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1 Sammenfatning 

I foråret og sommeren 2011 er der gennemført en undersøgelse af naturfor-

holdene omkring Resendalvej ved Resenbro i Silkeborg Kommune. Undersø-

gelsen er foretaget langs en ca. 1,8 km lang strækning, hvor der er planlagt 

en udvidelse af vejen, der inden Resenbro løber over Gudenå, hvor der skal 

bygges en ny bro. Registreringen af naturforholdene skal indgå i planlægnin-

gen af vejudvidelsen og VVM-redegørelsen for vejprojektet. 

 

Undersøgelsen har især været koncentreret om naturforholdene i de beskytte-

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

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

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

ødelægges. Desuden er der registreret en række ualmindelige eller sjældne 

plante- og dyrearter, herunder rødlistede arter. 

 

Undersøgelsen viser, at der langs den berørte strækning af Resendalvej findes 

arealer med de beskyttede naturtyper vandløb, sø, mose, eng, overdrev og 

hede. Af IV-arterne findes spidssnudet frø og stor vandsalamander i en mose 

og en sø i området. Desuden findes odder, vandflagermus og grøn kølleguld-

smed i og langs Gudenå ved Resenbro. Endvidere findes tre andre arter af fla-

germus i området. Af rødlistede arter findes bl.a. fire sommerfuglearter. 

 

Der er fire af naturarealerne, som har en høj naturværdi, og som i videst mu-

lig omfang bør friholdes af vejudbygningen eller påvirkningerne herfra. Det 

drejer sig om en hedebakke og et overdrev, som begge ligger helt op til Re-

sendalvej samt en næringsfattig mose forholdsvis tæt på vejen, og som ikke 

tåler yderligere tilførsel af næringsstoffer. Desuden har Gudenå ved Resenbro 

en meget høj naturværdi. 

 

Ved vejudbygningen bør hedebakken og overdrevet for størstedelens ved-

kommende friholdes for vejudbygningen, mens terrænet fra Resendalvej skrå-

ner ned mod den næringsfattige mose, og her bør der etableres en bufferzone, 

der sikrer mosen mod tilførsel af næringsstoffer fra vejanlægget. Desuden må 

vandringsmulighederne ikke forringes for spidssnudet frø og stor vandsala-

mander til deres ynglesteder, dvs. til mosen og den nærliggende sø.  

 

Med hensyn til bygningen af en ny bro over Gudenå giver dette ikke nogen na-

turforringelser, så længe broen anlægges med en tilpas frihøjde fra vandover-

fladen til broen for vandflagermus samt frie passageforhold for odder på 

åbrinkerne. For de øvrige naturarealer langs Resendalvej vil en vejudvidelse 

formentlig ikke medføre væsentlige forringelser af naturforholdene, idet der 

ikke findes lovbeskyttede plante- og dyrearter.         
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2 Baggrund og formål med undersøgelsen 

Silkeborg Kommune har behov for en udbygning af Resendalvej mellem Silke-

borg og Resenbro. Udbygningen vil bl.a. omfatte udretningen af sving, etable-

ring af cykelstier og bygning af en ny bro over Gudenå. Inden en udbygning 

gennemføres, skal der laves en VVM-redegørelse for, hvordan bl.a. naturfor-

holdene påvirkes ved en vejudbygning. 

 

I den forbindelse har kommunen brug for en kortlægning af naturforholdene i 

et bælte på hver side langs den nuværende vej samt ved Gudenå, hvor en ny 

bro skal etableres. Der er specielt brug for en kortlægning af naturarealer om-

fattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og bilag IV-arter under EF-habitatdirek-

tivet. Sidstnævnte omfatter strengt beskyttede arter, hvis levesteder ikke må 

forringes eller ødelægges. 

 

Omkring Resendalvej findes bl.a. de beskyttede naturtyper sø, mose, eng, 

overdrev og hede. I forhold til disse naturtyper er de relevante bilag IV-arter 

spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben. I Gudenå er de relevante 

bilag IV-arter odder, vandflagermus og grøn kølleguldsmed. Herudover vil en 

række andre flagermusarter, som også er bilag IV-arter, være relevante i un-

dersøgelsesområdet langs Resendalvej. 

 

Formålet med nærværende undersøgelse langs Resendalvej har således været 

følgende: 

 

 Gennemføre en overordnet opdeling og beskrivelse af naturforholdene 

langs Resendalvej og Gudenå ved Resenbro. 

 

 Kortlægge og beskrive de beskyttede §3-arealer under Naturbeskyttelses-

loven, herunder deres naturværdi. 

 

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

vandsalamander, markfirben, odder, grøn kølleguldsmed og arter af fla-

germus. 

 

 Registrere forekomsten af ualmindelige, sjældne eller rødlistede plante- og 

dyrearter samt særlige plantesamfund. 

 

Nærværende rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen i foråret og 

sommeren 2011 af de ovennævnte naturforhold langs Resendalvej og Gudenå 

ved Resenbro.  
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3 Områdets beliggenhed og vejforhold  

Beliggenheden af den berørte strækning af Resendalvej er vist på figur 1-3. 

 

 
Figur 1. 

Beliggenhed af den berørte strækning af Resendalvej. Vejen løber mellem Silkeborg og 

Resenbro, hvor den passerer hen over Gudenå. 

 

 

Resendalvej løber mellem Silkeborg og Resenbro, og inden Resenbro er den 

ført over Gudenå via Resen Bro, figur 1 og 2. Den berørte strækning af Resen-

dalvej er på ca. 1,8 km fra syd for Resendalgård og til rundkørslen i Resenbro. 

Resendalvej er i dag en smal kommunevej uden cykelstier og grøfter, og den 

planlægges udvidet fra en bredde på ca. 7 m til ca. 25 m inklusiv græsrabat-

ter, cykelstier og grøfter. Dertil kommer skråningsanlæg med varierende 

bredde på visse strækninger af vejen.  
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Figur 2. 

Den berørte strækning af Resendalvej er på ca. 1,8 km. Der er vist den foreløbige pro-

jekterede linjeføring, idet den endelige linjeføring bl.a. vil afhænge af naturforholdene. 

Desuden er vist et planlagt nedsivningsbassin ved Porskærvej nord for Gudenå. 

 

 

Resendalvej udrettes så en række sving på den nordlige del bliver til lange og 

bløde kurver samtidig med, at vejen udjævnes, idet den i dag har et bølget 

forløb gennem terrænet. Vejen får således et mere jævnt forløb gennem om-

rådet. Den endelige placering af vejen vil bl.a. afhænge af naturforholdene, 

herunder de naturforhold som registreres ved nærværende undersøgelse. 

 

Vandet fra vejen og de omgivende befæstede arealer afledes til grøfterne 

langs vejen. Grøfterne etableres med mulighed for nedsivning, og det over-

skydende regnvand ledes til et nedsivningsbassin, der foreløbig er placeret lige 

nord for Gudenå ved Porskærvej, figur 2. 
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Figur 3. 

