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1 Sammenfatning 

I 2013 er der gennemført en undersøgelse af ynglefuglebestanden i Kulsø, 

som er en næringsrig og middeldyb sø ved Bryrup i Silkeborg Kommune. Der 

er huse og en efterskole omkring søen, hvor der periodevis er sejlads med bå-

de. Til sammenligning er der også undersøgt ynglefuglebestanden i den nær-

liggende Kvindsø, som minder meget om Kulsø med hensyn til størrelse, dyb-

de og naturforhold. Der er ingen huse omkring Kvindsø og kun lidt sejlads. 

 

Både Kulsø og Kvindsø er beliggende i internationalt beskyttede naturområder 

under EU. Begge søer ligger således i et fuglebeskyttelsesområde, hvor leve-

stederne for en række fuglearter skal beskyttes. Det gælder bl.a. isfugl, som 

yngler i området med Kulsø. Desuden ligger de to søer i et habitatområde, 

som ud over en række naturtyper skal beskytte damflagermus og odder. Un-

dersøgelsen har derfor også omfattet disse to pattedyrarter. 

 

Undersøgelsen i 2013 har vist, at der i Kulsø og Kvindsø ynglede en del vand-

fuglearter, men antallet af ynglepar af de enkelte arter var ret lavt i forhold 

søernes størrelse. Dette skyldes især, at begge søer har en forholdsvis smal 

rørsump langs størstedelen af søbredden som følge af, at der er stejle 

søskrænter tæt på bredden. Der er derfor begrænsede redemuligheder for 

vandfuglene samtidig med, at der kun er få lavvandede arealer med gode og 

lettilgængelige fourageringssteder som i søer med en lav vanddybde. 

 

Ynglefuglebestanden i Kulsø og Kvindsø var forholdsvis ens med hensyn til 

ynglearter og antallet af ynglepar, idet der dog var lidt flere ynglende lappe-

dykkere og ænder i Kvindsø i forhold til Kulsø. Der er mest færdsel omkring 

Kulsø og sejlads på søen, og det kan være en medvirkende årsag til lidt færre 

ynglefugle i søen end i Kvindsø. Dette har tilsyneladende ikke nogen afgørende 

indflydelse på ynglefuglebestandens størrelse, som i begge søer i langt højere 

grad er bestemt af søernes naturgivne forhold. Hvis færdslen var af afgørende 

betydning, ville der være langt flere ynglepar i Kvindsø end i Kulsø. 

 

De seneste 15-20 år har ynglefuglebestanden ændret sig i Kulsø og Kvindsø, 

idet der er blevet færre ynglepar af toppet lappedykker og blishøne i begge 

søer. Denne udvikling skyldes især en ændring af søernes miljøtilstand, hvilket 

har ændret fødeforholdene for de to vandfuglearter. Kulsø og Kvindsø var tid-

ligere stærkt næringsrige søer, der havde uklart vand med mange småfisk og 

få rovfisk. Toppet lappedykker lever især af små fisk, og havde derfor tidligere 

gode fødeforhold. I de seneste år er begge søer blevet mindre næringsrige og 

mere klarvandede med undervandsplanter, så der nu er langt flere rovfisk og 

færre småfisk og dermed dårligere fødeforhold for toppet lappedykker. 

 

Blishøne lever fortrinsvis af vandplanter, og dens foretrukne føde er især 

grønne trådalger, som er bløde og let fordøjelige. Dengang Kulsø og Kvindsø 

tidligere var stærkt næringsrige, var der mange trådalger i begge søer og gode 

fødeforhold for blishønen. I takt med at søerne er blevet mindre næringsrige, 

er mængden af trådalger også blevet reduceret, så der er blevet mindre af 

blishønens foretrukne fødeemne, hvorfor antallet af ynglepar gradvis er faldet. 

Såfremt menneskelige forstyrrelser var af afgørende betydning for forekom-

sten af blishøne og toppet lappedykker, ville der stadigvæk være en del yngle-

par af de to arter i Kvindsø, men dette er ikke tilfældet. 
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Undersøgelsen i 2013 viste også, at der i perioden maj-oktober generelt var 

en del flere rastende vandfugle i Kvindsø i forhold Kulsø af ænder, specielt 

gråand samt af toppet lappedykker. For de øvrige vandfuglearter var der ikke 

større forskel i antallet af rastende fugle mellem de to søer. De flere rastende 

fugle i Kvindsø tyder på, at de her var mindre forstyrret af menneskelige akti-

viteter, da fødeforholdene forekom at være ens i de to søer. Det var dog van-

skeligt at vurdere i hvor høj grad forstyrrelser i Kulsø medførte, at vandfugle 

søgte over i Kvindsø. Der var blandt andet nogle af vandfuglene, som skiftevis 

fouragerede i de to søer, herunder gråand. 

 

Med hensyn til de tre nævnte arter som skal beskyttes i de to internationale 

naturområder viste undersøgelsen, at isfugl har en forholdsvis stabil bestand i 

området med Kulsø og Kvindsø med mindst 2 ynglepar. Desuden findes dam-

flagermus og odder fåtalligt i området. Isfugl og damflagermus synes ikke at 

blive væsentligt forstyrret i området med Kulsø, mens det er vanskeligt at 

vurdere i hvilken grad odder forstyrres. Under alle omstændigheder synes is-

fugl at have en gunstig bevaringsstatus i området. 

 

 

  
Kulsø er en næringsrig sø med forholdsvis klart vand. Søen er omgivet af bakker med 

løv- og nåleskov. Foto: 3. juni 2013. 
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2 Baggrund og formål med undersøgelsen 

Baggrunden for undersøgelsen 

Silkeborg Kommune har fået henvendelse fra lokale beboere ved Kulsø om, at 

der tilsyneladende er sket en markant tilbagegang i ynglefuglebestanden i og 

omkring Kulsø, især med hensyn til vandfugle i søen. I følge beboerne og loka-

le ornitologer er tilbagegangen hovedsagelig sket som følge af, at Lystruphave 

ved Kulsø er gået fra at være Indre Missions hotel til at være friskole (Ly-

struphave Efterskole), idet udvidelser af friskolen og nogle af aktiviteterne på 

skolen ifølge de førnævnte har været skadelig for især ynglende vandfugle i 

søen. 

 

Kulsø og arealerne omkring søen, herunder Lystruphave Efterskole, ligger in-

denfor EF-fuglebeskyttelsesområde F34, som har følgende arter som udpeg-

ningsgrundlag: Hvepsevåge, stor hornugle, isfugl, sortspætte, hedelærke og 

rødrygget tornskade. Desuden ligger Kulsø og de omgivende arealer indenfor 

EF-habitatområde H49, hvor udpegningsgrundlaget uden over en lang række 

naturtyper er damflagermus og odder. Silkeborg Kommune ønsker en registre-

ring af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø for at kunne vurdere, i hvilket 

omfang ynglefuglene er gået tilbage, og hvad der er årsagen til dette. 

 

Formålet med undersøgelsen 

Formålet med undersøgelsen i 2013 har således været følgende: 

 

 Registrere ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø, herunder især med 

fokus på ynglende vandfugle i søen og ynglearter på udpegningsgrund-

laget for fuglebeskyttelsesområdet. 

 

 Vurdere miljøtilstanden og de biologiske forhold i Kulsø samt udviklin-

gen i disse forhold de seneste år for at kunne relatere dette til udvik-

lingen i ynglefuglebestanden. 

 

 Undersøge for tilstedeværelsen i Kulsø og de omgivende arealer af bi-

lag IV-arterne odder og damflagermus, som begge er på udpegnings-

grundlaget for habitatområdet med Kulsø. 

 

Kvindsø ligger helt tæt på Kulsø og minder både i størrelse og naturforhold om 

denne. Der er ikke særlig meget menneskelig aktivitet i og omkring Kvindsø, 

og ynglefuglebestanden i søen er derfor også registreret ved nærværende un-

dersøgelse i 2013 for at kunne sammenligne de to søers fuglebestande. Even-

tuelle forskelle i ynglefuglebestanden mellem de søer kan derfor muligvis rela-

teres til menneskelige aktiviteter i og ved søerne. 
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3 Beliggenhed af Kulsø og tilhørende vandområder 

Beliggenheden af Kulsø fremgår af figur 1. 

 
Figur 1. 

Beliggenhed af Kulsø i Midtjylland. Søen ligger vest for Bryrup og øst for landsbyen 

Vrads. Kulsø er en del af Salten Å-systemet, der udmunder i Salten Langsø.  

 

Kulsø ligger i Midtjylland i Silkeborg Kommune. Søen ligger vest for Bryrup og 

øst for landsbyen Vrads. Kulsø hører til Salten Å-systemet, der udmunder i 

Salten Langsø, der er en del af Gudenå-systemet, figur 1. 

 

Landskabet i det midtjyske er stærkt bakket med mange søer, og det kaldes 

også det Midtjyske Søhøjland. Kulsø ligger i en tunneldal, der strækker sig i 

nordvestlig retning, og som omfatter flere søer. 

 

Jordbunden i oplandet til Kulsø og de øvrige søer i tunneldalen er leret og san-

det, og søerne har således oprindelig været moderat næringsrige. Oplandet til 

søerne består af en blanding af løvskov, nåleskov og ret få landbrugsarealer i 

et ret bakket terræn.   
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Figur 2. 

I den øvre del af Salten Å-systemet i tunneldalen ved Bryrup ligger fire søer, som er 

forbundne med vandløb. Det omfatter Karlsø, Bryrup Langsø, Kvindsø og Kulsø.  

 

Kulsø ligger i den øverste del af Salten Å-systemet, der syd for Bryrup udgøres 

af fire søer, som er indbyrdes forbundne med vandløb. Det omfatter Karlsø, 

Bryrup Langsø, Kvindsø og Kulsø, figur 2. 

 

Vandet fra Bryrup Langsø løber via Bryrup Å til Kvindsø og herefter videre til 

østenden af Kulsø. Herudover modtager Kulsø vand via et lille vandløb fra syd i 

østenden. Afløbet fra søen sker via Lystrup Å, der løber mod nord og udmun-

der i Salten Å. Desuden findes et lille afløb i vestenden af Kulsø, som løber til 

mosearealerne vest for søen. 

