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Denne redegørelse er udarbejdet af Naturhi-
storisk Museum i Århus. Opdraget har været 
at skabe “et overblik over de eksisterende 
naturregistreringer og beskyttet natur og na-
turtyper, som fi ndes i Søhøjlandet”.

Rapporten er sammenstillet af bidrag fra 
Morten D. D. Hansen, Frank Jensen, Søren 
Tolsgaard, Lars Haugaard og Thomas Secher 
Jensen.

Data er indsamlet fra ”åbne kilder”, dvs. til-
gængelige registreringer, hvad enten de fore-
ligger i papir- eller elektronisk form. En samlet 
liste over citeret litteratur fi ndes bagest i rap-
porten. Endvidere er Naturhistorisk Museums 
samlinger blevet gennemgået, og områdets 
naturhistorikere er blevet forespurgt, om de 
havde materiale, der ville egne sig til bearbejd-
ning. Sidstnævnte har desværre kun i ringe 
grad været tilfældet, idet langt hovedparten 
af folks materiale ligger i en form, der for den 
enkeltes vedkommende vil kræve lang tid at 
formidle videre til denne undersøgelse.

På grund af undersøgelsens korte tidsramme 
– fra november til februar – har feltarbejde 
desværre ikke været muligt. Det vil være op-
lagt at benytte rapporten som udgangspunkt 
for videre undersøgelser.

Der er blevet fokuseret på registreringer, som 
dækker større dele af området, således at 
det giver mulighed for en samlet vurdering af 
områdets kvaliteter. Enkeltfund af bestemte 
sjældne arter, som udelukkende beror på en 
enkelt persons store viden om en bestemt 
lokalitet, ville virke voldsomt skævvridende i 
en vurdering af materialet, hvis vedkommen-
de ikke har besøgt andre mulige lokaliteter i 
området.

Denne metode har til gengæld den begræns-
ning, at det primært er de iøjnefaldende grup-

per som planter, storsvampe, pattedyr, fugle, 
sommerfugle, ferskvandsinvertebrater og 
store insekter, der inddrages i analysen. Det 
er imidlertid også disse grupper, der er bedst 
beskrevet som indikatorer for naturkvalitet, og 
det er derfor vores vurdering, at de præsen-
terede data på tilfredsstillende vis kan udgøre 
en status for naturen i området.

Til brug for fremstilling af kortmateriale er 
benyttet GIS-data indhentet hos Vejle og 
Århus amter. Materialet fremstår som modta-
get, blot er der sket en sortering af data med 
henblik på grafi sk fremstilling af de enkelte 
interesseområder. Kortmaterialet i denne 
rapport er ment som illustrativt supplement 
og bør ikke gøres til genstand for egentlig 
areal og-/eller afstandsmåling.

Områdets afgrænsning

Afgrænsningen følger grænserne for det 
gamle Skanderborgske Rytterdistrikt, som 
det fremgår af fi gur 1. Flere steder følger 
afgræsningen naturlige skel i landskabet, fx 
Gudenåen, mens den i andre tilfælde ikke har 
oplagte naturlige skillelinjer. Området er på i 
alt 996 km2. Administrativt er området en del 
af Århus og Vejle amter.

Tak

Ole Fogh Nielsen, Lars Skipper, Jens Skriver 
Peter Wind, Jens Kirkeby samt Jan Kjærgaard 
skal have tak for at stille deres omfattende 
materiale frit til rådighed for denne rapport.

Om redegørelsen
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Landskabets 
opståen og historie

Områdets geologi er detaljeret og pædago-
gisk beskrevet i Larsen & Kronborg (1994), og 
derfor vil kun hovedpunkterne i denne beskri-
velse blive medtaget her. En del af området 
er udpeget som geologiske interesseområder. 
Disse arealer fremgår af fi gur 2.

Søhøjlandet er et storslået landskab, som ikke 
blot omfatter landets højeste punkter, Yding 
Skovhøj og Ejer Bavnehøj på hhv. 173 og 171 
meter, men også en række dybe dale, som 
strækker sig fra øst til vest. Her skal nævnes 
dalstrøget fra Brabrand Sø i øst over Ravnsø 
og Knudsø til Silkeborg i vest samt strøget fra 
Skanderborg i øst over Mossø og Salten Lang-
sø til Lystrup-dalen i vest. Fra højdedragene er 
der majestætiske udsigter over dalene, bl.a. 
fra Galgebakken og Sukkertoppen ud over 
Mossø, fra Himmelbjerget ud over Julsø og 
endelig fra Højkol Skov ud over Salten Langsø.

Geologisk set er Søhøjlandet interessant, fordi 
det på pædagogisk vis illustrerer adskillige ge-
ologiske hændelser i de seneste millioner år.   
I dag tænkes området formet af jordskorpefor-
skydninger i Tertiærtiden efterfulgt af adskillige 
isfremstød i Kvartærtiden, specielt den sene-
ste, Weichsel-isen, som for 18.000 år siden 
stødte frem til hovedopholdslinjen, der ligger 
lige vest for projektområdet. Under tilbage-
smeltningen fra hovedopholdslinjen dannedes 
en række randmoræner, bl.a. i Thorsø Bakker.  
I slutningen af Istiden trængte isen igen frem i 
det såkaldte ungbaltiske isfremstød, som bl.a. 
dannede randmorænerne ved Hylke-Fårbjerg. 
Stenstrøningerne i Stjær Stenskov stammer 
ligeledes fra dette sidste fremstød, hvor det 
groveste materiale er afl ejret og skubbet op 
lige omkring iskanten. 

Mellem de to israndslinjer afvandede Gu-
denådalen smeltevandet fra hele området, i 
første omgang mod vest, idet adgangen mod 
nordøst stadig var spærret. Senere fi k vandet 
adgang mod nordvest og endelig til sidst mod 
nordøst. Flodlejets niveau under hvert af disse 
stadier fremstår i nutidens landskab som 
tydelige ”terrasser”, der bl.a. kan iagttages ved 
Vissingkloster og Grønbæk. Under afsmelt-
ningen har adskillige dødisklumper bidraget til 
landskabsudviklingen, og inden vegetationens 
indvandring har fygesand ligeledes sat sit 
aftryk – især vest for projektområdet, bl.a. ved 
Vrads.

Hvad landskabsudviklingen angår, er det især 
vigtigt at fremhæve, at de store dale, bl.a. 
Mossø-Salten-dalen og dalen fra Ravnsø over 
Knudsø mod Julsø, ikke længere betragtes 
som tunneldale, hvor smeltevandets strøm-
men under isen har skabt de dybe lavninger. 
Nu antager man, at selve dalstrukturen er 
meget ældre og formentlig skal henregnes 
til nævnte forskydninger i jordskorpen i Terti-
ærtiden. Senere har fremstødende gletsjere 
uddybet dalene, idet dalene har udgjort en  
naturlig fremrykningsvej for isen. Muligvis er 
den lille Pilbrodal at betragte som en ”ægte” 
tunneldal, men herom hersker der dog nogen 
usikkerhed.

Søhøjlandet er generelt overlejret med ma-
teriale fra Kvartærtiden, men enkelte steder 
ligger Tertiære lag meget højt, lige under jord-
overfl aden, hvorved tidligere tiders geologiske 
hændelser gøres synlige for nutiden. Det gæl-
der fx ved Saltenprofi let, ved Sukkertoppen og 
Voervadsbro samt ved Sandmark, hvor der på 
tidligere tiders fl odsletter er afl ejret kvarts- og 
glimmersand samt glimmerler og brunkul. 

Status for områdets natur
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Klimatiske forhold

Klimaet har stor betydning for, hvilke dyr og 
planter der kan trives i et område. Inden for 
området fi ndes ingen offi cielle klimastationer, 
som måler alle variable. Derfor er der benyttet 

 Soltimer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år

 Viborg 35 61 105 155 195 199 182 173 121 81 52 37 1395

Landsgns. 43 69 110 162 209 209 196 186 128 87 54 43 1495

Afvigelse i % i  
forhold til landsgns. -19 -12 -5 -4 -7 -5 -7 -7 -5 -7 -4 -14 -7

Middeltemperatur jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år

Tange -0,1 -0,2 2,1 5,8 11,0 14,4 15,6 15,2 11,8 8,5 4,3 1,4 7,5
Landsgns. 0 0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,7 1,6 7,7

Afvigelse i forhold 
til landsgns. -0,1 -0,2 0 0,1 0,2 0,1 0 -0,5 -0,9 -0,6 -0,4 -0,2 -0,2

Mængden af solskinstimer i området er lidt 
mindre end landsgennemsnittet, hvilket kan 
have betydning for mikroklimaet ved jord- el-
ler løvoverfl aden, som mere afhænger af 

solindstråling end af lufttemperatur. En række 
varmekrævende insekter såsom stribetæge 
og sørgekåbe er således sjældne i Søhøjlandet 
i modsætning til fx Djursland. 

Efterår og vintre er kølige i Søhøjlandet, hvil-
ket beror på, at området ligger inde i landet, 
hvor afkøling fi nder hurtigere sted end ved 

kysterne. Omvendt sker opvarmningen hurti-
gere i det sene forår.

Nedbørsdata fra området viser en meget 
stor variation, som bl.a. beror på, at regnen 
”regner af”, så snart den når højderyggen. Jo 
længere mod øst man kommer, des mindre 
regn falder der. Regnmængderne kan have 
indfl ydelse på forekomsten af bl.a. svampe 

og mosser, men ud fra de foreliggende data 
kan det ikke afgøres, hvorvidt det er tilfældet 
i området. Som helhed må det konstateres, 
at Søhøjlandet ligger ganske tæt på landsgen-
nemsnittet.

de stationer uden for området, som skønnes 
mest repræsentative for Søhøjlandets klima 
(kilde: DMI). 

Gennemsnitlig 

nedbør
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år

Silkeborg 62 41 46 40 48 52 66 66 68 76 83 72 719
Velling 73 51 58 47 52 58 74 75 82 88 95 85 839
Ry 59 41 46 39 48 58 65 65 75 74 80 66 714
Skanderborg 49 34 40 35 45 53 65 61 67 69 72 56 646

Gennemsnit for 
Søhøjlandet 61 42 48 40 48 55 68 67 73 77 83 70 730

Landsgns. 57 38 46 41 48 55 66 67 73 76 79 66 712

Afvigelse i % i 
forhold til landsgns. 7 10 3 -2 1 0 2 0 0 1 4 6 2
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En status for naturen kan anskue naturen 
fra to vinkler – enten ovenfra eller nedefra. 
Betragter man naturen ovenfra, vil man se 
på overordnede sammenhænge såsom 
naturstrøg, vådområder eller landskaber. Man 
anskuer med andre ord naturen ud fra ram-
merne – hvor er naturen, hvad er der plads 
til og mulighed for? Er tilgangen nedefra, vil 
man i første omgang se bort fra rammerne og 
i stedet se på, hvilke organismer der lever i 
naturen, og hvordan disse organismer har det 
– altså en slags naturens ”livskvalitet”. I det 
første eksempel ser man gennem planlægge-
rens briller, i det andet gennem biologens.

Mod planlægger-synsvinklen taler, at man 
ikke kan se detaljerne og således helt kan 
overse, at noget er rivende galt. Omvendt kan 
man gennem biologens briller fordybe sig så 
meget i detaljen, at man mister overblik og 
fokus. Skal der gøres status for naturen, må 
man selvsagt afveje det overordnede mod 
det detaljerede. I nærværende rapport har vi 
derfor fokuseret på de lovgivningsmæssige 
rammer, som har konkret betydning for natur-
indholdet, og vi har set på forekomsten af de 
arter, som der konkret (bør) lægges vægt på i 
værdisætningen af naturen.

Naturtype
Antal 

lokaliteter

heraf antal > 

5 ha
Areal (ha)

% af samlet 

areal

lands-

gennemsnit

Eng* 965 131 2600 2,6 2,4
Mose 1413 105 2550 2,6 2,1
Overdrev 503 28 840 0,8 0,6
Hede 232 28 780 0,8 1,9

Samlet terrestrisk 
§3 natur 3113 292 6770 6,8 7,0

Sø 3121 146 > 1 ha 7210 7,2 1,3
Skov 508 286 21270 21,3 12,0
Samlet natur 6742 35250 35,3   20,3*

Status for naturen

I de fl este forvaltningssammenhænge ansku-
er man natur som skov, hede, overdrev, eng, 
mose, vandløb, søer og vandhuller, hvorimod 
agerlandet traditionelt anses som værende 
ren kultur. Hvis man anlægger denne betragt-
ning på Søhøjlandet, når man frem til, at 352 
km2 ud af et samlet projektområde på 996 

Hvor er naturen?
km2 kan betragtes som natur. Det giver en 
”naturprocent” på 35, hvilket er et relativt højt 
tal sammenlignet med landsgennemsnittet 
på ca. 20. Antallet og arealet af de forskellige 
naturtyper fremgår af nedenstående tabel.

Fordelingen af de forskellige naturtyper i 
Søhøjlandet. * strandenge er ikke medtaget.
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Det fremgår tydeligt, at arealerne af søer/
vandhuller ligger væsentligt over landsgen-
nemsnittet, og at navnet Søhøjlandet derfor 
ikke er helt misvisende. Det bemærkes, at 
andelen af hede er ganske lille, hvilket man 
dog i en naturmæssig sammenhæng ikke skal 
lægge for meget i, idet de store heder (Vrads 
og Sepstrup Sander) umiddelbart vest for 
projektområdet skal ses i sammenhæng med 
resten af områdets natur. Andelen af skov er 
betydeligt større end landsgennemsnittet.

Langt hovedparten af søerne er at betragte 
som vandhuller, idet små 3.000 af søerne har 
et areal på under 1 hektar. I mange tilfælde 
rummer de små vandhuller dog meget store 
naturværdier, fordi manglen på fi sk gør dem til 
velegnede levesteder for bl.a. padder.

Alle tal får imidlertid først liv, når de enkelte 
lokaliteter anbringes på kort, fx over områdets 
samlede natur (fi gur 1). Her fremgår det tyde-
ligt, at hovedparten af naturen er koncentreret 
inden for få kilometers afstand af Gudenå-
dalen, på hvis sandede skrænter og bakker 
landbrugsdrift aldrig har været rentabel. Man 
kan med rette tale om, at der langs hele 
Gudenå-systemet er et sammenhængende 
naturstrøg, som i større eller mindre grad kan 
virke som spredningskorridorer eller økologi-
ske forbindelseslinjer.

Til gengæld er det også tydeligt, at denne 
natur savner forbindelse østover. Således 
er der store huller mellem naturområderne 
i Gudenåsystemets østligste del (Ravnsø, 
Hemstok Skov, Vengsø) og Århus Ådals 
vestlige del, ligesom hele den nordøstlige del 
af projektområdet er meget tyndt besat med 
naturområder. 

For de enkelte organismer er natur ikke bare 
natur. Nogle arter, fx visse græshopper, fær-
des udelukkende i tørre naturtyper som heder 
og overdrev, andre, fx vandspidsmus, færdes 
primært i våde biotoper, og atter andre bliver 
i skoven uanset hvad. Derfor vil det i mange 
sammenhænge være formålstjenligt at opdele 

naturen i hhv. ”tør natur” som heder og 
overdrev og ”våd natur” som enge, moser og 
åbent vand. Derved kan det lettere illustreres, 
hvor de reelle økologiske sammenhænge 
fi ndes.

Den våde natur (fi gur 3) hænger generelt 
tilstrækkeligt sammen til at kunne betragtes 
som en samlet spredningskorridor, fx for pad-
derne. Kortene illustrerer dog, at især engene 
ligger spredt, mens der er relativt store mose-
arealer omkring vandløb og søer. Af tabellen 
sideX fremgår det, at ganske mange enge 
og moser har et areal, der er større end 5 
hektar, hvilket i mange tilfælde gør dem ekstra 
velegnede som levesteder for de tilknyttede 
organismer.

Overdrev og heder (fi gur 4) ligger meget 
spredt i området, og af arealopgørelsen i 
tabellen fremgår det tillige, at kun få lokali-
teter har et areal på over 5 hektar. Dette gør 
lokaliteterne yderst sårbare over for uheldige 
effekter fra naboarealer. Endvidere bevirker 
adskillelsen, at de enkelte naturarealer funk-
tionelt bliver øer i landskabet, dvs. at arter, der 
forsvinder herfra, får meget svært ved at gen-
indvandre. Hvis de tørre naturtyper ligger i et 
netværk med kort afstand mellem de enkelte 
lokaliteter kan effekten af denne fragmente-
ring delvist modvirkes, men af fi gur 4 fremgår 
det tydeligt, at dette kun i ringe grad er 
tilfældet. Således kan man kun omkring Salten 
Langsø og Gl. Rye tale om et egentligt – men 
stadig tyndt – netværk af tørre naturtyper.

Skovene i det centrale Søhøjland omkring 
Silkeborg-søerne synes at ligge tilstrækkeligt 
tæt til, at de kan betragtes som et samlet hele 
(fi gur 5). Det er Danmarks største sammen-
hængende skovområde.
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Når talen går på naturkvalitet, bliver der i dansk 
naturforvaltning til stadighed lagt større fokus 
på arter, udtrykt i begreber som biodiversitet 
eller biologisk mangfoldighed. Dette skyldes 
erkendelsen af, at en beskrivelse af de over-
ordnede fysiske rammer i naturen langt fra 
er tilstrækkeligt til at sikre, at naturkvaliteten 
opretholdes. Som eksempel kan nævnes, at en 
lang række dyr og planter i løbet af de seneste 
tyve år er forsvundet fra deres levesteder, 
uanset at levestedernes samlede areal ikke er 
blevet reduceret.

For den enkelte art kan der som nævnt sagtens 
være noget galt, som amters og kommuners 
planlæggere ikke kan fange i de geografi ske 
informationssystemer. Arterne er derfor de al-
lerbedste indikatorer for naturens tilstand. Hvis 
de sjældne arter har det godt, har den sjældne 
natur det ligeså.

Når arterne skal anvendes i forvaltningen og 
værdisætningen af naturen, er det nødvendigt 
med en form for ”facitliste”, således at man har 
et objektivt mål for artens fortælleværdi om 
naturen. Hvis man fx fi nder sortplettet blåfugl, 
kan man være sikker på, at man befi nder sig på 
en hede eller et overdrev af national betydning, 
hvor der med blåfuglen følger en stor variation 
af andre arter. Dette mål beror oftest på artens 
sjældenhed på nationalt eller endog globalt plan, 
og det udtrykkes bl.a. i den såkaldte rødliste.

