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1 Sammenfatning 

I foråret og sommeren 2015 er der gennemført en undersøgelse af naturfor-

holdene i et område, Store Bredlund Øst, der ligger i Silkeborg Kommune. 

Området er i Region Midtjyllands råstofplan udlagt som råstofinteresseområde. 

Regionsrådet vil på baggrund af kortlægningen af råstofforekomsten og en 

vurdering af blandt andet naturforholdene afgøre, om området skal udlægges 

til råstofgraveområde. Region Midtjylland har i den forbindelse brug for en de-

taljeret kortlægning af naturforholdene i området. 

 

Undersøgelsen har især været fokuseret på, om der findes værdifulde natur-

arealer eller sjældne og beskyttede plante- og dyrearter. Det gælder specielt, 

om der findes EU-beskyttede arter i form af de strengt beskyttede bilag IV-

arter under EF-habitatdirektivet, eller bilag 1-arter som er omfattet af EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet. I den forbindelse har undersøgelsen haft fokus på, 

om der i området findes udpegningsarter fra et nærliggende Natura 2000-

område, der både består af et habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde. 

 

Undersøgelsen har vist, at der i området ikke findes nogen arealer, som er be-

skyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Mere end halvdelen af området er land-

brugsarealer med intensivt dyrkede marker, mens lidt mere end en fjerdedel 

er nåletræsplantage, som er fredskov under skovloven og findes langs randen 

af området. Desuden findes i den sydøstlige del af området et areal, som er 

tilplantet med løv- og nåletræer samt har åbne arealer med karakter af græs-

marker, overdrev og græshede. Arealet udgør knap en femtedel af området.   

 

Af bilag IV-arter blev der fåtalligt registreret vandflagermus og sydflagermus, 

hvis flyveaktiviteter foregik langs skovbryn i randarealerne, og der blev ikke 

registreret raste- eller ynglesteder for de to arter i området. Af bilag 1-arter 

blev der registreret et enkelt ynglepar af rødrygget tornskade på arealet i den 

sydøstlige del af området. Desuden fouragerede bilag 1-arten sortspætte spo-

radisk i den nordøstligste del, hvor der findes nåletræsplantage med myretuer 

og gamle træstubbe, idet myrer og billelarver hører til artens hovedføde.   

 

Med hensyn til vegetationen i området blev der ikke registreret nogen sjældne 

eller beskyttede plantearter. Af ynglefugle blev der ud over rødrygget torn-

skade observeret enkelte andre ualmindelige ynglefuglearter. Ud over de to 

flagermusarter blev der registreret en del individer af hare, som er på den 

danske rødliste. Da der ikke findes vandhuller og søer i området blev der af 

padder kun fåtalligt registreret rastende individer af butsnudet frø og lille 

vandsalamander, mens der af krybdyr fåtalligt observeredes almindeligt fir-

ben. Desuden fandtes af landinsekter den rødlistede dukatsommerfugl.    

 

Undersøgelsen har samlet vist, at arealet i den sydøstlige del af området er 

det biologisk mest værdifulde areal med hensyn til plante- og dyreliv. Nåle-

træsplantagerne langs områdets afgrænsning er biologisk moderat værdifulde, 

mens landbrugsarealerne har en ringe biologisk værdi. Med hensyn til udpeg-

ningsarterne for det nærliggende Natura 2000-område blev arterne for habi-

tatområdet stor vandsalamander og damflagermus ikke registreret, og de har 

formentlig ikke raste- eller fourageringssteder i Store Bredlund Øst. To af ud-

pegningsarterne for fuglebeskyttelsesområdet, hvepsevåge og stor hornugle, 

blev heller ikke registreret i området.        
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2 Baggrund og formål med undersøgelsen 

Baggrunden for undersøgelsen 

Området Store Bredlund Øst er i råstofplan 2012 for Region Midt udlagt som 

råstofinteresseområde. Regionsrådet vil på baggrund af kortlægningen af rå-

stofforekomster og en vurdering af bl.a. naturforholdene afgøre, om området 

skal udlægges til råstofgraveområde. Området består for hovedpartens ved-

kommende af landbrugsarealer samt i mindre grad af naturarealer i form af 

nåletræsplantage, løvtræsbevoksninger og udyrkede arealer. Det er et for-

holdsvis fladt terræn, bortset fra den nordligste del med nåleskov. 

 

Med henblik på at kunne vurdere, om der findes værdifulde naturarealer eller 

særlige plante- og dyrearter, har Region Midtjylland brug for en kortlægning af 

naturforholdene i området. Det gælder bl.a. med hensyn til, om der findes na-

turarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, strengt beskyttede bilag 

IV-arter under EF-habitatdirektivet, ynglefuglearter omfattet af bilag 1 under 

EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, fredede arter, eller sjældne arter omfattet af 

den danske rødliste for plante- og dyrearter.  

 

Formålet med undersøgelsen 

I det ovennævnte område findes ingen vandområder, og naturarealerne om-

fatter nåleskov, løvskov, træbevoksninger, læhegn samt udyrkede arealer med 

en vis karakter af overdrev og hede. I forhold til disse naturtyper vil de mest 

relevante bilag IV-arter være markfirben og en række flagermusarter samt 

eventuelle ynglefugle omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Formålet med 

undersøgelse i Store Bredlund Øst i 2015 er derfor følgende: 

 

 Foretage en overordnet kortlægning, opdeling og beskrivelse af natur-

forholdene i området. 

 

 Undersøge og beskrive naturarealerne med hensyn til plante- og dyre-

liv, herunder naturværdien. 

 

 Registrere forekomsten af bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet og 

ynglefuglearter under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.   

 

 Undersøge for tilstedeværelsen af ualmindelige, sjældne og rødlistede 

plante- og dyrearter samt særlige naturtyper og 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 2015 af de ovennævnte naturforhold i området Store Bredlund Øst 

i Silkeborg Kommune.  
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3 Områdets beliggenhed og landskabsforhold  

Beliggenheden af det undersøgte område, Store Bredlund Øst, fremgår af figu-

rerne 1-3. 

 

 
 

Figur 1. 

Beliggenhed af det undersøgte område, Store Bredlund Øst, som ligger nord for Ej-

strupholm og Nørre Snede i Midtjylland.  

 

Det undersøgte område nord for Nørre Snede ligger nordøst for landsbyen 

Hampen og i området Store Bredlund. Undersøgelsesområdet ligger i et land-

skab, som især består af landbrugsarealer og nåletræsplantager, hvoraf de 

nærmest beliggende og tilgrænsende plantager er Bredlund Plantage og Lang-

bjerg Plantage. Området ligger vest for hovedisrandslinjen, og landskabet er 

relativt fladt bortset fra den sydligste del af Bredlund Plantage, hvoraf den øst-

lige del er bakket. Syd for undersøgelsesområdet ligger Hampen Sø.      
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Figur 2. 

Afgrænsningen af det undersøgte område, Store Bredlund Øst. Det omfatter et fladt 

landskab øst for hovedlandevej nr. 13, der løber mod syd til Nørre Snede.  

 

Store Bredlund Øst består af et fladt landskab, som kun er bakket i den nord-

østlige del af Knudskov Plantage ved Møllehøje. Hovedparten af området er 

landbrugsarealer, og desuden findes arealer med nåleskov i den nordlige og 

vestlige del. I den sydøstlige del findes græs- og skovarealer. Der er enkelte 

læhegn. Arealmæssigt er området på ca. 130 hektar eller 1,3 km2. 