 

Det fremgår af kortet, at landskabet omkring Kulsø og Kvindsø er bakket og 

især består af skovarealer, som omfatter både løv- og nåleskov. Desuden fin-

des lidt hedearealer omkring de to søer samt sumpede mosearealer op til 

vestenden af Kulsø. Øst for Kvindsø findes endvidere landbrugsarealer. Det ses 

i øvrigt at veteranjernbanen (Bryrupbanen) mellem Bryrup og Vrads, løber 

langs sydbredden af både Kulsø og Kvindsø. 
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Figur 3. 

Luftfoto fra 2012 som viser beliggenheden af og landskabsforholdene omkring de fire 

søer i tunneldalen ved Bryrup. Det omfatter Karlsø, Bryrup Langsø, Kvindsø og Kulsø. 

 

De overordnede landskabs- og naturforhold omkring søerne ved Bryrup frem-

går af det viste luftfoto fra 2012, figur 3.  

 

Landskabet omkring Kulsø og Kvindsø består således hovedsagelig af skovare-

aler, og der er kun landbrugsarealer ned mod den østlige del af Kvindsø. Om-

kring Bryrup Langsø og Karlsø består landskabet hovedsagelig af landbrugs-

arealer og i mindre grad af skovarealer. Desuden støder Bryrup by op til nord-

bredden af Bryrup Langsø.  



Ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 9/41  

 

4 Beskrivelse af Kulsø og omgivelserne  

I det følgende er givet en beskrivelse af naturforholdene i Kulsø og omgivel-

serne omkring søen, herunder i Kvindsø.  

 

Naturforholdene i Kulsø og Kvindsø 

På figur 4 er vist dybdekort for Kulsø og Kvindsø samt hovedvandløbene til og 

fra de to søer. 

 

 
Figur 4. 

Dybdekort for Kulsø og Kvindsø samt søernes største til- og fraløb. Dybdeopmålingerne 

er fra juli 1972, og kortet er fra Århus Amtskommune (1979).  

 

Det største tilløb til Kvindsø er Bryrup Å, som kommer fra Bryrup Langsø og 

løber til den østlige del af Kvindsø. Herfra løber vandet videre til den østlige 

del af Kulsø, hvorfra afløbet sker via Lystrup Å mod nord til Salten Å. Desuden 

ses, at veteranjernbanen mellem Bryrup og Vrads løber langs sydbredden af 

både Kulsø og Kvindsø. Endvidere er vist beliggenheden af Lystrup Have, der 

nu er efterskole, langs nordbredden af Kulsø.    

 

I tabel 1 er vist dybde-, areal- og volumenforhold for Kulsø og Kvindsø i 1972. 

 

Sø Kulsø Kvindsø 

Søens areal (ha) 16,4 15,4 

Største vanddybde (m) 2,8 2,5 

Gennemsnitlig vanddybde (m) 1,9 1,8 

Søens volumen (m3) 308.000 274.000 

Vandets middelopholdstid (døgn) 11 10 

 

Tabel 1. 

Dybde-, areal- og volumenforhold samt søvandets middelopholdstid for Kulsø og Kvind-

sø i juli 1972. Data er fra Århus Amtskommune (1989). 

 

De to søer ligner således hinanden meget med hensyn til både areal-, dybde- 

og volumenforhold. Desuden er søvandets gennemsnitlige opholdstid næsten 

den samme. Søbassinerne udformning ligner også hinanden en del, idet Kulsø 

dog generelt har lidt stejlere søskrænter langs bredden i forhold til Kvindsø. I 
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begge søer løber dybdekurven for 1-meter dog ret tæt på bredden, og den 

lavvandede del af bredzonen er derfor ret smal.  

 

Dette er hovedårsagen til, at der kun findes en forholdsvis smal rørsump langs 

hovedparten af bredden i de to søer. Det er kun i vest- og østenden af Kulsø, 

at der findes en bredere rørsump bestående af sammenhængende bevoksnin-

ger af tagrør. I den vestligste del af søen findes desuden udstrakte og sam-

menhængende bevoksninger af åkander.  

 

Kulsø og Kvindsø er begge næringsrige søer, som ligner hinanden med hensyn 

til vandets klarhed og næringsstofindhold. I 1987 havde søvandet i de to søer 

således næsten samme gennemsnitlige sigtdybde om sommeren på ca. 1 me-

ter, og søvandets gennemsnitlige indhold af fosfor for hele året var 0,15 mg/l 

for Kulsø og 0,17 mg/l for Kvindsø (Århus Amtskommune, 1989). Begge søer 

var således stærkt næringsrige, hvilket især skyldtes tilledning af husspilde-

vand via tilløbet Bryrup Å. 

 

Den forholdsvis lave sigtdybde om sommeren i både Kulsø og Kvindsø bevir-

kede, at der næsten ingen undervandsplanter fandtes i de to søer i 1987. Det-

te var også en følge af en smal bredzone, der var bevokset med en tæt rør-

sumpvegetation. Der var således ikke plads og lys nok til undervandsplanter-

ne. I de efterfølgende år er der sket en reduktion i tilførslen af spildevand til 

begge søer, så vandet er blevet mere klart, men det er først efter 2007, at der 

er kommet en del undervandsplanter i begge søer. Denne udvikling er der 

nærmere redegjort for i afsnit 9.  

 

Omgivelserne omkring Kulsø og Kvindsø 

De bakkede arealer omkring Kulsø består fortrinsvis af skov, der på de nær-

meste arealer langs søen især udgøres af løvtræer og i mindre grad af nåle-

træer. Løvtræsbevoksningerne udgøres hovedsagelig af bøg og eg, mens de 

helt tæt på søen udgøres af pil. Nåletræsbevoksningerne består især af rød-

gran. Bakkearealerne omkring søen består for størstedelens vedkommende af 

nåletræsplantage, hvor der især vokser forskellige arter af grantræer. Spredt 

findes bevoksninger af bøg, eg og birk. I Velling Skov øst og nordøst for Kulsø 

er der dog store arealer med gammel bøgeskov. Op til den vestlige del af søen 

findes mosearealer med tagrørsbevoksninger og pilekrat samt hedearealer.  

 

Lystruphave Efterskole ligger nord for Kulsø og er etableret i 2001, hvor den 

blev indrettet i Indre Missions tidligere hotelbygninger. Herudover findes der 

langs vest- og nordvestbredden af søen enkelte helårsboliger og fritidshuse. 

Efterskolen omfatter et område på 11½ hektar med en række bygninger samt 

græsarealer og skovarealer (Them Kommune og Naturplan, 2006). Efterskolen 

benytter Kulsø til forskellige aktiviteter som sejlads med kanoer, svømning, 

lystfiskeri og biologiundervisning. Desuden benytter efterskolen arealerne om-

kring Kulsø til vandre- og løbeture på eksisterende grusveje og stier. Nogle af 

helårsboligerne og fritidshusene fisker og sejler også på søen med robåde.        

 

De bakkede arealer omkring Kvindsø består især af løv- og nåleskov samt 

langs søen pilekrat. Nord og øst for søen findes overdrevarealer samt nordøst 

for dyrkede marker. Der er ingen huse på de nærmeste arealer ned til søen, 

og der foregår kun lidt fiskeri i søen med enkelte både. Der er således markant 

færre menneskelige aktiviteter i og omkring Kvindsø i forhold til Kulsø.    
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Figur 5. 

Kulsø og de nærmeste omgivelser. Der er høje bakker med skov langs størstedelen af 

søen. Op til vestenden af søen findes mose- og hedearealer.  

 

 
Figur 6. 

Luftfoto fra 2012 af Kulsø og de nærmeste omgivelser. Der er en forholdsvis smal rør-

sump langs størstedelen af søen bortset fra i vest- og østenden, hvor der findes en del 

sammenhængende bevoksninger af tagrør. I den vestligste del af søen findes udstrakte 

bevoksninger af åkander.  
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Kulsø er en næringsrig og forholdsvis klarvandet sø, som er omgivet af bakkede arealer 

med løv- og nåleskov.  Der er en smal rørsump langs størstedelen af søen. Her er det 

den nordlige del af søen set fra øst mod vest. Foto: 3. juni 2013.  

 

 

 
Omkring Kulsø ligger enkelte helårshuse, sommerhuse og Lystruphave Efterskole. Her 

ses efterskolens hovedbygning til venstre og et helårshus til højre langs nordbredden.  

Billedet viser i øvrigt den østlige del af søen. Foto: 3. juni 2013. 
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Løvskoven vokser flere steder helt ned til Kulsø, så der langs søbredden kun er et smalt 

bælte med pilebuske og rørsump. Her er det langs sydbredden set fra øst mod vest. Fo-

to: 3. juni 2013.  

 

 

 
I den vestligste del af Kulsø findes store sammenhængende bevoksninger af åkander. I 

baggrunden ses mosearealer med pilekrat, som støder op til vestbredden af søen, der 

her er set fra øst mod vest. Foto: 3. juni 2013. 
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Kvindsø er en næringsrig og ret klarvandet sø, der er omgivet af bakkede arealer med 

løv- og nåleskov. Langs en del af søen findes elleskov. Her er det den nordlige del af 

søen set fra vest mod øst. Foto: 3. juni 2013.  

 

 

 
Den vestlige og nordlige del af Kvindsø, der her er set fra syd mod nord. Der er løv- og 

nåletræer langs størstedelen af søen og ingen huse. I forgrunden ses bevoksninger af 

tagrør. Foto: 3. juni 2013. 
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Kvindsø har en smal rørsump langs størstedelen af bredden, og den er domineret af 

tagrørsbevoksninger. Rørsumpen er smal, da der er stejle søskrænter tæt på bredden. 

Her er det den sydlige del af søen set fra vest mod øst. Foto: 26. maj 2013.  

 

 

 
Veteranjernbanen mellem Bryrup og Vrads løber langs sydbredden af Kvindsø, der her 

ses fra vest mod øst. Jernbanen løber også langs sydbredden af Kulsø. Veterantoget 

forstyrrer ikke vandfuglene i de to søer, idet fuglene har vænnet sig til det langsomme 

damptog. Foto: 26. maj 2013. 
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5 Internationale beskyttelsesområder 

Fuglebeskyttelsesområde 

Kulsø og arealerne omkring søen ligger indenfor EF-fuglebeskyttelsesområde 

F34 (Skovområde syd for Silkeborg), hvis afgrænsning er vist på figur 7. 

 
Figur 7 

Kulsø og Kvindsø samt omkringliggende arealer ligger i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 

F34 (Skovområde syd for Silkeborg). Fuglebeskyttelsesområdet omfatter en del af det 

Midtjyske Søhøjland med skove og søer. 

