværdien høj. 
 
38. Mose 
Næringsfattig og våd hedemose, hvoraf en betydelig del er groet til med nåle-
træer. Der er en udbredt forekomst af hængesæk og små vandområder, og 
områdevis har mosen karakter af højmose. Vegetationen er domineret af sur-
bundsplanterne tue-kæruld, smalbladet kæruld, næb-star, blåtop, tørvemos-
ser, skov-fyr og rødgran. Forholdsvis artsrig vegetation med 51 registrerede 
plantearter og med mange typiske arter for hedemose og højmose. Bl.a. blå-
top, djævelsbid, mangeblomstret frytle, hedelyng, rosmarinlyng, klokkelyng, 
revling, tyttebær, blåbær, tranebær, mose-bølle, vellugtende gulaks, hunde-
hvene, kragefod, tue-kogleaks, brun næbfrø, smalbladet kæruld, tue-kæruld, 
rundbladet soldug, liden siv, tråd-siv, hirse-star, næb-star, stjerne-star, tråd-
star, tormentil, vandnavle, eng-viol og arter af tørvemos. Af rødlistede som-
merfugle findes bølle-blåfugl og foranderlig blåfugl. Snog findes i området. Na-
turtilstanden er god og naturværdien høj. 
 
39. Mose 
Næringsfattig, våd og åben hedemose med et lavvandet vandområde i den 
centrale del. Vegetationen er domineret af surbundsplanterne smalbladet kær-
uld, næb-star, blåtop og tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 44 regi-
strerede plantearter og med mange typiske arter for hedemose. Bl.a. blåtop, 
mangeblomstret frytle, hedelyng, klokkelyng, revling, tyttebær, blåbær, tra-
nebær, vellugtende gulaks, hunde-hvene, kragefod, tue-kogleaks, smalbladet 
kæruld, tue-kæruld, liden siv, tråd-siv, hirse-star, næb-star, tråd-star, tor-
mentil, vandnavle, eng-viol og arter af tørvemos. Af særlige ynglefugle findes 
krikand, der er på den danske rødliste, og som observeredes med 6 unger. 
Naturtilstanden er god og naturværdien høj. 
 
40. Sø 
Lille brunvandet og lavvandet sø i en hedemose. Søen er sommerudtørrende. 
Undervandsarterne omfatter kun lidt bevoksninger af udspærret tørvemos, 
vand-seglmos og liden siv, mens sumparterne udgøres af næb-star, smalbla-
det kæruld, almindelig sumstrå, liden siv og tørvemosser. Smådyrslivet er ty-
pisk for en brun- og survandet sø, som udtørrer i løbet af sommeren. Bl.a. fin-
des guldsmedearterne sort hedelibel og blodrød hedelibel. Søen er ynglested 
for bilag IV-arten spidssnudet frø, der har en lille bestand. Naturtilstanden er 
moderat god og naturværdien moderat høj. 
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41. Hede 
Tørt hedeareal med en del nåletræer. Der går en skovvej gennem arealet. De 
dominerende planterarter er hedelyng, revling, tyttebær, blåtop, bølget bunke, 
lyng-snerre og rødgran. Moderat artsrig vegetation med 57 registrerede plan-
tearter og med mange typiske arter for heden, bl.a. blåmunke, hedelyng, 
klokkelyng, revling, tyttebær, blåbær, græsbladet fladstjerne, vellugtende gul-
aks, almindelig gyldenris, smalbladet høgeurt, katteskæg, liden klokke, almin-
delig kongepen, tormentil og læge-ærenpris. Af krybdyr findes stålorm. Natur-
tilstanden er moderat god og naturværdien moderat høj. 
 
42. Sø 
Brunvandet og næringsfattig hedesø med hængesæk med karakter af højmo-
se. Der findes typiske undervandsplanter som liden blærerod, liden siv, vand-
seglmos, pjusket tørvemos og udspærret tørvemos samt typiske sumpplanter 
som smalbladet kæruld, tue-kæruld, blåtop, næb-star, liden siv, vandnavle og 
arter af tørvemosser. Fåtalligt findes også den ualmindelige sumpart brun 
næbfrø. Undervandsvegetationen domineres af pjusket tørvemos og udspær-
ret tørvemos, mens sumpvegetationen domineres af smalbladet kæruld, tue-
kæruld, næb-star, lyse-siv, blåtop og tørvemosser. Smådyrslivet er typisk for 
en brun- og survandet sø med guldsmedearter som sort hedelibel, blodrød he-
delibel, lille kærguldsmed og nordisk kærguldsmed. Desuden findes den for-
holdsvis sjældne stor kejserguldsmed. Søen er ynglested for bilag IV-arten 
spidssnudet frø. Naturtilstanden er god og naturværdien meget høj. 
 
43. Mose 
Næringsfattig og våd hedemose med hængesæk omkring en brunvandet sø. 
Områdevis har mosen karakter af højmose. Vegetationen er domineret af sur-
bundsplanterne smalbladet kæruld, tue-kæruld, næb-star, liden siv, blåtop og 
tørvemosser. Moderat artsrig vegetation med 42 registrerede plantearter og 
med mange typiske arter for hedemose og højmose. Bl.a. blåtop, bukkeblad, 
mangeblomstret frytle, vellugtende gulaks, hedelyng, rosmarinlyng, klokke-
lyng, revling, tranebær, hunde-hvene, kragefod, smalbladet kæruld, tue-
kæruld, liden siv, grå star, hirse-star, næb-star, stjerne-star, tråd-star, brun 
næbfrø, tormentil, vandnavle, eng-viol og arter af tørvemos. Snog findes i mo-
sen. Naturtilstanden er god og naturværdien meget høj. 
 
44. Sø 
Brunvandet og næringsfattig hedesø med hængesæk. Der findes typiske un-
dervandsplanter som liden siv, vand-seglmos, pjusket tørvemos og udspærret 
tørvemos samt typiske sumpplanter som smalbladet kæruld, tue-kæruld, blå-
top, næb-star, liden siv, vandnavle og arter af tørvemosser. Undervandsvege-
tationen domineres af udspærret tørvemos og pjusket tørvemos, mens sump-
vegetationen domineres af smalbladet kæruld, tue-kæruld, næb-star, blåtop 
og tørvemosser. Smådyrslivet er typisk for en brun- og survandet sø med 
guldsmedearter som sort hedelibel, blodrød hedelibel og lille kærguldsmed. 
Søen er ynglested for bilag IV-arten spidssnudet frø, der har en lille bestand. 
Naturtilstanden er god og naturværdien høj. 
 
45. Mose 
Næringsfattig og våd hedemose med hængesæk omkring en brunvandet sø. 
Mosen har delvis karakter af højmose. Vegetationen er domineret af sur-
bundsplanterne tue-kæruld, næb-star, liden siv og tørvemosser. Moderat arts-



Naturforholdene i fire områder ved Hjøllund og Bredlund i Silkeborg 
Kommune i 2012 

42/81  

 

rig vegetation med 40 registrerede plantearter og med mange typiske arter for 
hede- og højmose. Bl.a. blåtop, mangeblomstret frytle, vellugtende gulaks, 
hedelyng, rosmarinlyng, klokkelyng, revling, tyttebær, tranebær, hunde-
hvene, kragefod, smalbladet kæruld, tue-kæruld, liden siv, grå star, næb-star, 
tråd-star, tormentil, vandnavle, eng-viol og arter af tørvemos. Naturtilstanden 
er god og naturværdien høj. 
 

6.4 §3-arealerne i område 3 og 4: Lille Bredlund og Store Bredlund  
 
Der er ikke nogen naturarealer i område 3 og 4, som er omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens §3. 
 
 

 
Næringsfattig og våd hedemose med hængesæk af tørvemosser, så mosen områdevis 
har karakter af højmose. I den centrale del findes en brunvandet sø (areal 42 og 43). 
Her findes et særligt plante- og dyreliv, som kan tåle det sure vandmiljø. Af særlige dy-
rearter findes her bl.a. spidssnudet frø, snog, norddisk kærguldsmed og stor kejser-
guldsmed. Mosen og søen har således en meget høj naturværdi. Foto: 29. maj 2012.  
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7 Naturværdien af §3-arealerne  

Ved undersøgelsen blev der registreret 45 naturarealer, som er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3. Disse arealer er fordelt med 21 i område 1 og 24 i 
område 2, mens der ikke var nogen beskyttede arealer i område 3 og 4. Na-
turforholdene i de 45 arealer er nærmere omtalt i afsnit 6.  
 
På baggrund af undersøgelsen er der foretaget en vurdering af naturværdien 
af de enkelte arealer baseret på dels det registrerede plante- og dyreliv og 
dels den fysiske og miljømæssige tilstand af arealet. Der er anvendt følgende 
firedelte skala for naturværdien: meget høj, høj, moderat og lav.   
 

7.1 §3-arealerne i område 1: Lille Hjøllund  
 
I tabel 1 er anført den vurderede naturværdi af de 21 registrerede §3-arealer i 
område 1, og deres beliggenhed fremgår af figur 15. 
 

Naturværdi 
Naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

Sø Mose Eng Hede I alt 
Meget høj 1 1 0 0 2 
Høj 4 3 0 2 9 
Moderat  1 2 1 6 10 
Lav 0 0 0 0 0 
I alt 6 6 1 8 21 
 
Tabel 1 
Naturværdien af de 21 registrerede §3-arealer i område 1 ved undersøgelsen i 2012.  
 