 

Området gennemskæres i den nordlige del af Store Bredlundvej i øst-

vestgående retning og afgrænses mod syd af Langebjergvej, der også forløber 

fra øst mod vest. Der er en enkelt landbrugsejendom, Møllegård, ved Store 

Bredlundvej i den nordlige del samt en enkelt ejendom og lige nord herfor en 

nedlagt landbrugsejendom i den sydøstlige del af området nord for Lange-

bjergvej. Her findes en grusvej og markvej, som fører mod nord. 
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Figur 3. 

Afgrænsningen af det undersøgte område, Store Bredlund Øst, på et luftfoto fra som-

meren 2015. Området består af et fladt landskab med landbrugs- og skovarealer.  

 

Store Bredlund Øst består hovedsagelig af landbrugsarealer, som er intensivt 

dyrkede, og som i 2015 alle var med korn. Markerne er adskilt af enkelte læ-

hegn, der nogle steder består af enkeltrækkede nåletræer og andre steder af 

flerrækkede buske og løvtræer. Den nordlige og vestlige del udgøres af arealer 

med nåletræsplantage, Bredlund Plantage, der er domineret af rødgran.  

 

Den sydøstlige del består af træbevoksninger af løv- og nåletræer samt sted-

vis med åbne græs- og hedearealer. Hovedparten af træbevoksningerne her 

består af forskellige arter af løvtræer, som er plantet de seneste år. Herudover 

findes tre mindre arealer i den østlige del med træbevoksninger og græsarea-

ler. Der er ingen vandløb eller naturlige vandområder i området.  
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Den nordlige del af området gennemskæres af Store Bredlundvej, der her ses i retnin-

gen fra øst mod vest. Området udgøres af et fladt landskab, hvoraf langt størstedelen 

er landbrugs- og plantagearealer. I baggrunden ses områdets eneste landbrugsejen-

dom, Møllegård. Foto: 3. august 2015.    

 

 

 
Mere end halvdelen af området udgøres af flade landbrugsarealer, der består af inten-

sivt dyrkede marker, og på alle markerne blev der dyrket korn i 2015. Markerne er ad-

skilt af enkelte læhegn af nåletræer eller løvtræer. Her er det i den centrale del af om-

rådet med et læhegn af hvidgran. Foto: 3. august 2015.   
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Den nordligste og vestligste del af området udgøres af nåletræsplantage, hvor hoved-

parten af beplantningerne består af rødgran. Disse har områdevis forskellig alder, og 

der er således både ung og gammel nåleskov. Her er det i Knudskov Plantage i den 

nordlige del af området. Foto: 3. august 2015.  

 

 

 

I den sydøstlige del af området findes et ret stort areal med en blanding af løv- og nåle-

træsbeplantninger, hvoraf de fleste træer er forholdsvis unge. Imellem træbeplantnin-

gerne findes åbne græsarealer, som har betydelig karakter af tør eng, overdrev og 

græshede. Foto: 3. august 2015.   
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4 Fredskov i området    

På figur 4 er vist de arealer, som er registreret som fredskov i området. 

 

 
 

Figur 4. 

Arealer som er fredskov i området Store Bredlund Øst på et luftfoto fra 2015.  

 

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

arealerne skal være bevokset med skov. Disse arealer skal således drives efter 

skovlovens regler om god og flersidig skovdrift med højstammede træer. Der 

kan være ubevoksede arealer med bl.a. eng og hede i fredskovsområder.  

 

Arealer med fredskov omfatter nåletræsplantagen Knudskov Plantage i den 

nordlige del af området og nåletræsplantagen i den vestlige del. Desuden om-

fatter det et areal i den sydøstlige del af området, hvor der er beplantninger 

med løv- og nåleskov samt græs-, overdrev- og græshedearealer.  
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Der er fredskov i området i den nordlige og vestlige del med Knudskov Plantage. Area-

ler med fredskov er omfattet af skovloven, og der skal ske en genplantning med træer 

på arealerne, så der kan være en flersidig skovdrift med højstammede nåle- eller løv-

træer. Foto: 3. august 2015.  

 

 

 
Størstedelen af den sydøstlige del af området er fredskov. Størstedelen af fredskoven 

består af unge beplantninger med løvtræer, som her med birk, mens kun en mindre del 

er nåletræsbeplantninger. En stor del af dette areal er beplantet med mange forskellige 

arter af løvtræer. Foto: 11. maj 2015. 



Naturforholdene i området Store Bredlund Øst i Silkeborg Kommune 

i 2015 

12/42  

 

5 EU-beskyttede naturområder  

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 53: Sepstrup Sande, Vrads Sande, 

Velling Skov og Palsgård Skov, der består af EF-habitatområde nr. 49 og EF-

fuglebeskyttelsesområde nr. 34. De nærmeste arealer af disse EU-beskyttede 

områder ligger ca. ½ km fra den sydøstlige del af Store Bredlund Øst.  

 

På figur 5 og 6 er vist de nærmest liggende arealer af henholdsvis habitatom-

råde nr. 49: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov 

samt fuglebeskyttelsesområde nr. 34: Skovområder syd for Silkeborg i forhold 

til undersøgelsesområdet Store Bredlund Øst. 

 

 
 

Figur 5. 

De nærmest liggende arealer af EF-habitatområde nr. 49: Sepstrup Sande, Vrads San-

de, Velling Skov og Palsgård Skov i forhold til undersøgelsesområdet Store Bredlund Øst 

på et luftfoto fra sommeren 2015.  
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Figur 6. 

De nærmest liggende arealer af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34: Skovområder syd 

for Silkeborg i forhold til undersøgelsesområdet Store Bredlund Øst på et luftfoto fra 

sommeren 2015.  

 

I habitatområde nr. 49 er udpegningsarterne for området bl.a. de strengt be-

skyttede bilag IV-arter, stor vandsalamander og damflagermus. I fuglebeskyt-

telsesområdet omfatter udpegningsarterne en række fuglearter, hvoraf hvep-

sevåge, stor hornugle, sortspætte og rødrygget tornskade er relevante for un-

dersøgelsesområdet. Ved undersøgelsen af Store Bredlund Øst er det derfor 

vigtigt at registrere, om nogen af de ovennævnte arter yngler, raster, fourage-

rer eller har overvintringssteder i området.  
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6 Undersøgelsens omfang og metoder  

Tidspunkt for undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført i perioden april-august 2015 på følgende 6 da-

ge: 23. april, 11. maj, 12. juni, 3. juli, 23. juli og 3. august af Per Nissen 

Grøn, Orbicon A/S.  

 

Undersøgelsesområdet 

Undersøgelsesområdet omfatter det ca. 130 hektar store område, som er 

markeret som Store Bredlund Øst i Region Midtjyllands råstofplan fra 2012, 

dvs. arealerne omkring Store Bredlund, jf. figurerne 1-3.  

 

Inddeling af området 

Hele området er gennemtravet med henblik på en inddeling i forskellige typer 

af naturarealer, som er indtegnet på luftfotos. I den forbindelse er indtegnet 

forekomsten af eventuelle særlige og beskyttelseskrævende naturarealer. 

 

Bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet  

Der er undersøgt for eventuelle forekomster af de mest relevante bilag IV-

arter for området: primært markfirben og arter af flagermus samt sekundært 

stor vandsalamander. Det nærliggende EF-habitatområde nr. 49 har således 

bl.a. stor vandsalamander og damflagermus som udpegningsarter. 

 

Markfirben er eftersøgt på relevante åbne hede- og sandarealer i april og maj 

efter solbadende grønne hanner samt i juni og juli efter solbadende individer 

af begge køn. Eftersøgningen er hovedsagelig foretaget på tidspunkter med 

solrigt og varmt vejr.  