Den foreløbige projekterede linjeføring af Resendalvej på et luftfoto fra 2010, idet den 

endelige linjeføring bl.a. vil afhænge af naturforholdene.  

 

Den nye bro over Gudenå etableres umiddelbart vest for den eksisterende, og 

den vil få en samlet længde på ca. 40 m og bredde på ca. 14 m. Den etableres 

med en understøttende søjle midt under broen i åløbet, i stedet for de fem ek-

sisterende på den nuværende bro. Den gamle bro bevares i anlægsfasen og 

fjernes efterfølgende.   

 

Det fremgår i øvrigt af luftfotoet på figur 3, at arealerne omkring Resendalvej 

på den berørte strækning især består af skovbevoksede arealer på den nordli-

ge del, mens der er åbne arealer på den sydlige del. Desuden findes vandom-

råder omkring vejen.  
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Resendalvej er en smal kommunalvej med en bredde på ca. 7 m. Ved vejudvidelsen fås 

en bredde på ca. 25 m inklusiv græsrabatter, cykelstier og grøfter. Her er det den øver-

ste del af vejen sydvest for Resendalgård set i retningen nordvest. Foto: 29. april 2011. 

 

 

 
Ved udvidelsen af Resendalvej sker der ud over en udretning af sving også en udjæv-

ning af vejen, der har et bølget forløb. Her er det den nederste del af vejen set i retnin-

gen sydøst mod Gudenå og Resenbro i baggrunden. På sandmarksarealet i venstre side 

af billedet planlægges anlagt et nedsivningsbassin for overfladevandet fra vejanlægget. 

Foto: 29. april 2011. 
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På den nordlige del løber Resendalvej på en strækning mellem nåleskove, som her er 

set i retningen nordvest. I højre side af billedet ses en kultureng foran nåleskoven. På 

den sydlige del løber vejen gennem et åbent landskab uden skov. Foto: 10. juni 2011. 

 

 

 
Resendalvej er ført over Gudenå via Resen Bro ved Resenbro. Her ses broen i retningen 

sydvest. Den nye bro opføres ved siden af den gamle og får en samlet bredde på ca. 14 

m og en enkelt understøttende søjle midt under broen. Foto: 10. juni 2011.  
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4 Undersøgelsens omfang og metoder  

Tidspunkt for undersøgelsen 

Undersøgelsen blev gennemført den 10. april, 29. april, 16. maj, 10. juni, 15. 

juli og 9. august 2011 af Per Nissen Grøn, Orbicon A/S.  

 

Undersøgelsesområdets afgrænsning 

Der blev undersøgt arealer på begge sider af Resendalvej på en ca. 1,8 km 

lang strækning, som vil blive berørt af vejprojektet. Bredden af undersøgel-

sesbæltet omkring vejen har været afhængig af forekomsten af naturområder, 

idet der blev registreret naturforhold i vandområder op til ca. 500 m fra vejen 

og under alle omstændigheder i en bredde på mindst 50 m fra vejen for alle 

landområder.  

 

Inddeling i natur- og kulturarealer 

Arealerne langs Resendalvej blev på baggrund af besigtigelsen inddelt i en 

række natur- og kulturarealer på et luftfoto over området. Herved kunne fås 

et samlet overblik over forekomsten og tilstanden af de forskellige natur- og 

kulturarealer samt et overblik over, hvilke naturarealer der skulle nærmere 

undersøges for plante- og dyreliv. For de øvrige arealer blev der kun lavet en 

overordnet beskrivelse af naturforholdene.   

 

Beskyttede naturtyper (§3-arealer) 

De beskyttede §3-arealer under Naturbeskyttelsesloven blev undersøgt den 

10. juni med udfyldelse af de DMU-skemaer, som anvendes ved undersøgelse 

af §3-arealer. For vegetationen på landområderne blev der således registreret 

plantearter på hele det beskyttede areal og i et dokumentationsfelt samt vur-

deret naturtilstanden. Den vurderes efter en femdelt skala, hvor I =høj, II 

=god, III = moderat, IV = ringe og V = dårlig.  

 

Vegetationen på overdrev- og hedearealer samt andre tørre og sandede area-

ler blev også undersøgt den 16. juli og 9. august, da en del af plantearterne 

først er fremme på disse tidspunkter. 

 

Bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet  

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

kølleguldsmed og arter af flagermus. 

 

Forekomsten af spidssnudet frø i vandområderne blev undersøgt den 10. og 

29. april, idet frøerne kvækker og lægger æg i april. Desuden blev der ketsjet 

efter haletudser den 10. juni, idet haletudserne forvandler sig og går på land i 

slutningen af juni. I vandområderne blev der desuden ketsjet efter larver af 

stor vandsalamander den 10. juni, 15. juli og 9. august. Det er således lettest 

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

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

levante sand- og overdrevsarealer i undersøgelsesområdet. 

 

Odder blev eftersøgt på brinkerne langs Gudenå på alle undersøgelsesdage 

med hensyn til forekomst af spor og ekskrementer. Sidstnævnte er iøjnefal-

dende, da de placeres på græstuer, sten, trærødder mv. Registreringen af fla-

germus skete ved hjælp af en flagermusdetektor, der registrerer de forskellige 

arters sonarskrig. Dette blev gjort om aftenen den 10. juni og 15. juli i hele 
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undersøgelsesområdet. Desuden blev der undersøgt, om der var nogen steder 

for flagermus nær Resendalvej eller Gudenå, hvor de kunne opholde sig i 

dagstimerne om sommeren (sommerrastepladser). 

 

Grøn kølleguldsmed blev eftersøgt ved at kigge efter tomme larvehuder (exu-

viae) den 10. juni og 15. juli på bropillerne af Resen Bro samt på pæle, sten 

og vegetation langs Gudenå på begge sider af broen. Samtidig blev der obser-

veret efter voksne individer. Desuden blev der ketsjet efter larver af arten i 

vandløbsbunden i åen omkring Resen Bro for at få et indtryk af larvernes hyp-

pighed i åen. Larverne er flerårige, og lever til dels nedgravet i sedimentet. 

 

Øvrige plante- og dyreliv    

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

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

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

der især sommerfugle.  

 

Fotos 

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

holdene, dvs. især landskabs- og vegetationsforhold. 

 

 

 
Ved undersøgelsen blev der af ualmindelige ynglefugle registreret en lille koloni af dige-

svale i en sandgrav ca. 50 m nord for Resendalvej og sydvest for Resendalgård. Foto: 

9. august 2011.   
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5 Oversigt over natur- og kulturarealer  

På figur 4 er vist forekomsten af natur- og kulturarealer på arealerne langs 

Resendalvej i sommeren 2011. Idet følgende er de enkelte typer af natur- og 

kulturarealer omtalt i den rækkefølge, som de er opført på figuren. 

 

 
Figur 4. 