 

Fuglebeskyttelsesområdet har følgende arter som udpegningsgrundlag: Hvep-

sevåge, stor hornugle, isfugl, sortspætte, hedelærke og rødrygget tornskade. 

Disse arter yngler således i området, og fuglebeskyttelsesdirektivet har til 

formål, at beskytte levestederne for disse arter. 
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Habitatområde 

Kulsø og arealerne omkring søen ligger også inden for EF-habitatområde H49 

(Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov), hvis afgræns-

ning er vist på figur 8. 

 

Figur 8. 

Kulsø og Kvindsø ligger i EF-habitatområde nr. H49 (Sepstrup Sande, Vrads Sande, Vel-

ling Skov og Palsgård Skov). Habitatområdet omfatter en del af det Midtjyske Søhøjland 

med skove og søer. 

 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er ud over en lang række forskellige 

naturtyper arterne damflagermus og odder, som begge er på bilag IV under 

EF-habitatdirektivet, dvs. strengt beskyttede arter hvis levesteder ikke må for-

ringes eller ødelægges. Habitatdirektivet har således til formål at beskytte na-

turtyperne og disse to arter. Damflagermus og odder er begge relevante for 

Kulsø og de omkringliggende arealer. 

  



Ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 18/41  

 

6 Undersøgelsens omfang og metoder  

Tidspunkt for undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført af Per Nissen Grøn, Orbicon A/S, i perioden 

maj–oktober 2013. Det omfatter følgende 11 dage i denne periode: 18. maj, 

26. maj, 3. juni, 15. juni, 24. juni, 8. juli, 22. juli, 24. juli, 26. august, 24. 

september og 30. oktober. 

 

Området som er undersøgt 

Undersøgelsesområdet har omfattet Kulsø og de omgivende arealer op til en 

afstand af ½ km fra søen. Desuden har det indbefattet den nærliggende 

Kvindsø, hvis fuglebestand er sammenlignet med bestanden i Kulsø. 

 

Registrering af yngle- og rastefugle 

Yngle- og rastefugle i Kulsø og på de omgivende arealer er registreret ved 

hjælp af kikkert og teleskop fra observationssteder langs søen samt ved van-

dring langs hele søen og på de omgivende arealer. I den forbindelse er yngle-

fuglene indtegnet på luftfotos fra 2012 over området. Dette har omfattet alle 

fugle, som har udvist typisk yngleadfærd, bl.a. i form af territorialadfærd og -

sang, eller som er observeret med rede eller unger. 

 

Der er gennemført undersøgelser i tidsperioder fra tidlig morgen til sen aften 

af hensyn til de forskellige fuglearters adfærd, herunder fouragerings- og 

sangaktivitet. Generelt er en art kun regnet som ynglefugl, hvis den er regi-

streret mindst tre gange på samme sted i løbet af undersøgelsesperioden, eller 

der eventuelt er registreret rede eller unger af arten. Yngle- og rastefuglene i 

Kvindsø er optalt på samme måde som i Kulsø. 

 

Undersøgelse af naturtilstanden i Kulsø 

Miljøtilstanden og de biologiske forhold i Kulsø er undersøgt ved, at der er fo-

retaget en registrering af vegetationen i søen i form af forekomst og udbredel-

se af rørsump-, flydeblads- og undervandsvegetation. Dette er dels foretaget 

fra bredden og dels i juli fra båd, hvor vandplanternes udbredelse i søen er re-

gistreret ved hjælp af en lang rive og vandkikkert. I den forbindelse er vandets 

klarhed også noteret. 

 

Desuden er der registreret, om der findes et artsrigt eller artsfattigt smådyrsliv 

i søen samt om der findes store eller små tætheder smådyr. Dette er gjort i 

felten, hvor smådyrene er indfanget med en vandketsjer og hældt op i et 

vandkar. Forekomsten af vegetation og smådyr er med til at bestemme yng-

lemulighederne for de vandtilknyttede fuglearter. Vegetation og smådyr i 

Kvindsø er undersøgt på samme måde som i Kulsø.  

 

Registrering af odder og damflagermus 

Der er observeret efter odder i Kulsø og Kvindsø samt de tilhørende vandløb. 

Desuden er arten eftersøgt på de tilgrænsende landarealer samt broer til disse 

vandområder med hensyn til forekomst af spor, ekskrementer mv. For dam-

flagermus vedkommende er registreringen sket om aftenen ved hjælp af en 

flagermusdetektor, som kan registrere flagermus sonarskrig. I forbindelse med 

registreringen er forekomsten af øvrige flagermusarter også noteret. 
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I øvrigt er der i forbindelse med registreringen af de nævnte biologiske forhold 

noteret, om der har været menneskelige aktiviteter på søerne i form af sej-

lads, lystfiskeri mv. 

 

Fotos fra området 

Der er i forbindelse med undersøgelsen taget en række elektroniske fotos af 

undersøgelsesområdet, herunder især af forholdene i og omkring Kulsø. 

 

Oplysninger om ynglefugle 

Tilgængelige databaser på nettet med fugleregistreringer er gennemgået med 

henblik på oplysninger om tidligere års yngle- og rastefugle i og omkring Kul-

sø. Det gælder specielt DOF-basen under Dansk Ornitologisk Forening. 

 

 

 
Bryrup Å på strækningen mellem Kulsø og Kvindsø med Skåning Bro i baggrunden. Is-

fugl ynglede i en i skrænt ned mod åen, hvor den havde gravet sit lange redehul ind i 

skrænten. Foto: 3. juni 2013. 
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7 Ynglefuglebestanden 

7.1 Samlet oversigt 

 

I tabel 2 er vist resultatet af optællingen af ynglefuglebestanden i Kulsø og 

Kvindsø i 2013. 

 

Ynglefugleart Kulsø Kvindsø 

Knopsvane 1 par - 

Toppet lappedykker - 2 par 

Gråand 3 par 5 par 

Troldand - 1 par 

Grønbenet rørhøne 1 par 1 par 

Vandrikse 1 par 1 par 

Isfugl 1 par 1 par 

Rørsanger 10 par 11 par 

 

Tabel 2. 

Ynglefuglebestanden i Kulsø og Kvindsø i 2013. 

 

Det ses, at der er forholdsvis stor overensstemmelse i ynglebestanden mellem 

de to søer, hvilket gælder både med hensyn til arter og antal ynglepar. De 

væsentligste forskelle er, at knopsvane kun ynglede i Kulsø, mens toppet lap-

pedykker og troldand kun ynglede i Kvindsø. For de øvrige ynglearter var der 

næsten det samme antal ynglepar i de to søer bortset fra, at gråand havde lidt 

flere par i Kvindsø end i Kulsø. 

 

Ynglebestanden i Kulsø og Kvindsø er mere eller mindre typisk for moderat 

dybe og næringsrige søer med en relativ smal rørsump langs bredden og stejle 

søskrænter tæt på land. Det medfører bl.a., at vandfuglene har begrænsede 

redemuligheder, og at nogle af arterne ikke har lettilgængelige fødeforhold. 

Lavvandede søer med en bred rørsump, vige, holme mv. har som regel bedre 

rede- og fødemuligheder, hvorfor ynglefuglebestanden ofte er langt større bå-

de med hensyn til antal arter og par. 

 

Forekomsten af ynglende isfugl er en følge af, at der i tilknytning til de to søer 

findes skrænter, hvori den kan grave et langt redehul. Tilstedeværelsen af en 

del ynglepar af rørsanger i begge søer skyldes forekomsten af en del tagrørs-

bevoksninger i begge søer, idet arten næsten kun yngler i denne naturtype. 

 

7.2 Ynglefuglebestanden i Kulsø 

I det følgende er omtalt de enkelte arter af ynglefugle i Kulsø i 2013. 

 

Knopsvane 

Der var 1 par, som havde deres rede i den østlige del af søen, hvor der findes 

store og sammenhængende bevoksninger af tagrør. Hunnen var i god konditi-

on, og parret fik 6 unger, som første gang blev observeret svømme rundt i sø-

en den 3. juni. På de følgende observationsdage i perioden juni til september 

blev svanerne efterfølgende observeret både i Kulsø og Kvindsø, idet de veks-

lede mellem de to søer med hensyn til fødesøgning. 
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Der blev observeret 2 voksne og 5 unger den 22. juli, og en enkelt af svane-

ungerne var død midt i juli. Den 24. juli observeredes kun den voksne hun og 

5 unger, idet hannen lå død i rørsumpen i den nordøstlige del af søen den 23. 

juli, ifølge de lokale beboere. Årsagen til dens død var ikke nærmere kendt. 

Den 24. september blev hunnen observeret med kun 4 store unger og endnu 

enkelt unge var død. Alle svanerne var trukket væk den 30. oktober, idet sva-

neunger normalt kan flyve omkring 1 måned før dette tidspunkt. 

 

Svaner lever hovedsagelig af vandplanter, og især af undervandsplanter. Sva-

nerne havde derfor forholdsvis gode fødemuligheder i både Kulsø og Kvindsø, 

idet der var en del undervandsplanter i begge søer langs rørsumpen af især 

vandpest og kruset vandaks. Svanerne observeredes dog også fouragere i rør-

sumpen efter sumpplanter, og i Kulsø sås de ofte i den vestlige del, hvor der 

er mest lavvandet og udbredte åkandebevoksninger. 

 

Gråand  

I maj måned var der 3 par, hvoraf de to par ynglede i rørsumpen i den østlige 

del af søen, mens det sidste par ynglede i rørsumpen i den vestlige del. Der 

var ingen af parrene som havde ynglesucces, idet der ikke blev observeret no-

gen ællinger. Gråanden er meget alsidig i fødevalget, men i søer lever den 

især af vandplantedele samt også i betydelig grad af smådyr i vandet. Den har 

derfor rimelig gode fødemuligheder i Kulsø. 

 

Grønbenet rørhøne   

Ynglede med et enkelt par i den vestligste del af Kulsø i tilknytning til det 

sumpede moseareal med tagrør og pilekrat. Dette er artens foretrukne yngle-

sted i store søer som Kulsø, men den foretrækker normalt at yngle i mindre 

vandområder. Der blev ikke observeret nogen unger, men det kan muligvis 

skyldes, at de var blevet ædt af gedder, som der findes en del af i søen. Grøn-

benet rørhøne lever mest af smådyr, som den finder både på land, i rørsum-

pen eller på vandoverfladen, men den tager også en del planteføde, især frø. 