 

Stor vandsalamander er eftersøgt i hele perioden på typiske opholds- og gem-

mesteder, hvilket især er sket i den sydøstlige del af undersøgelsesområdet, 

som ligger nærmest habitatområdet. Her findes bl.a. et stort jorddige langs 

områdets sydøstlige grænse.  

 

Flagermus er registreret ved hjælp af en flagermusdetektor, der registrerer de 

forskellige arters sonarskrig. Undersøgelsen skete i juni og juli på aftener, 

hvor vejret var forholdsvis stille og flagermusene fouragerede efter insekter. 

Der blev udvalgt en række steder i området, hvor flagermus typisk jager, bl.a. 

langs skovbryn, træbevoksninger og læhegn. Desuden er undersøgt, om der er 

sommeropholdssteder eller overvintringssteder i området.    

 

Vegetation  

Registreringen af planter har været koncentreret om forekomsten af ualminde-

lige, sjældne eller karakteristiske arter for naturarealerne i området. Der er 

således undersøgt for forekomsten af særlige arter af karplanter, dvs. bregner, 

padderokker, nåletræer og blomsterplanter. Desuden er der undersøgt for fo-

rekomsten af særlige arter af mosser, laver og svampe, men undersøgelsen 

har ikke været specielt målrettet mod de tre sidstnævnte grupper.    

 

Fugle 

Der er registreret ynglefugle ved gennemvandring af området, hvor de enkelte 

arter er noteret og indtegnet på luftfotos. Der er registreret alle fugle, som har 

udvist typisk yngleadfærd, bl.a. i form af territorialsang eller ved fund af rede 
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og unger. Området er undersøgt i tidsperioden fra tidlig morgen til sen aften af 

hensyn til de forskellige fuglearters sang- og fourageringsaktivitet. Generelt er 

en art kun regnet som ynglefugl, hvis den er registreret mindst to gange på 

samme sted i løbet af undersøgelsesperioden, eller der eventuelt er observeret 

rede eller unger.       

 

Desuden er registreret, om nogen af udpegningsarterne for det nærliggende 

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34 fouragerede i undersøgelsesområdet, dvs. 

hvepsevåge, stor hornugle, sortspætte og rødrygget tornskade.   

 

Krybdyr og padder 

Krybdyrene er eftersøgt på typiske opholds- og solbadningssteder. Eftersøg-

ningen er sket fortrinsvis om formiddagen og sidst på eftermiddagen, hvor 

krybdyrene normalt har behov for at hæve kropstemperaturen, hvilket bl.a. 

gælder markfirben. Desuden er stålorm eftersøgt under væltede træer, træ-

stubbe, sten, løvbunker mv., hvor den ofte gemmer sig i dagsstimerne.       

 

Da der ikke er vandhuller og søer i undersøgelsesområdet, har det kun været 

muligt at registrere de paddearter, som eventuelt rastede i området efter yng-

letiden. Det gælder således blandt andet med hensyn til bilag IV-arten stor 

vandsalamander.    

 

Pattedyr 

Observationer af pattedyr er sket i forbindelse med gennemtravningen af om-

rådet. Dette har især været muligt at registrere de mellemstore og store pat-

tedyrarter, mens det i mindre grad er muligt med små pattedyr som mus, som 

ofte kræver fældeundersøgelser. Ud over direkte observationer af pattedyrene 

er registreringen sket ved hjælp af fodspor, ædespor, gnavespor, ekskremen-

ter mv. For flagermusenes vedkommende er registreringen af arterne, som 

ovenfor nævnt, sket ved hjælp af en flagermusdetektor.  

 

Insekter 

Der er registreret forekomsten af særlige insektarter, herunder bl.a. sommer-

fugle, biller og myrer. Endvidere er der eftersøgt særlige arter af ikke-insekter 

som edderkopper. Insekter er identificeret ved dels direkte observation og dels 

ved fangst med en stofketsjer. 

 

Fotos 

Ved hver besigtigelse er der taget en række elektroniske fotos af naturforhol-

dene i området, især af landskabs- og vegetationsforhold. Desuden er enkelte 

af de særlige dyrearter fotograferet. 
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7 Naturarealer i området  

På figur 7 er vist de overordnede naturforhold i området. Der blev ikke regi-

streret nogen arealer, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. I det 

følgende er givet en kort beskrivelse af de forskellige naturtyper i området. 

 

 
 

Figur 7. 

Natur- og kulturarealernes forekomst i det undersøgte område på et luftfoto fra som-

meren 2015. Området består hovedsagelig af et fladt landskab med landbrugs- og nåle-

skovsarealer. Desuden findes arealer med en blanding af løv- og nåleskov, udyrkede 

græsarealer og arealer med en vis karakter af overdrev og hede. Endvidere er vist et 

forholdsvis stort jorddige langs områdets sydøstligste grænse op til Langbjerg Plantage. 
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Landbrugsarealer    

Landbrugsarealerne udgør størstedelen af området (55%), og omfatter ude-

lukkende intensivt dyrkede marker. I 2015 blev der således udelukkende dyr-

ket byg på alle markerne. De udstrakte marker er adskilt af enkelte læhegn, 

som i den sydlige del består af enkeltrækkede hvidgran, mens der i den nord-

lige del findes flerrækkede læhegn med buske og løvtræer. Der er kun en en-

kelt gård, Møllegård, i den nordlige del af området ved Store Bredlundvej. 

 

Nåletræsplantager 

Det omfatter arealer med nåleskovsplantage i den nordlige del af området 

(Knudskov Plantage) og i den vestligste del, som udgør i alt 27% af området. 

Hovedparten af nåletræerne udgøres af rødgran, hvoraf de fleste er højstam-

mede og moderat gamle. Desuden findes mindre arealer med andre arter af 

gran samt med lærke- og fyrretræer. I Knudskov Plantage findes et stort 

åbent areal, som er tilplantet med små nåletræer, jævnfør figur 3.  

 

Nåle- og løvskov med græsarealer 

Dette udgøres hovedsagelig af den sydøstligste del af området, hvor der findes 

et ret stort areal, som består af en blanding af arealer med nåle- og løvtræer, 

hvoraf hovedparten af løvtræerne er plantet de seneste år. Nåleskovsarealerne 

består især af grantræer og i mindre grad af fyrre- og lærketræer. Løvskovs-

arealerne domineres af bøg, eg, el og birk, men rummer mange arter af løv-

træer, som både er plantet blandet og områdevis.  

 

I det ovennævnte område med beplantninger af nåle- og løvskov findes sted-

vis åbne arealer, som er domineret af græsvegetation. Da jorden er ret sandet 

og næringsfattig har de karakter af udyrket og tør græsmark, sandmark, 

overdrev og græshede med en del af disse naturtypers typiske plantearter. I 

den nordlige del findes en tidligere landbrugsejendom, som nu udelukkende 

bruges som beboelsesejendom. Lige nord herfor findes en nedlagt landbrugs-

ejendom, hvor de omkringliggende arealer er under tilgroning med løvtræer.   

 

Ud over det nævnte område findes der i den nordvestlige del af undersøgel-

sesområdet lige syd for Store Bredlundvej et mindre areal med nåletræer og 

åben græshede, hvor der ud over typiske græsarter findes bevoksninger af 

hedens karakteristiske dværgbuske i form af hedelyng, tyttebær og revling. 

Desuden er der lige nordvest for Store Bredlundvej et areal med løv- og nåle-

træsbevoksninger samt græshedevegetation. Desuden findes der i den syd-

vestlige del af området et areal med en lille bevoksning af bøgetræer, åbne og 

udyrkede græsarealer samt plantage med bevoksninger af lærketræer. Samlet 

udgør de fire ovennævnte arealer 18% af området.          

