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Grøn mosaikguldsmed 

Grøn mosaikguldsmed er en såkaldt bilag IV-art. Det vil sige, at man indenfor EU har vurderet at arten, 

blandt 39 andre danske dyrearter, er særligt sårbar og truet. 

Forekomsten af grøn mosaikguldsmed i Silkeborg Kommune, blev i 2018, 2019 og 2020 undersøgt ved at 

besøge en række søer og vandhuller i juli og august måned. De besøgte lokaliteter blev udvalgt på baggrund 

af tidligere forekomster af arten og hvor der var kendskab til at vandplanten krebseklo vokser. Grøn 

mosaikguldsmed skiller sig ud blandt danske guldsmede idet den stort set kun lægger æg i krebseklo, hvor 

andre danske guldsmede ikke udviser den samme afhængighed af én bestemt plante. 

Grøn mosaikguldsmed blev eftersøgt på 11 lokaliteter og blev fundet på 6 af lokaliteterne. I 2018 blev 

krebseklo fundet på tre lokaliteter uden at grøn mosaikguldsmed blev fundet. To af disse steder var der tale 

om udtørring, Silkeborg Nordskov og Balle Husevej, og det tredje sted, Lykkedal var forekomsten af 

krebseklo ret lille (få m2) og i et ret beskygget vandhul domineret af liden andemad. Lokaliteten i Silkeborg 

Nordskov blev besøgt i 2020 hvor krebseklo var udbredt og grøn mosaikguldsmed blev registreret.  

Hertil kommer to lokaliteter, Engetved Sø og Gysholm mellem Virklund og Rodelund, der ikke blev 

prioriteret da de inden for de nærmeste år har været besøgt og hvor større forekomster af grøn 

mosaikguldsmed er registreret.  

Endelig er der to interessante observationer af grøn mosaikguldsmed. Den første er ved Resenbro, hvor 

arten, i 2015, blev observeret lægge æg i vandplanten svømmende vandaks, men ikke er set de seneste år. 

Den anden er en observation af ét individ i Vinderslev, langt fra kendte forekomster og et stykke fra mulige 

ynglevandhuller. 

Lokalitet Krebseklo Grøn mosaikguldsmed Kommentar 

Lykkedal, Bryrup Ja (en 
smule) 

Nej Ifølge lodsejer vekslende 
mængder af krebseklo fra år til 
år. Fund af exuvie 2014 

Krude Møllevej Ja (talrig) Ja Adskillige æglæggende 
hunner. Sø fyldt op med 
krebseklo og spredning til 
andre vandhuller 

Silkeborg Nordskov Ja (talrig) Ja Meget krebseklo i vandhullet i 
2020. 

Sydbyparken Ja (talrig) Ja 2 exuvier fundet 

Høje Kejlstrupvej v motorvej Ja (talrig) Ja Æglæggende hunner 

Balle Husevej Nej Nej Lille udtørret vandhul fyldt 
med udtørrede brune 
krebseklo (2018). I 2020 ingen 
krebseklo tilbage 

Karlskronavej Ja (talrig) Ja 2 exuvier fundet 

Vestre Ringvej, Lysbro v OK 
tank 

Ja Ja 3 mindre områder med 
krebseklo i søen. 1 
omkringflyvende han 

Netto Borgergade Nej Nej  

Sandvejen Nej Nej  



Lokalitet Krebseklo Grøn mosaikguldsmed Kommentar 

Lykkedal, Bryrup Ja (en 
smule) 

Nej Ifølge lodsejer vekslende 
mængder af krebseklo fra år til 
år. Fund af exuvie 2014 

Krude Møllevej Ja (talrig) Ja Adskillige æglæggende 
hunner. Sø fyldt op med 
krebseklo og spredning til 
andre vandhuller 

Silkeborg Nordskov Ja (talrig) Ja Meget krebseklo i vandhullet i 
2020. 

A. C. Illums Vej Nej Nej Dog observation af imago fra 
2014 

Tabel over besøgte lokaliteter. I bilag 1 ses kort over lokaliteter med grøn mosaikguldsmed. 