Meget høj naturværdi  
Der er to arealer, som har en meget høj naturværdi. Det ene er areal nr. 13, 
som er en næringsfattig og klarvandet sø med et artsrigt plante- og dyreliv, 
der bl.a. omfatter bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander 
samt vandplanterne brodbladet vandaks og strandbo fra den danske rødliste. 
Det andent er areal nr. 14, som er en næringsfattig hede- og højmose med et 
særegent plante- og dyreliv, idet der bl.a. vokser en række sjældne planter 
som liden soldug og dynd-star samt findes flere rødlistede sommerfuglearter. 
 
Høj naturværdi 
Der er ni arealer, som har en høj naturværdi. Det omfatter fire brunvandede 
og næringsfattige søer, nr. 6, 11, 15 og 19, hvor der findes et karakteristisk 
plante- og dyreliv, og bl.a. yngler bilag IV-arten spidssnudet frø. Desuden om-
fatter det tre moser, nr. 1, 5 og 9, der er næringsfattige hedemoser med en 
lang række typiske plantearter for denne naturtype. Endelig omfatter det to 
heder, nr. 3 og nr. 20, som bl.a. rummer en lang række af hedens karakteri-
stiske plantearter og enkelte rødlistede sommerfuglearter. 
 
Moderat høj naturværdi   
Der er 10 arealer, som har en moderat høj naturværdi. Det drejer sig om den 
sommerudtørrende sø nr. 21, de to moser nr. 10 og 18, engen nr. 17 og de 
seks heder nr. 2, 4, 7, 8, 12 og 16. For landarealerne er der enten tale om, at 
de er stærkt tilgroede med træer eller kun har en moderat artsrig vegetation. 
Ved en passende pleje kan flere af disse igen få en høj naturværdi.      
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Figur 15. 
Naturværdien af de beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 i 
område 1 på et luftfoto fra 2010 ved undersøgelsen i 2012. Naturværdien er meget høj 
på 2 arealer, høj på 9 arealer og moderat høj på 11 arealer. 
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7.2 §3-arealerne i område 2: Store Hjøllund og Bredlund Plantage  
 
I tabel 2 er anført den vurderede naturværdi af de 24 registrerede §3-arealer i 
område 2, og deres beliggenhed fremgår af figur 16. 
 

Naturværdi 
Naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

Sø Mose Eng Hede I alt 
Meget høj 4 4 0 2 10 
Høj 2 6 1 2 11 
Moderat  1 1 0 1 3 
Lav 0 0 0 0 0 
I alt 7 11 1 5 24 
 
Tabel 2 
Naturværdien af de 24 registrerede §3-arealer i område 2 ved undersøgelsen i 2012.  
 
Meget høj naturværdi  
Der er 10 arealer, som har en meget høj naturværdi. Det omfatter fire søer, 
nr. 22, 30, 34 og 42, som er brunvandede og næringsfattige søer med et sær-
ligt plante- og dyreliv, idet der bl.a. yngler bilag IV-arten spidssnudet frø. Ar-
ten er især talrigt ynglende i sø nr. 22 og 34. De fire moser, nr. 23, 29, 36 og 
43, har også et særligt plante- og dyreliv, som er karakteristisk for hede- og 
højmoser. De gælder især med hensyn til plantearter, herunder bl.a. arter af 
tørvemosser. De to arealer med hede, nr. 25 og 26, har ud over en karakteri-
stisk hedevegetation også et særligt dyreliv, som bl.a. rummer bilag IV-arten 
markfirben og en del rødlistede sommerfuglearter. 
 
Høj naturværdi 
Der er 11 arealer, som har en høj naturværdi. Det omfatter to brunvandede 
søer, nr. 32 og 44, hvor der findes et karakteristisk plante- og dyreliv, og bl.a. 
yngler bilag IV-arten spidssnudet frø. Desuden indbefatter det seks moser, nr. 
28, 35, 37, 38, 39 og 45, der er næringsfattige hedemoser med mange typi-
ske plantearter for denne naturtype. Endvidere omfatter det den kreaturgræs-
sede eng nr. 33, som har en karakteristisk og artsrig vegetation for den næ-
ringsfattige eng, bl.a. med den sjældne lyng-star. Endelig omfatter det to he-
der, nr. 24 og 31, som ud over en lang række af hedens karakteristiske plan-
tearter også rummer rødlistede sommerfuglearter. 
 
Moderat høj naturværdi   
Der er tre arealer, som har en moderat høj naturværdi. Det gælder den brun-
vandede og næringsfattige sø nr. 40, som næsten udtørrede i løbet af somme-
ren samt mose nr. 27, som er en næringsfattig hedemose, som er under til-
groning med nåletræer. Desuden omfatter det hede nr. 41, som har en mode-
rat artsrig vegetation. 
 

7.3 §3-arealerne i område 3 og 4: Lille bredlund og Store Bredlund      
 
Der er ingen §3-arealer i område 3 og 4.  
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Figur 16. 
Naturværdien af de beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 i 
område 2 på et luftfoto fra 2010 ved undersøgelsen i 2012. Naturværdien er meget høj 
på 10 arealer, høj på 11 arealer og moderat høj på 3 arealer.  
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I område 1 findes en tidligere råstofgrav, som nu er en klarvandet sø med et artsrigt 
plante- og dyreliv (areal 13). Her findes bl.a. de to rødlistede vandplanter brodbladet 
vandaks og strandbo, bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander og den 
sjældne vandspidsmus. Arealet har en meget høj naturværdi. Foto: 30. august 2012. 
 
 

 
I område 2 findes en brunvandet sø, hvor der er en meget stor bestand af bilag IV-
arten spidssnudet frø, og på de omkringliggende mosearealer vokser sjældne plantear-
ter som hvid næbfrø og brun næbfrø (areal 22 og 23). Disse mose- og søarealer har en 
meget høj naturværdi. Foto: 29. maj 2012. 
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I område 2 findes enkelte heder med en meget høj naturværdi. Det gælder hedebakken 
ved Brunbjerg (areal 26), hvor der er en typisk og artsrig hedevegetation. Af særlige 
dyrearter findes bl.a. hugorm og rødlistede sommerfuglearter. Foto: 30. oktober 2012.  
 
 

 
Flere af de lysåbne hedearealer har en meget høj naturværdi, da de bl.a. har en velud-
viklet lyng- og lavvegetation. Her er det hedearealet ved Sandtop i område 2 med tyt-
tebær, blåbær og rensdyrlav. Foto: 30. oktober 2012.  



Naturforholdene i fire områder ved Hjøllund og Bredlund i Silkeborg 
Kommune i 2012 

49/81  

 

8 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 således følgende bilag IV-arter: 
spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben og fire arter af flagermus, 
damflagermus vandflagermus, dværgflagermus og sydflagermus. Af andre po-
tentielle bilag IV-arter blev løgfrø ikke med sikkerhed registreret, men den 
ynglede muligvis i søen ved Digegård i område 1. Forekomsten af de registre-
rede bilag IV-arter er vist på figur 17 og 18.  
 

8.1 Spidssnudet frø  
 
Spidssnudet frø ynglede forholdsvis almindeligt i område 1 i vandområderne i 
hedemoserne, men den var kun hyppig i søen ved Digegård, hvor der blev re-
gistreret ca. 150 ægklumper i begyndelsen af april. I område 2 ynglede arten 
relativt almindeligt i de fleste vandområder i hedemoserne, og den var meget 
almindelig i en lavvandet sø i den nordlige del af Vesterkær, hvor der blev re-
gistreret ca. 700 ægklumper samt i en sø i den sydvestligste del af området, 
hvor der blev registreret ca. 500 ægklumper. Forekomsten i vandområderne er 
vist på figur 17. De observerede voksne individer var næsten alle af farvevari-
anten striata, som især yngler i næringsfattigt vand, herunder hede- og tør-
vemoser. Den kan således tåle surt vand og yngle ned til en pH på ca. 4, hvil-
ket ingen af de øvrige paddearter kan (Fog m.fl., 1997).     
 

8.2 Stor vandsalamander  
 
Stor vandsalamander ynglede fåtalligt to steder i den sydlige del af område 1, 
dels i en lille sø ved Kighøj og dels i søen ved gården Digegård. Desuden yng-
lede den fåtalligt i en lille sø i den sydlige del af Vesterkær i område 1, jf. figur 
17. De tre søer har ikke så surt vand som vandområderne i hedemoserne. Be-
dømt ud fra antallet af salamanderlarver var arten tilsyneladende kun fåtallig i 
de tre søer og dermed i begge områder. Det stemmer overens med, at der ik-
ke blev registreret nogen voksne individer af stor vandsalamander i nogen af 
de tre søer. Det skal dog bemærkes, at det er langt lettere at registrere lar-
verne, idet der normalt er langt flere larver end voksne, som også er svære at 
fange i søer og ret hurtigt forlader vandområderne efter at have ynglet.  
 