       

Jorddige 

Langs den sydøstlige grænse af området op til Langbjerg Plantage findes et 

forholdsvis højt og bredt jorddige, som med både en højde og bredde på lidt 

over 1 meter udgør et markant landskabselement. Det er leve- og rastested 

for arter af en del forskellige dyregrupper som insekter, krybdyr og padder. 

Det gælder således potentielt også for stor vandsalamander, der er udpeg-

ningsart for det nærliggende habitatområde. Desuden findes en del forskellige 

arter af mosser og laver på jorddiget. I øvrigt findes der et lavt jorddige langs 

skovbrynet af Knudskov Plantage, men som biologisk ikke er særligt værdi-

fuldt, og det er ikke vist på figur 7.     
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Landbrugsarealerne udgør mere end halvdelen af området, og alle marker var i 2015 in-

tensivt dyrkede med korn. De udstrakte marker er adskilte af enkelte læhegn, som her 

består af enkeltrækkede hvidgran. Foto: 3. august 2015.  

 

 

 
Langt hovedparten af landbrugsarealerne er flade, og det er kun få arealer, som har et 

svagt bølget terræn. Her er det i den centrale del af området, hvor læhegnet består af 

flerrækkede bevoksninger af buske og løvtræer. Foto: 3. august 2015.    
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Nåletræsplantage udgør lidt mere end en fjerdedel af området, og plantagerne er ho-

vedsagelig tilplantet med rødgran. Her er det i den nordøstlige del af Knudskov Planta-

ge, hvor terrænet er svagt bakket. Foto: 11. maj 2015. 

 

 

 
Arealer med nåle- og løvskov samt græsarealer udgør knap en femtedel af området. 

Langt det største areal med denne naturtype findes i den sydøstlige del. Her er der ho-

vedsagelig sket en tilplantning med en blanding med mange forskellige arter af løvtræ-

er. Desuden findes græs-, overdrev- og hedearealer, som er domineret af græsplanter. 

Foto: 3. august 2015.   
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I den nordvestlige del af området lige syd for Store Bredlundvej ligger et areal med 

græshede og nåletræer. Her findes hedens karakteristiske dværgbuske i form af blandt 

andet hedelyng og tyttebær. Foto: 3. august 2015.    

 

 

 

I den nordvestlige del af området lige nord for Store Bredlundvej findes et areal med 

græshede, som er beplantet med nåle- og løvtræer. Her findes en del af hedens karak-

teristiske planter, herunder dværgbuskene hedelyng og tyttebær. Foto: 3. august 2015.   
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I den sydvestlige del af området findes et udyrket areal med nåle- og løvtræsbevoks-

ninger samt græsvegetation. Løvtræsbevoksningerne omfatter blandt andet en lille lund 

med bøgetræer. Foto: 3. august 2015.  

 

 

 

Langs den sydøstlige grænse af området op til Langbjerg Plantage findes et gammelt 

jorddige, som er lidt mere end 1 meter både i højden og bredden. Her findes en del be-

voksninger af mosser og laver, og diget er levested for blandt andet en del arter af in-

sekter og almindeligt firben. Foto: 11. maj 2015. 
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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 i Store Bredlund Øst to bilag IV-

arter: vandflagermus og sydflagermus. Registreringerne er vist på figur 8.  

 

 

Figur 8. 

Registreringerne af de to bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet, vandflagermus og 

sydflagermus, i området Store Bredlund Øst ved undersøgelsen i 2015.  

 

Vandflagermus 

Vandflagermus registreredes en enkelt gang langs skovbrynet i den sydøstlige 

del af området, hvor arten fløj mod syd. Arten fouragerer fortrinsvis over søer, 

hvor den jager insekter lavt over vandoverfladen. I mindre grad flyver vand-

flagermus langs skovbryn, træbevoksninger mv., der i højere grad bruges som 

ledelinjer i landskabet. Det registreredes eksemplar var derfor formentlig på 
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vej til vandområder syd for, dvs. Hampen Sø, som ligger mindre end 1 kilome-

ter syd for området.  

 

Arten har en spredt forekomst her i landet, og vandflagermus fra Midtjylland 

overvintrer i kalkgruberne ved Daubjerg og Mønsted (Baagøe og Jensen, 

2007). Vandflagermus yngler som regel i hule træer, der ligger tæt på deres 

fourageringsområder over vandområder. Der findes ikke gamle træer med 

hulheder i Store Bredlund Øst, og arten har højst sandsynligt hverken som-

merrastesteder eller ynglesteder i området.  

 

Sydflagermus 

Sydflagermus blev registreret fouragerende tre steder i området, dels to ste-

der langs skovbrynet af nåletræsplantagen i den vestlige del og dels en enkelt 

sted langs skovbrynet i den sydøstlige del. Arten forekom kun at være spora-

disk fouragerende langs disse skovbryn. Sydflagermus er en af de almindelig-

ste flagermusarter herhjemme, og den er udbredt og forholdsvis almindelig 

over hele landet (Baagøe og Jensen, 2007).  

 

Sydflagermus benytter næsten udelukkende huse som opholdssteder, og den 

benytter ofte loftsrum til både raste- og ynglested, idet den oftest yngler i ko-

lonier. Der blev ikke registreret nogen udflyvning fra nogen af ejendommene i 

Store bredlund Øst, og arten havde formentlig ikke nogen opholds- eller yng-

lesteder i området.  

 

 

 
Sydflagermus blev registreret to gange fouragerende langs dette skovbryn af nåletræs-

plantagen i den vestlige del af Store Bredlund Øst. Her er der læ for vestenvinden og 

derfor en del insekter, som flagermus kan fange. Sydflagermus havde formentlig ikke 

nogen raste- eller ynglesteder i området. Foto: 3. august 2015.    
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9 Bilag 1-arter under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet  

Ynglefuglearter på bilag 1 under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet er beskyttede, 

og disse arters yngle- og levesteder skal bevares i fuglebeskyttelsesområder-

ne. Ved undersøgelsen i Store Bredlund Øst blev der af bilag 1-arter registre-

ret rødrygget tornskade som ynglende, figur 9. 

 

 

Figur 9. 

Ynglested for bilag 1-arten under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, rødrygget tornskade, i 

området Store Bredlund Øst ved undersøgelsen i 2015.  

 

Rødrygget tornskade 

Rødrygget tornskade fandtes ynglende med et enkelt par i den sydøstlige del 

af undersøgelsesområdet, hvor der er lave og spredte træbevoksninger samt 

åbne græsarealer. Parret observeredes med to ungfugle i begyndelsen af au-

gust. Arten er en udbredt, men forholdsvis ualmindelig ynglefugl herhjemme. 

Den yngler især på lysåbne lokaliteter med spredte buske, krat, lave træer el-
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ler levende hegn. Landsbestanden blev vurderet til at ligge på 1.500-3.000 par 

både i 1996 og 2000 (Grell, 1998; DOF-basen), men bestanden er noget fluk-

tuerende fra år til år. Rødrygget tornskade indgår som en af udpegningsarter-

ne for det nærliggende fuglebeskyttelsesområde nr. 34.  

 

Fouragerende fuglearter 

Sortspætte blev en enkelt gang registreret i den nordøstligste del af undersø-

gelsesområdet i Knudskov Plantage, hvor den fouragerede i en myretue af rød 

skovmyre. Arten lever hovedsagelig af myrer, men tager også en del billelar-

ver i gamle træstubbe, som der findes enkelte af i plantagen. Sortspætten 

ynglede ikke i området, og den ene registrering tyder på, at den kun sporadisk 

fouragerede i den nordøstligste del.  