 

Brun pletvinge 

 

Brun pletvinge er en sjælden sommerfugl i Danmark og i Silkeborg Kommune. På den danske rødliste er 

brun pletvinge moderat truet, hvilket betyder, at der er stor risiko for at arten uddør i landet hvis ikke dens 

levesteder forbedres eller udvides. At rødliste en art betyder, at eksperter har vurderet artens risiko for at 

uddø. 



Forekomsten af brun pletvinge i Silkeborg Kommune er undersøgt ved at besøge en række lokaliteter, hvor 

arten tidligere er kendt fra samt ved at udpege en række steder, hvor dens krav til levestedet 

erfaringsmæssigt er opfyldt. Undersøgelserne er foretaget i 2018, 2019 og 2020. Brun pletvinge lever på 

overdrev, i skovlysninger, i lysåben skov og langs brede soleksponerede skovveje.  

Brun pletvinge er blevet eftersøgt på 20 lokaliteter og blev fundet 5 steder. 3 lokaliteter ligger nord for 

Salten Langsø og yderligere to længere mod vest i Salten Ådal. Lokaliteterne ligger i direkte forlængelse af 

andre velkendte lokaliteter omkring Salten Langsø, hvor der i Horsens og Skanderborg kommuner er større 

bestande.  

Brun pletvinge blev eftersøgt i blandt andet Gjern Bakker, Stenholt Skov og ved Gavlbankerne og Bødskov 

Krat vest for Them. Særligt området nord for Gavlbankerne og Bødskov Krat var rige på sommerfugle og 

lokaliteterne så gode ud til brun pletvinge, men den kunne ikke findes. 

Brun pletvinge er tidligere kendt fra en række lokaliteter rundt omkring i kommunen, men har 

tilsyneladende sine sidste tilholdssteder i kommunens sydøstligste hjørne, hvor den forekommer i et mere 

eller mindre sammenhængende område fra Salten Profil og til kommunegrænsen til Skanderborg mod øst. 

Lokalitet Brun pletvinge Kommentar 

Højkol 1 individ Overraskende få brune pletvinger i betragtning af 
stedets gode beskaffenhed herunder blomsterfloret 

Skovvej V for Egedal Bakke 10 individer Bred solbeskinnet skovvej 

Høvild 1 individ Ret blomsterfattigt 

Salten Profil/Dronningholm 5 individer En meget god sommerfuglelokalitet 

Tolstruplund 5 individer En meget god sommerfuglelokalitet 

Gjern Bakker % Overraskende sommerfuglefattigt i Gjern Bakker. Ingen 
brun pletvinge registreret trods gentagne besøg 

Egedal Bakke % Blomsterfattigt 

Stenholt Skov 
 

% Ingen blomster. Der mangler bryn, brede skovveje, 
lysninger eller generelt åben skov 

Skeldal % Stort set ingen blomster 

Brande Krat V % God sommerfuglelokalitet men skovene omkring er for 
unge, tillukkede og ensformige. 

Gavlbanker S % Kun få blomster 

Gavlbanker N % Hvis brun pletvinge spreder sig fra kerneområderne i 
Salten Ådal burde den være her. Fine 
overdrev/brakmarker - god sommerfuglelokalitet 

Refshalegård Plantage % Ingen blomster, ingen sommerfugle 

Bøgebjerg % Bakkerne tilgroede og ret uinteressante. Markvejen for 
foden af bakkerne er en fornuftig sommerfuglelokalitet 

Bødskov Krat % Fin sommerfuglelokalitet, der har struktur og kvalitet til 
brun pletvinge 

Tømmerbyvej % Overdrev og engområder øst for vejen ved Katrinedal 

Skærbæk Plantage % Ingen oplagte levesteder for brun pletvinge og generelt 
sommerfuglefattigt 

Sepstrup Krat % Velegnet til brun pletvinge, men fandt ingen. Generelt 
god sommerfuglelokalitet 



Lokalitet Brun pletvinge Kommentar 

Højkol 1 individ Overraskende få brune pletvinger i betragtning af 
stedets gode beskaffenhed herunder blomsterfloret 

Skovvej V for Egedal Bakke 10 individer Bred solbeskinnet skovvej 

Bøgelund Banke % Generelt sommerfuglefattigt. Kun blomster langs markvej 
og for foden af Bøgelund Banke 

Vrads NØ % Besøgt i 2019 og 2020. Ikke mange blomster men ser 
egnet ud flere steder. 