Den nationale rødliste er ikke statisk, og den 
opdateres kontinuerligt. I øjeblikket opereres 
der med to forskellige rødlistesystemer, hvor 
det seneste følger internationale kriterier og 
dermed er operationelt på fælleseuropæisk 
plan. Alle artsgrupper skal med tiden være rød-
listet efter det internationale system, men så 
længe det ikke er sket, gælder den gamle rødli-
ste stadig. Grupper, der er rødlistet efter de nye 
kriterier, er torbister, orkidéer, dagsommerfugle, 
padder og krybdyr. Foreløbig rødlistestatus for 
edderkopper er ligeledes medtaget.

� Tabel over gamle og nye rødlistekategorier 
(kilder: Stoltze & Pihl 1998, DMU 2005).

Selv om rødlisterne er gode til vurdering af 
lokaliteternes naturværdi, og amterne i stadigt 
stigende grad tager hensyn til forekomsten 
af rødlistearter, tyder meget på, at det er 
Habitatdirektivets bilag II og IV, der virkelig 
kommer til at fi nde anvendelse i forvaltningen. 
Bilag IV-arter skal nemlig beskyttes, uanset 
hvor de forekommer, mens de arter, der tillige 
er opført på bilag II endvidere kræver ud-
pegning af særlige beskyttelsesområder i de 
enkelte lande, de såkaldte habitatområder.

Arter, som er opført på Habitatdirektivets bilag 
II og IV, og som er relevante for undersøgel-
sesområdet, fremgår af nedenstående tabel.

� Søhøjlands-arter på Habitatdirektivets bilag 
II og IV .

Naturens kvalitet

Bilag Art

IV Vandfl agermus (Myotis daubentoni)

II+IV Damfl agermus (Myotis dasycneme)

IV Brandts fl agermus (Myotis brandtii)

IV Frynsefl agermus (Myotis nattereri)

IV Skimmelfl agermus (Vespertilio murinus)

IV Sydfl agermus (Eptesicus serotinus)

IV Brunfl agermus (Nyctalus noctula)

IV Langøret fl agermus (Plecotus auritus)

IV Pipistrelfl agermus (Pipistrellus pipistrellus s. stricto)

IV Dværgfl agermus (Pipistrellus pygmaeus)

IV Troldfl agermus (Pipistrellus nathusii)

II+IV Odder (Lutra lutra)

IV Europæisk sumpskildpadde (Emys orbicularis)

IV Markfi rben (Lacerta agilis)

II+IV Stor vandsalamander (Triturus cristatus)

IV Løgfrø (Pelobates fuscus)

IV Spidssnudet frø (Rana arvalis)

II+IV Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)

II+IV Tykskallet malermusling (Unio crassus)
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Kategorier i rødliste 1997 Kategorier i ny rødliste

Ex Forsvundet

Arter, som er forsvundet, eller som formodes 
at være forsvundet fra Danmark efter 1850.

E Akut truet

Arter med en så stærk negativ bestands-
udvikling eller med så små og få bestande, at 
de er i fare for at forsvinde fra Danmark i nær 
fremtid, såfremt de negative faktorer, der for 
tiden påvirker dem, fortsat får lov at virke.

V Sårbar

Arter med en så negativ bestandsudvikling 
eller med så begrænsede bestande, at de er 
i fare for at blive akut truede i nær fremtid, 
såfremt de negative faktorer, der for tiden 
påvirker dem, fortsat får lov at virke.

R Sjælden

Arter med så små eller få bestande, at 
de er særligt følsomme for tilfældige 
menneskeskabte eller naturlige svingninger 
samt uagtsomhed.

X Opmærksomhedskrævende

Forholdsvis hyppige arter, men dog med så 
begrænsede bestande, at de kan forventes 
at blive sårbare i nær fremtid, såfremt de 
negative faktorer, der for tiden påvirker dem, 
fortsat får lov at virke, samt almindelige arter 
med en stærkt negativ bestandsudvikling i 
Danmark.

A National ansvarsart

Arter, for hvilke Danmark på et eller andet 
tidspunkt i artens livscyklus rummer en 
så stor del af Jordens totale bestand, at 
Danmark har et særligt ansvar for artens 
internationale beskyttelse.

De fl este kategorier, der anvendes ved den 
nye nationale rødlistningsproces, har ingen 
simple defi nitioner men fastlægges ved 
kvantitative kriterier, der bl.a. handler om 
nuværende status, bestandsændringer i de 
seneste år og geografi sk udbredelse:

RE Forsvundet

En art er forsvundet, når det er hævet over 
enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, 
som havde en reel mulighed for reproduktion 
inden for landets (regionens) grænser, er 
dødt eller forsvundet fra landet (regionen).

CR Kritisk truet

En art henføres til kategorien kritisk truet, 
når der er en overordentligt stor risiko for, 
at den vil uddø i vild tilstand i meget nær 
fremtid som følge af, at et af kriterierne for 
kategorien CR er opfyldt.

EN Moderat truet

En art henføres til kategorien moderat truet, 
hvis den ikke opfylder et af kriterierne for 
kritisk truet (CR), men når der alligevel er en 
meget stor risiko for, at den vil uddø i vild 
tilstand i nær fremtid som følge af, at et af 
kriterierne for kategorien EN er opfyldt.

VU Sårbar

En art henføres til kategorien sårbar, hvis 
den ikke opfylder et af kriterierne for at være 
hverken kritisk truet (CR) eller moderat truet 
(EN), men når der alligevel er en stor risiko 
for, at den vil uddø i vild tilstand på længere 
sigt som følge af, at et af kriterierne for 
kategorien VU er opfyldt.

NT Næsten truet

En art henføres til kategorien næsten truet, 
hvis den ikke opfylder et af kriterierne for 
kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller 
sårbar (VU), men er tæt på at opfylde et af 
kriterierne for sårbar.
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påvirket, men denne udvikling ser ud til at 
være vendt i løbet af 1990’erne, således 
at vandkvaliteten er øget markant over store 
strækninger. Området er som resten af landet 
præget af udretning af mange vandløbsstræk-
ninger og dræning af store engområder, 
mens vandstanden på andre strækninger er 
blevet hævet som følge af opstemninger, 
som i enkelte tilfælde går helt tilbage til 
1100-tallet. I løbet af de senere år er der dog 
fl ere steder foretaget indgreb, der skal 
tjene til at ændre nogle af disse forhold, fx 
omløb ved enkelte opstemninger og retable-
ring af mindre vandløb.

De stillestående vandes fauna er ikke kendt 
med nær samme detaljeringsgrad. 
Søerne repræsenterer de største og mest 
markante ferkvandselementer i Søhøjlandet. 
Næsten alle danske søtyper er repræsenteret 
i området. For fl ere typer gælder det, at 
nogle af de bedste eksempler netop ses i 
Søhøjlandet. Ingen søer henligger dog i 
naturtilstand, alle er mere eller mindre kultur-
påvirkede i form af spildevandstilledning fra 
byer og dambrug samt udskylning af kunst-
gødning fra landbrug og haver. 
For søernes fl ora og fauna er det tilledningen 
af plantenæringsstoffer og organisk materiale, 
der har den største betydning. Udviklingen 
er dog vendt i løbet af de seneste år, men det 
tager meget længere tid for en sø at ændre 
sig end et vandløb. For mange af søerne er 
der en forsinkelseseffekt på adskillige år, før 
en bedring slår i gennem.

Der fi ndes ingen undersøgelser over, hvad der 
er forsvundet af små vådområder med tem-
porære vandsamlinger og mindre damme i 
Søhøjlandet. En hurtig sammenligning mellem 
gamle 5 cm kort fra 1860’erne og nyere kort 
viser dog, at det sikkert er netop denne type 
områder, der er forsvundet fl est af.

Projektområdet indeholder et stort antal søer, 
damme, moser og mange kilometer vandløb. 
Det dominerende system er Gudenå-syste-
met, som er kernen i området. Dele af Århus 
Å-systemet og lidt af Hansted Å-systemet 
ligger også inden for området. I fi gur 6 er de 
vigtigste ferskvandsbiologiske områder vist.

Karakteristik af Søhøjlandets vandløb og 

stillestående vande

Søhøjlandet er et område, der i særlig grad 
er præget af sidste istid. Isen og vandet har 
haft afgørende indfl ydelse som landskabs-
skabende faktorer. Vandet er i dag et af de væ-
sentligste landskabselementer i Søhøjlandet. 
For mange dele af området gælder, at det er 
kombinationen af de forskellige ferskvandsty-
per, der giver landskaberne deres enestående 
særpræg. Karakteristisk for projektområdet 
er de mange oprindeligt skovklædte moræ-
nebakker og det generelt kuperede terræn, 
som bevirker, at mange af vandløbene har et 
kraftigt fald. Vandløbene og søerne her er na-
turligt mere eutrofe end i Vestjylland, fordi de 
lå beskyttet mod udvaskning under den tykke 
iskappe, mens Vestjylland var isfri i slutningen 
af den sidste istid.

De forskellige kilder og kildebække har stor 
ferskvandsbiologisk interesse som hjemsted 
for en række specielle dyresamfund. De kan 
også virke som “refugier” for arter, der ret-
telig hører hjemme længere nedstrøms, hvor 
forholdene er blevet ødelagt gennem indgreb. 
Det er fra sådanne reservater, at fl oraen og 
faunaen kan retableres efterhånden, som 
forholdene bedres.

Vandløbene er de bedst undersøgte fersk-
vandsbiotoper i Søhøjlandet, og der fi ndes 
ganske lange tidsserier af fl ora og fauna 
fra nogle lokaliteter. Generelt er rentvands-
faunaen i vandløbene blevet kraftigt negativt 

Den akvatiske natur
Oversigt over vandsystemerne
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Det er de små damme og temporære vand-
samlinger, der rummer den mest afvekslende 
og den artsrigeste ferskvandsfl ora og -fauna. 
Ikke blot har de forskellige typer småvande 
deres egne plante- og dyresamfund, man ser 
også meget ofte, at de på forskellige udvik-
lingtrin har deres egne, meget karakteristiske 
fl ora- og faunaelementer, hvis arter kun trives 
i en forholdsvis kort årrække. Det er derfor 
af betydning, at der ikke blot fi ndes repræ-
sentanter for de enkelte typer, men også, 
at de fi ndes i forskellige stadier af udvikling. 
Småvandene har dels betydning i sig selv som 
spændende ferskvandsområder, dels som 
basis for mange af de arter, der fi ndes langs 
bredden af de større søer.

Målsætning af vandløb

For de fl este vandløb har amtet fastsat en 
målsætning for, hvilken tilstand vandløbet skal 
være i. Denne målsætning er en afvejning af 
fysiske forhold, forureningsbelastning m.m. 
og foregår efter en tredelt skala:

A: Skærpet målsætning. Områder, som 
særligt skal beskyttes mod kulturpåvirkninger.

B: Generel målsætning. 
Områder, som skal være upåvirkede eller
kun svagt forureningspåvirkede.

C: Lempet målsætning. Områder, som tillades 
væsentligt forureningspåvirkede.

For Gudenåen i Århus Amt er målsætnings-
forholdene i Regionplan 2001 som vist 
nedenfor de i alt 875 undersøgte vandløbs-
stationer.

Målsætning Antal stationer %

Opfyldt 452 52
Ikke opfyldt 313 36
Ubedømmelig 110 12
SUM 875 100

Vandkvalitet
Forureningstilstanden i projektområdets vand-
løb er målt af amterne siden 1970 væsentligst 
gennem undersøgelser af smådyrsfaunaen. 
Forureningstilstanden angives med romertal, 
se nedenstående tabel.

Forureningstilstanden i 1995-2000

Forureningsklasse
% af 
undersøgte 
stationer

I        uforurenet 4
I-II    næsten uforurenet 7
II       ret svagt forurenet 25
II-III  noget forurenet 34
III     ret stærkt forurenet 13
III-IV stærkt forurenet 5
IV      meget stærkt forurenet 3
ikke bedømt fx 
på grund af okker

9

Nedenstående kurve viser udviklingen i 
antallet af vandløbsstationer i forureningsklas-
se IV i perioden 1974-2004 for 
hele Århus Amt. Baseret på i alt 42.783 
forureningsbedømmelser.
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Målsætning for søer

A: Skærpet målsætning
A1: Særligt naturområde
A2: Særligt naturområde - badevand

B: Generel målsætning
B1: Generel målsætning
B2: Generel målsætning - badevand

C: Lempet målsætning C: Spildevandspåvirket sø

For søerne i Gudenåens vandsystem i Århus Amt er målsætnings-
forholdene i Regionplan 2001 som nedenfor anført.

A1 A2 B B2 C

15 4 35 7 3

Avnsø, Døjsø, 
Frøsø, Grane 
Sø, Langsø, 
Jenskær, 
Kongsø, 
Mørksø nord 
for Salten 
Langsø, 
Mørksø syd for 
Avnsø, Mørksø 
øst for Slåen 
Sø, Rævsø, 
Silkeborg 
Lillesø, 
Slåensø, Snabe 
Igelsø, Velling 
Igelsø

Schousbye 
Sø, Almind 
Sø, Hundsø, 
Kalgård Sø, 
Karlsø

Alling Sø, 
Grauballe Mose, 
Gub Sø, Hinge 
Sø, Langå 
Sø, Lysmose, 
Søbygård Sø, 
Alling Damme, 
Anbjerg Mose, 
Bundløs Sø, 
Ellesø, Engetved 
Sø, Gudensø, 
Hummel Sø, 
Ilsø ved Illerup, 
Kvindsø, 
Kulsø, Lyngsø, 
Mariesminde 
Sø, Rismose, 
Rye Lillesø, Birk 
Sø, Silkeborg 
Langsø, Torup 
Sø, Tranevig, 
Tåning Sø, Uglsø, 
Vejlbo Mose, 
Vejlsø, Vessø, 
Vrold Sø, Vrold 
Vestermose, 
Ørnsø

Bryrup Langsø, 
Gjessø, Julsø, 
Borresø, 
Brassø, Knudsø, 
Mossø, Ravnsø, 
Salten Langsø, 
Skanderborg 
Lillesø, 
Skanderborg Sø, 
Thorsø

Damme på 
Vrads Sande, 
Pøt Sø, Sortesø
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Invertebratfauna

Smådyr i vandløb og søer

Når der her er fokuseret specielt på smådy-
rene, skyldes det, at de er godt undersøgt, 
og deres forekomst siger meget om både 
vand- og vandløbskvaliteten på stedet. Stort 
set alle vandløb i området bliver regelmæs-
sigt undersøgt med henblik på at bedømme 
forureningstilstanden m.m.

Data er hentet fra Naturhistorisk Museums 
omfattende undersøgelser i området, supple-
ret med oplysninger fra forskellige amter samt 
litteraturen. Gennemgangen er begrænset 
til rødlistede arter af døgnfl uer, slørvinger, 
vårfl uer, guldsmede og kvægmyg.

Vårfl uer

Cheumatopsyche lepida
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) fi n bestand å med rask strøm meget højt

Denne art har sin eneste danske bestand i 
Søhøjlandet og fi ndes på strækningen 
nedstrøms Sminge Sø.

Adicella reducta
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden ( R ) sjælden rene åer meget højt

Arten har en bestand i Kalpensbæk ved Vand-
dam i Funder Å-systemet.

Philpotamus montanus
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden  (R) fi n bestand
skovbække med godt 

fald
meget højt

Arten trives fi nt i Bjergskov Bæk.

Micrasema setiferum
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

uddød uddød rene åer meget højt

Arten fandtes i Funder Å som det eneste sted 
i Danmark. Den er sidst set i 1917.
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Slørvinger

Brachyptera braueri
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

truet (E) sjælden større vandløb meget højt

Arten har sin eneste nuværende danske fore-
komst i Gudenåens hovedløb på strækningen 
mellem Silkeborg og Tange. Den har tidligere 
været udbredt på strækningen Silkeborg-Ran-
ders.

Protonemura hrabei
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sårbar (VA) sjælden meget rene bække meget højt

Arten har en stor bestand i Bjergskov Bæk. 
Den er en relikt fra varmetiden.

Isoptena serricornis
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) god bestand
stabile sandbanker i 

større åer
meget højt

Arten forekommer i Gudenåen fra Bredvad til 
Mossø.

Leuctra digitata 
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) sjælden rene bække meget højt

Nemoura dubitans
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) stor bestand vældsump meget højt

Artens største forekomst er ved en vældmose 
ved Borre Sø.
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Døgnfl uer

Siphlonurus aestivalis
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) sjælden
småbække og 
smådamme

meget højt

Bestand i Jeksen Bæk. Mange fund fra Fun-
der Å før 1920.

Siphlonurus lacustris
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

uddød uddød rene åer meget højt

Arten havde sin eneste forekomst i DK i Fun-
der Å helt ned til udløbet i Ørn Sø. Seneste 
fund 1918.

Siphlonurus alternatus
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

truet (E) sjælden større åer og søer meget højt

Arten fi ndes nu i Gudenåen mellem Mossø og 
Gudensø samt i Julsø. Der er gamle fund fra 
Remstrup Å i Silkeborg og Resenbro.

Heptagenia lateralis
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

truet (E) hist og her rolige partier af åer meget højt

Arten fi ndes på strækningen af Gudenåen 
fra Gudensø til Vilholt Mølle, men er kun al-
mindelig ved Vilholt. Den blev også taget ved 
Sminge og i Gjern Å 1915.

Rhitrogena germanica
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

truet (E) uddød åer med stærk strøm meget højt

Arten var tidligere ved Gammelstrup, men 
forsvandt, da Vestbirk-søerne blev lavet.
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Baetis liebenauae
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sårbar (V) sjælden rene åer meget højt

Bestand ved Vilholt.

Baetis fuscatus
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sårbar (V) hist og her rene åer meget højt

Stor bestand ved Vilholt.

Ephemera vulgata
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sårbar (V) stor bestand rene søer meget højt

Denne art er gået meget tilbage siden sidste rødliste. 
Den eneste lokalitet med en stor bestand er nu Ravn Sø.

Brachycercus harrisella
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) stor bestand rene åer meget højt

Denne art har en stor bestand ved Vilholt.

Guldsmede

Grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R), Bilag IV- art stor bestand rene åer meget højt

Almindelig fl odguldsmed (Gomphus vulgatissimus)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sårbar (V) god bestand
store vandløb og rene 

søer
meget højt

Bestande i Thorsø, Slåensø, Almind Sø, Vejlbo Mose, 
Gudensø, Knudsø, Ravnsø, Salten Langsø og selve ho-
vedløbet af Gudenåen.
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Månevandnymfe (Coenagrion lunulatum)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sårbar (E) sjælden rene søer moderat

Denne lille, vanskeligt bestemmelige art er 
fundet i en tørvesø vest for Rødesø samt i en 
gammel lergrav ved Nørre Vissing, den kan 
godt være overset.