Natur- og kulturarealernes forekomst langs Resendalvej i foråret og sommeren 2011. 

Luftfotoet er fra 2010. 
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Vandløb 

Gudenå er på strækningen omkring Resen Bro delvis reguleret med et for-

holdsvis godt fald over sandet, gruset og stenet bund, idet der er grus- og 

stenstryg øst for broen. Der findes en artsrig og veludviklet undervandsvege-

tation samt en del rørsump langs sydbredden. Desuden løber en lille bæk til 

Gudenå fra nord. Bækken har et jævnt fald over sandbund og har en del vand-

løbsvegetation. 

 

Søer  

Der findes 8 vandhuller og småsøer omkring Resendalvej. De findes dels som 

isolerede vandområder uden tilløb og dels i tilknytning til vandløb eller som en 

del af mosearealer. Desuden findes en lidt større sø vest for Resendalvej. Flere 

af søerne er kun svagt næringsrige, og de har klart vand og en ret veludviklet 

vegetation med en del arter af undervandsplanter. Enkelte af søerne er næ-

ringsrige med mere uklart vand og en ringe forekomst af undervandsplanter.   

 

Mose 

Der findes tre mosearealer i området, som hver for sig rummer særlige natur-

typer. Vest for Resendalvej i det mellemste forløb ligger en mose med sump-

skov bestående af elle- og pileskov. Øst for vejen ligger en næringsfattig mose 

med et karakteristisk planteliv for denne naturtype, idet den nordligste del af 

mosen dog er mere næringsrig og med betydelig karakter af rigkær. Desuden 

findes næringsrige mosearealer langs nordbredden af Gudenå, hvilket især 

omfatter sumparealer langs åen.   

 

Eng 

Dette omfatter en græsset natureng ved Gudenå. Engens sydligste og mellem-

ste del er ret våd og domineres af vand- og vådbundsplanter, mens den nord-

ligste del er mindre våd og præget af fugtig- og tørbundsplanter. Ved Gudenå 

findes en kultureng, som har været omlagt og tilsået med kulturgræsser. Des-

uden findes en kultureng langs den nordligste del af Resendalvej, som omfat-

ter ret tørre arealer med især tørbundsplanter. 

 

Græsarealer 

Omfatter en række græsmarker i omdrift i den nordlige og mellemste del af 

undersøgelsesområdet. Disse græsmarker er præget af tilsåning med kultur-

græsser og gødskning. Desuden findes en række græsarealer i den nordligste 

del af området og syd for Resendalvej. Disse arealer findes i et bakket terræn 

og har lidt karakter af overdrev. 

 

Overdrev 

Dette omfatter en række overdrevsarealer i bakket terræn i den mellemste og 

sydlige del af området på begge sider af Resendalvej. Disse arealer har en ty-

pisk overdrevsvegetation. Desuden har overdrevsarealerne i den sydlige del og 

øst for vejen karakter af sandmarker, som har udviklet sig til overdrev.   

 

Hede 

Der findes en tør hedebakke, som grænser op til Resendalvej i den nordlige 

del af området. Hedebakken er under tilgroning med løvtræer, men har stadig 

en typisk vegetation med dværgbuske som hedelyng, blåbær, tyttebær mv. Til 

trods for tilgroningen er vegetationen ret artsrig og rummer en lang række ka-

rakteristiske hedeplanter.  
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Skov 

Arealerne med skov findes i den nordligste del af området, hvor der er store 

arealer med nåleskov både nord og syd for Resendalvej. Nåleskoven er domi-

neret af rødgran. Desuden findes mindre arealer med løvskov øst og vest for 

Resendalvej i den mellemste del af undersøgelsesområdet. Endvidere er der 

en blandingsskov med nåle- og løvtræer i den nordligste del af området. 

 

Bebyggelse, have mv. 

I den mellemste og sydligste del af området findes arealer med bebyggelse 

samt tilhørende haver og græsarealer. Desuden omfatter det et regnvands-

bassin syd for Resendalvej i den nordligste del af området. 

 

Som det fremgår af det nævnte består arealerne på den berørte strækning af 

Resendalvej af en lang række forskellige natur- og kulturarealer. Af naturarea-

ler findes således vandløb, søer, mose, enge, overdrev og skov. 

 

   

 
Der findes en del vandhuller og småsøer i nærheden af Resendalvej. Her er det søen 

ved Resendal Mølle set i retningen sydvest fra det tilstødende overdrev, som grænser 

op til vejen. Foto: 10. april 2011. 
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Der findes tre mosearealer omkring Resendalvej. Her er det mosen øst for vejen og Re-

sendal Mølle set i retningen sydvest. Det er en næringsfattig mose med en særlig vege-

tation beståen af bl.a. smalbladet kæruld med de hvide frøstande. Foto: 10. juni 2011.  

 

 

 
Der findes en enkelt natureng langs Resendalvej ved Gudenå. Engen var i sommeren 

2011 ret våd på den nederste del mod åen, mens den øverste del var mere tør og krea-

turgræsset. Her ses den sydligste del i retningen nordvest. Foto: 9. august 2011.  
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Der findes en del overdrevsarealer i det bakkede terræn omkring Resendalvej. Her er 

det overdrevet ved Resendal Mølle set i retningen sydvest. Der er stejle bakkeskrænter 

ned mod en sø og mose. Foto: 9. august 2011.  

 

 

 
Langs den nordlige del af Resendalvej findes en hedebakke, som er under tilgroning 

med løvtræer, men som områdevis stadig har en del bevoksninger af hedens karakter-

plante, hedelyngen. Her ses hedebakken i retningen nordvest. Foto: 9. august 2011.   
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6 Naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

På figur 5 og 6 er vist de områder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 

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

Danmarks Miljøportal.   

 

 
Figur 5. 

Beskyttede naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Data er fra Danmarks 

Miljøportal, sommeren 2011.  



Naturforholdene langs Resendalvej ved Resenbro i Silkeborg Kom-

mune 2011 

18/38  

 

 
Figur 6. 

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

Data er fra Danmarks Miljøportal, sommeren 2011.  

 

De beskyttede naturarealer langs Resendalvej omfatter i følge Miljøportalen 

fem naturtyper. Vandområderne består af vandløbene Gudenå og tilløbet fra 

nord samt af en række vandhuller og småsøer. Landområderne omfatter to 

arealer med mose og et enkelt overdrev. Som det fremgår af det foregående, 

findes der imidlertid flere naturarealer i området langs Resendalvej, som også 

er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Det gælder således hedebakken i 

den nordlige del af området samt tre overdrevsarealer, jf. figur 4. 

 

På figur 7 er vist de naturarealer, som er intensivt undersøgt med hensyn til 

naturindhold. Hovedparten af disse arealer er også omfattet af Naturbeskyttel-

seslovens §3. I det følgende er gennemgået de intensivt undersøgte arealer.  
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Figur 7. 

Intensivt undersøgte naturområder langs Resendalvej, forår og sommer 2011.  