Tabel over besøgte lokaliteter. I bilag 2 ses kort over lokaliteter med brun pletvinge. 

 

 

 

 

Moseperlemorsommerfugl 

 

Moseperlemorsommerfugl er en fåtallig sommerfugl i Danmark og i Silkeborg Kommune. På den danske 

rødliste er moseperlemorsommerfugl sårbar. Arter der henføres til kategorien sårbar har typisk små 

populationer eller lider under relativ stor tilbagegang.  

Forekomsten af moseperlemorsommerfugl, i Silkeborg Kommune er undersøgt ved at besøge en række 

lokaliteter, hvor arten tidligere er kendt fra samt ved at udpege en række steder, hvor dens krav til 



levestedet erfaringsmæssigt er opfyldt. Undersøgelserne er foretaget i 2018, 2019 og 2020. 

Moseperlemorsommerfugl lever i soleksponerede højmoser og tørvemoser med tranebær. 

Moseperlemorsommerfugl er blevet eftersøgt på 43 lokaliteter og blev fundet 13 steder. Disse 13 

lokaliteter ligger spredt i den sydlige del af kommunen. Udover disse lokaliteter er 

moseperlemorsommerfugl kendt fra yderligere omtrent 14 lokaliteter fra nyere tid. Hertil kommer givetvis 

yderligere få lokaliteter, hvor arten er kendt fra gammel tid og hvor arten sandsynligvis stadig flyver. Samlet 

giver det omtrent 30 lokaliteter i Silkeborg Kommune, hvor moseperlemorsommerfugl forekommer. 

Særligt i Salten Ådal er moseperlemorsommerfugl udbredt. 

Lokalitet Moseperlemor
sommerfugl 

Kommentar 

Store Lyngdal 9 individer Meget fint sted. Under langsom tilgroning 

Næsgård 2 individer Meget fint sted, tranebær  

Gødvad Mælkevej % Kunne ikke komme ud på selve mosefladen men kunne i 
kikkert se, at der både var tranebær (foderplante) og 
nektarplanter, herunder kragefod. 

Hylfred Mose % Tranebær. Heftig tilgroning med birk 

Fuglmose % Ingen tranebær men var dog heller ikke så meget rundt i 
mosen. Heftig tilgroning med birk 

Kongemose % Tranebær hist og her. Birk fjernet men til stadighed nye 
skud.  

Kramersmosen % Virkelig meget tranebær indenfor et lille areal. Birketræer 
ryddet men megen opvækst på ny 

Grathe Hede % Ingen tranebær set 

Bækgårds Dam nf. Grathe % Ingen tranebær set 

Kompedal Syd 1 % Tranebær 

Kompedal Syd 2 9 individer Fint moseparti under langsom tilgroning 

Kompedal Øst % Ingen tranebær set 

Kompedal, Urhanevej 2 individer Meget fin lokalitet 

Sinding Sømose 5 individer Masser af Tranebær. Heftig tilgroning med birk. Tydelige 
afvandingskanaler 