Kongeguldsmed (Cordelugaster boltoni)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sårbar (V) sjælden rene små vandløb højt

”Kongen”, som absolut må være en af de 
smukkeste guldsmede overhovedet, er tidli-
gere – senest 1979 – truffet i Jenskær og lige 
uden for området i et tilløb til Funder Å. Med 
en forbedret vandkvalitet i vandløbene, fx 
Salten Å og Gjern Å, er der absolut mulighed 
for, at den vender tilbage.

Højmosemosaikguldsmed (Aeshna subarctica)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) sjælden højmoser højt

Arten er truffet i Rødesø med omgivende 
tørvemoser samt en skovomkranset mose 
nordvest for Mossø. Den må betragtes som 
særdeles truet i området, og det er meget 
vigtigt, at levestederne sikres mod tilgroning.

Lille farvevandnymfe (Ischnura pumilio)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) sjælden
rene, især 

nyetablerede søer
moderat

Denne diskrete lille art er truffet ved Nørre Vis-
sing, dels i et vandhul i en gammel lergrav og 
dels i et nyanlagt vandhul i nærheden, samt i 
to småsøer ved Ry.
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Spidsplettet libel (Libellula fulva)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

truet (E) fi n bestand rene søer meget højt

Spidsplettet libel har altid haft en stor bestand 
i Slåensø. Herfra har den i nyere tid været 
i stand til at brede sig til Almind Sø, Vejlsø, 
Knudå og Gudenåens hovedløb.

Fjerbenet vandnymfe (Platycnemis pennipes)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sårbar (V) stor bestand rene søer meget højt

Slåensø rummer den største danske bestand 
af arten.

Arktisk smaragdlibel (Somatochlora arctica)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) sjælden mosedamme meget højt

En lille mose ved Gl. Rye er artens eneste 
kendte forekomst i Danmark. Den har været 
kendt fra Søhøjlandet siden 1911.

Kvægmyg

Simulium latipes
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (R) sjælden udtørrende vandløb meget højt

Denne art har sit eneste levested uden for 
Bornholm i en lille bæk til Knudå.

Simulium naturale
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau

sjælden (VR) sjælden meget rene vandløb meget højt

Arten har sit eneste fi ndested uden for 
Vestjylland i et tilløb til Funder Å.

Tykskallet malermusling (Unio crassus)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levested Vidensniveau
truet (E) bilag IV uddød vandløb moderat

Arten har været i Lyngbygårds Å.

Muslinger
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Bemærkelsesværdige 

ferskvandslokaliteter inden 

for projektområdet

Gudenåens hovedløb mellem Silkeborg og 

Tange Sø

Gudenåen har på denne strækning karakter af 
nedre å. Vandløbskvaliteten har lidt meget un-
der følgerne af de mange reguleringer, hvoraf 
de første blev foretaget af hensyn til pram-
dragningen, som allerede i 1856 havde gravet 
igennem alle stryg til en dybde af mindst 120 
cm. På strækningen var der tidligere rigtig 
mange, store sten i ålejet. På vandbygnings-
inspektør Carlsens foranledning blev der i 
1861 ”bortsprængt 300 sten af over 5 fods 
diameter” på en 1 km lang strækning ved 
Tvilum. Resterne af nogle af de store sten kan 
ses den dag i dag og giver et helt anderledes 
indtryk af åen, som den virkelig må have set 
ud. Området har også lidt meget under forure-
ning fra Silkeborg by. Imidlertid er forureningen 
nu blevet minimeret, og det har betydet, at der 
faktisk opbygges en fauna af rentvandsarter.

Gudenåens hovedløb ved Emborg

Åen er her kraftigt påvirket af opstemningen 
ved Ry Mølle, og strømhastigheden er derfor 
langt under det oprindelige. De fysiske for-
hold er imidlertid gode, og kombinationen af 
enkelte strømsteder og mange områder med 
sø- eller mosekarakter gør, at der her er en 
særdeles divers fauna.

Gudenåens hovedløb fra Mossø til Vilholt 

Mølle

Den nedre del er reguleret til mølledrift og 
løber i en kunstig kanal. Ved Riværket føres en 
del vand dog gennem en omløbskanal til det 
oprindelige åløb. Mellem Riværket og Vilholt 
Mølle har åen sit oprindelige løb og er stort 
set uberørt, hvilket giver en usædvanlig høj 
vandsløbskvalitet med afvekslende brede lav-
vandende stryg, snævre strømpartier og dybe 

rolige sving. På denne strækning er der en ef-
ter danske forhold helt enestående diversitet i 
vandløbsfaunaen, og strækningen er blandt de 
to bedste vandløbslokaliteter i Danmark. 

I Gudenåens hovedløb er bestandene af lak-
sefi sk meget små bortset fra nær udspringet 
og ved Vilholt, hvor søørreden fra Mossø også 
kan gyde, og hvor ørredynglen kan fi nde gode 
levesteder i det lave vand langs bredderne. 
Der er her en meget stor bestand af majfl uer, 
som under parringsfl ugten ofte udsættes for 
angreb af den sjældne damfl agermus. Her er 
en stor bestand af den store skøjteløber Aqua-
rius najas, og den meget sjældne dovenfl ue 
Sialis nigripes har også en bestand her. På 
de store sten ses ofte vores største fl adorm, 
den smukt farvede Bdellocephala punctata, 
der ellers næsten er forsvundet fra landet. På 
strækningen yngler isfugl, og odderen har væ-
ret her, også mens arten var næsten udryddet 
i Danmark. I løbet af de sidste fem år er der 
kommet en meget stor bestand af den ellers 
i EU sjældne kvægmyg Simulium morsitans. 
Flodkrebsen, som ellers er på retur overalt, 
yngler endnu fl ittigt i de mange stejle brinker. 
På stenbunden kan man være heldig at fi nde 
den meget lille klobille Riolus cupreus, der 
ellers er sjælden. Bestanden af grøn køl-
leguldsmed, der først blev konstateret for et 
par år siden, ser ud til at stige i antal, og det 
forventes, at denne EU-fredede art vil brede 
sig et stykke op i Gudenåen i de kommende 
år. Strækningen er udpeget som naturviden-
skabelig referencestrækning.

Gudenåens hovedløb mellem Vilholt Mølle 

og Åstedbro

Åen er her på nogle stræk påvirket af opstem-
ningerne til vandkraft, så bestanden af den 
ellers kun fra Højen Bæk kendte døgnfl ue 
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Rhithrogena germanica, der tidligere var her 
i antal, er nu forsvundet. Det samme gælder 
slørvingen Isoperla difformis, som her havde 
en af sine meget få forekomster i Østjylland, 
og den nu sandsynligvis uddøde vårfl ue 
Wormaldia subnigra. Hvor åen er uden påvirk-
ning fra opstemningerne har den karakter af 
øvre å, og faunaen er udmærket her. Omkring 
Gammelstrup fi ndes der en længere stræk-
ning, hvor den oprindelige åbund er bevaret 
som noget ganske enestående i Danmark.

Hinge Å fra Allinggårds elværk til sammen-

løbet med Gudenåen

Åen har på denne strækning en usædvanlig 
høj vandsløbskvalitet, og de oprindelige sving, 
stryg og dybe huller er bevaret. Faunaen er 
noget påvirket af den eutrofi ering, der er sket 
af søerne i systemet. Forholdene er dog bed-
ret meget, bl.a. gyder helten her i dag.

Gjern Å

Gjern Å-systemet har over lange strækninger 
en meget høj vandløbskvalitet og er i landska-
belig henseende noget af en perle.

Funder Å

Åen ligger lige nøjagtig uden for projektom-
rådet, men bør indrages, fordi den har 
ferskvandsbiologisk interesse og naturligt 
hører sammen med Søhøjlandet. Funder Å er 
ganske speciel, idet specielle forhold i 
undergrunden bevirker, at åen modtager vand 
fra et større område end det topografi ske 
opland berettiger til. Der er desuden et meget 
kraftigt fald.

Ørn Sø

Søen er undersøgt for fi sk i 1988 og 1993. For-
uden de almindelige arter blev der registreret
heltling (R), helt og  smelt. Fiskebestanden 
var antalsmæssigt domineret af aborre, skaller 
og smelt. Vægtmæssigt dominerede brasen, 
skalle og gedde.

Salten Å

Salten Å har ligesom Funder Å været kraftigt 
påvirket af okkerforurening og forurening 
fra dambrug. I den øverste del omkring Lyk-
kensprøve er der bevaret en strækning uden 
regulering og med en usædvanligt høj vand-
løbskvalitet og rent vand. Her er stadig er en 
rig fauna med mange sjældne slørvinger og 
særligt mange sjældne vårfl uer, bl.a. den sjove 
Trichleichiton fagesii, der lever blandt lever-
mosser, der tidvis overskylles. Der er også her 
en bestand af kongeguldsmed, som i dette 
fi ne vandløb har tid til at fuldføre sin fem-årige 
larvetid uden at blive gravet op.

Salten Sø

Søens fi skebestan blev undersøgt i 1987. Ud 
over almindelige arter var der rimte (indslæbt), 
ørred og en stor bestand af smelt.

Bjergskov Bæk

Bækken er landets højest beliggende vandløb 
ved udspringet, som ligger på Yding Skovhøj 
150 meter over havets overfl ade. Det er en 
typisk skovbæk med en høj vandløbskvalitet 
i de øvre dele. Faunaen er domineret af rent-
vandsarter, og der er her en bestand af den 
meget sjældne slørvinge Protonemura hrabei 
(V), der ellers kun er kendt fra Roldkilderne og 
betragtes som en relikt fra varmetiden. Hvert 
år vandrer fl ere hundrede søørreder fra Mossø 
op for at gyde i bækken, der således er meget 
vigtig for søørredbestanden.

Mattrup Å fra Stidsmølle til sammenløbet 

med Gudenåen

Lige nedstrøms Stidsmølle er der en læn-
gere strækning, hvor vandløbskvaliteten er 
meget høj, og der er ligeledes strækninger 
nedstrøms Bregnholm Mølle med meget 
høj vandløbskvalitet. Der er en fi n fauna af 
rentvandsarter her, bl.a. en stor bestand af 
majfl uer og fl odkrebs. Baetis fuscatus (R) 
fi ndes her.
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Tilløb til Knudå nord for Tulstrup

Denne lille bæk er interessant, fordi den 
tidvist har et underjordisk forløb på dele af sit 
løb afhængigt af nedbørsmængden. Som det 
eneste fund uden for Bornholm har man her 
fundet den sjældne kvægmyggeart Simulium 
latipes (E).

Illerup Å

Illerup Å er kendt i vide kredse for de meget 
store arkæologiske fund, der er gjort her. Tid-
ligere var dette tilløb til Mossø også kendt for 
at huse landets tætteste ørredbestand baseret 
på elektrobefi skning foretaget af Knud Larsen 
i 1960’erne. Bestanden gik meget tilbage som 
følge af reguleringer. Imidlertid er et større 
areal nu fredet. Af hensyn til de arkæologiske 
forhold må vandstanden ikke sænkes, hvilket 
giver anledning til at overveje en retablering af 
det tidligere forløb.

Jeksen Bæk

Jeksen Bæk, der løber til Århus Å ved Fusvad, 
har et meget kraftigt fald og på fl ere stræk-
ninger en meget høj vandløbskvalitet. Især er 
strækningen nedstrøms Kollens Vandmølle 
meget fi n.

Århus Å, hovedløbet mellem Pindsmølle 

og Harlev Mølle

Åen har på de fl este stræk en meget høj vand-
løbskvalitet.

Søerne i Søhøjlandet

Den dominerende årsag til forureningen af sø-
erne i Gudenåens vandsystem er tilførslerne 
af fosfor fra spildevand og fra dyrkede arealer. 
Uforurenede søer fi ndes derfor kun, hvor der 
stort set ikke bor mennesker i oplandet, og 
hvor dette henligger som udyrket område, fx 

som skov eller hede. På grund af Søhøjlandets 
høje andel af disse naturtyper er der stort 
set uforurenede søer i Gudenå-systemet i de 
udyrkede områder omkring Salten Å-dalen, i 
den øvre del af Mattrup Å-systemet (Tingdal-
søerne) og i skovene omkring Himmelbjerg-
søerne. De største af de uforurenede søer er: 
Almind Sø, Blidsø, Gedde Sø, Grane Langsø, 
Gretbjerge Sø, Hundsø, Kalgård Sø, Kong Sø, 
Lille Langsø, Nederskov Sø, Oversø, Rævsø, 
Rødesø, Slåensø, Snabe Igelsø, Stejlholt Sø 
og Velling Igelsø.

Mossø

Mossø er med sine 1690 hektar Jyllands stør-
ste sø, og hele søen er fredet. Den er oriente-
ret øst-vest med langaksen, hvilket bevirker, 
at vinden kan skabe en betydelig bølgegang, 
og derfor er der særligt i østenden udviklet 
en egentlig brændingszone. Den er i snit lidt 
over 10 m dyb og 22 m i det dybeste hul. Som 
følge af vindens påvirkning er der ikke altid 
udviklet en lagdeling af vandet i sommerpe-
rioden, og dermed er der ofte gode iltforhold 
ved bunden, selvom den tidligere har været 
noget forurenet. Der er igen udviklet en pæn 
submers vegetation med fl ere forskellige arter 
af vandaks. De fl este søer har oprindelig væ-
ret meget mere klarvandede end i dag, men 
udledningen af store mængder næringsstof 
fra by og land har siden skabt en ret kraftig 
algevækst i vandet. Søen har altid været kendt 
som en god fi skesø, der har brødfødet mange 
erhvervsfi skere, og den rummer nok landets 
største bestand af søørred.

Almind Sø

Almind Sø ligger i et kuperet terræn ved den 
sydvestlige del af Silkeborg. Jorden i området 
består af sandede moræneafl ejringer, og stør-
stedelen af afstrømningsområdet er dækket 
af skov. Der fi ndes ingen ejendomme i oplan-
det med udledning af spildevand til søen, og 
der er ingen landbrug. Det er derfor yderst 
begrænset, hvor meget fosfor og kvælstof 
søen modtager bortset fra atmosfærisk 



22

nedfald. Det meste af vandtilførslen sker som 
indsivning af grundvand. Der er afl øb til Vejlsø 
og herfra videre ud i Brassø og Gudenåen.

Almind Sø er efter danske forhold dyb, og 
med den vindbeskyttede beliggenhed opstår 
der en temperaturlagdeling af vandmasserne 
hver sommer. Lagdelingen medfører en 
naturlig betinget iltfri periode i bundvandet. 
Der er ofte meget høje koncentrationer af 
næringsstoffer og jern i bundvandet sidst 
på sommeren, men lagdelingen virker som 
et tætsluttende låg på bundvandet, så kon-
centrationen af næringsstoffer og alger i de 
øverste vandmasser er noget af det laveste, 
man kan fi nde i danske søer. Af samme grund 
er vandet meget klart, og der fi ndes udbredt 
undervandsvegetation. Søen huser en stor 
bestand af den lille laksefi sk heltling.

Almind Sø har en A2-målsætning (skærpet 
målsætning og badevandsmålsætning) og er 
udpeget som EF-habitatområde.

Nedenskov Sø

Søen er beliggende nær Voervadsbro i 
Brædstrup Kommune, Vejle Amt. Amtet 
har tilset søen jævnligt siden 1970’erne, og 
dens tilstand er ikke forandret siden (Simon 
Marsbøl, Vejle Amt, pers. komm.). Den totale 
akkumuleringsrate af sediment udviser stort 
set ingen ændringer fra 1850 til 2000, hvilket 
tyder på, at produktionen i søen har været 
stabil i hele perioden. En kraftige stigning i 
antallet af dafnier fra 1950 til 2000 skyldtes en 
stigning i antallet af Bosmina coregoni. Stig-
ningen medførte en ændring i forholdet mel-
lem denne art og B. longirostris og kan være 
resultatet af en ændring i forholdet mellem 
planktonædende fi sk og rovfi sk. Tilstedeværel-
sen af rentvandsarterne Alonella nana, Alona 
rustica og Rhyncotalona falcata, som fi ndes i 
2000, indikerer, at søen stadig er klarvandet, 
hvilket stemmer overens med nutidige må-
linger. Plantedækket i søen er ret højt, hvilket 
understreger den gode vandkvalitet.

Ravnsø

Søen er en af de dybe i området med en 
dybde på 33 m. Det er et af de meget få fi n-
desteder i dag for den nu sjældne sø-majfl ue 
(V), der her stadig kan ses i store fl okke under 
den yndefulde parringsdans. Ravnsø er i land-
skabelig henseende en perle med sit klare 
vand omgivet af løvskove. Søen har en ganske 
fi n fi skebestand, bl.a. er der stadig søørred og 
heltling her. Fiskebestanden er domineret af 
skaller og store aborrer.

Venge Sø

Søen er ganske omgivet af en vidtstrakt rør-
sump, som rummer en meget stor bestand af 
snoge og hugorm. Søen er meget lavvandet, 
og meget sand og mudder udfældes her 
inden Ravnsø.

Slåensø

Søen er beliggende lidt syd for Borre Sø i et 
meget kuperet terræn. Søen fødes udeluk-
kende af et større antal kilder og er praktisk 
taget helt uforurenet med en meget fi nt 
udviklet undervandsvegetation med mange 
sjældne arter.

Julsø

Den næststørste af Himmelbjerg-søerne med 
et areal på 565 hektar er ikke særlig dyb, 17,5 
m på det dybeste sted. Vandudskiftningen 
er hurtig, da den direkte gennemstrømmes 
af Gudenåen. Kun ved Dynæs er der en fi n 
brændingskyst som i Mossø.

Velling Igelsø

Søen ligger syd for Salten Å i Them Kom-
mune, Århus Amt. Søen er svagt brunvandet 
som et resultat af tilførsel af humusstoffer 
fra omkringliggende skov. Søen blev tidligere 
karakteriseret som en mellemting mellem en 
dystrof sø og en lobeliesø, men har inden for 
de seneste ti år gennemgået en uheldig udvik-
ling med kraftig tilbagegang af undervandsve-
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getationen. I dag forekommer således kun 
Strandbo blandt grundskudsplanter i søen.

Der er foretaget målinger i søen gennem 
de sidste ca. tyve år, og hverken stigning i 
farvetallet eller andre ændringer i de fysiske/
kemiske parametre kan forklare forringelsen 
af søens økologiske kvalitet. Søtypen med 
det plante- og dyreliv, der er knyttet til den, 
er meget sjælden i Danmark. I 2000 blev der 
fundet arter af kiselalger, som er sjældne i 
danske søer i dag, nemlig Aulacoseira italica v. 
subarctica, Cyclotella comensis og Cyclotella 
comensis.

Ved vi nok?