 

6.1 Eng 

Eng 1 er en våd natureng, og som langs Gudenå har rørsump. Den nordligste 

del af engen er kun moderat fugtig og afgræsses af kreaturer. I foråret og 

sommeren 2011 var der blankt vand flere steder på engen, og der fandtes en 

del våd- og fugtigbundsplanter. Vegetationen var derfor domineret af lyse-siv 

på den mellemste og sydligste del. I øvrigt var vegetationen forholdsvis artsrig 

med en række typiske arter for natureng, og naturtilstanden var god (II). Hele 

engen er omfattet af §3.  

 

Eng 2 er en tør kultureng, som ikke blev udnyttet landbrugsmæssigt i somme-

ren 2011, og den har lidt karakter af overdrev. Vegetationen var domineret af 

kulturgræsser og relativ artsfattig. Naturtilstanden var derfor kun moderat god 

(III), og området er ikke omfattet af §3.   
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6.2 Mose  

 

Mose 1 omfatter fortrinsvis våde rørsumps- og hængesæksarealer langs Gu-

denå. Vegetationen er typisk for naturtypen og domineres af rørgræs. Af sær-

lige arter findes bevoksninger af kalmus. Naturtilstanden er god (II), og områ-

det er omfattet af §3. 

 

Mose 2 er en våd næringsfattig mose med karakter af fattigkær og højmose. 

Der findes således udbredte bevoksninger af tørvemosser og en lang række 

naturtypiske arter som bl.a. bukkeblad, djævelsbid, dusk-fredløs, kragefod, 

tormentil, eng-viol, vandnavle, hunde-hvene, blåtop, næb-star og smalbladet 

kæruld. Den nordvestligste del, som dannes af trykvand på skrænten, er mere 

næringsrig og med karakter af rigkær. Spidssnudet frø yngler i mosen med en 

lille bestand, og samlet set har mosen en høj naturtilstand (I). Hele arealet er 

omfattet af §3. 

 

Mose 3 består af våd sumpskov, som udgøres af rød-el og grå-pil. Desuden er 

vandkarse og høj sødgræs dominerende. Der findes en del typiske arter for 

naturtypen, og naturtilstanden er god (II). Hele arealet er omfattet af §3. 

 

6.3 Overdrev  

 

Overdrev 1 er et græsset overdrev i et svagt bakket terræn, som har fugtige 

arealer ned mod bækken, der løber til Gudenå. Vegetationen domineres af al-

mindelig hvene og almindelig røllike, og der findes en del typiske overdrevsar-

ter. Det omfatter bl.a. blåmunke, engelskgræs, mark-frytle, rundbælg, gul 

snerre, bitter bakkestjerne og liden fugleklo. Desuden findes en del laver, bl.a. 

rensdyrlav og skjoldlav. Vegetationen er relativ artsrig, og naturtilstanden er 

moderat god (II). Arealet kan omfattes af §3. 

 

Overdrev 2 er sandmarker, der har udviklet sig til biologiske overdrev. Vegeta-

tionen domineres af rød svingel, almindelig hvene, fløjlsgræs og draphavre. 

Der findes en spredt forekomst af typiske arter fra det tørre sandoverdrev, så-

som blåmunke, blåhat, mark-frytle, håret høgeurt, mark-bynke, engelskgræs, 

liden klokke, hare-kløver, liden fugleklo, almindelig kællingetand, rundbælg, 

gul snerre, katteskæg, bitter bakkestjerne, almindelig kattefod, rundbælg, he-

delyng samt laver som rensdyrlav og skjoldlav. Vegetationen er ret artsrig, 

men naturtilstanden er kun moderat god (III). Arealet kan omfattes af §3. 

 

Overdrev 3 udnyttes ikke landbrugsmæssigt og er stedvis under tilgroning 

med høje urter. Vegetationen domineres af almindelig hvene og rød svingel. 

De er relativt få typiske overdrevsarter, men der findes dog bl.a. arter som 

blåhat, mark-frytle, vellugtende gulaks, håret høgeurt, hare-kløver og gul 

snerre. Vegetationen er moderat artsrig, og naturtilstanden er kun moderat 

god (III). Området er omfattet af §3. 

 

Overdrev 4 er stærkt bakket og græsset af får på den sydlige del, mens den 

nordlige del er mindre bakket og ugræsset. Vegetationen domineres af almin-

delig hvene, håret høgeurt og almindelig røllike. Den sydlige del er ret artsrig 

med mange typiske overdrevsarter som blåhat, blåmunke, djævelsbid, mark-

frytle, vellugtende gulaks, hedelyng, almindelig gyldenris, liden klokke, hare-

kløver, almindelig kællingetand, rundbælg, almindelig pimpinelle, knold-
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rottehale, gul snerre, bakke-svingel, fåre-svingel og rensdyrlav. Naturtilstan-

den er god (II) og overdrevet kan omfattes af §3.       

 

6.4 Hede  

 

Hede 1 omfatter en tør hedebakke, som er under tilgroning med løvtræer, 

især birk. Vegetationen domineres af bølget bunke, rød svingel og hedelyng, 

og den er artsrig med mange typiske arter for heden, således bl.a. blåbær, 

blåhat, blåmunke, udspærret dværgbunke, engelskgræs, mark-frytle, vellug-

tende gulaks, almindelig gyldenris, hedelyng, håret høgeurt, liden klokke, ha-

re-kløver, almindelig kællingetand, gul snerre, pille-star, vår-star, fåre-svingel, 

tormentil, engelsk visse, farve-visse, engelsød, tyttebær og rensdyrlav. Trods 

tilgroningen er naturtilstanden god (II), og hele arealet kan omfattes af §3. 

 

6.5 Søer 

 

Alle de 9 undersøgte vandhuller og søer er omfattet af Naturbeskyttelseslo-

vens §3, da de er større end 100 m2. 

 

Sø 1 er et lille næringsrigt vandhul i en villahave. Vandhullet er uden under-

vandsvegetation og med en del flydeblads- og sumpvegetation. Smådyrslivet 

er ikke særlig artsrigt. Naturtilstanden er kun moderat god (III). 

 

Sø 2 er et lavvandet og næringsrigt vandhul, der gennemstrømmes af et lille 

vandløb. Der findes en del sumpplanter og ingen undervandsplanter. Små-

dyrslivet er artsfattigt. Naturtilstanden er kun moderat god (III). 

 

Sø 3 er en moderat næringsrig sø med lidt uklart vand, så der ikke er særlig 

meget undervandsvegetation. Der er heller ikke ret meget rørsumpvegetation. 

Der er et artsrigt smådyrsliv, og den generelle naturtilstand er god (II).    

 

Sø 4 er en svagt næringsrig sø med klart vand og en del undervandplanter. 

Der findes en del rørsumpvegetation og arealer med hængesæk. Vegetationen 

og smådyrslivet er artsrigt, og naturtilstanden er god (II). 