 

Vandrikse  

Der ynglede et enkelt par i moseområdet med tagrørsbevoksninger i den vest-

ligste del af Kulsø. Den lever et skjult tilværelse i tagrørsbevoksningerne, og 

den ses sjældent frit fremme, men registreres som regel på dens karakteri-

stiske stemme, der lyder som et grisehyl. Parrets ynglesucces i Kulsø er ikke 

kendt som følge af dens skjulte levemåde. Arten æder alle mulige smådyr 

samt planteføde. 

 

Isfugl  

Isfugl er forholdsvis sjælden her i landet som helhed og har sin hovedudbre-

delse i Øst- og Midtjylland, hvor den findes i søer og vandløb. Her lever den af 

små fisk og graver et dybt redehul i skrænter langs vandområderne. Isfuglen 

havde et enkelt ynglepar i tilknytning til Kulsø, idet den ynglede i skrænten 

langs Bryrup Å, der løber fra Kvindsø til Kulsø. Parret observeredes jage i beg-

ge søer og åen samt i afløbet fra Kulsø, Lystrup Å. 

 

Isfugleparret havde formentlig ret gode fødeforhold, idet der observeredes en 

del små fisk i de nævnte søer og vandløb. Den ene af isfuglene sås flere gange 

sidde på en bådebro i den østlige del af Kulsø. I begyndelsen af juli observere-

des en ungfugl i Kulsø, men den samlede ynglesucces er ikke kendt. I øvrigt 
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ynglede isfugl med et enkelt par i Lystrup Å nord for Kulsø i Snapegård Skov, 

før åen løber ud i Salten Å. Dette par er ikke regnet med under ynglefuglebe-

standen for Kulsø. 

 

Rørsanger 

Rørsanger findes næsten udelukkende ynglende i bevoksninger af tagrør. I 

Kulsø var der 10 par, hvoraf de fleste fandtes i tagrørsbevoksningerne i den 

vestlige og østlige del af søen. Begge steder findes større sammenhængende 

bevoksninger. Rørsanger lever af insekter, og den er almindelig i hele landet, 

hvor der er tagrørsbevoksninger i tilknytning til vandområder. Reden anbrin-

ges mellem tagrørsstængler. 

 

7.3 Ynglefuglebestanden i Kvindsø 

I det følgende er omtalt de enkelte arter af ynglefugle i Kvindsø. 

 

Toppet lappedykker 

Toppet lappedykker havde 2 par i Kvindsø, hvoraf kun det ene par havde yng-

lesucces, og observeredes med to unger i juli måned. I midten af maj opholdt 

det andet par sig i Kulsø, men flyttede herefter over i Kvindsø, men havde til-

syneladende ikke ynglesucces, idet parret ikke blev observeret med unger. Ef-

ter yngletiden opholdt dette par sig periodevis igen i Kulsø.  

 

Toppet lappedykker lever hovedsagelig af små fisk, men kan også æde små-

dyr. Arten synes derfor at have forholdsvis gode fødemuligheder i både Kulsø 

og Kvindsø, men muligvis er rørsumpen generelt for smal til, at der er veleg-

nede ynglesteder. Desuden mangler søerne holme og vindbeskyttede vige, 

som ofte anvendes som ynglesteder. 

 

Gråand   

I maj var der 5 ynglepar af gråand, men det var tilsyneladende kun to af par-

rene, som havde ynglesucces og blev observeret med enkelte ællinger. I juni 

og juli blev der ikke registreret nogen ællinger eller unge gråænder, hvilket 

kunne tyde på en ringe eller manglende ynglesucces.  

 

Troldand 

Der ynglede et enkelt par af troldand, som observeredes med 3 ællinger i slut-

ningen af juni og begyndelsen af juli, hvorefter ællingerne ikke blev registreret 

efterfølgende. Troldand lever især af små snegle og muslinger, som de dykker 

ned efter på bunden og på undervandsplanter, men den æder også andre 

smådyr i vandet og små fisk. Fødeforholdene forekommer derfor at være for-

holdsvis gode for arten både i Kvindsø og Kulsø med den nuværende under-

vandsvegetation og mængden af små snegle og muslinger. 

 

Grønbenet rørhøne 

Der var et enkelt par af grønbenet rørhøne, men ynglesuccessen er ikke nær-

mere kendt, idet arten fører en ret skjult tilværelse i rørsump og pilekrat, så 

det kan være vanskeligt at registrere fuglene og deres unger. Den manglende 

observation af unger kunne dog tyde på en ringe eller manglende ynglesucces 

som følge af bl.a. de mange gedder i søen.  
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Vandrikse  

Vandrikse havde et enkelt par, men da den som tidligere nævnt fører en me-

get skjult tilværelse i rørsumpen, blev den ikke observeret, men kun hørt. 

Ynglesuccessen er derfor ikke kendt. 

 

Isfugl  

Der ynglede et enkelt par isfugle, men redehullet blev ikke lokaliseret, og yng-

lesuccessen er heller ikke kendt. Isfugleparret observeredes enkelte gange i 

stridigheder om jagtområde i søen med parret, som ynglede i skrænten ved 

Bryrup Å mellem Kvindsø og Kulsø. 

 

Rørsanger 

Rørsanger havde 11 ynglepar spredt over hele søen i tagrørsbevoksninger 

langs søens bredder. Arten yngler som tidligere nævnt næsten udelukkende i 

bevoksninger af tagrør. 

 

7.4 Ualmindelige ynglefugle omkring Kulsø  

 

Af ualmindelige ynglefugle på de nærmeste arealer til Kulsø blev registreret et 

enkelt par af grønspætte i bøgeskovsarealerne på bakkeskrænten nordvest 

for søen. Arten er i de seneste år blevet forholdsvis sjælden her i landet, og 

der er formentlig kun nogle få hundrede par tilbage her i landet (DOF-basen, 

2013). Desuden ynglede et enkelt par af rødrygget tornskade omkring ½ 

km nord for Kulsø i et åbent overdrev med spredt træbevoksning. 

 

Fuglebeskyttelsesområdet har følgende arter som udpegningsgrundlag: Hvep-

sevåge, stor hornugle, isfugl, sortspætte, hedelærke og rødrygget tornskade. 

Af disse var det således kun isfugl, som ynglede ved Kulsø samt rødrygget 

tornskade ca. ½ km derfra. De øvrige 4 arter ynglede ikke i undersøgelsesom-

rådet, omend både hvepsevåge og sortspætte enkelte gange observeredes i 

området i yngletiden. 

 

7.5 Udviklingen i ynglefuglebestanden i søerne  

 

Der findes oplysninger om ynglefuglebestanden i Kulsø og Kvindsø for årene 

1960-1969 i Ferdinand (1971) og for årene 1980, 1993, 1994 og 1996 i Dansk 

Ornitologisk Forening (1998). I begge disse referencer er de to søer slået 

sammen til én lokalitet, og det er således ikke muligt at opdele yngleparrene 

på den enkelte sø. I DOF-basen er der oplysninger om ynglefugle fra 1972 til 

2013 for hver af de to søer (DOF-basen, 2013). På baggrund af de tre nævnte 

referencer er omtalt ynglepar for perioden 1960-2012. For mange af de ældre 

oplysninger gælder, at der er tale om sporadiske oplysninger, og ikke syste-

matiske ynglefugleoptællinger i søerne de enkelte år. 

 

Knopsvane 

Knopsvane har tilsyneladende ynglet med et enkelt par med års mellemrum, 

og de seneste år har arten ynglet i Kulsø i 1998, 2003, 2005 og 2008 samt i 

Kvindsø i 2011 (DOF-basen, 2013). Arten synes således at være en uregel-

mæssig ynglefugl, der yngler med års mellemrum, især i Kulsø. Nogle år har 

der været enkelte oversomrende knopsvaner, som ikke ynglede. 
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Toppet lappedykker 

I årene 1960-1969 ynglede der årligt 10-12 par toppet lappedykker i de to sø-

er tilsammen (Ferdinand, 1971), og i 1980 var der 7-10 par i søerne (Dansk 

Ornitologisk Forening, 1998). I Kulsø ynglede der 4-5 par i 1990 samt 2-5 par 

i 1991 og 1998 (DOF-basen, 2013). Herefter er der ingen oplysninger om sikre 

ynglepar i søen. I Kvindsø ynglede der 4-7 par i 1991, hvorefter der tilsynela-

dende mere eller mindre regelmæssigt har ynglet 1-2 par årligt (DOF-basen, 

2013). Toppet lappedykker har således haft en betydelig tilbagegang, så der 

tilsyneladende kun har ynglet 1-2 par årligt i Kvindsø de sidste 10-15 år. 

 

Gråand 

Der har i årene 1960-1969 årligt ynglet 7-10 par i de to søer (Ferdinand, 

1971). Dette var også tilfældet i 1980 (Dansk Ornitologisk Forening, 1998). I 

de følgende år synes der at have været lidt færre ynglepar (DOF-basen, 

2013), men arten synes at yngle fast i begge søer med enkelte par hvert år, 

men antallet har varieret fra år til år. Der forekommer at have været flere par 

i Kvindsø end i Kulsø de fleste år. 

 

Troldand 

Troldand har formentlig ynglet med et eller to par enkelte år i de to søer til-

sammen i perioden 1960-2012, og den synes fortrinsvis at have ynglet i 

Kvindsø. Der er dog tilsyneladende ingen sikre registreringer af ynglepar med 

ællinger eller ungfugle i perioden. Arten forekommer derfor at være ret ure-

gelmæssigt ynglende i begge søer. 

 

Taffeland  

Taffeland ynglede med et enkelt par i Kulsø i 1998 (DOF-basen, 2013). I de 

følgende år er arten ikke registreret som ynglefugl. Den har dog muligvis yng-

let enkelte år i de to søer, idet der er observeret enkelte voksne fugle om 

sommeren, men der foreligger ikke nogen sikre registreringer af ynglepar med 

ællinger eller ungfugle. Arten må således betegnes som en sjælden ynglefugl i 

begge søer.  