Egholmvej, Gjern % Kraftig tilgroning 

Egedalmosen % Ingen tranebær set 

Færgemosen % Ingen tranebær set. Tilgroning 

Funder Stormose % Tranebær 

Brændmose % Tranebær 

Mose ved Nørhedevej % Tranebær  

Store Hjøllund Plantage V % Ingen tranebær set 

Store Hjøllund Plantage N % Ingen tranebær set 

Store Hjøllund Plantage S % Ingen tranebær set 

Bredlund Plantage N 1 individ Ingen tranebær set 

Hedevej % Tranebær 

Lille Bredlund N 1 individ Ingen tranebær set 

Lille Bredlund Ø % Tranebær 
 

Bredlund Plantage 2 % Ingen tranebær set. Ikke egnet til moseperlemorsommerfugl 



Lokalitet Moseperlemor
sommerfugl 

Kommentar 

Store Lyngdal 9 individer Meget fint sted. Under langsom tilgroning 

Næsgård 2 individer Meget fint sted, tranebær  

Salten 
Profil/Dronningholm 

1 individ Tranebær. God lokalitet besøgt sen eftermiddag 

Resenbro Golf Talrig Mindst 100 moseperlemorsommerfugle og lige så mange 
bølleblåfugle - meget fint sted 

Snabegård Plantage, 
hængesæk tæt på 
shelterpladsen 

6 individer Tranebær. God lokalitet 

Refshale % Der er gravet en sø i lokaliteten 

Stenrøgel Mose % Ingen tranebær set 

Gl. Frederiksmose 1 individ Meget tranebær et enkelt sted ellers kun små forekomster 
hist og pist 

Gjermose Vest % Tranebær 

Gjermose % Ingen tranebær set 

Tolstruplund 2 individer Tranebær 

Bryrupbanestien % Tranebær, lokaliteten besøgt lidt tidligt på sæsonen 

Haller Å 1 individ Tranebær i de fine fattigkær langs vandløbet 

Revl Mose % Lille lokalitet under tilgroning 

Bjeldskov Mose % Ingen tranebær set 

Vestre Højmarksvej % Meget tranebær, tilgroning 

Nørremose % Ingen tranebær set. Generelt for tørt og tilgroet 
Tabel over besøgte lokaliteter. I bilag 3 ses kort over lokaliteter med moseperlemorsommerfugl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder følger en gennemgang af andre rødlistede sommerfuglearter observeret i Silkeborg Kommune i 

forbindelse med feltarbejdet. 

Bølleblåfugl 

 

 



3 individer set i Kongemosen 

Minimum 80 individer set på Resenbro Golfbane i en række moser 

14 individer set i Egedalsmosen  

13 individer i Gavlbanker  

11 individer i Stormose 

30 individer i mose ved Vestre Højmarksvej 

 

 

 

 

Isblåfugl 

 

14 individer set ved Salten Profilet  



1 individ set i Hjøllund Plantage  

6 individer set nord for Gavlbanker på en række meget fine brakmarker/overdrev 

1 individ ved Østermose nord for Fundervej 

 

 

 

 

 

 

 

Violetrandet ildfugl 

 

3 individer langs Bødskovdalvej lidt nordøst for Brande Kirke  

5 individer nord for Gavlbanker på en række meget fine brakmarker/overdrev 



1 individ ved Karlshøj tæt på Nørhedevej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 - lokaliteter med forekomst af grøn mosaikguldsmed 

 

Krude Møllevej 

 



 

Sydbyparken 

 

Høje Kejlstrupvej 

 



 

Karlskronavej 

 

Vestre Ringvej 



 

Nordskoven 

 

Bilag 2 - lokaliteter med forekomst af brun pletvinge 

 



Lokaliteterne fra vest mod øst: Skovvej V for Egedal Bakke, Høvild og Højkol 

 

Område i Salten Ådal, herunder Salten Profil og Tolstruplund 

Bilag 3 - lokaliteter med forekomst af moseperlemorsommerfugl 

 

Store Lyngdal 



 

 

Kompedal Syd 2 

 

 

Sinding Sømose 

 



 

Lokaliteterne fra vest mod øst: Lille Bredlund N og Bredlund Plantage N 

 

 

Salten Profil 

 



 

Resenbro Golf 

 

 

 

Snabegård Plantage 



 

 

Næsgård 

 

 

 

 

Tolstruplund 



 

 

Gl. Frederiksmose 

 

 

 

Kompedal plantage med lokaliteterne Urhanevej og haller Å 