 

Ved en undersøgelse i 2012 blev arten registreret ynglende i plantagearealer-

ne nord for, Bredlund Plantage og Hjøllund Plantage (Silkeborg Kommune, 

2012). Sortspætte indgår som en af udpegningsarterne for det nærliggende 

fuglebeskyttelsesområde nr. 34. 

 

 

 
Rødrygget tornskade ynglede med et enkelt par i den sydøstlige del af undersøgelses-

området, hvor der er arealer med lave og spredte træbevoksninger samt åbne græs- og 

overdrevsarealer. Dette er artens foretrukne ynglested, idet der her findes mange store 

insekter og mus, som begge hører til tornskadens hovedføde samt redemuligheder i 

træerne. Parret her fik to ungfugle på vingerne, som blev fodret af forældrene i begyn-

delsen af august. Foto: 3. august 2015. 
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Sortspætte blev registreret en enkelt gang i den nordøstlige del af undersøgelsesområ-

det i Knudskov Plantage, hvor de findes en del myretuer af rød skovmyre. Fuglen foura-

gerede i en sådan myretue, idet myrer er sortspættens hovedføde. Arten ynglede ikke i 

området, men benyttede det til fouragering. Foto: 11. maj 2015. 

 

 

 

Sortspætte lever ud over myrer også i udpræget grad af billelarver i gamle stubbe. Med 

sit kraftige næb hakker den stubben i stykker ind til larverne i veddet. Her er det en 

træstub i den nordøstlige del af Knudskov Plantage, hvor sortspætten af og til fourage-

rede. Foto: 11. maj 2015.  
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10 Rødlistede arter  

Ved undersøgelsen blev registreret dukatsommerfugl og hare fra den danske 

rødliste med sjældne og truede plante- og dyrearter. Forekomsten af dukat-

sommerfugl er vist på figur 10, mens hare er omtalt i afsnit 11.3 om pattedyr. 

      

 

Figur 10. 

Forekomst af den danske rødlisteart, dukatsommerfugl, i området Store Bredlund Øst 

ved undersøgelsen i 2015.  

 

Dukatsommerfugl 

Dukatsommerfugl er med på rødlisten under katagorien ”næsten truet”. Arten 

blev registreret med larver og en del voksne individer flere steder i den syd-

østlige del af undersøgelsesområdet, hvor der er lysåbne græs-, overdrev- og 

hedearealer mellem træbevoksningerne, og som er artens hyppigste levested. 

Larvens foretrukne foderplanter er planter af almindelig syre, rødknæ og arter 

af skræppe (Stoltze, 1997). 
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Han af dukatsommerfugl, som er med på rødlisten under katagorien ”næsten truet”. Ar-

ten findes spredt i Midt- og Østjylland samt på Sjælland. Dens foretrukne levested er 

åbne og blomsterrige græs- og overdrevsarealer. Denne biotop fandtes i den sydøstlige 

del af Store Bredlund Øst. Foto: 3. august 2015. 

 

 

 
Hun af dukatsommerfugl. Hunnen lægger sine æg på planter af især almindelig syre, 

rødknæ og arter af skræppe, som er larvernes foretrukne foderplante. Disse plantearter 

var hyppige på de lysåbne græs-, overdrevs- og hedearealer i den sydøstlige del af Sto-

re Bredlund Øst. Foto: 3. august 2015. 
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11 Planter og dyregrupper  

I det følgende er omtalt vegetationen i Store Bredlund Øst, idet der især vil 

blive omtalt forekomsten af ualmindelige, karakteristiske eller dominerende 

plantearter. Desuden er beskrevet forekomsten af de forskellige dyregrupper i 

området, herunder fugle, pattedyr, padder, krybdyr og insekter.  

 

11.1 Planter  

 

Ved undersøgelsen af vegetationen i området er der ikke registreret nogen 

særlige arter, som enten er sjældne, fredede eller beskyttede her i landet. Det 

er kun få af arterne, som kan betegnes som ualmindelige på landsplan. 

 

Jorden i området er fra naturens side ret sandet og næringsfattig, og vegetati-

onen i området bærer derfor præg af, at der især vokser nøjsomme planterar-

ter, som kan klare sig på tør, sandet og næringsfattig jord. Dette er også ho-

vedårsagen til, at der er plantet nåletræer på plantagearealerne. Det er kun på 

de dyrkede marker, at jorden er mindre sandet og mere næringsrig som følge 

af mange års dyrkning og tilførsel af næringsstoffer. 

 

Landbrugsarealerne  

På de intensivt dyrkede marker med korn fandtes der kun få vilde plantearter 

som følge af omlægning ved pløjning samt gødskning og sprøjtning. På mar-

kerne voksede der således næsten kun ukrudtsplanter, hvoraf de fleste er en-

årige arter. De mest iøjnefaldende planter i kornmarkerne var den blå korn-

blomst, som enkelte steder havde en del planter. Kornblomst kan klare sig, da 

den bliver lige så høj som kornplanterne. Det var stort set kun i læhegnene 

mellem markerne, at der var andre plantearter end ukrudtsplanter.  

 

Nåletræsplantagerne    

Plantagearealerne har en sur og næringsfattig sand- og morbund, som især er 

plantet til med rødgran. Herudover findes der arealer, som er plantet til med 

lærk og skov-fyr. Desuden findes mindre bevoksninger eller enkelte træer af 

nåletræer som sitka-gran, almindelig ædelgran, normannsgran, hvidgran, klit-

fyr, østrigs fyr mv. Som det er typisk for nåletræsplantager, var der generelt 

få plantearter, og de dominerende arter var bølget bunke, almindelig hvene, 

sand-star, lyng-snerre mv. På lysåbne steder fandtes hedens karakteristiske 

dværgbuske som hedelyng og tyttebær. Desuden var der generelt mange 

mosser og laver i plantagerne, herunder en del rensdyrlav. 

 

Nåle- og løvskove med græsarealer    

Det omfatter især et stort og tørt areal i den sydøstlige del af området, som 

primært er tilplantet med løvtræer og sekundært med nåletræer. Imellem dis-

se beplantninger findes åbne arealer med en blanding af græs-, overdrev- og 

græshedevegetation. Her findes der mange arter af løvtræer i form af bl.a. 

bøg, almindelig eg, vinter-eg, dun-birk, vorte-birk, rød-el, hvid-el, ahorn, 

hvidtjørn, almindelig røn, tørst, almindelig hæg, glansbladet hæg, hassel, 

skov-elm, ask, fugle-kirsebær, storbladet lind og grå-pil. Nåletræerne omfatter 

bl.a. rødgran, sitka-gran, normannsgran, almindelig ædelgran, skov-fyr, 

østrigsk fyr, lærk og thuja. Træarterne er både plantet blandet og områdevis 

med den samme art. Desuden findes stedvis bevoksninger af gamle løvtræer 

af bl.a. bøg, ask og ahorn.   
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På de lysåbne arealer findes mange af de plantearter, som er karakteristisk for 

den tørre eng, overdrev og græshede på sandet jord. De dominerende græsar-

ter var således især fløjlsgræs, bølget bunke, almindelig hvene, almindelig 

hundegræs og rød svingel. Desuden er der typiske plantearter som blåhat, 

blåmunke, prikbladet perikon, gul snerre, almindelig kællingetand, liden skjal-

ler, læge-øjentrøst, eng-brandbæger, brunelle, almindelig kongepen, hedelyng 

og gyvel. Af ualmindelige arter findes bl.a. fåtalligt lyng-øjentrøst og farve-

visse. Desuden vokser der stedvis lidt rensdyrlav.   