 

Grønbenet rørhøne  

I årene 1960-1969 ynglede der årligt 2-4 par af grønbenet rørhøne i de to søer 

tilsammen (Ferdinand, 1971). I 1980 var der et tilsvarende antal (Dansk Orni-

tologisk Forening, 1998). I de efterfølgende år er den alle de år, hvor der fore-

ligger observationer fra, registreret med enkelte fugle i Kulsø, hvor den højst 

sandsynlig årligt har ynglet med mindst 1 par. Derimod foreligger der ikke no-

gen observationer af grønbenet rørhøne fra Kvindsø efter 1980 (DOF-basen, 

2013). Arten har således været regelmæssigt ynglende i Kulsø med 1-2 par, 

mens den de seneste år tilsyneladende har været meget uregelmæssigt yng-

lende i Kvindsø. 

 

Blishøne 

Blishøne ynglede årligt med 10-15 par i de to søer sammenlagt i årene 1960-

1969 (Ferdinand, 1971). I 1980 var der også 10-15 par sammenlagt i søerne 

(Dansk Ornitologisk Forening, 1998).  Efterfølgende er der kun registreret en-

kelte ynglepar i Kulsø, og det seneste var i 2002, hvor der ynglede 1 par 

(DOF-basen, 2013). Observationer af enkelte fugle først på foråret tyder på, at 

den formentlig også har ynglet med enkelte par i nogle af de følgende år. I 

2012 ynglede et enkelt par i Kulsø i følge lokale sommerhusejere. 
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I Kvindsø har der efter 1980 været observeret enkelte individer af blishøne 

hvert forår i de år, hvor der foreligger observationer fra. De sidste observatio-

ner er fra foråret 2009, hvor der formentlig var et enkelt ynglepar. Blishøne 

synes således at være blevet en uregelmæssig ynglefugl både i Kulsø og 

Kvindsø, efter at der i begge søer tidligere har været enkelte par.   

 

Vandrikse 

Vandrikse blev registreret som ynglefugl i Kvindsø i 1986. Herudover er den 

ikke registreret som ynglefugl i de to søer. Fra Kulsø foreligger en observation 

af en enkelt fugl fra januar 2010 (DOF-basen, 2013). Arten har således i peri-

oden 1960-2012 været en sjælden ynglefugl i søerne.  

 

Isfugl 

Isfugl ynglede årligt med mindst 2 par i Kulsø og Kvindsø i årene 1960-1969 

(Ferdinand, 1971).  I de følgende år har der ynglet mindst 1 par i hver af de to 

søer (DOF-basen, 2013). Arten har gennem årene ynglet i åskrænterne langs 

Bryrup Å mellem Kvindsø og Kulsø samt langs Lystrup Å, der udgør afløbet fra 

Kulsø. Desuden har isfugl ynglet i bakkeskrænter ned mod de to søer. Der har 

formentlig de sidste 50 år i vandsystemet med Kulsø og Kvindsø været en for-

holdsvis stabil bestand, som i hovedparten af årene har omfattet 2-3 par. 

 

Rørsanger 

Rørsanger har sandsynligvis været ynglefugl i hele perioden 1960-2012 i både 

Kulsø og Kvindsø. Arten yngler næsten udelukkende i bevoksninger af tagrør, 

som har vokset i de to søer i hele perioden. Der er ikke lavet en opgørelse af 

det samlede af antal ynglefugle de enkelte år.  

 

Bjergvipstjert 

I 1960-1969 ynglede der årligt 1-2 par af bjergvipstjert i området med Kulsø 

og Kvindsø (Ferdinand, 1971). Arten yngler ved vandløb, og i de følgende år 

har der også uregelmæssigt ynglet i vandløb i tilknytning til Kulsø (DOF-basen, 

2013). Bjergvipstjert forekommer således at være en uregelmæssig ynglefugl i 

vandløb i tilknytning til Kulsø. 

 

Andre fuglearter 

I øvrigt har der i årene omkring 1990 været en koloni af fiskehejre nær 

Kvindsø, og kolonien havde 26 ynglepar i 1991 (DOF-basen, 2013). Der fore-

ligger ikke tilgængelige oplysninger om kolonien i de efterfølgende år. 

 

Sammenfattende bemærkninger 

Samlet set har de væsentligste ændringer for ynglefuglebestanden i både Kul-

sø og Kvindsø været, at der de seneste 15-20 år er blevet langt færre yngle-

par af toppet lappedykker og blishøne, mens der ikke synes at været sket væ-

sentlige ændringer i antallet af ynglepar af de øvrige vandfuglearter. Dette 

hænger formentlig især sammen med, at der er sket væsentlige miljømæssige 

og biologiske ændringer i de to søer, hvilket har ændret fødeforholdene i søer-

ne for toppet lappedykker og blishøne, jf. afsnit 11. 
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I den østlige del af Kulsø findes udbredte og sammenhængende bevoksninger af tagrør. 

Knopsvaneparret havde deres rede her, og parret fik 6 unger. Desuden ynglede en del 

par af rørsanger, som bygger deres rede i tagrørsbevoksninger. Foto: 3. juni 2013.  

 

 

 
I vestenden af Kulsø findes mosearealer med tagrør og pilekrat, som her ses fra øst 

mod vest. Her ynglede der et par af vandrikse, der lever skjult og sjældent ses. Desu-

den ynglede der en del par af rørsanger. Foto: 3. juni 2013. 
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8 Rastende fugle  

8.1 Rastende fugle i Kulsø  

 

I tabel 3 er vist antallet af rastende vandfugle på de 11 observationsdage. Det 

omfatter både ynglende og ikke-ynglende fugle samt ungfugle af yngleparre-

ne. Det skal bemærkes, at dagene fra maj til juli omfatter vandfuglenes yng-

leperiode, mens dagene fra august til oktober omfatter deres trækperiode.  

 

Undersøgelsen dækker således kun en del af vandfuglenes samlede trækperio-

de fra august til april. Observationer fra vinterhalvåret vil give flere rastende 

fuglearter og antal fugle.    

 

Fugleart 
Observationsdag 

18/5 26/5 3/6 15/6 24/6 8/7 22/7 24/7 26/8 24/9 30/10 

Knopsvane 2 2 8 1 8   6 6 5  

Toppet lappedykker 2      2 3    

Skarv 1       1 1 2 1 

Gråand 13 8 9 7 9 9 8 5 6 7 16 

Krikand           2 

Troldand          2  

Hvinand           2 

Fiskehejre      1  1 1 1 2 

Grønbenet rørhøne 1 2 2 1 2 1 1 1  1 1 

Isfugl 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 

 

Tabel 3. 

Rastende vandfugle i Kulsø i observationsperioden maj-oktober 2013. 

 

8.2 Rastende fugle i Kvindsø 

 

I tabel 4 er vist antallet af rastende vandfugle på de 11 observationsdage. Det 

omfatter både ynglende og ikke-ynglende fugle samt ungfugle af ynglepar.  

 

Fugleart 
Observationsdag 

18/5 26/5 3/6 15/6 24/6 8/7 22/7 24/7 26/8 24/9 30/10 

Knopsvane 1 1  8  7 7     

Toppet lappedykker 2 4 4 4 4 5 4 3    

Skarv 1      1 1 1 2 2 

Gråand 22 21 18 26 28 23 25 38 31 36 28 

Krikand          4 2 

Pibeand          3  

Troldand 2 2 2 1 5 2      

Hvinand          3 8 

Fiskehejre     1 2 2 4 5 4 5 

Grønbenet rørhøne 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

Blishøne 1           

Isfugl 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 

 

Tabel 4. 

Rastende vandfugle i Kvindsø i observationsperioden maj-oktober 2013. 
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8.3 Sammenligning af de to søer  

 

Knopsvane  

Antallet af knopsvaner i Kulsø og Kvindsø omfattede yngleparret og deres un-

der unger, idet de vekslede mellem de to søer. Den ene knopsvane i Kvindsø i 

maj og i Kulsø midt i juni var en enlig han, som ikke ynglede. I begyndelsen af 

oktober er ungerne normalt flyvefærdige, og svanerne var fløjet til en anden 

sø eller et kystområde i løbet af oktober. 

 

Toppet lappedykker  

Midt i maj var der et ynglepar i Kulsø og Kvindsø, hvorefter parret i Kulsø ryk-

kede over i Kvindsø, og antallet af fugle i Kvindsø omfatter de to par og unger 

indtil slutningen af juli, hvor parret uden ynglesucces flyttede tilbage til Kulsø. 

I løbet af august bliver ungerne flyvefærdige, og alle lappedykkere var fløjet til 

et andet vandområde i september og oktober. 

 

Skarv  

Der rastede enkelte voksne skarver i både Kulsø og Kvindsø efter skarvernes 

yngleperiode, dvs. fra slutningen af juli. Desuden opholdt der sig enkelte fugle 

i søerne midt i maj i skarvernes yngleperiode. Skarven æder fisk i de to søer, 

men ferskvandsfisk er normalt af ringe betydning som føde i yngletiden, mens 

ferskvandsfisk er af større betydning uden for yngletiden. 

 

Gråand  

I Kulsø rastede der fra 5 til 16 gråænder på de forskellige observationsdage, 

mens det i Kvindsø varierede fra 18 til 38 gråænder. Der opholdt sig således 

på alle observationsdage betydeligt flere gråænder i Kvindsø end i Kulsø. Dette 

kan skyldes bedre fødeforhold i form af vandplanter og smådyr, men kan også 

skyldes, at der er færre menneskelige aktiviteter i og omkring Kvindsø i for-

hold til Kulsø. 

 

Krikand 

I Kvindsø rastede der 4 krikænder i slutningen september og 2 i slutningen af 

oktober, mens der rastede 2 krikænder i Kulsø i slutningen af september. I 

dagstimerne i trækperioden raster krikænder normalt på kystnære land- og 

vandområder, inden de trækker til vandområder inde i landet om aftenen og 

natten. De ses derfor sjældent inde i landet om dagen.  

 

Pibeand  

Der rastede 3 pibeænder i slutningen af september, mens der ikke observere-

des nogen i Kulsø. Det drejer sig om trækgæster fra nord, og da disse sæd-

vanligvis lever af planter på strandenge i træktiden, er de normalt sjældne 

gæster i søer som Kulsø og Kvindsø.  

 

Troldand  

De observerede 1-5 troldænder i Kvindsø fra midten af maj til begyndelsen af 

juli omfatter yngleparret og deres unger. Herefter blev der ikke registreret 

troldænder i søen, mens der opholdt sig 2 troldænder i Kulsø i slutningen af 

september. Troldand lever især af små snegle og muslinger, som den dykker 

ned efter på søbunden. 
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Hvinand  

Der blev observeret 2 hvinænder i Kulsø i september, mens der i Kvindsø ob-

serveredes 3 i september og 8 i oktober. Det drejer sig om trækfugle fra nord, 

som raster og fouragerer i søerne. Hvinænder æder især små muslinger og 

snegle, som de dykker ned efter på søbunden, men føden omfatter også 

krebsdyr og småfisk, som de fanger i vandet samt frø af vandplanter.   