8.3 Markfirben  
 
Markfirben blev kun registreret et enkelt sted i de fire områder. Det var på en 
sydvendt sandskrænt på et hedeareal vest for Brunsbjerg i den sydligste del af 
område 2, jf. figur 17. Her blev der observeret to hanner i deres grønne yng-
ledragt og en enkelt gravid hun. På skrænten findes sydvendte sandarealer, 
hvor hunnen af markfirben kan grave sine æg ned i sandet, og hvor æggene 
kan blive opvarmet af solen, så de kan udvikle sig. Bedømt ud fra de få iagtta-
gelser er der formentlig kun tale om en lille bestand på den nævnte hede. Ar-
ten kan dog nogen gange være svær at registrere på grund af en skjult leve-
vis, men arten er tilsyneladende sjælden samlet set for de fire undersøgte om-
råder ved Hjøllund og Bredlund.  
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Figur 17. 
Forekomsten af bilag IV-arter af padder og krybdyr i de fire områder ved Hjøllund og 
Bredlund i Silkeborg Kommune ved undersøgelsen i 2012.  
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Figur 18. 
Registreringerne af bilag IV-arter af flagermus i de fire områder ved Hjøllund og Bred-
lund i Silkeborg Kommune ved undersøgelsen i 2012.  
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8.4 Flagermus  
Der blev registreret fire arter af flagermus: damflagermus, vandflagermus, 
dværgflagermus og sydflagermus. Registreringerne fremgår af figur 18. 
 
Damflagermus blev kun registreret et enkelt sted over søen ved gården Di-
gegård i område 1. Her blev iagtaget et individ jagende over søen efter insek-
ter, som det er typisk for arten. Damflagermus er forholdsvis sjælden på 
landsplan, idet den næsten udelukkende findes i Jylland, hvor arten overvint-
rer i kalkgruberne ved Daubjerg og Mønsted (Baagøe og Jensen, 2007).    
 
Vandflagermus registreredes i alle de fire undersøgte områder hovedsagelig 
over søer, hvor den jagede insekter lavt over vandoverfladen, som det er ka-
rakteristisk for arten. I mindre grad flyver vandflagermus langs skovbryn, 
træbevoksninger mv., der i højere grad bruges som ledelinjer i landskabet. 
Således blev arten udelukkende registreret over søer i område 1 og 2, mens 
den blev registreredes langs skovbryn i område 3 og 4, hvor flagermusene 
formentlig var på vej til vandområder syd for, idet arten bl.a. sås jage over 
søen i hedemosen lige syd for område 1. Arten har en spredt forekomst her i 
landet, og vandflagermus fra Midtjylland overvintrer i de ovennævnte kalkgru-
ber (Baagøe og Jensen, 2007). 
 
Dværgflagermus blev registreret med et enkelt individ en enkelt gang i om-
råde 4 langs et skovbryn. Arten er almindelig herhjemme, men da den i høj 
grad er knyttet til løvskov, er den sjælden i Vestjylland samt i Midtjylland, 
hvor der hovedsagelig er sandede arealer med nåleskov (Baagøe og Jensen, 
2007). Den ene registrering tyder da også på, at dværgflagermus er sjælden i 
de fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bredlund. 
 
Sydflagermus registreredes spredt i de fire områder langs skovbryn, og den 
er formentlig spredt forekommende i områderne ved Hjøllund og Bredlund. 
Sydflagermus er en af de almindeligste flagermusarter her i landet og er ud-
bredt over hele landet (Baagøe og Jensen, 2007). Den benytter næsten ude-
lukkende huse som opholdssteder, og arten har derfor dårlige sommerop-
holdssteder i område 2 med Store Hjøllund Plantage og Bredlund Plantage. 
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Bilag IV-arten spidssnudet frø er udbredt i både område 1 og 2, hvor den har ynglebe-
stande i næsten alle søer. Der drejer sig om striata-typen, som har en lys rygstribe og 
er typisk for hedesøer, da den kan yngle i meget surt vand. Foto: 30. august 2012. 
 
 

  
I den nordlige del af Vesterkær findes en hedesø (areal 34), hvor der er en meget stor 
ynglebestand af spidssnudet frø. Her blev der i begyndelsen af april optalt ca. 700 æg-
klumper og dermed et tilsvarende antal æglæggende hunner. Ynglebestanden af hanner 
og hunner var således på mere end tusinde individer. Foto: 3. april 2012.  
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9 Planter og dyregrupper  

I det følgende er omtalt ualmindelige og sjældne plante- og dyrearter, herun-
der rødlistede arter, som blev registreret ved undersøgelsen. 
  

9.1 Planter  
 
Ved undersøgelsen af vegetationen i undersøgelsesområderne blev der regi-
streret forekomsten af særlige plantearter, som er ualmindelige, sjældne, ka-
rakteristiske eller dominerende. Der blev lavet samlede artslister for alle na-
turarealer, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, men ikke for hver 
af de fire undersøgte områder.  
 
Ved undersøgelsen blev der registreret en lang række ualmindelige og sjældne 
plantearter i område 1 og 2, og disse er anført i tabel 3. Der blev ikke fundet 
nogen ualmindelige eller sjældne plantearter i område 3 og 4. Forekomsten af 
de mest ualmindelige og sjældne arter er vist på figur 19.    
 

Planteart 
Hyppighed i områderne Status 

på landsplan Område 1 Område 2 
Vandplanter:    
Brodbladet vandaks X - Sjælden (rødlistet) 
Strandbo X - Sjælden (rødlistet) 
Sekshannet bækarve X - Sjælden 
Nåle-sumpstrå X - Sjælden 
Hår-tusindblad X - Ret sjælden 
Spæd pindsvineknop X - Ret sjælden 
Svømmende sumpskærm X - Ret sjælden 
Liden blærerod X X Ualmindelig 
Smalbladet vandstjerne X X Ualmindelig 
Aflangbladet vandaks X X Ualmindelig 
Landplanter:    
Liden soldug X X Sjælden 
Rundbladet soldug X X Sjælden 
Rosmarinlyng X X Sjælden 
Hede-melbærris X X Sjælden 
Tranebær X X Sjælden 
Håret visse X X Sjælden 
Lyng-øjentrøst - X Ualmindelig 
Guldblomme X - Sjælden 
Vestlig tue-kogleaks X X Ualmindelig 
Østlig tue-kogleaks X X Sjælden 
Brun næbfrø  X X Sjælden 
Hvid næbfrø - X Sjælden 
Dværg-star X X Sjælden 
Dynd-star X - Sjælden 
Lyng-star - X Sjælden 
 
Tabel 3 
Ualmindelige og sjældne plantearter i område 1 og 2 ved Hjøllund og Bredlund ved un-
dersøgelsen i 2012. Desuden er anført arternes generelle status på landsplan.   
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Figur 19. 
Sjældne og ualmindelige plantearter i de fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bred-
lund ved undersøgelsen i 2012.  
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Vandplanter 
Af sjældne vandplanter blev der fundet spredte bevoksninger på dybt vand af 
undervandsplanten brodbladet vandaks i den klarvandede sø ved Digegård i 
område 1. Arten er på den danske rødliste som ”sårbar”, og den er sjælden 
herhjemme og mest kendt fra søer i Vestjylland (Miljøstyrelsen, 1990). I søen 
fandtes fåtalligt på lavt vand planter af strandbo, som er på rødlisten som 
”næsten truet”. Arten er sjælden på landsplan og har en spredt forekomst i 
Vestjylland, idet den er en af karakterplanterne for den rene lobelie-sø.  
 
I søen ved Digegård var der også bevoksninger af den lille undervandsplante 
sekshannet bækarve, der her i landet kun kendes fra Jylland, hvor den er 
sjælden (Miljøstyrelsen, 1990). Der var også bevoksninger af den sjældne nå-
le-sumpstrå, som især er kendt fra Vest- og Midtjylland. Desuden blev der i 
søen registreret de på landsplan forholdsvis sjældne vandplanter hår-
tusindblad, spæd pindsvineknop og svømmende sumpskærm, som alle findes 
spredt i Vestjylland (Miljøstyrelsen, 1990). For alle de ovennævnte arter gæl-
der, at de især findes i klarvandede og næringsfattige søer med sandbund. 
 
I de sure og brunvandede hedemosesøer i både område 1 og 2 blev der fundet 
en række ualmindelige undervandsvandplanter, som mere eller mindre er 
knyttet til sure vandområder. Det gælder især den lille smådyrsædende liden 
blærerod, der fåtalligt blev fundet i en del af hedemosesøerne i begge områ-
der, jf. figur 19. I enkelte af søerne blev også registreret aflangbladet vand-
aks, som især findes i brunvandede og sure vande, og smalbladet vandstjerne, 
der dog også vokser i andre vandtyper. 
 
Den mest artsrige af de undersøgte søer var den ovennævnte sø ved Dige-
gård, som alene havde 22 arter af undervandsplanter. Den er klarvandet og 
næringsfattig med både lavvandede og dybe arealer, og bunden i søen består 
hovedsagelig af sand. Den har tidligere været en råstofgrav, men der har nu 
udviklet sig en meget artsrig vegetation med især mange arter af undervands- 
og sumpplanter.  
 
Hedemosesøerne i område 1 og 2 er ikke nær så artsrige, men rummer en 
række særlige vandplanter, som kan tåle det sure og humusholdige vand. Dis-
se søer har også en veludviklet mosvegetation bestående af bl.a. flere arter af 
tørvemosser. Især pjusket tørvemos og udspærret tørvemos dannede under-
vandsmos i flere af søerne. Desuden var vand-seglmos en almindelig under-
vandsmos i mange af søerne. 
 