Ja, for så vidt angår søer og vandløb eksiste-
rer der et dækkende materiale. Damme og 
temporære pytter er næsten ikke systematisk 
undersøgte. Der er kun foretaget enkelte un-
dersøgelser, som typisk har været rettet mod 
en enkelt gruppe planter eller smådyr.

Sammenfatning

Søhøjlandet rummer en række ferskvandsom-
råder af national og international klasse.

Vandplanter

Floraen i projektområdet er velundersøgt. 
Der foreligger en række omfattende rap-
porter om områdets akvatiske fl ora, nemlig 
Mossø-Salten Å-dalen (Gejrfuglen 2000), 
Vandrammedirektivet og danske søer (DMU 
2003), Planter i vandløb – fortid, nutid og 
fremtid (DMU 2001), Vegetationen i Gudenåen 
(Moeslund 2001), Botaniske Lokaliteter i Vejle 
Amt (Gravesen 1986) og Botaniske Lokaliteter 
i Århus Amt (Wind 1990). 

Disse rapporter er benyttet som basismate-
riale i denne status suppleret med oplysninger 

fra Århus og Vejle amters naturovervågnings-
rapporter og Lars Skippers uvurderlige ma-
teriale med egne registreringer i forbindelse 
med Atlas Flora Danica.

Det er tilstræbt at medtage de planter, som i 
Mossberg et al. (1994) er angivet som sjældne 
på landsplan. Dermed sikres, at de temmelig 
restriktive kriterier, som er lagt til grund for 
den danske rødliste over plantearter, ikke 
kommer til at overskygge den indikatorværdi, 
som andre sjældne arter kan have. Af over-
skuelighedshensyn er Gudenåens hovedløb 
gennemgået separat og derefter resten af 
området. Se fi gur 8.

Vandplanter i selve hovedløbet

Gudenåen må karakteriseres som usædvanligt 
artsrig. I alt er der registreret 87 arter, kryds-
ninger og varieteter af undervandsplanter, 
fl ydebladsplanter og kantplanter, hvoraf 11 ar-
ter af kantplanter og fl ydebladsplanter tilmed 
optræder i en undervandsform. Artslisten om-
fatter hovedparten af de arter og krydsninger, 
der under hensyntagen til plantegeografi en er 
mulighed for forekomst af.

Sammenligninger med undersøgelserne fra 
omkring år 1900 (Baagøe & Kølpin Ravn 1895) 
viser, at hovedparten af de arter, der blev regi-
streret dengang også fi ndes i dag, og at der i 
dag er registreret arter, som ikke blev fundet 
dengang. For nogle arters vedkommende er 
der sket tilbagegang, nogle arter er helt for-
svundet, mens andre arter tilsyneladende har 
haft fremgang.

Arten brudelys udmærker sig ved at have en 
af de højeste frekvenser af alle arter og ved 
at forekomme både som vandplante og som 
kantplante. Når dertil lægges, at brudelys 
også optræder med høj dækningsgrad i store 
dele af åen, er den et oplagt valg som åens 
karakterplante. Der fi ndes næppe noget andet 
danske vandløb, hvor denne art optræder så 
hyppigt og over så lange strækninger, som 
tilfældet er i Gudenåen.
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En af de arter, som tilsyneladende er i frem-
gang er bændelvandaks. Det vurderes, at 
forekomsterne af denne art i den nedre del af 
Gudenåen er de største i noget dansk vand-
løb, hvor arten er meget sjælden. Slægten 
vandaks omfatter mange arter, der er gået 
meget tilbage i danske vandløb. I Gudenåen 
er slægten repræsenteret med et stort antal 
arter og krydsninger. Adskillige af de forekom-
mende arter er i den danske gulliste (Miljø- og 
Energiministeriet, 1998) klassifi ceret som 
opmærksomhedskrævende arte. Det gælder 
glinsende vandaks, langbladet vandaks, 
bændelvandaks og brodbladet vandaks, men 
samme status kunne med rimelighed tildeles 
de forekommende krydsninger. I Gudenåen 
er 10 ud af i alt 19 danske arter af vandaks 
registreret. Hertil kommer 1 varietet og 5 
krydsninger. Mange af arterne forekommer 
med stor hyppighed og dækningsgrad, hvilket 
karakteriserer Gudenåen som det nok vigtig-
ste vandaks-vandløb her i landet.

Strækningen fra Åle til Vestbirk-søerne ud-
mærker sig ved et bugtet til slynget forløb 
med regelmæssig vekslen mellem dybe høller 
og store lavvandede stryg med gruset og ste-
net bund, dvs. med mange af naturvandløbets 

karakteristika. Især strygene fremstår med en 
meget veludviklet og alsidig undervandsvege-
tation, hvor arterne i stor udstrækning vokser 
i mosaik med hinanden. Her træffes arter som 
smalbladet mærke, brudelys, hybrid-vandra-
nunkel, hestehale, børstebladet vandaks og 
kruset vandaks. På strækninger med dybere 
vand og mere rolige strømforhold fi ndes 
enkelt pindsvineknop og hjertebladet vandaks 
samt den bredbladede form af børstebla-
det vandaks (var. interruptus). Strækningen 
vurderes at være temmelig enestående efter 
danske forhold, og den bør prioriteres meget 
højt i det fremtidige arbejde for at beskytte 
åens miljø. Tilsvarende fysiske forhold, ja 
stedvis endog bedre fysiske, fi ndes på stræk-
ningen fra Vestbirk-søerne til Mossø, men her 
er vegetationen dårligere udviklet på grund af 
det uklare vand fra Vestbirk-søerne.

Åens vegetation indgår ikke i det eksiste-
rende grundlag for udpegning af dele af åen 
til EF-habitatområde, men det vurderes, at 
strækningerne fra Åle til Vestbirk-søerne og fra 
Bjerringbro til Randers i vid udstrækning opfyl-
der de krav, som EF-Habitatdirektivet stiller til 
god bevaringsstatus for naturtype 3260.

Bemærkelsesværdige arter

  
Glinsende vandaks (Potamogeton lucens)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet X
temmelig sjælden, 
optræder først fra 

Tvilum

hovedløbet, hvor 
strømmen ikke er for 

kraftig

arten kan være overset 
i hovedløbet

  
Langbladet vandaks (Potamogetan praelongus)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet X
temmelig sjælden, 
optræder først fra 

Tvilum
roligt vand

arten kan være overset 
i hovedløbet
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Smalbladet vandstjerne (Callitriche hamulata)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden
fi ndes ved Åstedbro klarvandede åer og søer

arten kan være overset 
i hovedløbet

Sortgrøn brasenføde (Isoetes lacustris) – oplysninger: Wind 1990, Gravesen (1986)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet V
sjælden i Danmark, i 
kraftig tilbagegang

sjælden og i kraftig 
tilbagegang

rene, klarvandede søer
højt – arten overvåges i 

sø-programmer

Sortgrøn brasenføde har indtil for nylig været 
kendt fra Hundsø og Oversø. Den fi ndes sta-
dig i Almind Sø, dog i en meget lille bestand. 
Umiddelbart uden for projektområdet fi ndes 
den i en række søer, bl.a. Kalgård Sø, Grane 
Langsø og Hampen Sø. Truslerne mod arten 

består i tilførsel af næringsstoffer til søerne, 
hvorved algevækst skygger bundplanterne 
væk. Da den helst vokser på forholdsvist dybt 
vand, er den meget afhængig af høj sigte-
dybde og fast bund.

 
Pilledrager (Pilularia globulifera) – oplysninger: Petersen (2004)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau
rødlistet V, national 
ansvarsart, meget 
sjælden i Danmark

akut truet, fi ndes i en 
enkelt bestand

sandet, næringsrig i 
lavvandede søer og 

dammer
højt

I 2002 blev arten sensationelt fundet i en stor 
bestand i et relativt nyetableret vandhul syd 
for Ring i Brædstrup Kommune. Arten er at 

betragte som en pionerart. Formentlig vil den 
forsvinde fra eksisterende voksesteder, hvis 
ikke disse plejes intensivt.

Liden åkande (Nuphar pumila) – oplysninger: Petersen (2004 og 2005)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet V,
meget sjælden i 

Danmark

fi ndes i området syd for 
Salten Langsø

åer og damme
højt – arten bør ikke 

være overset

Denne lille art, hvis blomster er langt mindre 
og blegere end den gule åkandes, har over-
raskende vist sig at være udbredt ved søerne 

syd for Salten Langsø. Arten er fundet i i alt 
fi re småsøer, nemlig i Oversø, Blidsø, Rødesø 
samt et vandhul nordvest for Rødesø.
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Tykskulpet brøndkarse (Rorippa nasturtium-aquaticum) – oplysninger: Skipper in litt., 
Gravesen (1986)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet R – sjælden i 
Danmark

sjælden kildevæld og småbække
formentlig højt, 

naturtypen er godt 
undersøgt

Arten er registreret i 1995 ved Gudenåen vest 
for Højlund Skov samt tidligere ved Pinds-
mølle ved Mossø.

Sekshannet bækarve (Elatine hexandra) – oplysninger: Skipper in litt.
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet V – sjælden i 
Jylland, fi ndes ikke i det 

øvrige Danmark
meget sjælden

sand- og dyndbund i og 
ved søer og damme

højt, lokaliteterne må 
formodes at være vel-

undersøgte 

Arten er i 1994 truffet ved Rævsø. Den har en 
bestand i Hampen Sø og har tidligere været i 
Halle og Stigsholm Sø.
    
 

Hår-tusindblad (Myriophyllum alternifl orum) – oplysninger: Moeslund 2001
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X – angives 
som almindelig i 

Vestjylland

sjælden i 
undersøgelsesområdet, 

men udbredt i 
tilstødende områder 

mod vest

næringsfattig søbund i 
rent vand

højt – mulige lokaliteter 
er velundersøgte

Arten er i 1994 truffet i Almind Sø, og den 
fi ndes udbredt i lobeliesøerne vest for 
projektområdet.

Strandbo (Littorella unifl ora) – oplysninger: Skipper in litt., Petersen (2005), Wind 1990, 
Gravesen (1986)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

hist og her i det 
vestlige Jylland

udbredt og 
tilsyneladende stadig 

almindelig visse steder

arten er indikator for 
rene søer på sandet 

bund

højt – alle lokaliteter 
overvåges

Strandbo er medtaget i oversigten, idet den 
er en karakteristisk plante i rene søer. Arten er 
truffet i Oversø, Rævsø og Almind Sø i 1996, 
og der er tidligere angivelser fra Velling Igelsø, 
Ravnsø samt Geddesø, Stejlholt Sø og Blidsø. 
Truslerne består i eutrofi ering.
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Tvepibet lobelie (Lobelia dortmanna) – oplysninger: Skipper in litt., Petersen 2005, 
Wind 1990, Gravesen (1986)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau
gullistet X – sjælden i 

Jylland
sjælden og i 
tilbagegang

helt rene og 
næringsfattige søer

højt

Arten, som er indikator for rene søer, er 
angivet fra Oversø i 1999 og Kalgård Sø i 1994  
samt tidligere fra Almind Sø, Hundsø, Stejlholt 
Sø, Geddesø og Blidsø. Fra fl ere af de ældre 
lokaliteter er arten formentlig forsvundet, idet 
den har haft en væsentlig tilbagegang i de 
seneste årtier. Således er arten forsvundet fra 
Velling Igelsø.

Krebseklo (Stratiotes aloides) – oplysninger: Wind 1990, Gravesen (1986)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden i 
Jylland

sjælden og muligvis 
forsvundet

naturligt næringsrigt 
vand i søer og kanaler

højt

Denne besynderlige undervandsart, hvis 
rosetter stiger op til overfl aden under blom-
string, er angivet fra Tåstrup Mose samt 
fra Stejlholt Sø. Krebseklo er populær som 
vandplante i haveanlæg m.v. og kan derfor 
godt fi ndes på andre smålokaliteter. Krebseklo 
er værtsplante for den sjældne guldsmed grøn 
moasikguldsmed, som er opført på EU-Habi-
tatdirektivets bilag IV.

    
   

Spidsblomstret siv (Juncus acutifl orus) – oplysninger: Gravesen (1986)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden, kun i Jylland
sjælden, formentlig 

forsvundet
kær, kildevæld og enge

højt – de fl este 
lokaliteter er 

velundersøgte

Den eneste angivelse fra selve undersøgel-
sesområdet er fra Blidsø, hvorfra der ikke 
foreligger nyere fund. Spidsblomstret siv er 
dog fundet talrigt vest for området, nemlig 
ved Vrads samt Ansø Enge . Trusler omfatter 
primært tilgroning af voksestederne. Arten 
er registreret på Paradis-øerne, men kan for-
mentlig fi ndes på andre lokaliteter.
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Fin kæruld (Eriophorum gracile) – oplysninger: Petersen 2003
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet E – meget 
sjælden i Danmark

formentlig forsvundet, 
men status usikker

højmoser og rigkær 
med dyndbund

lavt

Arten er angivet fra et kær langs Åsbæk ved 
Salten Langsø i 1997, men fundet betragtes 
som tvivlsomt. Arten har dog tidligere været 
kendt fra Addit Skov.

Hvid næbfrø (Rhynchospora alba) – oplysninger: Skipper in litt., Wind 1990, Gravesen (1986)
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden i 
Jylland

fåtallig, men udbredt fattigkær og højmoser
højt, de fl este 
lokaliteter er 

velundersøgte

Hvid næbfrø er en af karakterarterne for eks-
tremfattigkær, og den fi ndes da også i fl ere af 
områdets beskrevne ekstremfattigkær. Arten 
er angivet fra Langkær og Gjern Bakker i 1998, 
fra et kær syd for Rødesø i 1996. Tidligere 
er den også fundet i Brunmose, Åsbæk og 
Oversø syd for Salten Langsø. Truslerne er 
tilgroning og eutrofi ering af de lysåbne natur-
typer.

Dynd-star (Carex limosa) – oplysninger: Skipper in litt., Petersen (2005), Wind 1990
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden i 
Jylland

temmelig sjælden, men 
er ret udbredt i området 

syd for Mossø og 
Salten Langsø

hængesæk, vældkær og 
tørvegrave

højt, lokaliteterne er 
velundersøgte

Arten er i perioden 1995-98 konstateret på 
adskillige lokaliteter, der i Wind (1990) og Gra-
vesen (1986) angives som dårligt undersøgte: 
Vest for Gudensø samt Odderholm, og i Vejle 
Amt ved Gudenåen syd for Vilholt Mølle samt 
nordvest for Rødesø.

Almindelig pilblad (Sagittaria sagittifolia) - oplysninger: Naturhistorisk Museum, Moeslund 2001
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden fi ndes i Knudå mellem 
Knudsø og Ravnsø

fra Nørreå til nær 
Randers Bro i rolige 

partier
arten kan være overset
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Vand-klaseskærm (Oenanthe fi stulosa) -  oplysninger: Moeslund 2001
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden
fi ndes ved Voervadsbro, 

hvor nogle få planter 
vokser i vandkanten

kanten af rørsump arten kan være overset

Tæt vandaks ( Groenlandia densa) - oplysninger: Skipper in litt., Petersen 2005
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sårbar V
registreret fra Salten 

Sø, men seneste fund 
er fra 1929

vandløb og grøfter arten kan være overset

Liden blærerod (Utricularia minor) - oplysninger: Skipper in litt., Petersen 2005
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden sjælden søer arten kan være overset 

Stor bestand i 1999 i Oversø.

Krebseklo (Stratiotes aloides) - oplysninger: Skipper in litt., Petersen 2005
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Jylland sjælden rolige, rene smådamme
arten kan være overset 

i hovedløbet

Krebseklo danner en fl ot bestand i et vandhul 
ved nordøstenden af Salten Langsø, hvor 
den vokser i selskab med bl.a. almindelig 
eller slank blærerod samt vandspir. Krebseklo 
vokser desuden ved broen mellem Køge Sø 
og Salten Langsø.

Hampen Sø og Grane-søerne

Hampen Sø ligger uden for projektområdet, 
men bør sammen med Grane-søerne inddra-
ges for at få variationen “helt rene søer” med, 
idet disse søer er de mest næringsfattige, der 
fi ndes i Danmark. Med deres placering på 
”toppen” af vandskellet hører de med til både 
Vestjylland og Østjylland, da Hampen afvan-
des mod vest, mens Grane-søerne afvandes 
mod øst til Gudenåen.

Hampen Sø er stadig en fi n lobeliesø med 
mange arter af vandplanter, selv om den 
er noget næringspåvirket at dømme ud fra 
mængden af alger ved bredden. Flere steder 
er der mulighed for at bade, og der er bunden 
fuldstændig vegetationsløs, men uden for ba-
destederne er strandbo bunddækkende. Sam-
men med strandbo kan man pletvist i et bælte 
langs bredden fi nde en fl ot udviklet vegetation 
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med sekshannet bækarve, nåle-sumpstrå, 
høst-vandstjerne, liden siv og liden vandaks og 
på lidt dybere vand et bælte af hår-tusindblad 
og længere ude tvepibet lobelie. I opskyllet, 
som der er rigeligt af, er især strandbo og hår-
tusindblad hyppige, men der er også sortgrøn 
brasenføde og af mere almindelige arter liden 
siv, vandpest, tornfrøet hornblad, hjertebladet 
vandaks og kruset vandaks.

Hampen Sø har også en fi n bredzone med 
mange arter. Smalbladet ærenpris er hyppig, 
og en grundig gennemgang af de mange små 
eksemplarer af kær-ranunkel viste, at nogle 
af dem faktisk var krybende ranunkel. På 
optrampet, fugtig bred blev der desuden fl ere 
steder fundet børste-kogleaks. I opskyllet 
kan man se den besynderlige kugleformede 
geleagtige alge Nostoc zetterstedtii.

Ved vi nok?

Forså vidt angår de rene søer og Gudenåens 
hovedløb er de velundersøgte, mens de mere 
næringsrige søer og resten af områdets vand-
løb ikke er nær så godt undersøgt.

Sammenfatning

Truslerne mod de ferske vande er blevet 
mindre i løbet af de seneste tyve år som følge 
af en stærkt forbedret rensning af byernes 
spildevand. Forurening med spildevand 
nedsætter sigtedybden og udgør den største 
trussel for den submerse vegetation. I mange 
søer er der dog ophobet så store mængde af 
forurenende stoffer, at det vil vare mange år, 
før de bliver klare. Vandløbene har ud over den 
forbedrede spildevandsrensning også nydt 
godt af, at der er indført en mere skånsom 
praksis ved oprensning. Lange strækninger 
af vandløbene er dog stadig kraftigt påvirket 
af opstemningssøernes udledning af uklart 
vand. Med baggrund i de foreliggende data 
ser de største botaniske interesser inden for 
projektområdet  ud til at knytte sig til Gudenå-
ens hovedløb og de rene lobeliesøer, som er 
af national interesse.