 

Fiskehejre 

Fiskehejre dukkede op i de to søer med enkelte rastende og fouragerende in-

divider fra slutningen af juni, hvor yngletiden var ved at være overstået. Her-

efter observeredes enkelte hejrer i Kulsø og lidt flere i Kvindsø. De flere hejrer 

i Kvindsø kan hænge sammen med, at der er færre menneskelige aktiviteter 

her end i Kulsø. Fiskehejren hovedføde er fisk, men den æder også mosegrise, 

mus, frøer mv. 

 

Grønbenet rørhøne  

I både Kulsø og Kvindsø observeredes enkelte individer af grønbenet rørhøne 

på næsten alle observationsdage, og det omfattede ynglefuglene i de to søer. 

Der var således ikke tale om trækfugle fra andre ynglesteder. 

 

Blishøne  

Der observereredes en enkelt blishøne i Kvindsø midt i maj, hvorefter der ikke 

blev observeret nogen fugle i hverken Kvindsø eller Kulsø. Blishønen lever af 

vandplanter, og da den er relativt dårlig til at dykke, foretrækkes lavvandede 

søer som raste- og yngleområde. Dens foretrukne føde i søer er normalt grøn-

ne trådalger, som er bløde og let nedbrydelige. Da de to søer kun i begrænset 

omfang har lavvandede arealer, og i 2013 kun havde relativt få trådalger, var 

søerne derfor ikke særlig attraktive for blishøns med hensyn til føde. 

 

Isfugl 

Både i Kulsø og Kvindsø sås enkelte isfugle på alle observationsdage. Det om-

fattede ynglefuglene og udfløjne unger i de to søer samt tilhørende vandløb. 

Der observeredes op til 3 rastende og fouragerende individer i begge søer, 

hvor der tilsyneladende er forholdsvis gode fødeforhold med en del småfisk i 

bredzonen. Her findes også en del pilebuske, hvor isfuglene kan sidde, inden 

de styrtdykker ned efter fisk. 

 

Ualmindelige rastefugle 

Af mere ualmindelige rastefugle observeredes i øvrigt ved undersøgelsen 1 fi-

skeørn i Kulsø og Kvindsø i august samt 1 en ung havørn over Kvindsø i sep-

tember. Fiskeørnene er sandsynligvis trækfugle fra nord, mens havørnen for-

mentlig er en ungfugl fra et ynglepar ved Salten Langsø.  

 

Sammenfattende bemærkninger 

Sammenfattende tyder undersøgelsen i 2013 på, at der i perioden maj-

oktober var væsentlig flere rastende ænder i Kvindsø i forhold til Kulsø, især af 

gråænder. Desuden var der lidt flere rastende individer af toppet lappedykker, 

mens der for de øvrige vandfuglearter ikke var større forskel i antallet af ra-

stende fugle. Det større antal rastende ænder og lappedykkere i Kvindsø i for-

hold til Kulsø kan skyldes bedre fødeforhold, men kan eventuelt også være en 

følge af, at fuglene er mindre forstyrret af menneskelige aktiviteter. Dette er 

nærmere vurderet i afsnit 11.  
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9 Biologiske forhold i søerne 

De biologiske forhold i Kulsø er undersøgt i 2013 ved, at der er foretaget en 

registrering af vegetationen i søen og forekomsten af smådyr. 

 

9.1 Vegetationen i søerne 

 

Vegetationen i Kulsø og Kvindsø er undersøgt den 24. juli 2013, hvor der fra 

båd er registreret undervands-, flydeblads- og rørsumpvegetationen. 

 

Kulsø 

I tabel 5 er anført undervandsplanternes dybdegrænse og vurderede dæk-

ningsgrad af søens areal. 

 

Undervandsart Dybdegrænse (m) Dækningsgrad (%) 

Vandpest 2,5 5 

Kruset vandaks 2,5 5 

Butbladet vandaks 2,3 <0,5 

Liden vandaks 2,0 <0,5 

Kors-andemad 2,0 <0,5 

Gul åkande (undervandsform) 2,0 <0,5 

Sø-kogleaks (undervandsform) 1,5 <0,1 

Skør kransnål 1,3 <0,1 

 

Tabel 5. 

Undervandsvegetation i Kulsø, 24. juli 2013. Der er anført undervandsplanternes dyb-

degrænse og dækningsgrad af søens areal. 

 

Undervandsvegetationen voksede ned til en dybde af 2,5 m, og planterne 

dækkede tilsammen lidt over 10% af søens areal. Det omfattede 8 arter, 

hvoraf vandpest og kruset vandaks var de to hyppigste arter, der begge havde 

sammenhængende bevoksninger flere steder i søen. Spredt fandtes bevoks-

ninger af butbladet vandaks, liden vandaks, kors-andemad samt undervands-

formerne af gul åkande og sø-kogleaks. Desuden fandtes der lidt bevoksninger 

af den vandplantelignende skør kransnål (Chara globularis).  

 

Der var en spredt forekomst af grønne trådalger, der samlet dækkede 1-2% af 

søens areal og fandtes ned til en største dybde på 2,0 m. Stedvis var der tæt-

te bevoksninger af trådalger. Disse bestod hovedsagelig af grønalgen dusk-

vandhår (Cladophora glomerata) og grønalgeslægten slimtråd (Spirogyra sp.). 

 

Flydebladsvegetationen omfattede 6 arter, der tilsammen dækkede knap 10% 

af søens areal. Hvid åkande og til dels gul åkande havde store sammenhæn-

gende bevoksninger i den vestlige del af søen, og de voksede begge ned til en 

dybde på 2,0 m. Frøbid var ret almindelig i rørsumpen i en stor del af søen, 

mens vand-pileurt var spredt forekommende. Desuden fandtes liden andemad 

og stor andemad forholdsvis almindeligt langs bredden. 

 

Rørsumpvegetationen fandtes langs hele bredden og var domineret af tagrør, 

høj sødgræs, dynd-padderok, sø-kogleaks, næb-star og bredbladet dunham-

mer. Rørsumpen var generelt ikke særlig bred bortset fra i øst- og vestenden, 

hvor der var større sammenhængende bevoksninger af især tagrør. Rørsum-
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pen er forholdsvis smal, da søen mange steder har stejle søskrænter tæt på 

bredden. Rørsumpvegetationen voksede ned til en største dybde på 1,7 m, og 

dækkede ca. 10% af søens areal. 

 

Kvindsø 

I tabel 6 er anført undervandsplanternes dybdegrænse og vurderede dæk-

ningsgrad af søens areal. 

 

Undervandsart Dybdegrænse (m) Dækningsgrad (%) 

Kruset vandaks 2,5 10 

Vandpest 2,3 5 

Liden vandaks 2,1 <0,5 

Butbladet vandaks 2,1 <0,5 

Kors-andemad 2,0 <0,5 

Gul åkande (undervandsform) 1,5 <0,5 

Sø-kogleaks (undervandsform) 1,2 <0,1 

Krybende vandkrans 1,2 <0,1 

Skør kransnål 1,2 <0,1 

 

Tabel 6. 

Undervandsvegetation i Kvindsø, 24. juli 2013. Der er anført undervandsplanternes 

dybdegrænse og dækningsgrad af søens areal. 

 

Undervandsplanterne voksede ned til en dybde af 2,5 m, dvs. til søens største 

dybde, og planterne havde således ikke nogen dybdegrænse i søen. Under-

vandsplanterne dækkede tilsammen lidt over 15% af søens areal. Det omfat-

tede 9 arter, hvoraf vandpest og kruset vandaks var de to hyppigste arter, 

som begge havde sammenhængende bevoksninger flere steder i søen. Især 

kruset vandaks havde store sammenhængende bevoksninger i den vestlige del 

af søen. Herudover fandtes spredte bevoksninger af liden vandaks, butbladet 

vandaks, kors-andemad, undervandsformerne af gul åkande og sø-kogleaks, 

krybende vandkrans og skør kransnål. 

 

Der var generelt en spredt forekomst af grønne trådalger, men der var også 

tætte bevoksninger enkelte steder. Samlet dækkede trådalgerne 4-5% af sø-

ens areal og fandtes ned til en største dybde på 2,0 m. Det omfattede især 

grønalgen dusk-vandhår og i mindre grad grønalgeslægten slimtråd. 

 

Flydebladsvegetationen bestod af 5 arter, hvoraf gul åkande havde sammen-

hængende bevoksninger i den vestlige del af søen og voksede ned til en dybde 

af 1,5 m. Desuden havde vand-pileurt stedvis sammenhængende bevoksnin-

ger, mens frøbid fandtes ret spredt. Desuden fandtes liden andemad og til dels 

stor andemad forholdsvis almindeligt langs bredden. 

 

Rørsumpvegetationen fandtes langs det meste af bredden, men rørsumpen var 

generelt ret smal som følge af stejle søskrænter tæt på bredden. Den domine-

rende art var tagrør, der havde større sammenhængende bevoksninger i den 

vestlige og østlige del af søen. Almindeligt forekommende var sø-kogleaks, høj 

sødgræs og bredbladet dunhammer, mens dynd-padderok, næb-star og gul 

iris var spredt forekommende. Rørsumpvegetationen voksede ned til en stør-

ste dybde på 1,5 m og dækkede ca. 5% af søens areal. 
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9.2 Udviklingen i vegetationen 

 

Både Kulsø og Kvindsø var stærkt næringsrige i 1970’erne og 1980’erne som 

følge af mange års tilledning af spildevand, især husspildevand, via tilløbet 

Bryrup Å. Søvandet i begge søer var i disse år ret uklart om sommeren som 

følge af en høj produktion af planktonalger, så vandets sigtdybde kun lå på 

omkring 1 meter (Århus Amtskommune, 1979; 1989). I disse år var der stort 

set ingen undervandsplanter i søerne, men en del trådalger. 

 

I 1980’erne og 1990’erne skete der en betydelig reducering i tilførslen af spil-

devand, så indholdet af fosfor i søvandet i de to søer blev mindre. Samtidig 

blev en del af den fosfor, som var bundet i søbunden, gradvist frigjort og 

strømmede ud af de to søer. Søerne blev langsomt mere klare om sommeren, 

men ved vegetationsundersøgelser i Kulsø i 2004 og 2007 var der stadigvæk 

næsten ingen undervandsplanter (Danmarks Miljøportal, 2013). 