 

Ud over det ovennævnte areal findes der i den nordvestlige del af området ved 

Store Bredlundvej to mindre arealer med træbevoksninger og græshede. Det 

nordligste af disse arealer består af en blanding af løv- og nåletræer, mens det 

sydligste udelukkende har nåletræer. Vegetationen er især domineret af bølget 

bunke, almindelig hvene, sand-star og lyng-snerre. Stedvis findes lidt bevoks-

ninger af hedelyng og tyttebær samt af bjerg-rørhvene. Desuden findes i den 

sydvestlige del af området et areal med bevoksninger af lærk og bøg samt åb-

ne græsarealer. Her findes af ualmindelige arter fåtalligt blod-kløver, der er 

indslæbt til arealet via de frøblandinger, som anvendes på markerne.    

  

 

      
I nåletræsplantagerne i området findes en del bevoksninger af mosser og laver, hvoraf 

sidstnævnte bl.a. omfatter en del bevoksninger af rensdyrlav i plantagerne. Rensdyrlav 

er typisk for hedearealer, og der er også lidt bevoksninger af dette lav på overdrev- og 

græshedearealerne i den sydøstlige del af området. Foto: 11. maj 2015.   
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I den sydøstlige del af Store Bredlund Øst findes et område, hvor der mellem løv- og 

nåletræsbeplantningerne findes åbne og tørre græsarealer, som har en vis karakter af 

tørt overdrev- og græshede. Vegetationen her er typisk for en sandet og næringsfattig 

jord. Foto: 3. august 2015.  

 

 

 
Vegetationen på de åbne græsarealer i området i den sydøstlige del af Store Bredlund 

Øst rummer mange af de typiske arter for overdrev- og græshede. Det omfatter bl.a. 

blåhat og blåmunke på billedet. Foto: 3. august 2015.  
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De udstrakte og høje kornmarker i området rummer få vilde plantearter. En af de få ar-

ter som kan klare at gro her er kornblomst, som vokser op til samme højde som kornet. 

Foto: 3. august 2015.  

 

 

 
I den sydvestlige del af området findes åbne og udyrkede græsarealer, hvor der findes 

planter af den ualmindelige blod-kløver. Den spredes til naturarealer via de frøblandin-

ger, som bruges på markerne. Foto: 3. august 2015. 
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11.2 Fugle  

 

Ved undersøgelsen i Store Bredlund Øst er der registreret 47 ynglefuglearter i 

området, tabel 1.  

 

Ynglefugleart Hyppighed Ynglefugleart Hyppighed 

Fasan Fåtallig Musvit Fåtallig 

Ringdue Ret almindelig Blåmejse Fåtallig 

Stor flagspætte Fåtallig Sortmejse Ret almindelig 

Sanglærke Ret almindelig Topmejse Fåtallig 

Landsvale Fåtallig Sumpmejse Fåtallig 

Bysvale Fåtallig Halemejse 1 par 

Skovpiber Fåtallig Rødrygget tornskade 1 par 

Hvid vipstjert Fåtallig Husskade Fåtallig 

Gærdesmutte Fåtallig Skovskade Fåtallig 

Jernspurv Fåtallig Allike Fåtallig 

Rødhals Fåtallig Gråkrage Fåtallig 

Rødstjert Fåtallig Stær Fåtallig 

Misteldrossel Fåtallig Gråspurv Fåtallig 

Sangdrossel Fåtallig Skovspurv Fåtallig 

Solsort Almindelig Bogfinke Ret almindelig 

Havesanger Fåtallig Gråsisken Fåtallig 

Munk Fåtallig Grønsisken 1 par 

Gærdesanger Fåtallig Tornirisk Fåtallig 

Tornsanger Fåtallig Grønirisk Fåtallig 

Kærsanger 1 par Dompap Fåtallig 

Løvsanger Fåtallig Lille korsnæb Fåtallig 

Gransanger Fåtallig Gulspurv Fåtallig 

Fuglekonge Ret almindelig Kornværling Fåtallig 

Grå fluesnapper 1 par   

 

Tabel 1. 

Ynglefuglearter og deres hyppighed i området Store Bredlund Øst ved undersøgelsen i 

perioden april-august 2015.  

 

De fleste af fuglearterne ynglede i den sydøstlige del af undersøgelsesområ-

det, hvor der findes et stort område med løvtræ- og nåletræsbeplantninger af 

unge og gamle træer samt åbne arealer med en blanding af græs-, overdrev- 

og hedearealer. Dette giver mange forskellige typer af ynglebiotoper for fugle-

ne. Der ynglede færre fuglearter i nåletræsplantagerne, hvis ensartede natur-

forhold ikke rummer særlig mange typer af ynglebiotoper. Dette gælder også 

for de intensivt dyrkede landbrugsarealer med korn, hvor der var flest yngle-

fuglearter i de læhegn, som bestod af flerrækkede buske og løvtræer.    

 

Af de registrerede arter er rødrygget tornskade omfattet af bilag 1 under EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet, og dens yngleforekomst i området er nærmere 

omtalt i afsnit 9. Herudover blev der af ualmindelige arter registreret enkelte 

par af misteldrossel i Knudskov Plantage og arealet i den sydøstlige del af om-

rådet. Arten er dog forholdsvis almindelig på de midtjyske hede- og plantage-

arealer. Desuden blev der i den sydøstlige del af området registreret et enkelt 

par af kærsanger, der har en spredt forekomst i Midtjylland.  
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I det samme område blev der også registreret enkelte par af grå fluesnapper, 

halemejse, grønsisken og gråsisken, der alle har en relativ spredt forekomst i 

det midtjyske, men lokalt kan være forholdsvis almindelige. Endvidere regi-

streredes af ualmindelige arter på landsplan lille korsnæb, idet den dog er en 

forholdsvis udbredt ynglefugl i nåletræsplantager i Midtjylland.  

 

Nogle af ynglefuglearterne er udelukkende knyttet til nåletræsbevoksninger. 

Det gælder således for sortmejse, fuglekonge, grønsisken og lille korsnæb. 

Disse arter findes især i nåletræsplantagerne i området. De øvrige registrerede 

ynglefuglearter findes hovedsagelig på steder med bevoksninger af buske og 

løvtræer, læhegn, åbne arealer eller i tilknytning til menneskebolig.           

 

Af udpegningsarterne for det nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 34 

ynglede rødrygget tornskade i undersøgelsesområdet, mens sortspætte foura-

gerede i området, hvilket er nærmere omtalt i afsnit 9. De to øvrige udpeg-

ningsarter for fuglebeskyttelsesområdet, hvepsevåge og stor hornugle, blev 

ikke registreret i området.  

 

 

 
Størstedelen af de registrerede ynglefuglearter i Store Bredlund Øst fandtes i den syd-

østlige del af området, hvor der er en blanding af løv- og nåletræsbevoksninger samt 

græs-, overdrev- og hedearealer. Denne mosaik af naturtyper giver ynglemuligheder for 

mange fuglearter. Foto: 3. august 2015.   
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11.3 Pattedyr  

 

Ved undersøgelsen blev der registreret 14 arter af pattedyr, hvis vurderede 

status i området er anført i tabel 2. Desuden er anført deres generelle status 

på landsplan. 