Landplanter       
Der blev ikke registreret nogen rødlistede landplanter, men en lang række af 
arter, som er sjældne på landsplan. Det gælder således den insektædende 
plante, liden soldug, som havde enkelte bevoksninger på tørvemosfladerne i 
hede- og højmosen nordøst for gården Mosevang i område 1, jf. figur 19. 
Rundbladet soldug er også sjælden herhjemme, og den fandtes almindeligt i 
den førnævnte mose samt mere fåtalligt i to hede- og tørvemoser i den nord-
vestlige del af område 2, jf. figur 19.   
    
Lyngfamilien var repræsenteret med en lang række arter, hvoraf moseplanter-
ne rosmarinlyng og tranebær er sjældne på landsplan (Hansen, 2000). Begge 
arter voksede almindeligt på tørvemosfladerne i de fleste af hedemoserne i 
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både område 1 og 2. Hede-melbærris er sjælden i landet som helhed, og den 
fandtes fåtalligt på enkelte af hedearealerne i de to områder. På enkelte af he-
derne i begge områder voksede der også fåtalligt den sjældne håret visse og 
den ualmindelige lyng-øjentrøst. Desuden er guldblomme en forholdsvis sjæl-
den art herhjemme, og registreredes med enkelte planter på hedearealet vest 
for Digegård i område 1. 
 
I de fleste af hedemoserne i område 1 og 2 voksede der fåtalligt kær-
tuekogleaks, hvoraf de fleste planter hørte til underarten vestlig kær-
tuekogleaks, som er ualmindelig i landet som helhed, mens kun enkelte af 
planterne hørte til underarten østlig kær-tuekogleaks, der generelt er sjælden 
(Schou, 2006). I den sydvestligste del af område 2 blev der fåtalligt registreret 
den sjældne hvid næbfrø i hedemosen, mens den ligeledes sjældne brun 
næbfrø også blev fundet her samt i flere hedemoser i den nordlige del af om-
råde 2 og i hede- og højmosen ved Mosevang i område 1, jf. figur 19.       
 
Af starer blev der registreret en lang række ualmindelige arter, som vokser i 
sure hedemoser. Herudover blev der fåtalligt fundet den sjældne dynd-star i 
hede- og højmosen ved Mosevang i område 1. Desuden voksede den sjældne 
dværg-star fåtalligt langs bredden af søen ved Digegård i område 1 og i en 
hedemose i den centrale del af område 2, jf. figur 19. Endelig blev den sjæld-
ne lyng-star fundet fåtalligt på et tørt overdrevsareal i engområdet Vesterkær i 
område 2, jf. figur 19. 
 
Ud over alle de ovennævnte sjældne og ualmindelige plantearter, blev der re-
gistreret en lang række plantearter, som er almindelige og typiske for næ-
ringsfattige og sure arealer, som udgør størstedelen af naturarealerne i områ-
de 1 og 2. Disse arter er almindelige i hedemoserne og hederne i Midt- og 
Vestjylland, men er ualmindelige eller sjældne i de østlige dele af Danmark. I 
hedemoserne drejer det sig bl.a. om arter som tue-kæruld og smalbladet kær-
uld og liden siv, som alle er meget almindelige samt mose-pors, mose-bølle, 
klokkelyng, grå star, tråd-star, stjerne-star, børste-siv og tråd-siv, der er me-
re fåtalligt forekommende.     
 
På hederne omfatter det især arter af dværgbuske som hedelyng, revling, tyt-
tebær og blåbær, der alle er meget almindelige samt mere fåtalligt forekom-
mende arter som engelsk visse, farve-visse og smalbladet timian. På steder 
med fugtige hedelavninger er klokkelyng også almindelig samt på tørre hede-
arealer sand-star. Lyngarterne hedelyng, revling, tyttebær og blåbær er også 
almindelige mange andre steder i de fire undersøgte områder, især i planta-
gerne i område 1 og 2. I Store Hjøllund og Bredlund plantage udgør de mange 
steder sammenhængende og bunddækkende bevoksninger på lysåbne steder 
sammen med blåtop og sand-star.      
 
Tørvemosser 
I alle hede- og højmosearealerne i område 1 og 2 var der tætte bevoksninger 
af tørvemosser, og som flere steder dannede udstrakte bevoksninger i form af 
hængesæk. Bevoksningerne af tørvemos omfattede en del arter, og der blev 
registreret følgende arter: almindelig tørvemos, brodspids-tørvemos, frynset 
tørvemos, kohorns-tørvemos, pjusket tørvemos, rød tørvemos og udspærret 
tørvemos. I søerne fandtes især pjusket tørvemos og udspærret tørvemos.   
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Sekshannet bækarve er en lille vandplante på nogle få centimeter. Den kendes her i 
landet kun fra Jylland, og den er sjælden i det midtjyske. Den havde bevoksninger i 
grusgravsøen i område 1 (areal 13). Foto: 30. august 2012.  
 
 

 
Planter af kæruld er dominerende i hedemoserne og på tørvemosfladerne med deres 
karakteristiske hvide uldtotter af frøstande. Her er det tue-kogleaks, der sammen med 
smalbladet kæruld er dominerende i næsten alle moserne. Foto: 29. maj 2012.  
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Tranebær er en af karakterplanterne på tørvemosbevoksningerne i hedemoserne, og 
den fandtes næsten i alle moserne i område 1 og 2. Foto: 30. august 2012.  
 
 

 
Rundbladet soldug er en insektædende plante, der har lange kirtelhår på bladene. På 
hver kirtelhår sidder en klæbrig dråbe, der fungerer som klister, når et insekt sætter sig 
på bladet. Arten var almindelig i en hede- og højmose i område 1 (areal 14) og i to he-
de- og højmoser i område 2 (areal 36 og 38).   
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Hedemoserne i område 1 og 2 rummer en del arter af tørvemosser. De er med til at gø-
re vandet og tørvejorden sur, og planterne der vokser i hede- og højmosearealerne, 
skal derfor kunne tåle et surt vandmiljø. Foto: 29. maj 2012.  
 
 

 
Der er en del arter af tørvemosser i hede- og højmosearealerne i område 1 og 2, og ved 
undersøgelsen blev der artsbestemt syv arter, men der er formentlig flere. Her er det 
rød tørvemos, som vokser i de fleste af hedemoserne.  Foto: 30. august 2012.  
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9.2 Ynglefugle  
 
Ved undersøgelsen blev der i de fire områder tilsammen registreret 74 yngle-
fuglearter. Antallet af ynglefuglearter var fordelt med 66 i område 1, 56 i om-
råde 2, 35 i område 3 og 44 i område 4, jf. tabel 4.  
 

Ynglefugleart Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 
Lille lappedykker X - - - 
Gråstrubet lappedykker X - - - 
Knopsvane X - - - 
Grågås X X - - 
Gravand X X - - 
Gråand X X - - 
Krikand - X - - 
Troldand X - - - 
Taffeland X - - - 
Musvåge - X - - 
Spurvehøg X X - - 
Agerhøne X - - - 
Fasan X X X X 
Grønbenet rørhøne X - - - 
Blishøne X - - - 
Vibe X X - - 
Dobbeltbekkasin X X - - 
Ringdue X X X X 
Tyrkerdue X - - - 
Gøg X X - - 
Natugle - X - X 
Skovhornugle - X - - 
Natravn - X - - 
Sortspætte - X - - 
Grønspætte - X - - 
Stor flagspætte X X X X 
Sanglærke X X X X 
Hedelærke - X - - 
Landsvale X X X X 
Bysvale X - X X 
Engpiber X X - - 
Skovpiber X X X X 
Hvid vipstjert X X - X 
Gærdesmutte X X X X 
Jernspurv X X X X 
Rødhals X X X X 
Nattergal X - - - 
Rødstjert X X X X 
Misteldrossel X X X X 
Solsort X X X X 
Havesanger X - - X 
Munk X X X X 
Gærdesanger X - X X 
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Ynglefugleart Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 
Tornsanger X X X X 
Kærsanger X - X X 
Løvsanger X X X X 
Gransanger X X X X 
Gulbug X - X - 
Fuglekonge X X X - 
Grå fluesnapper X X - X 
Musvit X X X X 
Blåmejse X X X X 
Sortmejse X X X X 
Topmejse X X X X 
Sumpmejse X X X X 
Halemejse X X - X 
Rødrygget tornskade X X - - 
Husskade X X X X 
Skovskade X X X X 
Allike X - - X 
Gråkrage X X - X 
Ravn - X - - 
Stær X - - X 
Gråspurv X - - X 
Skovspurv X X X X 
Bogfinke X X X X 
Gråsisken X X - X 
Grønsisken X X X X 
Tornirisk X X X X 
Grønirisk X X X X 
Dompap X X - X 
Lille korsnæb X X X X 
Rørspurv X X - - 
Gulspurv X X X X 
Antal arter i hvert område 66 56 35 44 
Antal arter i de 4 områder 74 
 
Tabel 4 
Ynglefuglearternes fordeling på de fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bredlund 
ved undersøgelsen i 2012. 
 
Det store antal ynglefuglearter er især et udtryk for, at det samlede undersø-
gelsesområde er stort og rummer mange forskellige naturtyper. Område 1 og 
2 er arealmæssigt langt de største områder samt har vådområder. Område 3 
og 4 er arealmæssigt langt mindre og uden vådområder. 
 