 

Det var først ved vegetationsundersøgelser i de to søer i 2012, at der fandtes 

en del undervandsplanter. I Kulsø dækkede undervandsplanterne således ca. 

8% af søens areal og voksede ud til søens største dybde på 2,8 m, og i Kvind-

sø dækkede undervandsplanterne også ca. 8% af søens areal og fandtes ud til 

søens største dybde på 2,5 m (Danmarks Miljøportal, oktober 2013). Den po-

sitive udvikling er forsat i 2013, hvor undervandsvegetationen havde en endnu 

større dækningsgrad i begge søer. Vandet i de to søer er blevet mere klart og 

har nu en gennemsnitlig sigtdybde på omkring 1,5 m om sommeren. 

 

Med hensyn til rørsumpsvegetationen synes der ikke at være sket større æn-

dringer i Kulsø de seneste 20-30 år, idet rørsumpen havde næsten den samme 

udbredelse i 1987 som i 2013 og var domineret af de samme sumpplantearter 

(Århus Amtskommune, 1989). Dette synes også at gælde for flydebladsvege-

tationen i Kulsø. I Kvindsø er rørsumpvegetationen blevet mere udbredt langs 

bredden, men har tilsyneladende ikke fået en væsentlig større dybdeudbredel-

se og er stadig forholdsvis smal langs størstedelen af bredden ligesom i Kulsø. 

Flydebladsvegetationen i Kvindsø synes ikke at have ændret sig væsentlig de 

seneste 20-30 år. 

 

9.3 Smådyrslivet i søerne 

 

Ved undersøgelsen i 2013 er der undersøgt smådyrslivet i Kulsø og Kvindsø, 

dvs. forekomsten af vandlevende arter af orme, igler, krebsdyr, insekter, 

snegle, muslinger mv. Undersøgelsen viste, at der i begge søer var et artsrigt 

smådyrsliv, som er typisk for moderat næringsrige søer med en tæt rørsump 

og en spredt forekomst af undervandplanter. I de to søer fandtes smådyrene 

med moderate tætheder i rørsumpen og på undervandsplanterne, mens tæt-

heden af smådyr var forholdsvis lav på søbunden uden for rørsumpen bortset 

fra, at der var en stor tæthed af dammusling (Anodonta cygnea). 

 

Vegetationen og smådyrslivet har en væsentlig indflydelse på leveforholdene 

for vandfugle. I Kulsø og Kvindsø er rørsumpen ikke særlig bred som følge af 

stejle søskrænter tæt på bredden, og søerne har derfor ikke særlig gode yng-

lesteder for vandfugle. Dette ville kræve en bred, åben og lavvandet rørsump. 

Forekomsten af en del undervandsplanter og et moderat tæt smådyrsliv bevir-

ker dog, at der er nogenlunde gode fødeforhold for en del af vandfuglearterne. 
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Kruset vandaks var den hyppigste undervandsplante i både Kulsø og Kvindsø. Den hav-

de meterlange skud, der voksede ud til den største dybde i søerne. Foto: 3. juni 2013. 

 

 

   
Vandpest var den næsthyppigste undervandplante i Kulsø og Kvindsø, og den voksede 

ud til de største dybder. Skuddene af vandpest var lange og friskgrønne uden påvækst 

af alger. Foto: 3. juni 2013. 
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I den vestlige del af Kulsø var der store sammenhængende bevoksninger af åkander. I 

baggrunden ses mosearealet med pilekrat. Den vestlige del af søen set fra syd mod 

nord. Foto: 3. juni 2013. 
 
 

   
Åkandebevoksningerne i den vestlige del af Kulsø bestod især af hvid åkande og i min-

dre grad af gul åkande. Begge arter voksede ud til en største dybde på 2,0 m. Den 

vestlige del af søen set fra nord mod syd. Foto: 24. juli 2013. 
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Rørsumpen i Kulsø er ret smal og tæt langs størstedelen af søbredden, da der er stejle 

søskrænter tæt på bredden, og træbevoksninger ned til. Her er det nordbredden set fra 

øst mod vest. Foto: 18. maj 2013. 

 

 

   
Tagrør har tætte og sammenhængende bevoksninger langs en del af østbredden set i 

retningen fra syd mod nord. I baggrunden ses Lystruphaves Efterskoles hovedbygning, 

som indtil 2001 var Indre Missions hotel. Foto: 24. juli 2013. 
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10 Flagermus og odder  

Ved undersøgelsen i 2013 er der undersøgt for forekomsten af damflagermus 

og odder, som begge er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet, 

som Kulsø og Kvindsø er en del af. Begge arter er bilag IV-arter under EF-

habitatdirektivet, dvs. strengt beskyttede arter hvis levesteder ikke må forrin-

ges eller ødelægges. Ved undersøgelsen er der også undersøgt forekomsten af 

øvrige flagermusarter i undersøgelsesområdet. 

  

10.1 Flagermus 

Der blev registreret fem arter af flagermus: damflagermus, vandflagermus, 

troldflagermus, brunflagermus og sydflagermus, som alle er bilag IV-arter.  

 

Damflagermus blev registreret både over Kulsø og Kvindsø, hvor enkelte in-

divider jagede over søerne efter insekter, som det er typisk for arten. Damfla-

germus er forholdsvis sjælden på landsplan, idet den næsten udelukkende fin-

des i Jylland, hvor arten overvintrer i kalkgruberne ved Daubjerg og Mønsted 

(Baagøe og Jensen, 2007). Damflagermus har ofte sommeropholdssted i hule 

træer. Nord for Kulsø ligger Velling Skov, som har arealer med gammel løv-

skov, herunder gammel bøgeskov. Tæt ved nordbredden af Kulsø ligger også 

et areal med gammel bøgeskov, som eventuelt kan være sommeropholdssted. 

 

Vandflagermus registreredes også med enkelte individer over Kulsø og 

Kvindsø, hvor de jagede insekter lavt over vandoverfladen, som det er karak-

teristisk for arten. I mindre grad flyver vandflagermus langs skovbryn, træbe-

voksninger mv., der i højere grad bruges som ledelinjer i landskabet. Arten 

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

vintrer i de ovennævnte kalkgruber (Baagøe og Jensen, 2007). Vandflagermus 

har også ofte sommeropholdssteder i hule træer, og vil om sommeren kunne 

opholde sig de samme steder som damflagermus. 

 

Troldflagermus blev registreret med et enkelt individ en enkelt gang i områ-

det nord for Kulsø. Arten er udbredt herhjemme, men da den i høj grad er 

knyttet til gammel løvskov, er den sjælden i Vestjylland (Baagøe og Jensen, 

2007). Troldflagermus er en langdistanceflyver, der kan dukke op mange ste-

der, og den behøver således ikke at have et sommeropholdssted i området. Da 

dette som regel er i hule træer, vil den dog bl.a. kunne bruge Velling Skov. 

 

Brunflagermus registreredes med enkelte individer, og den er formentlig få-

tallig i området. Arten er udbredt over det meste af Danmark, men mangler i 

store dele af Vest- og Nordjylland (Baagøe og Jensen, 2007). Den benytter 

næsten udelukkende hule træer som opholdssted både vinter og sommer. Den 

vil derfor også kunne være i gammel løvskov i bl.a. Velling Skov og ved Kulsø. 

 

Sydflagermus blev registreret spredt i undersøgelsesområdet med enkelte 

individer, og den er formentlig spredt forekommende i området. Sydflagermus 

er en af de almindeligste flagermusarter herhjemme og er udbredt over hele 

landet (Baagøe og Jensen, 2007). Den benytter næsten udelukkende huse 

som opholdssteder både sommer og vinter.  
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10.2 Odder 
 

Odderen er udbredt i det Midtjyske Søhøjland, og den findes bl.a. en del ste-

der i Salten Å-vandsystemet, som Lystrup Å, Bryrup Å, Kulsø og Kvindsø er en 

del af (Baagøe og Jensen, 2007). Ved undersøgelsen blev der fundet ekskre-

menter af odder på en sten langs Bryrup Å på stækningen, hvor den løber 

mellem Kulsø og Kvindsø. Desuden blev der fundet odderekskrementer på en 

træbro over Lystrup Å ca. 0,4 km nord for Kulsø. 

 

Odderen afmærker sit territorium med ekskrementer, der ofte placeres på iøj-

nefaldende steder langs vandløb eller søer. Et territorium er som regel ret 

stort, og det strækker sig ofte flere kilometer op ad vandløb. De to observatio-

ner af ekskrementer tyder på, at Lystrup Å, Bryrup, Kulsø og Kvindsø indgår 

som en del af et territorium for en odder. Arten er kendt for at kunne bevæge 

flere kilometer i deres søgning efter føde, der hovedsagelig består af fisk. 

 

Som det fremgår af det ovennævnte findes både damflagermus og odder i om-

rådet med Kulsø. Umiddelbart bedømt synes de to arter således ikke at blive 

væsentligt forstyrret af de menneskelige aktiviteter i området. 

 

 

 
På bakkeskrænten langs nordsiden af Kulsø findes et område, hvor der er gamle bøge-

træer. Her findes muligvis dagrastepladser for flagermus i sprækker og huller i nogle af 

de ældste træer, bl.a. for damflagermus. Denne art en af udpegningsarterne for EF-

habitatområde nr. 49, som Kulsø er en del af. Foto: 26. maj 2013. 
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11 Samlet vurdering 

11.1 Ynglefuglebestanden i Kulsø og Kvindsø 

 

Kulsø og Kvindsø er to næringsrige og moderat dybe søer, som er omgivet af 

skovbevoksede bakkeskrænter. Da begge søer samtidig har ret stejle sø-

skrænter tæt på bredden, er rørsumpen i de to søer forholdsvis smal og tæt. 

For vandfuglene betyder dette, at de har begrænsede redemuligheder, og at 

nogle af vandfuglearterne ikke har lettilgængelige fødeforhold. Lavvandede 

søer med en mere bred og åben rørsump, vige, holme mv. har som regel bed-

re rede- og fødemuligheder. På baggrund af de naturgivne forhold er det der-

for ikke at forvente, at vandfuglebestanden er ret stor i de to søer med hensyn 

til antallet af ynglepar. 