 

Sø 5 er en nyoprenset og klarvandet sø med en del undervandsvegetation og 

lidt rørsumpvegetation. Smådyrslivet er moderat artsrigt. Naturtilstanden er 

generelt god (II).  

 

Sø 6 er en svagt næringsrig og klarvandet sø, som har en veludviklet og arts-

rig undervandsvegetation. Smådyrslivet og paddebestanden er artsrigt, og der 

yngler spidssnudet frø og stor vandsalamander. Naturtilstanden er høj (I). 

 

Sø 7 er en svagt næringsrig og klarvandet sø med en del undervandsvegetati-

on. Smådyrslivet er artsrigt, og naturtilstanden er god (II).  

 

Sø 8 er en svagt næringsrig og klarvandet sø med en del sumpvegetation og 

undervandsvegetation. Smådyrslivet er moderat artsrigt, og naturtilstanden er 

moderat god (III).  

 

Sø 9 er en svagt næringsrig og klarvandet skovsø med en del undervandsplan-

ter. Smådyrslivet er artsrigt, og naturtilstanden er god (II). 
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Den våde natureng E1 ved Gudenå. Den sydlige del af engen var ret våd og domineret 

af lyse-siv og vådbundsgræsser, mens den nordlige del var mere tør med kreaturgræs-

ning. Her ses engen i retningen nord. Foto: 10. juni 2011. 

 

 

 
Den næringsfattige mose M2 med udstrakte bevoksninger af smalbladet kæruld. Spids-

snudet frø ynglede fåtalligt i mosen, der ses i retningen vest. Foto: 10. juni 2011.  
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Overdrevsarealer langs Resendalvej i den sydlige del af forløbet. I den venstre side af 

billedet ses overdrev O1, som var græsset, mens der i højre side ses overdrev O2, som 

er en uudnyttet sandmark, der har udviklet sig til overdrev. Billedet er taget i retningen 

nord. Foto: 10. juni 2011.  

 

 

 
Hedebakken H1 er under tilgroning med løvtræer, men har stadig åbne arealer med he-

delyng og sand. På disse arealer findes et artsrigt plante- og insektliv. Her ses hede-

bakken i retningen vest. Foto: 10. juni 2011. 
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Søen S6 øst for Resendalvej ved Kodbæk. Søen er klarvandet og der ynglede fem arter 

af padder, herunder spidssnudet frø og stor vandsalamander. Her ses søen i retningen 

nordvest. Foto: 10. april 2011.  

 

 

 
Søen S2 på overdrevsarealet O1. Søen er lavvandet og gennemstrømmes af en lille 

bæk, som løber til Gudenå. Vandområdet er stærkt groet til med tykskulpet brøndkarse 

og ses her i retningen nord. Foto: 9. august 2011. 
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7 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. 

 

7.1 Spidssnudet frø  

 

Spidssnudet frø ynglede fåtalligt i den næringsfattige mose (M2) og klarvan-

dede sø (S6), som begge ligger øst for Resendalvej, jf. figur 7. Mosen ligger 

ca. 50 m fra vejen, mens søen ligger i en afstand af ca. 300 m. Der blev regi-

streret enkelte voksne individer, som alle hørte til maculata-typen, som er den 

mest udbredte her i landet. Der blev kun fundet relativt få haletudser i de to 

vandområder som udtryk for, at arten kun ynglede fåtalligt begge steder. I 

hvilket omfang spidssnudet frø krydser Resendalvej i forbindelse med dens 

vandringer er ikke nærmere kendt, men det drejer sig sandsynligvis kun om få 

individer.   

 

7.2 Stor vandsalamander  

 

Stor vandsalamander blev registreret ynglende i den ovennævnte klarvandede 

sø (S6) øst for Resendalvej, jf. figur 7. Der blev fanget nogle enkelte larver, 

hvilket formentlig betyder, at arten kun yngler meget fåtalligt i søen. Der blev 

ikke observeret nogen voksne individer i søen eller på de nærmeste omgivel-

ser. Om arten krydser Resendalvej i forbindelse med vandringer er ikke nær-

mere kendt, men der er eventuelt kun tale om enkelte individer.  

 

7.3 Markfirben  

 

Markfirben blev forgæves eftersøgt på de mest relevante steder i undersøgel-

sesområdet, dvs. især på soleksponerede skrænter med sandjord, hvor den 

kan grave sine æg ned. Arten blev således ikke fundet på de undersøgte area-

ler omkring Resendalvej i 2011, hvilket også var resultatet af en undersøgelse 

i området efter arten i 2010 (Skriver, 2010). De potentielt bedst egnede area-

ler for markfirben findes syd for Resendalvej på de sandede bakkeskrænter, 

som skråner ned mod et regnvandsbassin i den nordlige del af undersøgelses-

området.    

  

7.4 Odder  

 

Der blev fundet enkelte spor og ekskrementer efter odder på bredderne langs 

Gudenå ved Resen Bro, og den synes at benytte begge bredder i forbindelse 

med at den vandrer igennem området eller fouragerer i Gudenå. Arten yngler 

formentlig ikke i området som følge af for mange menneskelige aktiviteter, da 

den er meget sky af natur. Odderen blev ikke registreret i tilløbet til Gudenå 

vest for Resendalvej.      

 

7.5 Flagermus  

Vandflagermus blev registreret to steder, dels over Gudenå ved Resen Bro og 

dels over søen vest for Resendalvej (S3). Begge steder iagtoges enkelte indi-

vider jagende lavt over vandet, som det er typisk for arten. Ved den nævnte 

sø blev der også registreret et enkelt eksemplar af damflagermus, der ofte ja-
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ger over vand i en lidt større højde end den førstnævnte art. Dværgflagermus 

blev registreret med enkelte eksemplarer, dels ved Gudenå i nærheden af Re-

sen Bro og dels langs skovbrynene i den nordlige del af undersøgelsesområ-

det. Her blev også registreret et enkelt eksemplar af sydflagermus langs skov-

områderne i den nordlige del.  

 

Med hensyn til sommerrastesteder for flagermus viste undersøgelsen, at der 

tilsyneladende ikke var nogen rastesteder nær Resendalvej, dvs. i et bælte på 

op til 50 m til begge sider af vejen. Langs sydbredden af Gudenå ved Resenbro 

findes en række gamle træer, som potentielt kunne være rastested for flager-

mus. Der blev dog ikke registreret nogen rastesteder her ved undersøgelsen. 

Ved etableringen af vejen og den nye bro bør disse gamle træer dog i videst 

mulig omfang skånes i det omfang, som det er teknisk muligt.       