Fisk

Fiskebestanden i Gudenåens vandsystem er 
meget artsrig og er nok den bedst undersøgte 
i Danmark. Samtidig er der oplysninger om 
fi skebestanden langt tilbage i tiden. Gudenå-
komiteen har tidligere udgivet rapporter over 
søerne og deres fi skebestande (en samlet 
fremstilling ses hos Nielsen 2001). Ud over 
disse er der ved arbejdet med denne rapport 
fundet andre rapporter og artikler om søernes 
fi skebestande. Gudenåkomiteen gennemførte 
i 1980’erne og 1990’erne omfattende fi skeun-
dersøgelser i vandløbene og Randers Fjord, 
ligesom der i de senere år er lavet en del 
andre undersøgelser (se litteraturlisten) med 
det formål at skabe beslutningsgrundlag for 

nødvendige miljøtiltag til gavn for bestandene 
samt at dokumentere effekten af tiltagene.

Siden 1850 er der registreret 38 naturligt 
hjemmehørende arter af ferskvandsfi sk i Dan-
mark (Berg 1998), hvoraf de 28 i dag fi ndes 
naturligt i Gudenåsystemet sammen med ni 
arter, der kun fi ndes på grund af udsætninger 
eller udslip fra dambrug (se hosstående tabel). 
De fl este udsatte arter er indført fra udlandet 
– regnbueørred, kildeørred, karpe, skælkarpe 
og sandart – mens resten af de udsatte arter 
er danske, nemlig laks, stalling, fi nnestribet 
ferskvandsulk og regnløje. Se fi gur 7.
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Fiskeart Findesteder 

Vandløb Søer Randers Fjord Søhøjlandet

Ørred (R) ja ja ja ja
Helt sjælden ja ja ja

Heltling (R) nej ja nej
fi ndes kun i 
Søhøjlandet i 
Danmark

Smelt sjælden sjælden ja ja

Laks* nedstrøms Silkeborg sjælden ja
uddød, nu kun efter 
udsætning

Regnbueørred* ja ja ja ja
Kildeørred* sjælden sjælden sjælden ja
Stalling ja sjælden nej kun i tilløb til Mossø
Brasen ja ja ja ja
Flire ja ja ja ja

Rimte
Gudenåen nedstrøms 
Ry

ja nej
ja, oprindeligt ikke 
hjemmehørende, 
men udsat

Løje ja ja ja ja
Skalle ja ja ja ja
Rudskalle ja ja ja ja
Grundling ja ja sjælden ja
Elritse (G) ja nej sjælden ja
Smerling (R) ja nej nej kun i Gjern Å
Suder ja ja ja ja
Karudse ja ja sjælden ja
Regnløje nej ja nej kun Hinge Sø
Karpe nej ja nej ja
Hork ja ja ja ja
Aborre ja ja ja ja
Sandart ja ja ja ja
3-pigget 
hundestejle

ja ja ja ja

9-pigget 
hundestjele

ja ja ja ja

Bæklampret ja nej nej ja
Flodlampret kun nedstrøms Tange ja ja nej
Havlampret kun nedstrøms Tange ja ja nej
Ål ja ja ja ja
Gedde ja ja ja ja
Knude ja ja sjælden ja

Finnestribet 
ferskvandsulk

kun ved Møllerup nær 
udspringet, måske 
udsat

nej nej nej

Skrubbe nu kun til Tange ja ja
fra før Tangeværket 
til Silkeborg

Majsild (R) meget sjælden ja
Stavsild meget sjælden ja
Tyklæbet multe sjælden ja
Amerikansk ål registreret
Stør uddød ja

Europæisk 
malle

uddød, men udsat ja
ja, i Halle- og 
Stigsholm Sø samt 
nedstrøms

Der er desuden registreret amerikansk malle i et enkelt tilfælde.

Oversigt over fi skearterne i Gudenåsystemet
Væsentligst efter Nielsen 2004. Samme signa-
turer: R: rødlistet, G: gullistet.

* betyder, at arten kun kan opretholde en 
bestand gennem udsætninger.
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Bemærkelsesværdige arter

Smerling (Neomacheilus barbatulus) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

truet (E) god bestand i Gjern Å-
systemet

åer og bække med høj 
vandløbskvalitet

højt 

Denne lille karpefi sk lever kun i enkelte 
danske vandløb og er klassifi ceret som truet i 
Danmark. I 1914 var der smerlinger i Borre Å 
og Tange Å, men nu fi ndes arten kun på visse 
strækninger af Gjern Å-systemet nord for Sil-
keborg. Den kan kun trives på steder, hvor der 
er gode muligheder for skjul, fx nedhængende 
trærødder af rødel, og den er derfor afhængig 
af en meget skånsom oprensningspraksis. 
Arten har spredt sig lidt siden 1972.

Finnestribet ferskvandsulk (Cottus poecilopus) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden (R),
fi ndes kun i Skjern Ås

vandsystem

lille bestand ved 
Møllerup nær 

udspringet

stenede vandløb med 
god strøm

højt, men da det er 
en diminutiv art, kan 
den være overset i 

hovedløbet

Bestanden skyldes formodentlig en udsæt-
ning. Det er muligt, at bestanden vil brede sig 
nedstrøms og dermed nå ind i projektområdet.

Regnløje (Leucaspius delineatus) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden ( R) kun bestand i 
Hinge Sø

søer og damme
arten er vanskelig at 

registrere og kan 
være overset

Arten er måske udsat i Hinge Sø.

Stalling (Thymallus thymallus) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden ( R), fi ndes kun 
i vestvendte vandløb

stor bestand fra 
Tørring til Mossø

rene vandløb højt

Stallingen er oprindeligt udsat i Gudenåen fra 
Kongeåen.
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Heltling (Coregonus albula) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden (R), fi ndes 
kun i Midtjylland

landets eneste 
bestand

rene søer højt 

Laks (Salmo salar) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden (R)
uddød, fi ndes som 

udsat
rene vandløb meget højt

Laksen uddøde, da dens adgang til gydeplad-
serne blev spærret af Tangeværket, og da 
fi skepassagen her er ganske utilstrækkelig, 
forekommer arten kun i meget begrænset 
antal opstrøms Tange Sø.

Bækørred (Salmo trutta f. fario) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden (R)*, genetisk 
oprindelige bestande

god rene vandløb meget højt

Søørred (Salmo trutta f. lacustris) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden (R)*, genetisk 
oprindelige bestande

landets bedste 
bestande

rene vandløb meget højt

Havørred (Salmo trutta f. lacustris) - oplysninger: Nielsen in litt. 2004
Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden (R)*, genetisk 
oprindelige bestande

sjælden rene vandløb meget højt

Havørreden uddøde, da dens adgang til gyde-
pladserne blev spærret af Tangeværket, og da 
fi skepassagen her er ganske utilstrækkelig, 
forekommer arten kun i meget begrænset 
antal opstrøms Tange Sø.
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Sammenfatning

Fiskefaunaen i Søhøjlandet er meget rig, og 
fl ere arter har her deres eneste danske 
forekomst. Ikke alle arter har det godt, da 
mange stadig er negativt påvirkede af den 
ringe sigtedybde i søerne. For at kunne 
opfylde Søhøjlandets meget store potentiale 
er det nødvendigt, at der bliver fri passage for 
fi sk – først og fremmest ved Tange Sø – men 
også ved de mange andre opstemninger i 
systemet.

Særlig vigtig lokalitet

Vilholt er en naturperle set i vandløbsmæssig 
sammenhæng. De fysiske forhold er meget 
varierede, og overalt afl øses gydegrus af dybe 
høller, vekslende strømforhold og trærødder. 
Foruden stor diversitet af fi sk, fi ndes der her 
et rigt liv af vandløbsinsekter og ligeledes er 
der observeret mange forskellige fugle, fx ses 
isfuglen dagligt i området.

Vilholt er betegnelsen for Gudenåens løb 
mellem Vilholt Mølle og Riværket. Denne 
strækning på gennemsnitligt 18 meter i 
bredden er A-målsat, og der bliver ikke slået 
grøde. Tætheden på 24 ørredyngel pr. 100 m2 
er langt over, hvad man normalt forventer af 
et vandløb i denne størrelse. Dette understre-
ger, at forholdene er optimale ved Vilholt. 
I alt fi ndes der 13 forskellige fi skearter på en 
100 meters strækning, og bl.a. stalling og 
elritse forekommer i meget høje tætheder. 
Herudover er søørred i gydedragt også obser-
veret.

I pleje- og restaureringsmæssig sammen-
hæng er der ikke meget at komme efter ved 
Vilholt. Der kan kun opfordres til sikring af de 
eksisterende forhold, som synes noget nær 
perfekte. Den største trussel mod stræknin-
gen er den opstemmede sø ved Vilholt Mølle. 
Der har været eksempler på svigt i anlægget, 
som skal køre konstant for at holde vandpres-
set tilbage, og det har medført, at møllesøens 
vand og store mængder afl ejret materiale er 
blevet skyllet ned over strækningen. 

Sker sådanne uheld efter gydningen, og før 
ynglen kommer frem af gydegruset, vil det 
have katastrofale følger for årgangen.

Hvis opstemningen blev fjernet, ville en del 
af Gudenåen blive genskabt med et naturligt 
stærkt fald fra Vilholt Mølle til Voervadsbro. 
Strækningen ville få en lige så fi n biologisk 
og fysisk mangfoldighed som længere ned-
strøms. Desuden ville fi skene og den øvrige 
fauna få fri passage til gyde- og opvækstområ-
derne i store dele af Gudenåens vandløb, som 
i dag er utilgængelige på grund af opstemnin-
gen ved Vilholt Mølle.

Det skal også nævnes, at der i oktober 1991 
og 1992 blev fanget mange etårs-laks på 
strygene ved Vilholt. De var blevet udsat som 
halvårs-fi sk i november 1990 og som etårsfi sk 
i maj-juni 1991-92. Laksene var vokset og 
fandtes i høje tætheder på stryget, uden at 
dette havde forårsaget nogen nedgang i antal-
let af ørreder eller stallinger. De tre arter eksi-
sterer således (som forventet) godt sammen.
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Pattedyr

Den danske landpattedyr-fauna omfatter 
58 arter, hvoraf 5 er insektædere, 15 er 
fl agermus, 19 gnavere, 2 støttetandede, 
6 hovdyr og 11 rovdyrarter inklusive 
introducerede arter, dvs. arter, der er indslæbt, 
udsat eller undsluppet. 

Den terrestriske natur

Insektædere

Pindsvin (Erinaceus europaeus)
Almindelig spidsmus (Sorex araneus)
Dværgspidsmus (Sorex minutus)
Vandspidsmus (Neomys fodiens)
Muldvarp (Talpa europaea)

Støttetandede

Hare (Lepus europæus)

Flagermus

Brandts fl agermus (Myotis brandtii)
Damfl agermus (Myotis dasycneme)
Vandfl agermus (Myotis daubentonii)
Troldfl agermus (Pipistrellus nathusii)
Pipistrelfl agermus 
(Pipistrellus pipistrellus s. stricto)
Dværgfl agermus (Pipistrellus pygmaeus)
Brunfl agermus (Nyctalus notula)
Sydfl agermus (Eptesicus serotinus) 
Skimmelfl agermus (Vespertilio murinus)
Langøret fl agermus (Plecotus auritus)

Gnavere

Egern (Sciurus vulgaris)
Rødmus (Clethrionomys glareolus)
Mosegris (Arvicola terrestris)
Almindelig markmus (Microtus agrestis)
Sydmarkmus (Microtus arvalis)
Dværgmus (Micromys minutus)
Halsbåndmus (Apodemus fl avocollis)
Skovmus (Apodemus sylvaticus)
Brun rotte (Rattus norwegicus)
Lys husmus (Mus musculus)

Rovdyr

Ræv (Vulpes vulpes)
Vaskebjørn (Procyon lotor)
Lækat (Mustela erminea)
Brud (Mustela nivalis)
Ilder (Mustela putorius)
Mink (Mustela vison)
Husmår (Martes foina)
Skovmår (Martes martes)
Grævling (Meles meles)
Odder (Lutra lutra)

Hovdyr

Vildsvin (Sus scrofa)
Dådyr (Dama dama)
Krondyr (Cervus elaphrus)
Rådyr (Capreolus capreolus)

I Søhøjlandet er der hidtil registreret 40 arter 
(se nedenstående tabel): 5 insektædere, 10 
fl agermusarter, 1 støttetandet, 10 gnaverarter, 
4 hovdyrarter og 10 rovdyrarter.

Tabel. Pattedyrarter i Søhøjlandet (kilde: 
Naturhistorisk Museum, Kjærgaard in litt.).

En del af disse arter er opført på Habitatdirektivets bilag 
eller på den danske rødliste, og de omtales nedenfor.



36

Brandts fl agermus (Myotis brandtii) – oplysninger: Kjærgaard in. litt

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, rødlistet V, 
spredt 

fi ndes spredt
skovlysninger, yngler 

i hule træer eller 
bygninger

moderat

Bemærkelsesværdige arter

Brandts fl agermus er meget vanskelig at 
kende fra skægfl agermus og er først for nylig 
udskilt som art. Derfor kendes udbredelsen 
stadig ikke i detaljer.

Arten er akut truet på verdensplan og har 
en af sine største bestande i Danmark, 
hvor Søhøjlandet rummer de væsentligste 
ynglelokaliteter. Overvintring fi nder sted i 
kalkminer. Arten yngler på Klostermølle samt 
på Vilholt Mølle, og det er af allerstørste 
betydning, at arten sikres ro til yngel på disse 
lokaliteter.

Damfl agermus (Myotis dasycneme) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
Kjærgaard in litt., Baagø in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag II og IV, 
udpegningsgrundlag 
for Habitatområde 45 

(Gjern) + 48 (Mossø m.v.), 
rødlistet V, IUCN redlist VU

sjælden
søer og enge, yngler i 

huse
højt

Vandfl agermus (Myotis daubentonii) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
Baagøe, Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, rødlistet V, 
almindelig

ganske almindelig, 
træffes overalt, 

overvintrer i området

åer og søer, yngler i 
hule træer

højt
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Troldfl agermus (Pipistrellus nathusii) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
Baagøe, Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, rødlistet V, 
spredt

fi ndes spredt i 
området, har ynglet på 

Klostermølle

skove, skovbryn, 
yngler i hule træer og 

redekasser
højt

Pipistrelfl agermus (Pipistrellus pipistrellus s. stricto) / dværgfl agermus (Pipistrellus pygmaeus) – 
oplysninger: Naturhistorisk Museum, Baagøe, Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, almindelig i 
Danmark

almindelig
lunde, haver, parker, 

yngler i hule træer og 
kasser

moderat

Disse to arter er først for nylig blevet udskilt 
fra hinanden, og status er følgelig noget 
usikker. Angivelserne her gælder for den 
hidtidige ”fælles” art.

Brunfl agermus (Nyctalus notula) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
Baagøe, Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, rødlistet V, ret 
almindelig

ret almindelig, men 
spredt, bl.a. ved 

Klostermølle og Velling 
Skov

skove og parker, yngler 
i hule træer

højt

Sydfl agermus (Eptesicus serotinus) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
Baagøe, Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

       EF bilag IV, almindelig 
almindelig

parker og agerland, 
yngler i huse

højt

Skimmelfl agermus (Vespertilio murinus) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, Baagøe in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, almindelig
høres over Silkeborg 

og Skanderborg
byer, yngler i huse højt
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Skovmåren har i de senere år vist sig noget 
mere udbredt end hidtil antaget, men den 
lever skjult og overses nemt. Det er en art, 
der i høj grad vil have gavn af mere urørt skov.

Langøret fl agermus (Plecotus auritus) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
Baagøe, Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, rødlistet V, 
almindelig

ret almindelig, talrig 
ved Klostermølle

skove og parker, 
yngler i hule træer og 

bygninger 
højt

Skovmår (Martes martes) – oplysninger: Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, fåtallig i 
Danmark

spredt i ældre skove

gammel skov 
med rigelige 

ynglemuligheder 
- hule træer eller 

rovfuglereder

lavt, arten er nem 
at overse

Odder (Lutra lutra) – oplysninger: Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag II og IV, 
udpegningsgrundlag for 

Habitatområde 45, 48 og 
181, rødlistet V

udbredt og i fremgang
åer og søer med 
masser af fi sk

højt

Odderen er en af de få rigtige succeshistorier 
i områdets natur. Fra at have været næsten 
udryddet i Søhøjlandet i begyndelsen af 
1990’erne, har artens generelle fremgang 
siden bevirket, at den nu anses for almindeligt 
udbredt overalt i områdets vandsystemer.
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Andre arter

Der fi ndes en enkelt art med sydlig udbre-
delse, nemlig sydmarkmus, der gradvist bliver 
sjældnere op igennem Jylland indtil Limfjor-
den, dvs. arten har sin nordligste forekomst 
i Danmark. Omvendt har lys husmus sin 
sydgrænse umiddelbart syd for Søhøjlandet.

En række større pattedyr betragtes som 
nøglearter i økosystemerne, idet de har en 
betydelig indfl ydelse på økosystemernes 
struktur og funktion. Det drejer sig om arter 
som krondyr, dådyr, vildsvin og bæver.

Krondyr fi ndes kun i den vestligste del af 
Søhøjlandet, koncentreret til de store plan-
tager, hvor der er dækning og relativt uforstyr-
ret. Her sættes kalve. Krondyr er generelt i 
fremgang i Danmark, og strejfdyr ses også 
andre steder i Søhøjlandet. Desuden fi ndes 
arten i store hegnede bestande, fx i Ry Nør-
skov. Strejfdyr herfra krydser Gudenåen og 
ses andre steder i området. Dådyr spiller ikke 
nogen væsentlig rolle i Søhøjlandet, men der 
fi ndes også her en bestand i den vestlige del 
af området.

Vildsvin fi ndes kun i begrænset antal på 
den frie vildtbane, idet der er påbud om, at 
arten ikke må fi ndes i Danmark på grund af 
smittefare for svinepest. Der fi ndes mindre 
bestande under hegn.

Bæver fi ndes ikke i Søhøjlandet endnu, men 
en udsætningsplan forefi ndes og må forven-
tes igangsat, når forsøgene i Klosterheden 
og retssager angående udsætning afklares. 
Det må forventes, at arten efter udsætning 
vil kunne brede sig til størsteparten af Søhøj-
landet. 

For visse arter er det tilstedeværelsen af 
meget ferskvand, der betinger en god fore-
komst i Søhøjlandet. Det gælder her arter som 
damfl agermus, vandfl agermus, vandspids-
mus, odder og ilder, der alle søger føde langs 
med eller i det ferske vand. 