I tabel 5 er vist de registrerede arter, som er ualmindelige eller sjældne yngle-
fugle i Danmark. Der er anført deres status på landsplan samt om de er om-
fattet af den danske rødliste eller EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. De 
fleste af disse arters ynglesteder er vist på figur 20. 
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Figur 20. 
Ynglesteder for sjældne og ualmindelige fuglearter i de fire undersøgte områder ved 
Hjøllund og Bredlund ved undersøgelsen i 2012. Ud over de viste arter ynglede der også 
to par ravne i område 2.  
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Ynglefugleart 
Antal ynglepar Status på 

landsplan 
Danske 
rødliste 

Fuglebeskyt- 
Telsesdirektiv Område 1 Område 2 

Krikand  2 par Sjælden Næsten truet  
Vibe 1 par 1 par Ualmindelig   
Dobbeltbekkasin 1 par 2 par Ualmindelig   
Natravn  1 par Sjælden  Bilag 1 
Grønspætte  1 par Ret sjælden   
Sortspætte  2 par Sjælden  Bilag 1 
Hedelærke  1 par Sjælden Næsten truet Bilag 1 
Rødrygget tornskade 1 par 2 par Ualmindelig  Bilag 1 
Ravn  2 par Ualmindelig   
 
Tabel 5 
Antallet af ynglepar af sjældne og ualmindelige fuglearter i områderne ved Hjøllund ved 
undersøgelsen i 2012. Desuden er anført, om den enkelte art er med på den danske 
rødliste eller EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Der blev ikke registreret nogen 
sjældne eller ualmindelige ynglefugle i område 3 og 4. 
 
Krikand er en sjælden ynglefugl herhjemme og er med på den danske rødliste 
under katagorien ”næsten truet”. Arten yngler især i moser og specielt i næ-
ringsfattige moser samt i lavvandede søer med en veludviklet rørsump. 
Landsbestanden blev vurderet til ca. 300 par i 1995 (Grell, 1998) og til 50-250 
par i 2000 (DOF-basen). Krikand havde to par i sø- og hedemosearealer i den 
nordlige del af område 2, henholdsvis nord og øst for Vesterkær. Begge par 
havde ynglesucces, idet det nordlige par observeredes med 7 unger og det 
østlige par med 6 unger.    
 
Vibe er en forholdsvis ualmindelig og spredt forekommende ynglefugl i den 
indre del af Jylland, og den har været i tilbagegang på landsplan de seneste 
år. Arten yngler især i åbne og våde landskaber som enge og strandenge, som 
har været i tilbagegang i mange år. Viben havde et enkelt par i sø- og hede-
mosearealet ved Godrum i område 1 samt et enkelt par i den nordlige del af 
Vesterkær i område 2. Tilsyneladende havde ingen af parrene ynglesucces, 
hvilket formentlig skyldtes ræve, krager mv., som tog æg eller unger. 
 
Dobbeltbekkasin er en ualmindelig og spredt forekommende ynglefugl her-
hjemme, og den yngler fortrinsvis i våde enge, moser og sumpe. Landsbe-
standen er vurderet til i størrelsesordenen 2.500-3.000 par i 1996 og til ca. 
2.000 par i 2000 (Grell, 1998; DOF-basen). I område 2 havde arten et enkelt 
ynglepar i den nordlige del af Vesterkær samt i et sø- og hedemoseområde i 
den sydlige del. Desuden havde den et ynglepar i en hede- og højmose syd for 
Godrum i område 1. Det sydlige par i område 2 opgav at yngle, mens yngle-
successen ikke er kendt for de to øvrige par. 
 
Natravn er med på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, og den er da også en 
forholdsvis sjælden ynglefugl her i landet, idet dens landsbestand blev vurde-
ret til 500-600 i 1996 og til 490-530 i 2011 (Grell, 1998; DOF-basen). Dens 
foretrukne ynglested er hede- og sandarealer med fyrreskov, som har åbne 
arealer. Den blev registreret med et enkelt ynglepar i den nordlige del af om-
råde 2, hvor dens karakteristiske snurrende sang hørtes flere aftener i et om-
råde med nåletræer og et større åbent areal, hvor der var fældet træer.  
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Grønspætte er gået stærkt tilbage de seneste år, og der er formentlig kun 
nogle få hundrede par tilbage her i landet (DOF-basen), så den efterhånden 
må betragtes som ret sjælden. Som ynglested foretrækker den blandingsskov 
med åbne arealer, og den blev således hørt og set flere gange i den nordlige 
del af område 2, hvor der findes bevoksninger af nåle- og birketræer. Parrets 
ynglesucces er ikke kendt, men en ungfugl observeredes i området i august. 
 
Sortspætte er med på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Arten er ret sjæl-
den her i landet som ynglefugl, og landsbestanden blev vurderet til 200-300 
par i 2000 (DOF-basen). Sortspætten yngler både i nåleskov og løvskov, og 
ved undersøgelsen blev den registreret med et ynglepar i den nordlige og syd-
lige del af område 2. Der observeredes enkelte ungfugle i området i løbet af 
sommeren, og begge par havde tilsyneladende en god ynglesucces. 
 
Hedelærke er med på den danske rødliste under katagorien ”næsten truet” 
og på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Arten er således ret sjælden her-
hjemme, hvor bestanden på landsplan er vurderet til 350-450 par i 2011 
(DOF-basen). Den foretrækker at yngle på åbne hede- og sandarealer, som er 
omkranset af skov. Der blev registreret et enkelt ynglepar i den nordlige del af 
område 2, hvor der findes et stort og åbent areal, hvor nåletræerne var fældet 
for 1-2 år siden. Ynglesuccessen er ikke nærmere kendt.   
 
Rødrygget tornskade er med på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Arten 
er en udbredt, men forholdsvis ualmindelig ynglefugl herhjemme. Den yngler 
især på lysåbne lokaliteter med spredte buske, krat eller levende hegn. Lands-
bestanden blev vurderet til at ligge på 1.500-3.000 par både i 1996 og 2000 
(Grell, 1998; DOF-basen), men bestanden er noget fluktuerende fra år til år. 
Rødrygget tornskade fandtes ynglende to steder i område 2, dels på det åbne 
træfældede areal i den nordlige del og dels på et åbent hedeareal ved Brun-
bjerg. Desuden ynglede den i område 1 med et enkelt par på et åbent hede-
areal ved Godrum.   
 
Ravn er en ualmindelig ynglefugl her i landet, hvor den samlede ynglebestand 
blev vurderet til 500-700 par i 2000 (DOF-basen). Arten foretrækker normalt 
løvskov som ynglelokalitet, men yngler også i nåleskov. Der blev registreret to 
par i område 2, fordelt med et par i den nordlige og sydlige del af området. 
Det ene af parrene observeredes med to ungfugle i løbet af sommeren. 
 
Det var således kun i område 1 og 2, at der fandtes ualmindelige eller sjældne 
ynglefugle, mens der ikke var nogen i område 3 og 4. Ud over de ovennævnte 
ualmindelige og sjældne fuglearter blev der yderligere registreret en række 
andre ynglefuglearter, som er mere eller mindre ualmindelige ynglefugle på 
landsplan. Det drejede sig bl.a. om taffeland, natugle, skovhornugle, nattergal 
og lille korsnæb, idet den sidstnævnte dog er en forholdsvis almindelig yngle-
fugl i nåletræsplantager.  
 
I øvrigt blev den her i landet sjældne ynglefugl, stor hornugle, observeret en 
enkelt gang den 29. maj i den nordlige del af område 2, men den ynglede 
formentlig ikke i området. Arten har tidligere ynglet lige nord for ved Store 
Hjøllund. Samme dag blev der også hørt to traner i område 2 ved Vesterkær, 
men de blev efterfølgende ikke registreret i området, og det har enten drejet 
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sig om fugle fra nærliggende ynglepar eller trækfugle, om end det var et sent 
tidspunkt for trækkende traner.       
 

9.3 Pattedyr  
 
Ved undersøgelsen blev der registreret 24 arter af pattedyr, hvis vurderede 
status i de fire områder tilsammen er anført i tabel 6. Desuden er anført deres 
status på landsplan samt om de er omfattet af den danske rødliste eller EF-
habitatdirektivets bilag IV.   
 

Pattedyrart 
Status i de fire 

områder 
Status på 
landsplan 

Danske  
Rødliste 

EF-Habitat- 
direktivet 

Insektædere:     
Almindelig spidsmus Almindelig Almindelig   
Dværgspidsmus Fåtallig Ualmindelig   
Vandspidsmus Sjælden Sjælden   
Muldvarp Fåtallig Almindelig   
Pindsvin Fåtallig Almindelig   
Flagermus:     
Damflagermus Sjælden Sjælden Sårbar Bilag IV 
Vandflagermus Enkelte Ualmindelig  Bilag IV 
Sydflagermus Fåtallig Almindelig  Bilag IV 
Dværgflagermus Sjælden Almindelig  Bilag IV 
Harer og kaniner:     
Hare Fåtallig Ualmindelig Sårbar  
Gnavere:     
Rødmus Almindelig Almindelig   
Mosegris Fåtallig Almindelig   
Dværgmus Fåtallig Ualmindelig   
Almindelig markmus Almindelig    
Husmus Almindelig Almindelig   
Skovmus Fåtallig Almindelig   
Egern Ualmindelig Ualmindelig   
Rovdyr:     
Ræv Almindelig Almindelig   
Brud Fåtallig Ualmindelig   
Lækat Sjælden Fåtallig   
Grævling Fåtallig Ualmindelig   
Skovmår Sjælden Sjælden Næsten truet  
Hovdyr:     
Rådyr Almindelig Almindelig   
Krondyr Ret almindelig Ualmindelig   
 
Tabel 6 
Registrerede pattedyrarter i de fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bredlund ved 
undersøgelsen i 2012. Desuden er anført arternes generelle status på landsplan, og om 
den enkelte art er med på den danske rødliste eller EF-habitatdirektivets bilag IV.  
  