 

Undersøgelsen i 2013 har da også vist, at der i begge søer yngler en del vand-

fuglearter, men at antallet af ynglepar er ret lille i forhold til søernes størrelse. 

Ynglefuglebestanden er forholdsvis ens i de to søer med hensyn til arter og an-

tallet af ynglepar, idet der dog er lidt flere ynglende lappedykkere og ænder i 

Kvindsø end i Kulsø. De to søer ligner hinanden i størrelse, dybde og biologi-

ske forhold, herunder med hensyn til vegetation, fisk og smådyrsliv. Der er 

huse og Lystruphave Efterskole ved Kulsø, mens der ikke er nogen huse langs 

Kvindsø, hvor der kun foregår lidt fiskeri på søen fra enkelte både. 

 

Der er således mere færdsel langs med Kulsø og sejlads på søen end i Kvind-

sø. De flere menneskelige aktiviteter omkring og i Kulsø kan være en medvir-

kende årsag til lidt færre ynglefugle i søen end i Kvindsø, men forstyrrelser har 

tilsyneladende ikke nogen afgørende indflydelse på ynglefuglebestandens stør-

relse i Kulsø, der i langt højere grad er bestemt af søens udformning og de 

biologiske forhold. Det er således især manglen på en lavvandet, bred og åben 

rørsump samt lavvandede fourageringsområder der gør, at der er få ynglepar 

af vandfugle i både Kulsø og Kvindsø. Såfremt forstyrrelser var af afgørende 

betydning, ville der være langt flere ynglepar i Kvindsø end i Kulsø. 

 

11.2 Udviklingen i ynglefuglebestanden 

 

Ynglefuglebestanden i Kulsø og Kvindsø har ændret sig de seneste 20-30 år, 

idet der er blevet færre ynglepar af toppet lappedykker og blishøne i begge 

søer, og denne udvikling er især sket de sidste 15-20 år. Toppet lappedykker 

havde tidligere årligt 8-10 ynglepar i de to søer tilsammen, men har de sidste 

år kun haft 1-2 ynglepar årligt. Blishøne havde førhen 10-15 ynglepar, men er 

gradvis holdt op med at yngle i søerne, og i 2013 var der ikke nogen ynglepar. 

Dette fald synes at hænge sammen med, at der er sket væsentlige ændringer 

af vandmiljøet i de to søer, hvilket har ændret fødeforholdene i søerne for top-

pet lappedykker og blishøne. For de øvrige ynglende vandfuglearter synes der 

ikke at være sket større ændringer de seneste 20-30 år. 

 

Kulsø og Kvindsø var i 1960’erne til 1980’erne stærkt næringsrige som følge af 

tilledning af spildevand via Bryrup Å. Søvandet var dengang forholdsvis uklart 

om sommeren som følge af en høj produktion af planktonalger. Der var derfor 

næsten ingen undervandsplanter, men mange trådalger i søerne, og der var 

også få rovfisk i form af bl.a. gedder. I de følgende år bevirkede en reduktion i 

tilførslen af spildevand, at vandet i søerne gradvis blev mindre næringsrigt og 
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vandet mere klart om sommeren. Det var dog først efter 2007, at der indfandt 

sig en del undervandsplanter, og i 2013 var der en forholdsvis veludviklet un-

dervandsvegetation og færre trådalger i begge søer. Samtidig med denne ud-

vikling er der også kommet langt flere rovfisk, især gedde. 

 

Toppet lappedykker lever af små fisk, og den har derfor gode fødeforhold i 

stærkt næringsrige søer, hvor der er mange småfisk. Desuden er den ikke i 

fødekonkurrence med rovfisk. Flere undersøgelser har således vist, at yngle-

bestanden af toppet lappedykker er stigende i takt med, at næringsstofindhol-

det stiger i næringsrige søer indtil en hvis grænse (Asbirk og Dybbro, 1975; 

Brøgger-Jensen og Jørgensen, 1992). Modsat synes antallet af lappedykkere 

at falde, når stærkt næringsrige og uklare søer bliver mere næringsfattige og 

klare, og der kommer flere rovfisk (Abramowitz og Johansen, 2001). 

 

Det ovennævnte forklarer, hvorfor der tidligere var en del ynglepar af toppet 

lappedykker i Kulsø og Kvindsø, da søerne var stærkt næringsrige. I takt med 

at Kulsø og Kvindsø er blevet mindre næringsrige med klart vand og flere rov-

fisk i form af gedder og store aborrer, er fødeforholdene gradvis blevet dårli-

gere for lappedykkerne, så der er blevet færre ynglepar. Hvis de menneskelige 

aktiviteter og forstyrrelser var af afgørende betydning ville der stadigvæk væ-

re en del ynglepar af toppet lappedykker i Kvindsø, hvor vandfuglene ikke for-

styrres ret meget, men dette er ikke tilfældet. De ovennævnte ændringer i sø-

ernes vandmiljø og biologiske forhold synes således at være den væsentligste 

årsag til faldet i antallet af ynglepar af toppet lappedykker. 

 

Blishøne lever fortrinsvis af vandplanter, og da den er relativt dårlig til at dyk-

ke foretrækkes lavvandede søer som yngleområde. Dens foretrukne føde i sø-

er er især grønne trådalger, som er bløde og let fordøjelige (Cramp m.fl., 

1994; Meltofte og Fjeldså, 2002). Kulsø og Kvindsø havde tidligere, da de var 

stærkt næringsrige, mange trådalger og dermed gode fødeforhold for blishøne 

og dermed også en del ynglepar af denne art. I takt med at Kulsø og Kvindsø 

er blevet mindre næringsrige, er mængden af trådalger også blevet reduceret. 

Der har således været mindre af blishønens foretrukne fødeemne, så antallet 

af ynglepar gradvis er faldet. Dette hænger også sammen med, at de to søer 

mangler lavvandede arealer, dvs. attraktive fødeområder. De menneskelige 

forstyrrelser synes ikke at spilde nogen afgørende rolle i den ovennævnte ud-

vikling, idet blishønen nu også er væk som ynglefugl i Kvindsø. 

 

11.3 Rastende vandfugle i Kulsø og Kvindsø 

 

Undersøgelsen i 2013 har vist, at der i perioden maj-oktober var betydeligt 

flere rastende ænder i Kvindsø i forhold til Kulsø, især af gråænder. Desuden 

var der lidt flere rastende individer af toppet lappedykker, mens der for de øv-

rige vandfuglearter ikke var større forskel i antallet af rastende fugle mellem 

de to søer. Det større antal rastende ænder og lappedykkere i Kvindsø i for-

hold til Kulsø kan skyldes bedre fødeforhold, men kan også være en følge af, 

at fuglene er mindre forstyrret af menneskelige aktiviteter i form af sejlads på 

søen og færdsel langs søen. 

 

Ved undersøgelsen var det vanskeligt at vurdere i hvor høj grad forstyrrelser 

medførte, at vandfugle søgte over i Kvindsø som følge af menneskelige aktivi-

teter i og omkring Kulsø. Kun i nogle få tilfælde blev det observeret, at enkelte 
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gråænder og skarver fløj væk fra Kulsø som følge af sejlads på søen. Nogle af 

vandfuglene fouragerede både i Kvindsø og Kulsø. Det gjaldt bl.a. knopsvane-

parret og deres unger i Kulsø, som nogle gange svømmede til Kvindsø og fou-

ragerede der, hvorefter de vendte tilbage til Kulsø. Det observeredes også en-

kelte gange, at gråænder og skarver trak fra Kulsø og over til Kvindsø uden 

forstyrrelser, ligesom det omvendte observeredes. Der er dog næppe tvivl om, 

at en medvirkede årsag til de flere rastende vandfugle i Kvindsø var, at de her 

blev mindre forstyrret. Det var dog vanskeligt at bedømme, i hvor høj grad 

forstyrrelser var årsag til, at en del af fuglene fløj fra Kulsø til Kvindsø.  

 

Det har ikke været formålet med nærværende undersøgelse, at vurdere om 

der er sket ændringer i antallet af rastende vandfugle de seneste år i Kulsø og 

Kvindsø på baggrund af tidligere års observationer fra de to søer. Dette er 

vanskeligt at gøre, da det bl.a. vil kræve, at observationerne fra søerne sker i 

forlængelse af hinanden, som ved nærværende undersøgelse, idet flere af ar-

ternes raste- og fourageringstræk varierer i løbet af dagen. Antallet af rasten-

de vandfugle i den enkelte sø varierer derfor en del i løbet af dagen. Det er 

også vanskeligt at sammenligne de enkelte år med hinanden, idet en lang 

række forhold varierer fra år til år, og som kan have afgørende indflydelse på 

antallet af rastende vandfugle, bl.a. bestandssvingninger og vejrforhold. 

 

11.4 Udpegningsarter for fuglebeskyttelses- og habitatområder 

 

Kulsø og Kvindsø ligger i EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 34, som bl.a. har is-

fugl som udpegningsgrundlag, og som er på fuglebeskyttelsesdirektivets liste 

I. De to søer ligger også i EF-habitatområde nr. 49, der har damflagermus og 

odder som udpegningsarter, og de er begge strengt beskyttede arter på habi-

tatdirektivets bilag IV. Formålet med fuglebeskyttelses- og habitatområdet er 

at beskytte disse arters levesteder, så arterne kan opretholde en gunstig be-

varingsstatus i området. 

 

Undersøgelsen i 2013 har vist, at isfugl har en stabil bestand i området med 

Kulsø og Kvindsø, og at bestanden omfatter mindst 2 ynglepar. Damflagermus 

blev registreret med enkelte individer over Kulsø og Kvindsø, og arten har 

formentlig sommeropholdssteder i området, idet der bl.a. findes gamle løv-

træsbevoksninger ved Kulsø og nord for i Velling Skov. Desuden blev registre-

ret fire andre flagermusarter i området. Med hensyn til odder blev der fundet 

ekskrementer af denne to steder, og odderen findes således i vandsystemet 

med Kulsø, Kvindsø, Bryrup Å og Lystrup Å. 

 

De tre ovennævnte udpegningsarter findes således i området med Kulsø og 

Kvindsø. Isfugl og damflagermus forekommer ikke at blive væsentligt forstyr-

ret af de menneskelige aktiviteter i området, mens det er vanskeligt at be-

dømme i hvilken grad odder forstyrres. Isfugl synes at have en gunstig beva-

ringsstatus i området, mens det ikke er muligt at vurdere bevaringsstatus for 

damflagermus og odder. 
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