 

7.6 Grøn kølleguldsmed  

 

Der blev fundet enkelte tomme larvehuder af grøn kølleguldsmed på bropiller-

ne af Resen Bro og på sumpplanter langs Gudenå. Desuden observeredes en-

kelte voksne individer i nærheden af broen. Der blev ikke fanget nogen larver 

ved ketsjing af vandløbsbunden i Gudenå omkring broen. Det ovennævnte ty-

der på, at grøn kølleguldsmed har en ringe tæthed af larver i sedimentet i Gu-

denå omkring Resen Bro. Larverne lever normalt delvis nedgravet i sediment 

bestående af sand og lidt grus, hvilket er en bundtype, som findes i Gudenå 

nedstrøms broen. 

 

 

 
Han af grøn kølleguldsmed siddende på træskaftet af en vandketsjer. Arten er en flod-

guldsmed, som er sjælden og herhjemme kun kendes fra tre vandsystemer: Gudenå, 

Skjernå og Karup Å. Foto: Foto: 15. juli 2011.   



Naturforholdene langs Resendalvej ved Resenbro i Silkeborg Kom-

mune 2011 

27/38  

 

8 Ualmindelige og sjældne arter  

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

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

faunagrupper. 

 

8.1 Planter  

 

Ved undersøgelsen blev der ikke registreret nogen sjældne eller rødlistede 

plantearter i nærheden af Resendalvej. En del af arterne er dog ualmindelige i 

landet som helhed. De fleste af disse ualmindelige arter vokser på overdrev og 

heder, dvs. på den sandede og næringsfattige jordbund. På hedebakken i den 

nordlige del af undersøgelsesområdet, H1 jf. figur 7, vokser der således ual-

mindelige arter som liden fugleklo, engelsk visse, farve-visse, tormentil, vår-

star og pille-star. Her findes også et karakteristisk plantesamfund med dværg-

buske af hedelyng, blåbær og tyttebær samt en række typiske hedeplanter. 

 

Desuden blev der registreret ualmindelige plantearter på overdrevene langs 

Resendalvej, O1-O4 jf. figur 7. Her findes således bl.a. liden fugleklo, liden 

museurt og almindelig kattefod samt en række andre typiske arter for sand-

marker, sandede overdrev og tørre hede. Disse arter er karakteristiske for den 

næringsfattige og sandede jordbund, som ikke er så udbredt en jordtype her i 

landet, og derfor er mange af arterne ualmindelige på landsplan. På overdre-

vene langs Resendalvej fandtes stedvis også en del lav, især af rensdyrlav og 

forskellige arter af bægerlav samt mere spredt skjoldlav.     

      

Øst for Resendalvej i den midterste del af undersøgelsesområdet findes en våd 

og næringsfattig mose, M2 jf. figur 7, som har karakter af fattigkær og højmo-

se. Her findes således udbredte bevoksninger af tørvemos, og det omfatter fle-

re arter. Desuden findes karakteristiske arter som bl.a. bukkeblad, dusk-

fredløs, kragefod, smalbladet kæruld, liden siv, tormentil og eng-viol. Da ar-

terne er knyttet til den næringsfattige mose, som har en spredt forekomst her 

i landet, er disse arter og nogle af de øvrige arter i mosen derfor ualmindelige 

på landsplan. I øvrigt findes der en artsrig mosflora i mosen, som omfatter fle-

re typiske arter for den næringsfattige mose.     

 

I flere af de klarvandede småsøer, som ligger vest for Resendalvej, findes i øv-

rigt en del ualmindelige vandplanter som bl.a. liden siv, spæd pindsvineknop, 

smalbladet vandstjerne, vand-seglmos og arter af tørvemos. Da søerne ligger 

mere end 300 m fra vejen, vil de ikke blive påvirket af et nyt vejforløb, og de 

skal derfor ikke nærmere gennemgås.  

 

8.2 Ynglefugle  

 

Ved undersøgelsen blev registreret en række almindelige og udbredte yngle-

fuglearter, som er typiske for det åbne land, vandområder og skove. Af usæd-

vanlige og fugtigbundstilknyttede ynglefugle fandtes der vest for Resendalvej 

et enkelt par af vibe ved vandhullet (S2) på overdrevsarealet og et par af eng-

piber på engarealerne (E1) ned mod Gudenå, jf. figur 7. Desuden var der en 

lille koloni af digesvale i en lille sandgrav ca. 50 m nord for Resendalvej og 

sydøst for Resendalgård. Der blev således ikke registreret nogen sjældne eller 

rødlistede ynglefugle i undersøgelsesområdet.    
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8.3 Pattedyr  

 

Ud over odder og de nævnte flagermusarter blev der af usædvanlige pattedy-

rarter observeret et enkelt individ af det lille mårdyr brud langs nordbredden 

af Gudenå i nærheden af Resen Bro. Desuden blev fundet et ihjelkørt individ af 

husmår langs den midterste del af Resendalvej, og der var spor efter grævling 

i skoven nord for Resendalvej. Der fandtes en del rævegrave i det bakkede og 

sandede område omkring regnvandsbassinet i den nordlige del af området. I 

øvrigt observeredes enkelte individer af hare, der er på den danske rødliste 

som sårbar, på eng- og overdrevsarealerne i den sydlige del af området. Selv 

om arten er på rødlisten, er den dog stadig ret udbredt i det åbne land.     

 

8.4 Padder  

 

Der blev registreret fem arter af padder, hvoraf skrubtudse, butsnudet frø og 

lille vandsalamander ynglede i næsten alle de undersøgte vandhuller og små-

søer. Desuden ynglede spidssnudet frø som tidligere nævnt fåtalligt i den næ-

ringsfattige og sure mose (M2) og en lille klarvandet sø (S6) øst for Resendal-

vej, jf. figur 7. I det sidstnævnte vandområde ynglede desuden fåtalligt stor 

vandsalamander. De to sidstnævnte arter er begge med som bilag IV-arter 

under EF-habitatdirektivet. 

 

8.5 Krybdyr  

 

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

mindeligt firben registreredes med enkelte individer i den nordlige del på he-

debakken og langs skovarealerne samt i den sydlige del af området langs Gu-

denå. Her observeredes også en enkelt snog på de våde enge ved Resen Bro. 

Desuden observeredes en enkelt stålorm på græsarealer ved Resendal Mølle. 

Herudover iagtoges et enkelt individ af hugorm på hedearealerne omkring sø-

erne ved Kodbæk, jf. figur 2.    

   

8.6 Sommerfugle 

 

En række arter af sommerfugle blev observeret i området, hvoraf fire arter er 

på den danske rødliste som sårbare: okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl og 

engblåfugl, mens en enkelt er på listen som næsten truet: dukatsommerfugl. 

Alle fire arter blev observeret på overdrevsarealerne omkring Resendalvej. 

Okkergul pletvinge var ret almindelig med en del voksne individer og en del 

larver på deres foretrukne foderplante, lancetbladet vejbred, især vest for Re-

sendalvej. Desuden observeredes enkelte voksne individer og larver af dukat-

sommerfugl og violetrandet ildfugl, hvis larver især har almindelig syre og 

rødknæ som foderplanter. Desuden observeredes enkelte voksne individer af 

engblåfugl, hvis larver har arter af kløver som foderplante. Der blev ikke ob-

serveret larver, og arten har muligvis ikke ynglet i området.  