For nogle arter med en overvejende østlig 
udbredelse i Danmark udgør Søhøjlandet en 
del af arternes vestgrænse. Det gælder især 
en række fl agermusarter som troldfl agermus, 
dværgfl agermus, brunfl agermus og langøret 
fl agermus. Adskillige af disse er almindelige, 
hvor de fi ndes, og hullerne i deres udbredelse 
skyldes formentlig manglen på gode habitater, 
især gamle løvskove, længere vestpå. Søhøj-
landet vil således kunne blive springbræt for 
en yderligere udbredelse vestpå, når forhol-
dene tillader det.

De store skove i Søhøjlandet er hjemsted for 
den ikke ret almindelige skovmår. I modsæt-
ning til slægtningen husmår færdes skovmår 
ikke ved og i boliger og ikke hyppigt i det åbne 
land. Vores viden om skovmårens udbredelse 
og bestandsstørrelse er bl.a derfor stadig 
mangelfuld.

Lokaliteter

Pattedyr bevæger sig ofte over større om-
råder, og derfor er det ligesom hos fuglene 
vanskeligt at pege på entydigt defi nerede 
lokaliteter. Generelt må det centrale Søhøjland 
fra Mossø-Salten-dalen og nordover mod Sil-
keborg betragtes som værende en økologisk 
helhed, der rummer alle områdets arter.

Ved vi nok?

Området er særdeles velundersøgt med 
hensyn til pattedyr, og der er ikke de store 
udestående spørgsmål, dog vil det være af be-
tydning at få kortlagt skovmårens udbredelse 
i detaljer, ligesom yderligere ynglekolonier af 
damfl agermus burde eftersøges.

Sammenfatning

Pattedyrfaunaen i området er meget rig, og 
der synes ikke at være noget til hinder for, at 
endnu fl ere arter med tiden vil indvandre.
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Fugle

Fuglelivet i området er rigt og varieret. I alt er 
der således inden for nyere tid truffet omkring 
250 fuglearter i undersøgelsesområdet. 
Mange arter er almindelige og vidt udbredte, 
mens andre er helt tilfældige gæster. Området 
huser en række fugle, som optræder på lister 
over beskyttelseskrævende arter, ligesom 
nogle arter har deres danske kerneområde 
her.

For områdets fugle er det specielt EF-fuglebe-
skyttelsesdirektivets bilag 1, som har interes-
se, idet direktivet giver en række anvisninger 
på, hvorledes bestandene skal forvaltes. Di-
rektivet siger bl.a., at ”For arter, som er anført 
i bilag I, træffes der særlige beskyttelsesfor-

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
dofbasen.dk, Kirkeby 2001

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, 250-300 par i 
Danmark

fåtallig ynglefugl, 
i nogle år måske op 
imod halvdelen af 
landets bestand

insektrige søer med 
hættemågekolonier

højt, de fl este år 
er bestanden 

rimeligt dækket

anstaltninger med hensyn til deres levesteder 
for at sikre, at de kan overleve og formere sig 
i deres udbredelsesområde.” Isfugl, rørhøg, 
hvepsevåge og sortspætte er derfor – efter et 
øjensynligt noget subjektivt skøn – blevet be-
nyttet som udpegningsgrundlag for områdets 
tre internationale fuglebeskyttelsesområder.

I den følgende oversigt er anført de af om-
rådets fuglearter, som er medtaget på den 
danske rødliste eller på Fuglebeskyttelsesdi-
rektivets bilag 1. Stor skallesluger er ligeledes 
inddraget, idet den – som den eneste trækfugl 
– har en overvintrende bestand af internatio-
nal interesse og er udpegningsgrundlag for 
fuglebeskyttelsesområder.

Arten er en af områdets karakterfugle på 
nationalt plan. Efter at Mossø, Birksø, Knudsø 
og Julsø omkring 1990 husede over 250 yn-
glepar (omkring 10% af den vesteuropæiske 
bestand) er området siden faldet væsentligt i 
værdi for den sorthalsede lappedykker. I dag 
fi ndes kun mindre bestande i samme vand-
system. I 2004 blev kun 8 fugle registreret 
i Julsø og ca. 10 par i Knudsø. Dog skal det 
bemærkes, at artens forekomst kan variere 

kraftigt med forekomsten af hættemåge-kolo-
nier, i hvis nærhed lappedykkerne foretrækker 
at yngle på grund af mågernes aggressive 
adfærd over for fredsforstyrrere. I 2002 blev 
bestanden i området således optalt til 144 
fugle. Årsagerne til tilbagegangen er ukendte, 
men skal arten bevares, må hættemågekolo-
nierne ikke forstyrres eller ødelægges af 
færdsel i yngletiden.
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Sort stork (Ciconia nigra) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1 som ynglefugl, 
rødlistet R, meget sjælden, 

0-2 par

meget sjælden 
trækgæst, yngler 
formentlig ikke

uforstyrrede 
skovsumpe

højt

Rørdrum (Botaurus stellaris) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1 som ynglefugl, 
rødlistet R, ca. 200 

ynglepar, hovedparten i 
Vejlerne 

sjælden og 
uregelmæssig gæst, 
muligvis ynglefugl

store rørskove højt

Stor skallesluger (Mergus merganser) - oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF artikel 4.2 som trækfugl. 
Udpegningskriterium for 

Fuglebeskyttelsesområde 
33 (Salten Langsø) samt 
35 (Mossø). Ca. 20.000 

fugle overvintrer i 
Danmark, 50 par yngler

almindelig vintergæst, 
primært på Mossø og 

Salten Langsø
fi skerige søer højt

Arten ses med års mellemrum i området, 
men det drejer sig formentlig udelukkende 
om fugle på forlænget træk om foråret eller 
ungfugle på omvendt træk om efteråret. 

Den u-overhørbare art er en uregelmæssig 
gæst i området, hvor den fl ere gange er hørt 
ved Tåstrup Sø samt Sortesø ved Skander-

Om vinteren træffes stor skallesluger på 
mange af søerne. Arten er medtaget i oversig-
ten, fordi Salten Langsø og Mossø huser en 
overvintrende bestand, der tidligere gjorde, 
at området havde status som ”internationalt 
betydningsfuldt” for arten. Siden er den eu-

Muligheden for ynglefund er imidlertid absolut 
til stede, og i så fald bør redetræer, eventuelt 
hele skove, sikres mod færdsel og forstyr-
relser.

borg. Yngel er ikke konstateteret med sikker-
hed, men er dog mulig.

ropæiske bestand vokset, hvorfor den relative 
betydning af søerne i Søhøjlandet er dalet. 
Den største forekomst siden 2000 er 780 
fugle i Salten Langsø i januar 2003, hvilket 
gør søen til et af de fem vigtigste områder for 
arten i Jylland (dofbasen.dk).
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Hvepsevågen er en af de mere diskrete rov-
fugle, idet den ankommer meget sent til yng-
lepladserne – normalt efter løvspring, hvilket 
gør lokalisering af artens reder meget vanske-
lig. Optællinger af territoriehævdende fugle 
antyder dog, at arten yngler i de fl este større 

Havørn (Haliaeetus albicilla) - oplysninger: Naturhistorisk Museum, dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, rødlistet R, 
omkring 10 ynglepar i 

Danmark

endnu ikke ynglefugl, 
men formentlig et 
spørgsmål om tid

ved store fi ske- og 
fuglerige søer eller 

fjorde

højt – arten er 
umulig at overse

Hvepsevåge (Pernis apivorus) - oplysninger: Naturhistorisk Museum, dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, 
udpegningsgrundlag for 

Fuglebeskyttelsesområde 
34 (skove syd for 

Silkeborg),
ynglebestand i Danmark 

på ca. 650 par

udbredt og har 
formentlig en af landets 

højeste tætheder 
– måske op imod 25 

ynglepar

ældre nåle- og 
løvskove, som veksler 
med enge, overdrev og 

moser

moderat, rederne 
er vanskelige at 

lokalisere

Rød glente (Milvus milvus) - oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
dofbasen.dk, Laursen 2005

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, rødlistet R, 
omkring 25 ynglepar i 

Danmark

uregelmæssig og 
sjælden ynglefugl i den 

østlige del

ældre løvskove og -
lunde i det åbne land

højt, arten 
overvåges intensivt

skove i området, og siden 2000 er der fund 
fra mange potentielle ynglelokaliteter. Størst 
synes bestanden at være i området omkring 
Salten Langsø, hvor der formentlig yngler 3-4 
par. Et kvalifi ceret skøn af bestanden i under-
søgelsesområdet vil være ca. 25 ynglepar.

Denne smukke rovfugl har i mange år været 
under indvandring, men bestanden har svært 
ved at bide sig fast. I undersøgelsesområdet 
er ynglefund inden for de seneste 15 år gjort 
i Elling Skov, Søballe og Tovstrup Østerskov, 

og i kanten af området er ynglefund gjort ved 
Frijsenborg. Arten er umådelig følsom over 
for forstyrrelser i yngletiden, og ved tegn på 
yngleaktiviteter bør skovejere orienteres om 
artens tilstedeværelse.

Siden omkring 1990 er der årligt set havørn 
ved Salten Langsø og Mossø, hvor op imod 5 
forskellige individer kan træffes på en enkelt 
vinter. Området er velegnet til yngel, og det er 
formentlig kun et spørgsmål om tid, før arten 
indvandrer. I 1996 fortrængte en ældre havørn 

fi skeørnene fra en rede på Addit Næs, men 
ørnen fandt ingen mage, og siden da er der 
ikke gjort iagttagelser, der tyder på yngel. Hvis 
havørnen etablerer sig i et skovparti, vil det 
formentlig være nødvendigt med færdselsre-
striktioner i yngletiden.
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Udpegningen af Mossø som habitatområde 
på baggrund af yngleforekomster af rørhøg 
synes noget søgt, idet der i dofbasen.dk 
ikke optræder ynglefugle herfra i perioden 

Rørhøg (Circus aeruginosus) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, 
udpegningsgrundlag for 

Fuglebeskyttelsesområde 
35 (Mossø). Omkring 650 

ynglepar i Danmark

meget fåtallig ynglefugl 
ved søer i den østlige 

del af området
rørskove højt

Fiskeørn (Pandion haliaetus) - oplysninger: Naturhistorisk Museum, dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, rødlistet E, 
uregelmæssig ynglefugl i 

Danmark med 0-5 par

har dokumenteret 
forsøgt yngel, og 

enkelte fund tyder på 
yngel

fi skerige søer med 
høje træer

højt, arten bør ikke 
kunne overses!

Vagtel (Coturnix coturnix) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, har været 
i kraftig fremgang i de 

seneste år, måske 500+ 
syngende 

hanner i Danmark

høres syngende næsten 
hvert år, men 

ynglestatus usikker
åbent agerland

lavt, arten kan 
sagtens være 

overhørt

Forekomsten af fi skeørn i området er omgær-
det af stor hemmeligholdelse, men i 1996 for-
søgte et par at bygge rede ved Salten Langsø. 
Desværre blev reden overtaget af en havørn, 
men i slutningen af maj fi lmedes en fi skeørn 
med redemateriale over søen, hvilket tyder på 

2000-2004. Til gengæld er arten registreret 
ynglende ved Sortesø, Knudå, Ilsø, Sminge Sø 
og Tåstrup Sø.

mindst et yngleforsøg. Fiskeørn vil helst yngle 
i store træer, der rager ud af kronelaget eller 
står lidt for sig selv, og det er derfor vigtigt, at 
sådanne træer bevares i omegnen af de store 
søer.

Denne lille hønsefugl er hørt spredt over hele 
området, hvor den formentlig vil kunne fi ndes 
endnu fl ere steder ved målrettet eftersøgning. 

Fremgangen her og i resten af landet skal 
formentlig tilskrives varmere somre.
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Denne smukke og kultur-tilpassede vadefugl 
fi ndes som ynglefugl i grusgrave, dræn-bas-
siner og opfyldninger over hele området, blot 
der er permanente pytter med vand. Arten 
dukker ofte op som ynglefugl ved nyopståede 

Lille præstekrave (Charadrius dubius) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, omkring 300 
ynglepar i Danmark

fåtallig ynglefugl
grusgrave og 
slambassiner

moderat, arten kan 
være overset

Stor hornugle (Bubo bubo) – oplysninger: Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, rødlistet R, 
omkring 30 ynglepar i 

Danmark

sjælden, men udbredt 
ynglefugl

grusgrave, skrænter
højt, arten 

overhøres ikke så 
let!

Kirkeugle (Athene noctua) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V, i kraftig 
tilbagegang og nu kun 
omkring 100 ynglepar 

i Danmark

sjælden og nu 
uregelmæssig ynglefugl 

i den østlige del af 
området

varieret agerland, 
yngler i redekasser, 

hulrum m.v., 
helst på eksensivt 
drevne landbrug

ganske højt

vandhuller og forsvinder kort tid efter, når 
tilgroning sætter ind. I alt yngler formentlig i 
størrelsesordenen 10-15 par i området, fl est i 
Gudenådalens grusgrave.

Denne i sandhed respektaftvingende kæm-
pefugl har siden begyndelsen af 1990’erne 
haft et af sine kerneområder i Søhøjlandet, 
hvor den er truffet i adskillige af områdets 
grus- og sandgrave, ligesom den er truffet 
i fl ere af skovene. En ”klassisk” og i brede 

kredse kendt lokalitet er grusgraven vest for 
Voervadsbro, men ellers omgærdes ynglefund 
med nogen hemmeligholdelse. Bestanden 
anslås til omkring 3-5 årlige ynglepar. Når 
yngleadfærd konstateres, er det vigtigt, at 
lodsejere orienteres!

Kirkeuglen er en trist historie, idet den også 
her i området er gået kraftig tilbage. Arten er 
inden for de seneste 10 år registreret ved Ry, 
Føvling og Gjern, ligesom der eventuelt godt 

kan gemme sig en del hemmeligholdte fund 
i området. Ved eventuelle fund bør der tages 
kontakt til lodsejere med henblik på opsæt-
ning af redekasser.
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Turteldue (Streptopelia turtur) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, ca. 100 par i 
Danmark, langt fl est i det 

sydlige Jylland

meget sjælden gæst, 
måske uregelmæssig 

ynglefugl?

blandet nåleskov på tør 
og sandet bund

lavt, arten kan 
sagtens være 

blevet overhørt

Isfugl (Alcedo atthis) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, rødlistet R, 
udpegningsgrundlag for 

Fuglebeskyttelsesområde 
34 (skove syd for Silkeborg) 

– omkring 300 par i 
Danmark, men bestanden 
afhænger af vintervejret

udbredt og relativt 
talrig, måske 40-50 par

fi skerige søer og 
vandløb

relativt højt

Artens status i området er ukendt, idet yngle-
fund hemmeligholdes.

Slørugle (Tyto alba) – oplysninger: Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V, i fremgang 
efter kraftig tilbagegang, 
måske 150 par i Danmark

usikker status, men 
formentlig nogle få par 

i de store ådale

enge og moser, 
yngler i redekasser, 
hulrum m.v., helst 

på eksensivt drevne 
landbrug

højt

Arten er truffet ved Sukkertoppen i august 
1997, måske en lokal ynglefugl. Søhøjlandet 
er egentlig ganske velegnet til arten, og den 

er truffet på fl ere lokaliteter i omegnen, bl.a. 
Galtkær, Kulsø og Rørbæk Sø.

En af karakterfuglene ved Søhøjlandets (og 
dermed Gudenåens) vandsystem er isfuglen, 
som her har sit danske kerneområde. Bestan-
dens størrelse afhænger af vinterens hårdhed, 
men i gode år yngler formentlig over 40 par 
isfugle i området. Salten Å, Gudenåen ved 

Klostermølle samt Ry-området er stensikre 
lokaliteter til denne blå juvel. Isfuglen er 
følsom over for forstyrrelser ved redepladsen, 
som fi ndes i stejle brinker, men øjensynligt 
har kanosejladsen ikke den store betydning 
for arten.
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Der er meget få fund af denne besynderlige 
fugl i undersøgelsesområdet, men arten er 
fl ere gange hørt i yngletiden på sydsiden af 

Vendehals (Jynx torquilla) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, sjælden i 
Danmark og i tilbagegang, 

måske kun 50 ynglepar

sjælden, men formentlig 
regelmæssig ynglefugl

lysåbne skove på 
tør bund, helst med 

mange myrer

lavt, arten 
overhøres nemt

Lille fl agspætte (Dendrocopos minor) – oplysninger: dofbasen.dk, Bruun in litt., Nielsen in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, nyindvandret, 
omkring 100 ynglepar

nyindvandret, men 
stadig meget sjælden

sumpskove
moderat, arten 

kan sagtens være 
lidt overset

Salten Langsø, hvor der er fi ne ynglemulighe-
der. Den bør også eftersøges i Silkeborg-sko-
vene, bl.a. i Nordskoven samt Hårup Sande.

Sortspætte (Dryocopus martius) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, omkring 
250 ynglepar i landet, 
indvandret efter 1960

udbredt ynglefugl, 
formentlig omkring 

20 par

gamle blandskove 
med store træer, 

nåletræer skal indgå, 
idet føden fi ndes her

ganske højt, 
arten lægger ikke 

skjul på sin 
tilstedeværelse!

Sortspætten yngler ganske talrigt i områdets 
skove, hvor man fi nder en af Jyllands tætteste 
bestande. Sortspætten er vigtig for forekom-
sten af mange andre arter, idet den udhugger 
adskillige store redehuller i såvel nåletræer 

som løvtræer. Arter som perleugle, huldue 
og skovmår benytter sortspættens huller, og 
arten må derfor betragtes som en nøgleart i 
området.

Denne art, som er tilknyttet sumpede om-
råder med gamle træer, er registreret ved 

Knudå, hvor den formentlig yngler. Lokaliteten 
bør sikres mod fældning af gamle træer.
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Arten, hvis sang er yderst smuk og karakte-
ristisk, høres primært i skov omkring Salten 

Hedelærke (Lullula arborea) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, rødlistet R, 
omkring 300 par i Danmark

udbredt, men fåtallig 
ynglefugl, måske 10-15 

par i området

heder, lysåbne 
nåleskove

ganske højt, artens 
sang registreres 

nemt

Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapillus) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, 20-30 ynglepar 
i Danmark

under indvandring, 
regelmæssig, men 
sjælden ynglefugl

lysåbne løv- og 
nåleskove

lavt, arten 
overhøres meget 

nemt

Pungmejse (Remiz pendulinus) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R, omkring 
150 par, men i tilbagegang

regelmæssig, men 
sjælden ynglefugl i 

den østlige del

tilgroede moser 
med åbent vand 

højt, arten er 
nem at registrere

Pirol (Oriolus oriolus) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V, sjælden og i 
tilbagegang som ynglefugl, 

måske kun 10-20 par

mulig ynglefugl 
i enkelte år, men 

status usikker

lysåbne, gamle 
løvskove og lunde 
med rigt insektliv

højt, arten kan 
næppe overhøres!