 

Pattedyrart Status i området Status på landsplan 

Insektædere:   

Almindelig spidsmus Ret almindelig Almindelig 

Muldvarp Fåtallig Almindelig 

Pindsvin Fåtallig Almindelig 

Flagermus:   

Vandflagermus Fåtallig Ualmindelig 

Sydflagermus Fåtallig Almindelig 

Harer og kaniner:   

Hare Ret almindelig Ualmindelig 

Gnavere:   

Rødmus Ret almindelig Almindelig 

Almindelig markmus Almindelig  

Skovmus Ret almindelig Almindelig 

Egern Fåtallig Ualmindelig 

Rovdyr:   

Ræv Fåtallig Almindelig 

Brud Sjælden Ualmindelig 

Grævling Fåtallig Ualmindelig 

Hovdyr:   

Rådyr Almindelig Almindelig 

Krondyr Ret almindelig Ualmindelig 

 

Tabel 2. 

Registrerede pattedyrarter i området Store Bredlund Øst ved undersøgelsen i 2015. 

Desuden er anført arternes generelle status på landsplan.  

  

Insektædere 

Almindelig spidsmus hørtes med enkelte individer flere steder i området, og 

den er formentlig ret almindelig i området. Muldvarp og pindsvin er tilsynela-

dende begge fåtalligt og spredt forekommende i området. 

   

Flagermus 

Der blev registreret to arter af flagermus, vandflagermus og sydflagermus, 

som begge er bilag IV-arter på habitatdirektivet. Arterne er nærmere gen-

nemgået og vist på oversigtskort i afsnit 8 om bilag IV-arter. 

 

Harer og kaniner 

Hare observeredes en del gange i området, hvor den tilsyneladende er for-

holdsvis almindelig. Arten har været i tilbagegang på landsplan de seneste år 

(Baagøe og Jensen, 2007), og den er nu med på den danske rødliste under ka-

tagorien ”sårbar”. Haren er dog stadig forholdsvis almindelig i mange egne af 

landet, og disse steder er harebestanden ikke truet. 
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Gnavere 

Der blev registreret enkelte rødmus, og arten er nok forholdsvis almindelig i 

området. Almindelig markmus og skovmus blev observeret med enkelte le-

vende og døde individer, og de er begge formentlig ret almindelige i området. 

Egern observeredes med enkelte individer i skovområderne, hvor arten formo-

dentlig er forholdsvis almindelig. 

 

Rovdyr     

Der observeredes enkelte individer af ræv i området, hvor den tilsyneladende 

var fåtallig. Der var en enkelt observation af brud på det store jorddige i den 

sydøstlige del af området, og arten er formentlig sjælden i hele området. I 

Nordskov Plantage fandtes spor og en enkelt jordhule, som var beboet af 

grævling, der formodentlig er fåtalligt forekommende i området.  

 

Hovdyr 

Rådyr observeredes med en del individer og spor i området, både på markerne 

og i nåletræsplantagerne, og arten er formentlig almindelig i området. Krondyr 

blev observeret med enkelte småflokke, og der var en del spor på markerne 

og i plantagerne. Arten er formodentlig relativ almindelig i området.  

 

 

 
Hare er på den danske rødliste som ”sårbar”, da den har været i tilbagegang på lands-

plan de seneste år, men er dog stadig ret almindelig mange steder. Den var tilsynela-

dende forholdsvis almindelig i området med Store Bredlund Øst. Haren er god til at 

gemme sig i græsvegetation og lave kornstubbe. Foto: 31. marts 2014. 
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11.4 Padder   

 

Der er ikke nogen vandområder i undersøgelsesområdet bortset fra et ganske 

lille og kunstigt anlagt vandhul i nærheden af ejendommen i den sydøstlige del 

af området nord for Langebjergvej. Der var dog tilsyneladende ingen paddear-

ter, som ynglede i vandhullet. 

 

Der blev observeret to rastende paddearter, butsnudet frø og lille vandsala-

mander, i den sydøstlige del af området. Begge arter observeredes kun med et 

enkelt individ i den sydligste del, og for begge arters vedkommende var det i 

nærheden af det store jorddige op til Langbjerg Skov. De to arter benytter 

muligvis jorddiget som rastested om sommeren samt til overvintring og er 

vandret hertil fra vandområder. Alle paddearter er fredet herhjemme.  

 

Stor vandsalamander er bilag IV-art og en af udpegningsarterne for det nær-

liggende EF-habitatområde nr. 49, men arten blev ikke registreret i Store 

Bredlund Øst. Den blev heller ikke fundet rastende på eller i det store jorddige 

samt på de tilgrænsende skovarealer i Langbjerg Skov. Stor vandsalamander 

synes således ikke at raste i eller nær området med Store Bredlund Øst. 

 

 

 
Butsnudet frø ynglede ikke i området Store Bredland Øst, idet der ikke er nogen natur-

lige vandområder, men et enkelt individ observeredes i den sydøstlige del i nærheden af 

det store jorddige. Dette benyttes muligvis til at gemme sig i om foråret og sommeren 

samt til overvintring om vinteren. Foto: 3. august 2015. 
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11.5 Krybdyr  

 

Ved undersøgelsen blev der kun registreret almindeligt firben, som blev obser-

veret tre steder i området med enkelte individer henholdsvis i skovbrynet 

langs Knudskov Plantage og på det udyrkede areal i den sydvestlige del. Des-

uden observeredes en del individer i den sydøstlige del, hvor der er træbe-

voksninger og åbne græsarealer. Da arten er levendefødende og dens fore-

trukne levested er åbne arealer op til skovbryn har den en del levesteder på 

randarealerne i området, især i det sidstnævnte areal. Alle krybdyrarter er 

fredet herhjemme.  

 

Bilag IV-arten markfirben blev ikke registreret i området, idet der ikke findes 

sydvendte sandskråninger, hvor markfirbenet kan lægge sine æg. Den er så-

ledes afhængig af forekomsten af sydvendte sandskrænter, som opvarmes af 

solen. Arten er fundet fåtalligt ynglende i 2012 på et hedeareal ved Brunbjerg i 

Knudskov Plantage nord for området Store bredlund Øst (Silkeborg Kommune, 

2012), jf. kortet på figur 3. 

 

 

 

Almindeligt firben var spredt forekommende i området, og den fandtes især på over-

gangsarealer mellem skovbryn og åbent terræn. Her kan den veksle mellem at blive 

opvarmet af solen og blive afkølet i skygge fra træerne. Arten var især forekommende 

på arealet i den sydøstlige del af området. Foto: 30. juni 2014. 
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11.6 Insekter  

 

Undersøgelsen af insekter var koncentreret omkring forekomsten af landinsek-

ter og især forekomsten af dagsommerfugle og biller.  

 

Sommerfugle   

Den rødlistede dukatsommerfugl blev registreret på arealet i den sydøstlige 

del af Store Bredlund Øst, jf. afsnit 10. Her blev der også fundet en række an-

dre dagsommerfuglearter, som er udbredte og ret almindelige her i landet. Det 

gælder således stregbredpande, stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, ci-

tronsommerfugl, dagpåfugleøje, nældens takvinge, græsrandøje, engrandøje, 

okkergul randøje og almindelig blåfugl. Der blev kun registreret enkelte af de 

nævnte sommerfuglearter på de øvrige arealer i undersøgelsesområdet.    

 

Biller 

Ved undersøgelsen blev der observeret en række arter af biller, hvoraf de fle-

ste er typiske for tørre naturtyper som overdrev, hede og nåleskov. Enkelte af 

disse er ualmindelige og har en spredt forekomst herhjemme. Således blev der 

af gruppen løbebiller fåtalligt fundet kratløber og violetrandet løber samt af 

gruppen torbister fåtalligt glat skarnbasse i Knudskov Plantage og arealet i den 

sydøstlige del af området. 

 

Desuden blev der fåtalligt fundet kobberguldbasse i den nordøstlige del af 

Knudskov Plantage.  Arten er speciel ved, at den lægger sine æg i tilknytning 

til myretuer af rød skovmyre, hvor billens larver lever af tuemateriale, og my-

rerne beskytter larverne under deres udvikling (Gissel og Larsen, 2012).   