 

Herudover observeredes en del voksne individer og enkelte larver af lille ildfugl 

på overdrevsarealerne, idet larverne også har almindelig syre og rødknæ som 

foderplante. Arten har en spredt udbredelse, men er ikke på rødlisten. Af ual-

mindelige og dagsaktive natsværmere registreredes et enkelt voksent individ 

af blodplet, hvis larver har eng-brandbæger som foderplante samt enkelte in-

divider af seksplettet køllesværmer, hvis larver findes på mange plantearter.    
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8.7 Andre insekter  

 

Ud over den tidligere omtalte grøn kølleguldsmed registreredes enkelte ual-

mindelige guldsmedearter i den næringsfattige og sure mose M2, jf. figur 7. 

Det omfattede voksne individer af spyd-vandnymfe, sort hedelibel og lille kær-

guldsmed. Alle tre arter er knyttet til sure og næringsfattige vandmiljøer. Des-

uden blev observeret voksne individer af den ualmindelige stor blåpil ved sø-

erne vest for Resendal ved Kodbæk, jf. figur 7. 

 

Af ualmindelige arter af biller registreredes enkelte individer af grøn sand-

springer på de nederste sandede arealer af hedebakken (H1) i den nordlige del 

af undersøgelsesområdet samt på det sydligste overdrev øst for Resendalvej 

(O2), jf. figur 7. Desuden blev registeret et enkelt eksemplar af glat skarnbas-

se på hedebakken, idet arten typisk findes på tørre hedebakker med åbne 

sandede arealer. 

 

Af myrer blev der især registreret del arter på hedebakken, hvoraf blodrød 

rovmyre, hedemyre og græstørvmyre, som alle er mere eller mindre knyttet til 

hedearealer, forholdsvis ualmindelige på landsplan. I øvrigt fandtes en del ar-

ter af grave- og sandhvepse på hedebakken. 

 

 

 
Grøn sandspringer på hedebakken ved Resendalvej. Arten er en rovlevende bille, som 

æder andre insekter. Den findes især på heder og sandede steder. Foto: 29. april 2011. 
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Okkergul pletvinge var almindelig på overdrevsarealerne langs Resendalvej. Dens larver 

bruger især lancetbladet vejbred som foderplante. Foto: 10. juni 2011. 

 

 

 
Violetrandet ildfugl var spredt forekommende på overdrevene langs Resendalvej. Som 

foderplanter bruges almindelig syre og rødknæ. Foto: 10. juni 2011. 
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Hun af den ualmindelige guldsmed stor blåpil. Arten observeredes med en del individer 

ved søerne øst for Resendalvej ved Kodbæk. Foto: 10. juni 2011.  

 

 

 
Ægklumper af butsnudet frø og spidssnudet frø i bevoksninger af smalbladet vandstjer-

ne i den klarvandede sø S6, hvor der ynglede fem arter af padder. Foto: 10. april 2011. 
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Bevoksninger af den ualmindelige vår-star på de nederste og sandede arealer af hede-

bakken. Foto: 29. april 2011.  

 

 

 
I den næringsfattige mose M2 voksede der en del ualmindelige arter. Her er det krage-

fod, smalbladet kæruld og bevoksninger af tørvemos. Sidstnævnte omfattede flere ar-

ter. Foto: 9. august 2011. 
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9 De mest værdifulde naturområder  

På baggrund af nærværende undersøgelse i 2011 er der udarbejdet en over-

sigt over de naturarealer langs Resendalvej, som har den største naturværdi 

Disse arealer er vist på figur 8. 

 

 
Figur 8. 

Naturarealerne langs Resendalvej med den største naturværdi. Oversigten er udarbej-

det på baggrund af nærværende undersøgelse i 2011. 

 

I det følgende er redegjort for de væsentligste naturforhold i disse arealer, der 

er omtalt i den rækkefølge, som de er opført på kortet. 

 

Naturområde 1: Hedebakke 

Hedebakke som er under tilgroning med løvtræer, men der findes stadig åbne 

arealer med en karakteristisk vegetation af dværgbuske som hedelyng, blå-

bær, tyttebær mv. Langs Resendalvej findes åbne sandflader med en række 

ualmindelige plantearter som vår-star, pille-star, engelsk visse og farve-visse. 
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Hedebakken rummer også et artsrigt insektliv, hvoraf flere arter er knyttet til 

varme sandflader, især den nederste del af bakken. Her findes bl.a. en del 

ualmindelige arter af biller, myrer og sandhvepse. Selv om størstedelen af he-

debakken er nordvendt, får den østlige og nederste del af bakken alligevel en 

del sol først på dagen. Hedebakken er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, 

men har ikke tidligere været registreret som naturbeskyttet. Området har 

samlet en ret høj naturværdi. På længere sigt bør en del af træerne fældes for 

at skabe lysåbne arealer. 

 

Naturområde 2: mose med sumpskov  

Våd mose med en typisk sumpskov bestående af især rød-el og i mindre grad 

af grå-pil. Der findes en række naturtypiske plantearter som for denne våde 

mosetype, hvoraf bl.a. vandkarse er dominerende. Desuden er mosen levested 

for mange frøer efter yngletiden, og området indgår således som en del af et 

samlet naturområde, hvor der også er sø og overdrev. En del af pilekrattet bør 

ryddes på længere sigt. Hele mosen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

og har en forholdsvis god naturværdi. 

 

Naturområde 3: klarvandet sø  

Svagt næringsrig sø med klart vand. Der findes en artsrig og veludviklet 

sumpvegetation, især i et areal med hængesæk i den nordlige del af søen, 

men der kun findes enkelte undervandsarter. Smådyrslivet i søen er artsrigt, 

og der findes tre ynglende paddearter. Søen indgår som en del af et større na-

turområde, hvor der også indgår mose og overdrev. Søen er omfattet af Na-

turbeskyttelseslovens §3 og har en god naturværdi. 

 

Naturområde 4: bakket overdrev  

Stærkt bakket overdrev, der er græsset af får, og som har en artsrig vegetati-

on med lang række karakteristiske overdrevsarter. Det omfatter bl.a. hede-

lyng, vellugtende gulaks, bakke-svingel, fåre-svingel, knold-rottehale, djæ-

velsbid, almindelig kællingetand og rensdyrlav. Da bakkeskrænten er sydvendt 

og sandet findes et relativt artsrigt insektliv, hvoraf en del arter er knyttet til 

soleksponerede sandskrænter. Overdrevet er omfattet af Naturbeskyttelseslo-

vens §3, men har ikke tidligere været registreret som naturbeskyttet. Over-

drevet har samlet en god naturværdi. 

 

Naturområde 5: klarvandet sø    

Svagt næringsrig sø med en artsrig og veludviklet undervandsvegetation. 