Insektædere 
Almindelig spidsmus hørtes med en del individer i alle fire områder, og den er 
formentlig almindelig i området. Af dværgspidsmus blev fundet et dødt ek-
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semplar i område 1, og arten er nok kun fåtallig i området. Vandspidsmus blev 
observeret med et enkelt individ i den klarvandede og vegetationsrige sø ved 
Digegård i område 1, og den findes formentlig kun her af de undersøgte om-
råder. Arten er sjælden på landsplan (Baagøe og Jensen, 2007). Muldvarp og 
pindsvin er tilsyneladende begge kun fåtalligt og spredt forekommende i alle 
områderne, hvilket er typisk for sandede eller nåletræsbeplantede arealer. 
   
Flagermus 
Der blev med sikkerhed bestemt fire arter ved hjælp af flagermusdetektor, 
damflagermus, vandflagermus, sydflagermus og dværgflagermus, der alle er 
bilag IV-arter på habitatdirektivet. Desuden er damflagermus med på den 
danske rødliste under katagorien ”sårbar”. Af de nævnte arter er det således 
kun damflagermus, som er sjælden på landsplan, men registreringen af 
dværgflagermus er også bemærkelsesværdig, idet den er næsten fraværende 
fra Vestjylland (Baagøe og Jensen, 2007). Registreringerne af de fire arter er 
nærmere gennemgået og vist på oversigtskort i afsnit 6 om bilag IV-arter. 
 
Harer og kaniner 
Hare observeredes enkelte gange i alle fire områder, hvor den tilsyneladende 
kun er fåtalligt forekommende. Arten har været i tilbagegang på landsplan de 
seneste år (Baagøe og Jensen, 2007), og den er nu med på den danske rødli-
ste under katagorien ”sårbar”. 
     
Gnavere 
Der blev registreret en del rødmus, og arten er formentlig almindelig i alle om-
råderne. Mosegris blev observeret med enkelte individer og forekom kun at 
være fåtallig i områderne. Dværgmus registreredes med enkelte eksemplarer 
af dens karakteristiske rede i vegetationen, og har formentlig en spredt fore-
komst. Almindelig markmus, husmus og skovmus blev observeret med enkelte 
levende og døde individer, og de to førstnævnte er formentlig almindelige i 
områderne, mens den sidstnævnte nok kun er fåtallig. Egern observeredes 
med enkelte individer i alle fire områder, hvor der var nåleskov, og arten er 
tilsyneladende ret udbredt. 
 
Rovdyr     
Der observeredes en del individer af ræv i alle undersøgelsesområder, mens 
der kun var få observationer af brud, som formentlig er ualmindelig i alle om-
råderne. Lækat blev set i den nordlige del af område 2, og den er tilsynela-
dende sjælden i alle områderne. I område 2 var der enkelte jordhuler, som var 
beboet af grævling, og i de øvrige områder fandtes spor efter arten. Skovmår 
er sjælden på landsplan, men har bl.a. mindre bestande i løv- og nåleskove i 
Midtjylland (Elmeros m.fl., 2008). Arten observeredes en enkelt gang i den 
nordlige del af område 2, hvor der også registreredes spor. Den er med på den 
danske rødliste under katagorien ”næsten truet”.   
 
Hovdyr 
Rådyr observeredes med en del individer og spor i alle fire områder, hvor ar-
ten er almindelig. Krondyr blev også observeret med mange individer og spor i 
alle områderne, og den er ret almindelig, især i område 2. Der blev således 
ved flere lejligheder observeret flokke på 10-30 dyr i de fire områder, både i 
skovområderne og på markerne.  
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Krondyr har en ret stor bestand i Hjøllund Plantage og Bredlund Plantage, og den ses 
ofte i de fire undersøgte områder, både i plantagerne og ude på markerne. Her ses ofte 
flokke på 10-30 dyr. Foto: 19. september 2012. 
 
 

 
Fodspor af krondyr på hedearealet ved Brunbjerg i område 2. Som det fremgår af bille-
det er det store flokke af krondyr, som regelmæssigt bevæger sig gennem arealet på 
deres vandringer i plantagen. Foto: 20. oktober 2012. 



Naturforholdene i fire områder ved Hjøllund og Bredlund i Silkeborg 
Kommune i 2012 

69/81  

 

9.4 Padder  
 
Ved undersøgelsen blev der registreret 5 arter af padder, som alle ynglede i 
vandområder i område 1 og 2, mens der ikke ynglede nogen arter i område 3 
og 4, hvor der ikke findes nogen vandområder. I tabel 7 er anført de fem ar-
ters ynglestatus i område 1 og 2. Desuden er anført deres status på landsplan, 
og om de er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Der er ingen af arterne, 
som er på den danske rødliste, men alle arter er fredet.  
 

Paddeart 
Ynglestatus i 

område 1 
Ynglestatus i 

område 2 
Ynglestatus på 

landsplan 
EF-Habitat- 
direktivet 

Skrubtudse Fåtallig Fåtallig Almindelig  
Butsnudet frø Ret almindelig Fåtallig Almindelig  
Spidssnudet frø Almindelig Meget almindelig Ualmindelig Bilag IV 
Lille vandsalamander Fåtallig Fåtallig Almindelig  
Stor vandsalamander Fåtallig Sjælden Ualmindelig Bilag IV 
 
Tabel 7 
Ynglestatus for de registrerede paddearter i de fire undersøgte områder ved Hjøllund og 
Bredlund ved undersøgelsen i 2012. Desuden er anført arternes generelle ynglestatus 
på landsplan, og om den enkelte art er med på EF-habitatdirektivets bilag IV.   
 
Skrubtudse blev registreret fåtalligt ynglende i nogle få af vandområderne i 
område 1 og 2. Dette skyldes især, at vandet i hovedparten af hedemoserne 
er for surt til, at æggene og haletudserne kan overleve. Det var kun i den sto-
re sø ved Digegård i den sydvestlige del af område 1 (areal 13), at skrubtudse 
var forholdsvis almindelig på trods af forekomsten af en del fisk, idet skrub-
tudsens haletudser er giftige for disse. 
 
Butsnudet frø ynglede i område 1 fåtalligt til forholdsvis almindeligt i enkelte 
af vandområderne, og den var kun almindelig i søen ved Digegård. I område 2 
var den kun fåtalligt ynglende i enkelte af søerne. Den begrænsede udbredelse 
og hyppighed i begge områder skyldes ligesom for skrubtudsens vedkommen-
de især det sure vand i hedemosernes vandområder. 
 
Spidssnudet frø ynglede i næsten alle vandområderne i hedemoserne både i 
område 1 og 2. Artens yngleforekomst er nærmere gennemgået og vist på 
oversigtskortet på figur 17 i afsnit 7 om bilag IV-arter. De observerede voksne 
individer var alle af farvevarianten striata, som især yngler i hede- og tørve-
moser, idet denne variant kan yngle i meget surt vand. 
  
Lille vandsalamander ynglede kun fåtalligt i enkelte af vandområderne i he-
demoserne i begge områder som følge af det sure vand, idet den ikke kan 
yngle i stærkt sur vand. Den ynglede kun med et vist antal i de mindre sure 
vande, herunder søen ved gården Digegård i område 1 (areal 13) og i en sø i 
den sydlige del af Vesterkær i område 2 (areal 32). 
 
Stor vandsalamander ynglede fåtalligt to steder i den sydlige del af område 
1 i en lille sø ved Kighøj (areal 19) og i søen ved gården Digegård (areal 13). 
Desuden ynglede den fåtalligt i en lille sø i den sydlige del af Vesterkær i om-
råde 1 (areal 32). De tre nævnte vandområder har ikke surt vand som i hemo-
serne. Artens forekomst er vist på figur 17 i afsnit 7 om bilag IV-arter.    
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9.5 Krybdyr  
 
Ved undersøgelsen blev der registreret 5 arter af krybdyr, og i tabel 8 er an-
ført arternes status i de fire områder. Desuden er anført deres status på 
landsplan, og om de er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Der er ingen 
af arterne, som er på den danske rødliste, men alle arter er fredet. Registre-
ringerne af de enkelte arter er vist på figur 21.  
 