I de seneste år er arten hørt regelmæssigt i 
skovene på sydsiden af Salten Langsø, hvilket 
tyder på etablering af en mindre, men stabil 

ynglebestand. I 1980’erne blev arten ligeledes 
truffet i området, bl.a. i Addit Skov, hvor op til 
3 syngende hanner hørtes.

Arten har en lille, men stabil bestand ved 
Tåstrup Sø, hvor op til 4 ynglepar er noteret, 
og den er ligeledes registreret fl ere steder 
i Gudenådalen samt ved Skanderborg Sø. 

Langsø, ligesom der er enkelte par i skovene 
omkring Silkeborg.

Efter en væsentlig fremgang i begyndelsen 
af 1990’erne er pungmejsen nu igen i tilbage-
gang og arten er i alvorlig fare for at forsvinde 
fra området.

Denne gule fugl med den umådeligt smukke 
sang har ført en omtumlet tilværelse i Dan-
mark, hvor den tidligere var knyttet til lysåbne 
skove nær kysten. I de senere år er arten 
fl ere gange hørt i egekrat i indlandet, og i 

undersøgelsesområdet er den i 2001 truffet i 
Silkeborg Sønderskov. Lige uden for området 
er der adskillige nye fund, bl.a. ved Hastrup Sø 
og Rørbæk Sø, så det er en udvikling, der bør 
følges nøje.
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Nøddekrige angives af mange kilder som 
fastboende i Silkeborg-skovene, men der er 
kun få angivelser af helt sikre ynglefund. I de 
senere år er formodede ynglefund dog gjort i 

Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) – oplysninger: dofbasen.dk, Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet EX, men bør 
have status som 

regelmæssig ynglefugl, 
måske 10-20 par i Danmark

formentlig en 
regelmæssig ynglefugl 

blandet nåleskov, 
gerne med indslag af 

hassel

lavt, arten kan 
nemt overses i 

yngletiden, 
hvor den 

er meget diskret

Vandstær (Cinclus cinclus) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet E, meget sjælden 
ynglefugl i Danmark, højst 

5 par årligt

regelmæssig, men 
meget sjælden 

ynglefugl i området

hastigt strømmende 
vandløb, yngler især 
ved dambrug eller 

vandmøller

højt

Rødrygget tornskade (Lanius collurio) – oplysninger: dofbasen.dk

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag 1, 2.000-3.000 
ynglepar i Danmark

udbredt, men dog 
fåtallig ynglefugl 

heder og overdrev med 
tjørnekrat

ganske højt, 
arten er meget 
iøjnefaldende

Silkeborg Nordskov, Vesterskov, Lysbro Skov 
samt ved Funderholme. Det er formentlig den 
eneste faste bestand i Danmark.

Lystrup Å på strækningen fra Bryrup Langsø 
til Salten Langsø rummer en af de største be-
stande af overvintrende vandstære i Danmark, 

og her er arten også truffet som ynglefugl, 
ligesom yngel tidligere er registreret ved Gu-
denåens møller.

Rødrygget tornskade er en karakterfugl på 
områdets overdrev. Arten lever af krybdyr og 

store insekter, som er afhængige af et varmt 
mikroklima.
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Andre arter

Ud over de arter, som er opført på den danske 
rødliste eller Fuglebeskyttelsesdirektivets 
bilag 1, rummer Søhøjlandet en række karak-
teristiske fugle, der fortjener omtale. 
Søerne rummer en af landets største bestan-
de af toppet lappedykker, hvis eneste krav 
til søens vandkvalitet er, at den skal rumme 
masser af fi sk! Skarven, der har nogenlunde 
samme præferencer, er under indvandring, og 
der fi ndes i dag en lille ynglebestand i 
sydvesthjørnet af Salten Langsø. Duehøgen 
har en god bestand i området, hvilket for-
mentlig skyldes, at der kun er få konfl ikter 
med fasanopdræt. Endvidere rummer 
området en stor bestand af overvintrende 
sangsvaner, som både ses omkring Salten 
Langsø samt i Gudenådalen nord og syd for 
Silkeborg-skovene. 

Flere steder ved Silkeborg-søerne yngler der 
hættemåger. Forekomsten svinger meget fra 
år til år, men hættemåger har stor betydning 
for fl ere af de sjældne vandfugle, idet andre 
fugle nyder godt af mågernes aggressive 
forsvar af redeområdet. Hættemågen er en 
såkaldt nøgleart, og selv om arten generelt 
betragtes som yderst almindelig, vil enhver 
tilbagegang i bestanden have potentielt nega-
tive effekter for andre arter.
Grønspætte er ganske talrig i området og 
høres i de fl este skove. Søhøjlandets vandløb 
er sammen med Vejle Ådal et af landets ker-
neområder for den fåtallige bjergvipstjert, 
som indvandrede til landet omkring 1920. 
Arten fi ndes især i tilknytning til bygninger.

Lokaliteter

Området rummer meget få fuglelokaliteter i 
“klassisk” forstand, dvs. geografi sk afgræn-
sede lokaliteter såsom større våde enge eller 
strandenge. Den præcise forekomst af de 
fuglearter, som er karakteristiske for området, 
veksler fra år til år, hvilket gør, at området 
– specielt “kernelandet” fra Salten Langsø, 
Mossø op mod Silkeborg – bør betragtes 
som et hele. Dog må det bemærkes, at fore-

komsten af sorthalset lappedykker alene kan 
berettige, at en lokalitet betegnes som yderst 
vigtig.

Ved vi nok?

Mange fuglearter er ganske trofaste over for 
deres yngleområde, men den præcise lokali-
sering af redestedet veksler i mange tilfælde 
fra år til år. Derfor er der kun sjældent angivet 
helt nøjagtige lokalitetsangivelser. Skal man 
kende fuglenes forekomst i detaljer, således 
at man eventuelt kan udføre forvaltnings-
mæssige tiltag (beskyttelse af redetræer, 
forstyrrelsesfrie zoner m.v.), er det nødvendigt 
at foretage en årligt tilbagevendende overvåg-
ning af specielt de sjældne arter.

De for området særligt interessante arter er 
alle så iøjnefaldende, at man må formode, at 
ornitologerne har ganske godt styr på dem. 
Dog kunne det være af stor interesse at få 
kortlagt forekomsten af nøddekrige i detaljer, 
idet arten i litteraturen angives som fast 
bosiddende i Silkeborg-området.

Sammenfatning

Søhøjlandet rummer adskillige fuglebestande 
af national interesse. Bemærkes skal 
forekomsten af sorthalset lappedykker, som 
trods tilbagegang synes at opretholde en 
bestand i området. Ligeledes skal bemærkes 
den store bestand af isfugle, der ligesom 
vandstær og bjergvipstjert har nogle af deres 
kerneområder i området. Kombinationen af 
store søområder og skove gør Søhøjlandet 
til et af Danmarks bedste rovfugleterræner, 
og der fi ndes en god bestand af bl.a. 
hvepsevåge og duehøg. Indvandring af 
havørn og fi skeørn må forventes inden for 
en overskuelig årrække. I de mange skove 
yngler store bestande af skovfugle, hvor det 
især er sortspætte, grønspætte og huldue, 
der har store bestande. Endelig skal den 
regelmæssige forekomst af stor hornugle 
nævnes.
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Man fokuserer meget på padder og krybdyr 
i dansk naturforvaltning. Padderne er nemlig 
gode indikatorer for de våde naturtypers 
naturkvalitet. Følgelig er der igennem de 
seneste årtier iværksat mange tiltag, der har 
forbedret paddernes levevilkår, bl.a. etablering 
af vandhuller, stop for forurening, sprøjtefrie 
randzoner, småbiotoper m.v. Til gengæld er 
krybdyrene stadig trængt, idet deres leve-
steder i høj grad er truet af tilgroning, der 
ødelægger det varme mikroklima, som arterne 
er afhængige af.

Ingen af områdets padder og krybdyr er 
rødlistede efter de nye kategorier, men til 
gengæld er adskillige af dem kravlet ind på 
Habitatdirektivets bilag IV, som i teorien bør 
sikre arterne langt større beskyttelse end alle 
rødlister. Der er derfor ingen tvivl om, at kend-
skab til de enkelte arters levesteder vil få stor 
betydning i den fremtidige naturforvaltning i 
området.

Europæisk sumpskildpadde (Emys orbicularis) – oplysninger: Kjærgaard (in litt.)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, formentlig 
uddød

forekommer i Velling 
Igelsø, oprindelse 

ukendt
varme søer højt

Markfi rben (Lacerta agilis) – oplysninger: Kjærgaard (in litt.)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, udbredt, men 
fåtallig

udbredt, men i 
tilbagegang

varme overdrev og 
heder

højt

Padder og krybdyr

Bemærkelsesværdige arter

Ingen art i Søhøjlandet har vel tiltrukket sig 
større naturhistorisk interesse end sumpskild-
padderne i Igelsø, idet noget har talt for, at 
bestanden kunne være en relikt fra tidligere 

varmeperioder. Status er imidlertid absolut 
uafklaret. I alle tilfælde vil en mulig selv-repro-
ducerende bestand være interessant.

Arten fi ndes spredt på sandet jord i hele det 
centrale Søhøjland fra Salten Langsø mod 
nord til Silkeborg samt i Gjern Bakker. Mange 

bestande er meget små og kraftigt truede af 
tilgroning på levestederne.



51

Stor vandsalamander er ikke nær så talrig som 
dens mindre fætter, lille vandsalamander, men 
den synes dog ikke at være truet i området. 
Den er betydeligt mindre tolerant over for 

eutrofi ering af ynglelokaliteterne og fi ndes 
derfor på færre lokaliteter end den lille. Stor 
vandsalamander er udbredt, især i småvand-
huller i den østlige del af Mossø-Salten-dalen.

Stor vandsalamander (Triturus cristatus) – oplysninger: Kjærgaard (in litt.)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag II+IV, 
udpegningsgrundlag for 

Habitatområderne 
45 (Gjern og Gudenåen), 

48 (Salten-Mossø) og 
181 (Silkeborgskovene)

udbredt og relativt 
talrig

yngler i rene, lysåbne 
vandhuller uden fi sk

relativt højt

Løgfrø (Pelobates fuscus) – oplysninger: Kjærgaard (in litt.)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, sjælden, men 
muligvis i fremgang

under indvandring 
sydfra?

yngler i rene 
småvandhuller

højt

Spidssnudet frø (Rana arvalis) – oplysninger: Kjærgaard (in litt.)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

EF bilag IV, spredt 
forekommende, men 

relativt almindelig, især 
vestpå

almindelig og udbredt, 
især i den vestlige del

næringsfattige 
vandhuller og småsøer

højt

Løgfrø er under spredning fra lokaliteter umid-
delbart syd for projektområdet, hvor den i de 
senere år er blevet hørt adskillige steder. I om-

rådet er den angivet fra Brudesø (andenhånds-
oplysninger), men den kan formentlig allerede 
fi ndes fl ere steder ved målrettet eftersøgning.

Andre arter

I området syd for Salten Langsø fi ndes en 
god bestand af grøn frø, som ellers er sjæl-
den i Midtjylland. Hugorm er udbredt på de 
sandede jorder i projektområdet, og visse 
steder fi ndes meget store bestande, bl.a. på 
enebærskrænten ved Vissingkloster. I rørsum-
pene omkring Venge Sø fi ndes meget store 
bestande af hugorm og snog.

Sammenfatning

Området har en rig padde- og krybdyrfauna, 
som tilsyneladende har det godt. Især for 
padderne er der rigtig gode spredningsmu-
ligheder, ligesom de varmekrævende krybdyr 
fi ndes i talstærke bestande. Udviklingen i 
bestanden af markfi rben bør dog følges nøje, 
idet den synes at være i tilbagegang. For 
denne art som for mange andre varmekræ-
vende dyr er det af største vigtighed, at de 
sydvendte skrænter holdes lysåbne.



52

Planter

Floraen i projektområdet er velundersøgt, 
specielt inden for de seneste 12 år, hvor Atlas 
Flora Danica er løbet af stablen. Desværre må 
dette omfattende nationale datamateriale ikke 
benyttes, før projektets resultater er blevet 
publiceret. Dette sker allertidligst i 2010.

Heldigvis er der tidligere blevet publiceret 
omfattende rapporter om områdets fl ora, 
nemlig hhv. Botaniske Lokaliteter i Vejle Amt 
(Gravesen 1986) og Botaniske Lokaliteter i 
Århus Amt (Wind 1990). Disse rapporter, der 
omhandler en meget lang række botaniske 
lokaliteter i området, er blevet benyttet som 
basismateriale i denne status. Kun angivelser 
af recente forekomster af planter er medtaget 
i denne status – dvs. at ældre angivelser fra 
fx 1960’erne er udeladt. I artsgennemgangen 
opføres fund, der optræder som recente i 
Wind og Gravesen, som ”tidligere”.

Materialet er suppleret med oplysninger fra 
Århus Amts og Vejle Amts naturovervågnings-
rapporter, fra Østjysk Biologisk Forenings 

Almindelig ulvefod (Lycopodium clavatum ssp. clavatum) – oplysninger: 
Skipper in litt., Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

angives som hist og her, 
men formentlig mere 

sjælden og i tilbagegang

sjælden, forsvundet 
fra næsten alle 

voksesteder

fugtig, skygget bund 
på heder, i kær og 

åbne skove

lavt – arten 
overses nemt

publikationer samt endelig fra Lars Skipper, 
som har bidraget med et uvurderligt materiale 
fra sine egne registreringer i forbindelse med 
Atlas Flora Danica.

Udvælgelsen af omtalte arter kan synes 
subjektiv, men det er tilstræbt at medtage de 
planter, som i Mossberg et al. (1994) er angi-
vet som sjældne på landsplan. Dermed sikres, 
at de temmelig restriktive kriterier, som er 
lagt til grund for den danske rødliste over 
plantearter, ikke kommer til at overskygge den 
indikatorværdi, som andre sjældne arter kan 
have. 

Almindelig ulvefod er en lille plante, der nemt 
overses. Seneste angivelse er fra 1994, hvor 
arten blev fundet ved Klostermølle. Desuden 
er der fund fra Silkeborg Vesterskov, Rustrup 

Skov og Nøjkær Skov. Tidligere var arten bety-
deligt mere udbredt. Årsagen til tilbagegan-
gen er ukendt, men formentlig skyldes den 
primært intensiv skovdrift.
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Seneste angivelser af otteradet ulvefod er fra 
Højlund Skov i 1980’erne samt fra Rustrup 
Skov og Velling Skov. Arten er generelt i tilba-

Otteradet ulvefod (Huperzia selago ssp. selago) – oplysninger: Wind 1990, Petersen (2004)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet R
temmelig sjælden og i 

tilbagegang

sjælden, ikke angivet 
siden 1990

heder, kær, lysåbne 
skove

lavt – arten 
overses nemt

Elfenbens-padderok (Equisetum telmatia) – oplysninger: Kjærgaard (2005)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden, 
formentlig i nogen 

tilbagegang

meget sjælden, har 
formentlig aldrig været 

særlig udbredt

sump- og vældskove 
på muldbund

højt 
– arten er meget 

iøjnefaldende

Almindelig månerude (Botrychium lunaria) – oplysninger: Skipper in.litt, Petersen (2005), 
Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X
temmelig sjælden i 

Danmark og i tilbagang

sjælden, fi ndes kun 
på enkelte lokaliteter, 

formentlig i nogen 
tilbagegang 

lysåbne enge, 
overdrev og heder

moderat, arten 
overses nemt

Den imponerende store elfenbens-padderok fi ndes i 
Silkeborg Sønderskov, hvor den har en lille bestand.

Arten er truffet i 2002 øst for Vængmose, ved 
Odderholm i 1997 samt syd for Stejlholt Sø. 

gegang, men dog genfundet ved Vejle i 2002. 
Den kan derfor godt skjule sig i området. 
Årsagerne til tilbagegangen er ukendt.

Bjerg-mangeløv (Oreopteris limbosperma) – oplysninger: Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet V
sjælden i Danmark

formentlig forsvundet
fugtig, skygget 

skovbund i kløfter og 
langs vandløb

moderat – arten 
kan overses

Denne art, som bl.a. kendes på, at bladene 
lugter af citron, er tidligere angivet fra skrænt-
skovene nord for Sønder Vissing, men er 

formentlig forsvundet, idet senere eftersøg-
ning ikke har afsløret den. Trusler er primært 
intensiv skovdrift.

De recente bestande synes ikke umiddelbart 
at være truede.



54

Denne smukke art er i 1997 registreret i 
Jeksen Kolskov samt i Addit Skov i bestande, 
som formentlig er naturlige. Truslerne mod 

Der foreligger tre angivelser fra 1995, fra hhv. 
nordøstenden af Salten Langsø, sydvest for 

Strudsvinge (Matteuccia struthiopteris) – oplysninger: Skipper in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet V
sjælden i Danmark, men 
udbredt som haveplante

sjælden, fi ndes i 
forvildede bestande, 
men formentlig også 

vildt 

fugtig muldbund i 
skove og krat

højt 
– arten er meget 

iøjnefaldende

Butfi nnet mangeløv (Dryopteris cristata) – oplysninger: Wind 1990, Petersen (2005)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden
sjælden, forsvundet 
fra en del lokaliteter

næringsrige kær, enge 
samt sumpskove

moderat – arten 
overses ofte

Kambregne (Blechnum spicant) – oplysninger: Skipper in.litt, Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden
fåtallig, men synes 

dog udbredt over hele 
området

fugtig kalk-fattig bund 
højt 

– arten er ganske 
iøjnefaldende

Skov-fuglegræs (Stellaria neglecta) – oplysninger: Skipper in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Jylland
fåtallig, men formentlig 

ganske udbredt i 
området

fugtig, skygget 
muldbund i løvskove

lavt – arten er 
muligvis overset

arten er primært opgravning, idet mange ha-
veejere vælger denne løsning frem for indkøb 
i planteskoler.

I nyere tid er denne art registreret i Spring-
bjerg Mose og Jenskær, og tidligere er der 
angivelser fra Skærbro Kær og Skanderborg 

Sø. Trusler mod arten er primært tilgroning af 
voksestederne.

Denne iøjnefaldende bregne er truffet adskil-
lige steder i området. Nyere angivelser er fra 
1997, hvor den er set i Jenskær, Addit Skov, 
Fajstrup Nederskov, Jeksen Kolskov samt 
Frijsenborg-skovene. Tidligere er kambregne 

også angivet fra Silkeborg Vesterskov, Bryrup 
Langsø, Rustrup Skov, Lystrup Å, Velling Skov, 
Saltenprofi let og Gjern Bakker, hvor den for-
mentlig stadig fi ndes.