Smådyrslivet er artsrigt med en række ualmindelige arter. Paddebestanden 

omfatter fem ynglende arter, heraf de to bilag IV-arter spidssnudet frø og stor 

vandsalamander. Søen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og har sam-

let en høj naturværdi. 

 

Naturområde 6: næringsfattig mose 

Våd og næringsfattig mose med karakter af fattigkær og højmose. Ud over 

udbredte bevoksninger af tørvemosser findes der en række typiske plantearter 

for den næringsfattige mose. Bl.a. bukkeblad, dusk-fredløs, kragefod, eng-

viol, næb-star og smalbladet kæruld. Desuden yngler bilag IV-arten spidssnu-

det frø i mosen, og der findes en række ualmindelige insektarter, som er knyt-

tet til det sure og næringsfattige mosevand, herunder guldsmedearter. Mosen 

er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og har en meget høj naturværdi. 
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Naturområde 7: næringssvag sø 

Svagt næringsrig sø med forholdsvis klart vand og en del undervandsvegetati-

on. Søen er fourageringsområde for de to bilag IV-arter vandflagermus og 

damflagermus. Desuden findes et artsrigt smådyrsliv og tre ynglende paddear-

ter. Søen er også et godt raste- og ynglested for vandfugle. Søen er omfattet 

af Naturbeskyttelseslovens §3 og har samlet en god naturværdi. 

 

Naturområde 8: Gudenå 

Gudenåen har særdeles bevaringsværdige naturforhold med et artsrigt plante- 

og dyreliv. Med hensyn til pattedyr er åen bl.a. fourageringsområde for bilag 

IV-arterne odder og vandflagermus. Desuden er vandløbssedimentet levested 

for bilag IV-arten grøn køllesmed. Gudenå er omfattet af Naturbeskyttelseslo-

vens §3, og den har en meget høj naturværdi.  

 

 

 
Alle overdrevsarealerne omkring Resendalvej har bevoksninger af rensdyrlav, hvilket 

således også var tilfældet for det værdifulde område 4 ved Resendal Mølle. Foto: 9. au-

gust 2011. 
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10 Konklusion  

Undersøgelsen af naturforholdene langs Resendalvej i 2011 har vist, at der er 

fire naturarealer med en høj naturværdi. Ved udbygningen af vejen bør disse 

arealer i videst mulig omfang friholdes for vejudbygningen eller påvirkninger 

herfra, da de indeholder bevaringsværdige naturtyper, som er omfattet af Na-

turbeskyttelseslovens §3 og samtidig har et særligt plante- og dyreliv. To af 

arealerne har bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet, dvs. arterne er særlig 

beskyttet, og deres levesteder må ikke forringes eller ødelægges. 

 

Hedebakken i den nordlige del af den ca. 1,8 km lange berørte strækning af 

Resendalvej har en høj naturværdi. Hedebakken strækker sig ned til den nu-

værende vej, og en betydelig del af dets naturværdi er knyttet til de nederste 

flade sandarealer, som grænser tæt op til vejen. Disse arealer bør således i vi-

dest mulig omfang friholdes for vejudvidelsen. Der er ikke åbne sandarealer 

langs den nordvestligste del af hedebakken og her kan en del af disse arealer 

eventuelt inddrages i udvidelsen af vejen. 

 

Øst for Resendalvej ved Resendal Mølle findes ca. 50 m fra vejen en nærings-

fattig mose, som har en meget høj naturværdi, da den rummer en værdifuld 

naturtype, som på landsplan er truet som følge af tilførsel af næringsstoffer. 

Mosen rummer en bevaringsværdig vegetation, som rummer mange typiske 

plantearter for naturtypen samt en del ualmindelige vandinsekter, som er ka-

rakteristiske for det næringsfattige og sure vandmiljø. Desuden yngler bilag 

IV-arten spidssnudet frø i mosen.  

 

Fra Resendalvej skråner terrænet ned mod mosen, og ved en vejudvidelse er 

det derfor især vigtigt, at der ikke som følge heraf sker en forøget tilførsel af 

næringsstoffer til mosen. Der bør derfor være en tilpas stor bufferzone om-

kring mosen, som sikrer mod en forøget tilførsel af næringsstoffer. Desuden 

bør det sikres, at vandringsvejene for spidssnudet frø fra og til ynglestedet ik-

ke forringes. I den forbindelse ligger der nord for mosen ved Kodbæk en lille 

sø, hvor der yngler spidssnudet frø og stor vandsalamander, idet den sidst-

nævnte også er bilag IV-art. En vejudvidelse må heller ikke forringe van-

dringsmulighederne for sidstnævnte art til ynglestedet.  

 

Gudenå ved Resen Bro har en meget høj naturværdi, idet der her bl.a. foura-

gerer bilag IV-arterne odder og vandflagermus. Etablering af en ny bro vil ikke 

give anledning til forringelse af levevilkårene for odder, idet broen anlægges 

med en stor brink- og bredzone, så odderen har frie passagemuligheder. Bro-

en anlægges også med en fri højde ned til vandoverfladen på over 3 m, og 

vandflagermus har derfor ingen problemer med at flyve under broen (Vejdi-

rektoratet, 2011). I vandløbssedimentet omkring Resen Bro findes fåtalligt lar-

ver af bilag IV-arten grøn kølleguldsmed. Når den nye bro er bygget, vil lar-

verne sandsynligvis ret hurtigt kolonisere sedimentet igen. 

 

Ved Resendal Mølle findes et stærkt bakket overdrev med en forholdsvis høj 

landskabelig og naturmæssig værdi, idet der er en artsrig vegetation med lang 

række karakteristiske overdrevsarter. Disse overdrevsarealer bør derfor i vi-

dest mulig omfang friholdes for vejudbygningen. I øvrigt findes der andre 

overdrevsarealer langs Resendalvej, men disse arealer rummer ikke beskytte-

de plantearter eller plantesamfund, som vil være til hindrer for en vejudvidel-
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se. Det gælder også i relation til de rødlistede sommerfuglearter, som findes 

på overdrevene, idet de ikke vil være truet af, at en forholdsvis lille del af 

overdrevene forsvinder ved vejudbygningen.  

 

Desuden findes en natureng langs Resendalvej nær Gudenå, men engen rum-

mer ikke nogen beskyttede plante- eller dyrearter, som vil være begrænsende 

for udvidelsen af vejen. Dette gælder også med hensyn til de øvrige bilag IV-

arter af flagermus, som er registreret langs Resendalvej. Deres jagtbetingelser 

vil ikke blive væsentlig ændret og forringet ved vejudvidelsen. Langs sydbred-

den af Gudenå findes en række gamle træer, som i videst mulig omfang bør 

bevares, da de måske er rastesteder for flagermus om sommeren.             

 

 

 
Langs Gudenå ved Resen Bro findes en del gamle træer, som i videst mulig omfang bør 

bevares, da de måske er rastested for flagermus om sommeren. Foto: 9. august 2011.  
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