 

 

 

Stregbredpande suger nektar på brandbæger på arealet i den sydøstlige del af området. 

Arten er ret udbredt og almindelig i det meste af landet. Foto: 3. august 2015.  
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12 Konklusion  

På baggrund af undersøgelsen i foråret og sommeren 2015 af de biologiske 

forhold i området Store Bredlund Øst kan der konkluderes nedennævnte med 

hensyn til naturforholdene i området. 

 

Naturarealer     

Området har et fladt terræn bortset den nordligste del i Knudskov Plantage, 

hvor den nordøstlige del er svagt bakket. Lidt mere end halvdelen af området 

er landbrugsarealer, der dyrkes intensivt (55%). Der er enkelte læhegn af nå-

le- og løvtræer mellem markerne. Desuden udgøres den nordlige og vestlige 

del af området af store arealer med nåletræsplantage, der hovedsagelig er til-

plantet med rødgran (27%). Alle plantagearealerne er fredskov. 

 

Endvidere findes der et stort areal i den sydøstlige del af området med en 

blanding af løv- og nåletræsbevoksninger med åbne steder med karakter af 

græsmarker, overdrev og græshede (15%). Herudover findes nogle små area-

ler af tilsvarende karakter med blandede træbevoksninger og åbne arealer 

med overdrev- og græshedevegetation (3%). Der er ikke nogen §3-arealer 

omfattet af naturbeskyttelsesloven, og der findes heller ingen vandløb, vand-

huller eller søer i området, der således udelukkende omfatter landarealer. 

    

EU-beskyttede arter 

Af strengt beskyttede bilag IV-arter under EF-habitatdirektivet blev der ved 

undersøgelsen fåtalligt registreret to flagermusarter: vandflagermus og sydfla-

germus. Af disse bruger vandflagermus formentlig kun skovbrynene i området 

som ledelinje i forbindelse med dens flugt til deres fourageringssted Hampen 

Sø, mens sydflagermus sporadisk jager i området og især langs skovbrynene. 

Der var ingen af de to arter som forekom at have sommerrastesteder eller 

ynglesteder i området, og deres flyveaktivitet foregik langs randarealerne.  

   

Af bilag 1-arter under EF-fuglebeskyttelsesdirektivet blev der registreret et en-

kelt ynglepar af rødrygget tornskade, som ynglede på arealet i den sydøstlige 

del af området, hvor der er en blanding af træbevoksninger og åbne græsmar-

ker. Desuden blev sortspætte, som også er bilag 1-art, registreret fourageren-

de i den nordøstligste del af området i Knudskov Plantage. Arten fouragerede i 

en myretue af rød skovmyre, idet myrer udgør dens hovedføde. Her findes og-

så enkelte gamle træstubbe, hvor sortspætten finder billelarver.  

 

Plante- og dyrelivet 

Ved undersøgelsen af vegetationen i området blev der ikke registreret nogen 

særlige plantearter, som er sjældne, fredede eller beskyttede her i landet. Det 

er kun få af de registrerede arter, der kan betegnes som ualmindelige på 

landsplan. Det er generelt nøjsomme plantearter som findes i området, idet 

jorden fra naturens side er tør, sandet og næringsfattig. Plantelivet var arts-

fattigt på landbrugsarealerne og til dels også i nåletræsplantagerne undtagen 

på lysåbne arealer. Det var kun arealet i den sydøstlige del af området, som 

havde et moderat artsrigt planteliv.  

 

Der blev registreret 47 ynglefuglearter i området, og af relativt ualmindelige 

arter på landsplan ynglede bl.a. misteldrossel, kærsanger, rødrygget tornska-

de, grå fluesnapper, halemejse, grønsisken, gråsisken og lille korsnæb. Ho-
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vedparten af arterne ynglede på arealet i den sydøstlige del af området, mens 

der var færre i nåletræsplantagerne og få på landbrugsarealerne. Af pattedyr 

blev registreret 14 arter, heraf de tidligere omtalte vandflagermus og sydfla-

germus. Desuden observeredes spredt i området en del individer af hare, som 

er med på rødlisten som ”sårbar”, da den er gået stærkt tilbage på landsplan 

de seneste år. Af andre særlige arter registreredes et enkelt individ af det lille 

mårdyr brud i den sydøstlige del af området.   

 

Der er ikke nogen naturlige vandhuller eller søer i området, og af padder blev 

der kun registreret enkelte rastende individer af butsnudet frø og lille vand-

salamander på arealet i den sydøstlige del. Af krybdyr blev registreret enkelte 

individer af almindeligt firben langs skovbryn og åbne arealer i nåletræsplan-

tagerne samt arealet i den sydøstlige del af området. Af landinsekter ynglede 

dukatsommerfugl, som er på den danske rødliste som ”næsten truet”, på 

arealet i den sydøstlige del. Her fandtes en del andre dagsommerfuglearter og 

insektarter. I den nordøstligste del af Knudskov Plantage fandtes den ualmin-

delige billeart kobberguldbasse, som er knyttet til myretuer af rød skovmyre.   

 

Natura 2000 område  

I nærheden af området Store Bredlund Øst findes Natura 2000-område nr. 53, 

som består af habitatområde nr. 49 og fuglebeskyttelsesområde nr. 34. Den 

nærmeste del af Natura 2000-området findes mindre end ½ km fra den syd-

østlige del af området med Store Bredlund Øst, jf. figur 5 og 6. I habitatområ-

de nr. 49, Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov, er 

udpegningsarterne bl.a. bilag IV-arterne stor vandsalamander og damflager-

mus. De to arter blev ikke registreret ved undersøgelsen, og de har formentlig 

hverken raste- eller fourageringssteder i Store Bredlund Øst. Det gælder også 

for stor vandsalamander med hensyn til overvintringssteder.  

 

I fuglebeskyttelsesområde nr. 34, Skovområder syd for Silkeborg, omfatter 

udpegningsarterne en række fuglearter, hvoraf kun hvepsevåge, stor hornug-

le, sortspætte og rødrygget tornskade er relevante for området med Store 

Bredlund Øst. Af disse arter blev, som tidligere nævnt, rødrygget tornskade 

fundet ynglende med et enkelt par i den sydøstlige del af området. Desuden 

observeredes, at sortspætte fouragerede i den nordøstlige del af Knudskov 

Plantage, som rummer myretuer af rød skovmyre og gamle træstubbe, idet 

sortspættens hovedføde består af myrer og billelarver. De to andre udpeg-

ningsarter, hvepsevåge og stor hornugle, blev ikke registreret.    

 

Samlet konklusion 

Undersøgelsen har samlet vist, at arealet i den sydøstlige del af området er 

det biologisk mest værdifulde areal med hensyn til plante- og dyreliv. Her yng-

ler bl.a. rødrygget tornskade, der er bilag 1-art under fuglebeskyttelsesdirekti-

vet, og rødlistearten dukatsommerfugl. Bilag IV-arten under habitatdirektivet 

stor vandsalamander blev ikke registreret ved undersøgelsen, men såfremt 

den har raste- og overvintringssteder, vil det være i dette område. Nåletræs-

plantagerne ligger langs yderkanten af området og er biologisk kun moderat 

værdifulde, men skovbrynene kan dog fungere som ledelinjer og fouragerings-

steder for flagermus, og i Knudskov Plantage findes fourageringssteder for bi-

lag 1-arten sortspætte. Landbrugsarealerne udgør størstedelen af området, og 

de har en ringe biologisk værdi med hensyn til plante- og dyreliv.   
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