Krybdyrart 
Status i 

 område 1 
Status i 

 område 2 
Status i om-
råde 3 og 4 

Status på 
landsplan 

EF-Habitat- 
Direktivet 

Snog Fåtallig Fåtallig Ingen Ualmindelig  
Hugorm Fåtallig Fåtallig Ingen Ualmindelig  
Stålorm Fåtallig Fåtallig Ingen Ualmindelig  
Markfirben Ingen Sjælden Ingen Sjælden Bilag IV 
Almindeligt firben Spredt Almindelig Fåtallig Almindelig  
 
Tabel 8 
Status for de registrerede krybdyrarter i de fire undersøgte områder ved Hjøllund og 
Bredlund ved undersøgelsen i 2012. Desuden er anført arternes generelle status på 
landsplan, og om den enkelte art er med på EF-habitatdirektivets bilag IV.   
 
Snog blev i område 1 registreret i to moser syd for Godrum samt i område 2 i 
fire moser i den nordlige del og en mose i den sydvestlige del. Dette tyder på, 
at den er udbredt og fåtallig tilstede i de to områder, og at den især finder sit 
bytte i hedemoserne, hvor der er en del individer af spidssnudet frø.  
 
Hugorm observeredes to gange i område 1, henholdsvis på et åbent hedeare-
al ved Godrum og et tilgroet hedeareal syd for Godrum, mens den i område 2 
blev iagtaget på to åbne hedearealer, dels i den centrale del ved Sandtop og 
dels i den sydligste del ved Brunbjerg. Arten har en skjult levevis, og de fem 
observationer tyder på, at den er udbredt og fåtallig i område 1 og 2.  
 
Stålorm blev i område 1 registreret på et hedeareal ved Godrum, mens de i 
område 2 observeredes i den nordlige del ved Vesterkær og i den sydligste del 
ved Brunbjerg. Stålorm har en ret skjult levevis, og er ofte ikke aktiv i dagsti-
merne. De tre observationer kunne tyde på, at den er spredt forekommende i 
de to områder og formentlig fåtallig tilstede. 
 
Markfirben blev kun registreret i den sydligste del af område 2 på et hede-
areal ved Brunbjerg, hvor der findes sydvendte sandskråninger, hvor markfir-
benet kan lægge sine æg. Der er formentlig kun tale om en lille bestand be-
dømt ud fra de få iagttagelser fra arealet. Markfirben er med på EF-
habitatdirektivets bilag IV som en strengt beskyttet art. 
 
Almindeligt firben blev observeret i alle fire undersøgelsesområder. Den er 
formentlig almindelig i område 2, spredt forekommende i område 1 samt fåtal-
lig i område 3 og 4. Da arten er levendefødende og dens foretrukne levested 
er åbne arealer op til skovbryn har den samlet mange levesteder i områderne. 
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Figur 21. 
Registreringer af krybdyr i de fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bredlund ved 
undersøgelsen i 2012.  
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Snog er udbredt i område 1 og 2, hvor den observeredes i flere af moserne, hvor den 
formentlig især lever af spidssnudet frø. Her er det en gravid hun, som solbader for at 
modne sine æg. Foto: 16. juni 2012. 
 
 

 
Markfirben blev kun registreret et enkelt sted på heden vest for Brunbjerg i den sydlig-
ste del af område 1 (areal 25). Arten er æglæggende, og den kræver derfor sandede og 
solopvarmede steder, hvor den kan lægge sine æg, for at de kan udvikle sig. Her er det 
en gravid hun. Foto: 16. juni 2012. 
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9.6 Insekter  
 
Undersøgelsen af insekter var især koncentreret omkring vandinsekterne i 
vandområderne, herunder forekomsten af voksne guldsmede. For landinsek-
ternes vedkommende var undersøgelsen især fokuseret på forekomsten af 
dagsommerfugle, biller og myrer. 
 
Vandinsekter 
Der blev ikke registreret nogen rødlistede arter af vandinsekter, men en del af 
arterne er ualmindelige på landsplan. Det gælder vandbillen plettet vandtræ-
der, som er relativ sjælden herhjemme, og som blev fundet med et enkelt in-
divid i søen ved Digegård i område 1 (areal 13). Her fandtes også en del indi-
vider af den ualmindelige stavtæge, som er vor største vandtægeart. I hede-
mosesøen nordvest for Vesterkær (areal 42) i område 1 blev fundet et enkelt 
individ af hedevandkalv, som er knyttet til sure og næringsfattige vandområ-
der. Arten er forholdsvis sjælden på landsplan. I flere af hedesøerne i både 
område 1 og 2 blev registreret det ualmindelige stankelben, Phalacrocera re-
plicata, som er knyttet til tørvemos, der er ret almindelig i de fleste af søerne. 
 
I hovedparten af søerne var der en del arter af guldsmede, og flere af disse 
arter er i betydelig grad knyttet til det sure og næringsfattige vandmiljø, som 
findes i hedesøerne. Det gælder bl.a. sort hedelibel, blodrød hedelibel og lille 
kær-guldsmed, som alle fandtes i de fleste af søerne. Den ualmindelige art, 
nordisk kærguldsmed, som bl.a. fandtes i hedemosesøen nordvest for Vester-
kær (areal 42), er også i udpræget grad knyttet til sure mosesøer. I en del af 
disse blev også registreret vor største guldsmedeart, stor kejserguldsmed, 
som indvandrede her til landet for knap 20 år siden (Nielsen, 1998). Arten har 
siden spredt sig, men er dog endnu ualmindelig på landsplan. 
 
Sommerfugle   
Ved undersøgelsen blev der registreret en lang række sommerfuglearter, her-
under 10 arter som er på den danske rødliste, tabel 9. Arterne blev udeluk-
kende registreret i område 1 og 2, og deres forekomst er vist på figur 22. 
 

Sommerfugleart 
Udbredelse Status 

på landsplan 
Status 

på rødliste Område 1 Område 2 
Markperlemorsommerfugl - X Ualmindelig Moderat truet 
Klitperlemorsommerfugl - X Ualmindelig Sårbar 
Moseperlemorsommerfugl X - Sjælden Moderat truet 
Okkergul pletvinge X X Ualmindelig Sårbar 
Dukatsommerfugl X X Ualmindelig Næsten truet 
Violetrandet ildfugl - X Ualmindelig Sårbar 
Engblåfugl - X Ualmindelig Sårbar 
Bølleblåfugl X - Ret sjælden Næsten truet 
Argusblåfugl X X Sjælden Sårbar 
Foranderlig blåfugl X X Ret almindelig Næsten truet 
 
Tabel 9 
Status for de registrerede sommerfuglearter i område 1 og 2 ved Hjøllund og Bredlund 
ved undersøgelsen i 2012. Desuden er anført arternes generelle status på landsplan og 
på den danske rødliste. Der blev ikke registreret nogen rødlistede sommerfuglearter i 
område 3 og 4. 
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Figur 22. 
Registreringer af sommerfugle som er på den danske rødliste i de fire undersøgte om-
råder ved Hjøllund og Bredlund ved undersøgelsen i 2012.  
 
I det følgende er arterne forekomst kort gennemgået, og oplysningerne om 
larvernes foretrukne foderplanter er fra Stoltze (1997). 
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Markperlemorsommerfugl observeredes med et enkelt voksent individ på 
heden med Brunbjerg i den sydligste del af område 2. Larvens foretrukne fo-
derplante er violer.    
 
Klitperlemorsommerfugl iagttoges på heden vest for Brunbjerg i område 2 
med nogle få voksne individer samt enkelte larver på artens foretrukne foder-
plante, som er arter af viol, især hundeviol.   
 
Moseperlemorsommerfugl registreredes med enkelte voksne individer og 
larver på hede- og højmosen ved Mosevang i område 1. Arten er knyttet til 
højmoser, og larvernes foretrukne foderplante er tranebær. 
 
Okkergul pletvinge observeredes en del steder med voksne og larver på he-
de- og overdrevsarealer både i område 1 og 2. Larvens foretrukne foderplante 
er især arter af vejbred, men også andre plantearter. 
 
Dukatsommerfugl blev registreret flere steder med voksne og larver på he-
de- og overdrevsarealer både i område 1 og område 2. Larvens foretrukne fo-
derplante er planter af syre og skræppe. 
 
Violetrandet ildfugl observeredes med enkelte voksne individer og larver på 
eng- og overdrevsarealer i Vesterkær i område 2. Larven foretrækker planter 
af syre og skræppe som foderplante. 
 
Engblåfugl blev fundet med nogle få voksne og larver på eng- og overdrevs-
arealer i Vesterkær i område 2. Larvens foretrukne foderplanter er kløver-
arter, især rødkløver og harekløver. 
 
Bølleblåfugl registreredes med nogle få voksne individer i hedemose- og 
højmosen ved gården Mosevang i område 1. Arten er knyttet til høj- og hæn-
gesæksmoser, idet larvens foretrukne foderplanter er tranebær og mose-bølle. 
 
Argusblåfugl blev observeret med enkelte voksne individer på et hedeareal 
ved Godrum i område 1 og på et hedeareal ved Sandtop i område 2. Hedelyng 
og klokkelyng er artens foretrukne foderplanter.   
 
Foranderlig blåfugl iagttoges flere steder på hedearealer i område 1 samt på 
hedearealer i den sydlige del af område 2. Larvens foretrukne foderplanter 
omfatter bl.a. hedeplanterne hedelyng, kællingetand og visse.          
 
Ud over de ovennævnte rødlistede arter blev der registreret en lang række 
andre sommerfuglearter, hvoraf nogle er ualmindelige på landsplan. Det gæl-
der bl.a. sortåret hvidvinge, grøn busksommerfugl og lille ildfugl, som alle 
fandtes spredt i område 1 og 2. 
 
Biller 
Ved undersøgelsen blev der observeret mange arter af biller, hvoraf en stor 
del er typiske for de tørre naturtyper som overdrev, hede og nåleskov, herun-
der arealer med åben og tør sandbund. Disse naturtyper findes især i område 
1 og 2.  
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Af billegruppen sandspringere var de to ualmindelige arter, grøn sandspringer 
og brun sandspringer, begge udbredte i område 2 på steder med åbne og 
solopvarmede sandflader. De to arter fandtes også enkelte steder i område 1. 
Af gruppen løbebiller blev der af ualmindelige arter fundet kratløber, violetran-
det løber og ovalløber. Disse arter er knyttet til skov eller tør sandbund, og de 
blev registreret spredt i område 1 og 2.   
 
Af billegruppen torbister blev der i område 1 og 2 spredt registreret den ual-
mindelige art, glat skarnbasse, som er knyttet til sandbund. Desuden blev 
kobberguldbasse observeret enkelte steder i område 1. Denne art er speciel 
ved, at den lægger sine æg i tilknytning til myretuer af rød skovmyre, hvor bil-
lens larver lever af tuemateriale, og myrerne beskytter larverne under deres 
udvikling (Gissel og Larsen, 2012).   
 
Myrer 
Ved undersøgelsen blev der registreret følgende ni myrearter: almindelig stik-
myre, sandstikmyre, korttornet stikmyre, græstørvsmyre, orangemyre, sand-
jordsmyre, rød hedemyre, blodrød skovmyre og rød skovmyre. Alle de nævnte 
myrer er forholdsvis udbredte her i landet (Gissel og Larsen, 2012). Arterne 
findes typisk på tørre sand- og hedearealer, langs skovbryn og steder med 
træstubbe og rådnende ved.  
 
Alle de ovennævnte 9 myrearter fandtes i område 2 med Store Hjøllund Plan-
tage og Bredlund Plantage, hvor der især var mange myretuer af rød skovmy-
re. En stor del af arterne fandtes også i område 1 samt enkelte arter i område 
3 og 4. De mange myretuer udgør fødegrundlaget for bl.a. stor flagspætte, 
grønspætte og sortspætte.   
 
  

 
Billen brun sandspringer observeredes flere steder på sandarealer, især på hedeskræn-
ter i område 2. Arten er ualmindelig på landsplan. Foto: 15. juni 2012. 
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Lille kærguldsmed findes typisk i sure vandområder som hedesøer, og den var udbredt i 
søerne i område 1 og 2. Arten er ualmindelig på landsplan. Foto: 15. juni 2012. 
 
 

Okkergul pletvinge er en sjælden sommerfugleart her i landet og er med på rødlisten 
som ”sårbar”. Her er det en han. Arten fandtes spredt på overdrev og heder i område 1 
og 2. Foto: 15. juni 2012. 
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10 Konklusion  

På baggrund af undersøgelsen i 2012 af de fire områder ved Hjøllund og Bred-
lund kan der konkluderes følgende med hensyn til naturforholdene: 
 
Område 1 sydvest for Lille Hjøllund  
Området har et fladt terræn, og hovedparten af området er landbrugsarealer, 
som dyrkes intensivt. Desuden er der arealer med nåletræsplantage, hvor især 
rødgran er det dominerende træ. Der er kun mindre arealer med bevoksninger 
af løvtræ. Spredt i området findes naturarealer med naturtyperne sø, mose, 
eng, overdrev og hede. Der er 21 af disse naturarealer, som er omfattet af Na-
turbeskyttelseslovens §3, fordelt på 6 søer, 6 moser, 1 eng og 8 heder. Af de 
21 §3-arealer er der 11 arealer som har en høj eller meget høj naturværdi, 
mens 10 har en moderat høj naturværdi og ingen har en lav naturværdi.  
 
Den generelt høje naturværdi af §3-arealerne skyldes, at arealerne omfatter 
næringsfattige hedesøer, hedemoser og heder. Disse sure og næringsfattige 
naturarealer har et særligt plante- og dyreliv med en del sjældne arter. De 
rummer således en del bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet og arter på 
den danske rødliste. Desuden er disse naturtyper ualmindelige på landsplan. 
Området rummer også en tidligere råstofgrav, som nu er en klarvandet og 
næringsfattig sø med et artsrigt plante-og dyreliv, der bl.a. rummer mange 
sjældne og enkelte rødlistede arter af undervandsplanter. 
 
Område 2 øst for Hjøllund og Lille Hjøllund 
Området har både fladt og bakket terræn, og det bliver generelt mere bakket i 
retningen vest mod øst. Hele området er nåletræsplantage, og langt hoved-
parten af træerne er rødgran. Området omfatter således en del af Store 
Hjøllund Plantage og Bredlund Plantage. Spredt i området findes naturarealer i 
form af naturtyperne sø, mose, eng, overdrev og hede. Der er 24 af disse na-
turarealer som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, fordelt på 7 søer, 
11 moser, 1 eng og 5 heder. Af de 24 §3-arealer er der 21 arealer som har en 
høj eller meget høj naturværdi, mens 3 har en moderat høj naturværdi og in-
gen har en lav naturværdi. 
 
Jordbunden i området er generelt sandet og næringsfattig, hvorfor naturarea-
lerne er næringsfattige hedesøer, hedemoser, overdrev og heder. Disse næ-
ringsfattige og sure naturarealer er ualmindelige på landsplan, og de rummer 
et særligt plante- og dyreliv med sjældne arter, herunder bilag IV-arter og 
rødlistede arter. De fleste af naturarealerne i området har derfor generelt en 
høj naturværdi, og den største trussel mod disse arealer er tilgroning med 
træer. De vidtstrakte skovarealer med stedvis åbne arealer efter skovdrift 
samt de ovennævnte naturarealer skaber basis for, at der også yngler en ræk-
ke sjældne fuglearter, som er omfattet af bilag 1 under EF-fuglebeskyttelses-
direktivet og den danske rødliste. 
 
Område 3 ved Lille Bredlund     
Området har et fladt terræn, som hovedsagelig omfatter nåletræsplantage, 
hvor det dominerende træ er rødgran. Den vestlige del udgøres af landbrugs-
arealer, som dyrkes intensivt. Ud over skov findes der ikke andre naturtyper, 
og der er således ikke nogen §3-arealer i området, og derfor heller ikke nogen 
særligt værdifulde naturarealer. Plante- og dyrelivet rummer ikke nogen be-
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skyttede eller sjældne arter bortset fra, at der er fouragerende flagermus i 
området. Disse flagermusarter er omfattet af bilag IV under habitatdirektivet. 
Både nord og syd for grænser hedemoser med brunvandede søer op til områ-
det, og i søerne yngler bl.a. bilag IV-arten spidssnudet frø. 
 
Område 4 ved store Bredlund 
Området har et fladt terræn bortset den nordligste del, som er svagt bakket. 
Langt størsteparten af området er landbrugsarealer, der dyrkes intensivt. Der 
er arealer med nåletræsplantage domineret af rødgran samt et areal med en 
blanding af nåle- og løvtræer. Ud over de træbevoksede arealer er der ikke 
nogen særlige naturarealer, og der er således ikke nogen §3-arealer i områ-
det. Der er heller ikke nogen beskyttede eller sjældne plante- og dyrearter 
bortset flagermus, der jager i området.  Flagermusarterne er omfattet af bilag 
IV under habitatdirektivet. 
 
Nærliggende Natura 2000 område  
I nærheden af område 2 og 4 ligger der et Natura 2000 område, som flere 
steder grænser tæt op til område 2 og støder helt op til den sydøstlige del af 
området, jf. figur 23.  Det drejer sig om Natura 2000 område nr. 53 Sepstrup 
Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov. Det omfatter dels habi-
tatområde nr. 49 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov 
og dels fuglebeskyttelsesområde nr. 34 Skovområder syd for Silkeborg. Der 
skal tages hensyn til naturforholdene i dette internationale beskyttelsesområde 
ved etablering af råstofgrave i de fire områder.   
 
Samlet konklusion 
Undersøgelsen har vist, at der både i område 1 sydvest for Lille Hjøllund samt 
i område 2 øst for Hjøllund og Lille Hjøllund findes en del beskyttede naturare-
aler og arter, som der skal tages hensyn til, såfremt der etableres råstofgra-
veområder. For dyrearternes vedkommende gælder det både med hensyn til 
deres levested og deres vandringsmuligheder i området. For område 3 ved Lil-
le Bredlund og område 4 ved Store Bredlund er der ikke særlige naturforhold 
at tage hensyn til bortset fra, at der lige nord og syd for område 3 ligger he-
demoser, hvor bl.a. bilag IV-arten spidssnudet frø yngler. Desuden skal der 
tages hensyn til naturforholdene i et nærliggende Natura 2000 område. 
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Figur 23. 
Beliggenhed af Natura 2000 område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov 
og Palsgård Skov i forhold til de fire undersøgte områder ved Hjøllund og Bredlund i 
2012. Natura 2000 området omfatter habitatområde nr. 49 Sepstrup Sande, Vrads 
Sande, Velling Skov og Palsgård Skov og fuglebeskyttelsesområde nr. 34 Skovområder 
syd for Silkeborg.  
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