Vissingkloster samt fra Tebstrup. Arten synes 
ikke at være truet.
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Skærmarve (Holosteum umbellatum) 

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet V,
sjælden i Danmark

sjælden, dog måske 
overset

sand- og brakmarker 
samt vejskrænter

lavt – arten 
er formentlig 

overset

Denne uanselige art hører sammen med en 
lang række andre planter såsom hejrenæb, gul 
evighedsblomst, museurt-arter m.v. til den så-
kaldte sandmarksfl ora, der etablerer sig som 
pionersamfund på forstyrret, sandet jordbund. 

Skærmarve er truffet ved Kongens Høj samt 
ved Sandmark i 1995. Arten kræver formentlig 
en konstant bearbejdning af jorden for hele 
tiden at kunne fi nde nye, sandede levesteder.

Kronløs fi rling (Sagina apetala ssp. apetala) – oplysninger: Skipper in.litt,

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

hist og her i Østdanmark, 
men meget sjælden i 

Jylland

meget sjælden, men 
kan dog være overset

åben og tør 
sandet bund, bl.a. 

sandmarker

lavt – arten kan 
være overset

Engblomme (Trollius europaeus) – oplysninger: Skipper in.litt, Petersen (2005), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X, fåtallig i 
Danmark

fåtallig og i kraftig 
tilbagegang

enge og kær
højt – en 

iøjnefaldende art

Arten er fundet ved Emborg i 1996.

Engblommen er indikatorart for ugødskede 
og lysåbne enge og kær. Dens kraftige til-
bagegang illustrerer tydeligt tilbagegangen i 
denne naturtype, og derved deler den skæbne 
med en art som majgøgeurt. Der foreligger 
en række fund fra 1995-1997: Søballe Præste-

gårdsskov, Jeksen, Edslev Knude samt Dørup 
Mølle, fra 1995 syd for Bredvad Mølle og 
endelig fra 1990-redegørelsen fra Gydeløkke, 
Storring Søhave, Tåstrup Mose samt syd for 
Tåstrup Sø. Truslerne er tilgroning, gødskning 
og dræning.
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Denne art, som man ofte støder på ved et 
tilfælde, er fundet nord for Salten Langsø i 
1998 samt tidligere ved Velling Igelsø og Rye 

Klatrende lærkespore (Ceratocapnos claviculata) – oplysninger: Petersen (2005), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Danmark
sjælden, men 

formentlig noget overset

rydninger i nåleskove, 
brandpletter, 
forstyrret jord

lavt – arten er 
formentlig overset

Rank vinterkarse (Barbarea stricta) – oplysninger: Skipper in.litt, Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

angives som værende 
sjælden, men synes at 

være hyppigere end 
hidtil antaget

fåtallig, men formentlig 
noget overset

fugtig tørvebund 
langs vandløb og søer 
samt i enge og kær

lavt – arten kan 
sagtens være 

overset

Liden soldug (Drosera intermedia) – oplysninger: Hammer 1998, Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Danmark, dog 
noget hyppigere mod vest

fåtallig, synes i nogen 
tilbagegang

højmoser samt 
ekstremfattigkær

højt

Sønderskov. Arten synes ikke at være truet.

Fundet enkelte steder, i 1994 ved Emborg 
Bro og tidligere angivet fra overdrev i Tåstrup 
Mose samt ved Gudenåmuseet. Kan være 

truet af tilgroning, men arten har vist sig 
noget hyppigere end hidtil antaget.

Registreret i Gjern Bakker i 1998 og tidligere 
ved Mørksø i Ry Sønderskov samt ved Åsbæk 

og Oversø syd for Salten Langsø. Arten er 
truet af atmosfærisk tilførsel af næringsstoffer.



57

Fundet i 1998 på eng vest for Knudsø samt 
tidligere i Skørring Overskov samt Skærbro 
Kær, hvor den stadig kan skjule sig. Almindelig 

Almindelig leverurt (Parnassia palustris) – oplysninger: Petersen (2005), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X, sjælden i 
Danmark

sjælden og i tilbagegang enge og rigkær højt

Vellugtende agermåne (Agrimonia procera) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Danmark sjælden skrænter og overdrev
lavt, arten 

kan være noget 
overset

Blodstillende bibernelle (Sanguisorba minor ssp. minor) 

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet R – sjælden 
som naturligt 

forekommende

meget sjælden som 
naturligt voksende, 

fi ndes undtagelsesvist 
udsået

tørre, kalkrige 
overdrev og 
vejskrænter

usikkert!

Jordbær-potentil (Potentilla sterilis) – oplysninger: Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden
sjælden, ingen nyere 

fund
næringsrig bund i 

løvskove i krat
arten kan være 

overset

leverurt er en af de arter, der er hårdt ramt af 
tilgroningen af de lysåbne kær.

Denne kraftigt duftende art har formentlig 
tidligere været mere almindelig på områdets 

overdrev, men er nu meget sjælden. Eneste 
nyere angivelse er fra Stilling Skov.

Arten er vanskelig at have med at gøre, idet 
den fi ndes i blomsterfrø-blandinger og derfor 
kan træffes udsået på forskellige lokaliteter. 

Status for en del fund kan derfor være meget 
usikker.

Tidligere registreret i Gydeløkke samt ved Gudenåmuseet.
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Denne smukke art er truffet på ganske mange 
skovlokaliteter. Fra 1995-97 er arten registre-
ret ved Snåstrup, Edslev Knude samt ved 
Salten Langsø, og tidligere er der fund fra Holt 
Krat, Velling Skov, Skørring Smedskov, Skan-

Skov-storkenæb (Geranium sylvaticum) – oplysninger: Naturhistorisk Museum, 
Skipper in. litt, Wind 1990 

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Danmark
relativt almindelig og 

ganske udbredt
fugtig, næringsrig 

bund i skove og krat

udmærket, 
arten er ganske 
iøjnefaldende

Spæd mælkeurt (Polygala serpyllifolia) – oplysninger: Skipper in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden, fi ndes næsten 
udelukkende i Vest- og 

Nordjylland
meget sjælden

fugtig bund i heder, 
enge og kær

lavt, arten kan 
være overset, 

bestemmelsen er 
vanskelig

Lådden perikon (Hypericum hirsutum) – oplysninger: Skipper in.litt, Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden, fi ndes ikke i 
Vest- og Nordjylland

sjælden, fi ndes i 
enkelte skove

fugtig lerbund i 
skove og skovbryn

ganske højt

Svensk hønsebær (Cornus suecica) – oplysninger: Skipper in.litt, Kjærgaard in. litt

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden til meget sjælden sjælden
fugtige heder, sumpe 

og krat

højt – arten 
er ganske 

iøjnefaldende

nerup og Lillering Skov, hvor arten formentlig 
stadig kan fi ndes. I lighed med en række 
andre sjældne skovarter kan skov-storkenæb 
tilsyneladende ikke betragtes som truet i 
området.

Arten er i 1996 registreret i kærene ved Odderholm.

Arten er i 1994 registreret i Lerballe Skov syd 
for Snåstrup samt tidligere i Lillering Skov 

samt Gydeløkke, hvor den formentlig stadig 
kan fi ndes.

Denne karakteristiske art er truffet i Gjern Bak-
ker samt i 1994 i et kær syd for Rødesø.
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Denne art, som er karakteristisk i på artsrige 
enge og i rigkær, har været i stor tilbagegang, 

Seline (Selinum carvifolia) – oplysninger: Petersen (2005), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Jylland, lidt 
talrigere på øerne, i 

tilbagegang
sjælden og i tilbagegang enge og rigkær

højt – mulige 
lokaliteter er 

velundersøgte

Mose-vintergrøn (Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet V – temmelig 
sjælden i Danmark, har 

været i kraftig tilbagegang 

sjælden, muligvis 
forsvundet

fugtige skove, krat og 
kær

arten kan være 
overset

Ensidig vintergrøn (Orthilia secunda ssp. secunda) – oplysninger: Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Danmark

tidligere udbredt, 
men formentlig i 

tilbagegang, idet der ikke 
er fund efter 1990

åben bund i skove, 
heder 

og ved vejkanter

arten kan være 
overset

Almindelig rosmarinlyng (Andromeda polifolia ssp polifolia) – oplysninger: 
Hammer (1998), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden, men hyppigst i 
Vest- og Nordjylland

sjælden, men dog 
udbredt

lysåbne fattigkær 
og højmoser

højt – lokaliteterne 
er velundersøgte

men er truffet i Fyel Mose i 2002 samt tidli-
gere i kærene omkring Tåstrup Sø og Mose.

Arten er senest registreret i Skærbro Kær, 
hvor den muligvis stadig kan fi ndes ved nøje 

eftersøgning. Trusler er tilgroning af lysåbne 
kærområder.

Denne karakteristiske art er tidligere truffet 
i Skærbro Kær, ved Hundsø samt i Rustrup 

Skov, ligesom der er angivelser fra området 
syd for Stejlholt Sø.

Denne art, som er karakterart for værdifulde 
højmoser og fattigkær, er i en nyere undersø-
gelse truffet i Gjern Bakker, ved Salten Næs 

og ved Skærbæk samt tidligere i Velling Skov. 
Arten er i tilbagegang, idet moser og kær gror 
til, specielt som følge af eutrofi ering.
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Arten har en stor bestand i Gjern Bakker, som 
er en lokalitet, der rummer mange karakteristi-

Trenervet snerre (Galium boreale) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

hist og her i Nordjylland, 
sjælden i resten af landet

sjælden, muligvis 
forsvundet

rigkær
højt, lokaliteterne 
er velundersøgte

Vår-ærenpris (Veronica verna) – oplysninger: Skipper in.litt,

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X – sjælden i 
Danmark

udbredt i Mossø-Salten-
dalen, formentlig noget 

overset

brak- og sandmarker 
samt overdrev

arten er overset

Hede-melbærris (Arctostaphylos uva-ursi) – oplysninger: Skipper in. litt, Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

hyppig i det vestlige og 
nordlige Jylland, 

men meget sjælden 
i resten af landet

meget sjælden, 
forekomsten er den 

østligste i Jylland
heder

højt, lokaliteterne 
er ganske 

velundersøgte

Klokke-ensian (Gentiana pneumonanthe) – oplysninger: Hammer 1998

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Østjylland, 
i kraftig tilbagegang

sjælden og yderst lokal 
– kun en lokalitet

hedekær, 
klitlavninger

højt – arten er 
nem at registrere

ske arter, der har deres danske hovedudbre-
delse i Nord- og Vestjylland.

Arten har en stor, vel-overvåget bestand i 
Gjern Bakker, hvilket er den eneste forekomst 

i området. Truslerne består primært af 
tilgroning.

Denne art, der hyppigt fi ndes i kalkrige kær, 
har været i kraftig tilbagegang og er muligvis 
forsvundet fra området – sidste angivelse er 

fra Tåstrup Mose. Arten er særdeles truet af 
tilgroning af de lysåbne kærtyper.

Arten er for nylig registreret ved Lindholm 
Hoved, Addit, Salten Langsø samt Emborg Ve-
stermark og er formentlig truffet endnu fl ere 
steder i perioden, uden at vi dog har kunnet 

fremskaffe oplysninger herom. Vår-ærenpris er 
en af de såkaldte sandmarksarter, som indvan-
drer på nylig opgivet, næringsfattig agerjord.
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Eng-troldurt er en af de arter, som er hårdt 
ramt af tilgroningen af enge og kær, og den 
har tidligere været betydeligt mere udbredt. 

Eng-troldurt (Pedicularis palustris ssp. palustris) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X – fåtallig 
i Jylland

sjælden, formentlig i 
tilbagegang

tørvebund i kær og 
enge

højt, de fl este 
lokaliteter er 

velundersøgte

Skælrod (Lathraea squamaria) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X – hist og her i 
Danmark

sjælden, der er ingen 
nyere fund, men arten 

fi ndes formentlig 
stadig i området

muldbund i skove og 
krat

arten kan være 
noget overset

Almindelig vibefedt (Pinguicula vulgaris) – oplysninger: Skipper in.litt, 
Petersen (2005), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X – hist og her i 
Jylland

sjælden og i kraftig 
tilbagegang

nøgen bund i 
kildevæld og rigkær

højt

Almindelig linnæa (Linnaea borealis ssp. borealis) – oplysninger: Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Danmark, 
formentlig i kraftig 

tilbagegang

tidligere udbredt, 
men i dag formentlig 

forsvundet

mosrig, skygget 
bund i nåleskove 

og krat

lavt, arten 
kan godt være 

overset

Arten er fundet i vestenden af Kulsø, ved 
Emborg samt Dørup.

Denne lidt diskrete snylteplante er angivet fra 
Baskær Skov, men den kan godt skjule sig i 

nogle af de gamle løvskove i den østlige del af 
området.

Vibefedt forsvinder fra fl ere og fl ere lokali-
teter. Arten angives således i Wind (1990) 
som forsvundet fra alle kendte voksesteder 
i området. Til gengæld er der gjort to nyfund, 

nemlig i Bredkær syd for Voervadsbro samt 
ved Dørup i Århus Ådal i 1996. Truslerne mod 
kødædende planter er generelt tilgroning samt 
eutrofi ering.

Arten er senest angivet fra Addit Skov, hvor 
den muligvis stadig kan fi ndes. I Wind (1990) 
opgives en række lokaliteter, hvorfra arten er 

forsvundet, bl.a. Hundsø, ved Velling Igelsø 
samt Vinding Overskov.
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Denne art, som hører til de typiske sand-
marksarter, er af uvisse årsager anbragt på 
gullisten. Den forekommer typisk på sand-
marker, hvorfor dens forekomst afhænger af 

Almindelig guldblomme (Arnica montana) – oplysninger: Petersen (2005), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X – hist og her i 
Jylland

fi ndes øjensynligt ikke i 
området!

gamle heder og 
overdrev

formentlig højt

Svineøje (Arnoseris minima) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden til meget sjælden
meget sjælden, muligvis 

forsvundet
sandmarker

arten er måske 
overset

Benbræk (Narthecium ossifragum) – oplysninger: Hammer (1998), Wind 1990, 

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

hist og her i Vestjylland, 
sjælden i Østjylland, ellers 

ikke i Danmark

ganske udbredt 
i den vestlige del af 

området

fattigkær og 
højmoser

højt – alle 
lokaliteter bør 
være dækket!

Almindelig kattefod (Antennaria dioica)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X – temmelig 
almindelig i Jylland

fundet enkelte steder, 
men formentlig overset

sandmarker, heder 
og overdrev

arten kan være 
noget overset

en kontinuerlig udpining og braklægning af 
landbrugsjord, ligesom den midlertidigt kan 
forekomme omkring byggepladser på sand-
jord. Arten kan ikke anses for truet i området.

Det må siges at være uforståeligt, at denne 
karakterart for værdifulde overdrev og heder 
slet ikke fi ndes i undersøgelsesområdet. Ikke 
engang i Wind (1990) fi ndes angivelser af 

arten. Det skal bemærkes, at guldblomme er 
fundet i umiddelbar nærhed af området, bl.a. 
ved Sepstrup og Vrads Sander samt ved Boest 
Bæk og i Mattrup Ådal.

Som en af de typiske sandmarksarter kan 
svineøje dukke op og forsvinde igen uden at 
blive registreret. Sandmarker er ikke omfattet 

af naturovervågning, og arten kan derfor sag-
tens være overset.

Denne smukke art, som er karakterart for 
fattigkær og overdrev, er fundet i adskillige af 
områdets næringsfattige kærområder. Nyeste 
angivelser af fra Langkær, og der er tidligere 
angivelser fra Velling Igelsø, Saltenprofi let, 

Hundsø, Gjern Bakker samt Jenskær – på de 
fl este lokaliteter kan arten utvivlsomt stadig 
fi ndes. Arten må dog betragtes som truet af 
tilgroning og eutrofi ering.
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Butblomstret siv er en såkaldt skilleart for den 
værdifulde naturtype ekstremrigkær, som lo-
kalt og nationalt er i kraftig tilbagegang. Arten 
er normalt den sidste skilleart, som ”holder 

Butblomstret siv (Juncus subnodulosus) – oplysninger: Skipper in.litt,

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

hist og her i den 
østlige del af landet

meget sjælden og 
akut truet

ekstremrigkær højt

Spidsblomstret siv (Juncus acutifl orus) – oplysninger: Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden, kun i Jylland
sjælden, formentlig 

forsvundet
kær, kildevæld og 

enge

højt – de fl este 
lokaliteter er 

velundersøgte

Nikkende fl itteraks (Melica nutans) – oplysninger: Skipper in. litt, Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden 

udbredt på passende 
lokaliteter, forsvundet fra 
enkelte lokaliteter, men 

formentlig ikke truet

halvtør muldbund i 
skove og krat

lavt, hvilket 
antydes af 

mange nyfund

Tandet sødgræs (Glyceria declinata) – oplysninger: Skipper in.litt, Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden sjælden
våd dyndbund i enge, 

moser og kær

de fl este mulige 
lokaliteter 

er overvåget

ud”, når et ekstremrigkær gror til i højere vege-
tation, således også i Skærbro Kær, hvor den 
senest er registreret i 1996, men formentlig 
stadig kan fi ndes.

Den eneste angivelse fra selve undersøgel-
sesområdet er fra Blidsø, hvorfra der ikke 
foreligger senere fund. Spidsblomstret siv er 
dog fundet talrigt vest for området, nemlig 

ved Vrads samt Ansø Enge (Wind 1990). 
Trusler omfatter primært tilgroning af vokse-
stederne.

Denne ualmindeligt smukke græs er en ka-
rakterart i gamle løvskove, og nye angivelser 
fra Gydeløkke, Stjær Skov samt Edslev Knude 

passer fi nt ind i dette billede. Wind (1990) 
angiver nyere fund af arten fra Lillering Skov, 
hvor den formentlig stadig kan fi ndes.

Arten er i 1993 truffet ved Edslev Knude og 
tidligere i Salten Ådal samt syd for Tåstrup Sø.



64

Arten er registreret på Paradis-øerne, men kan 
formentlig fi ndes på andre lokaliteter.

Hvas avneknippe (Cladium mariscus) – oplysninger: Århus Amt 2003

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

sjælden i Danmark, meget 
sjælden i Østjylland

meget sjælden, 
formentlig i tilbagegang

rigkær og 
strandenge

højt – en meget 
karakteristisk art

Hvid næbfrø (Rhynchospora alba) – oplysninger: Skipper in.litt, Hammer 1998, Wind 1990, 
Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden 
i Jylland

fåtallig, 
men udbredt

fattigkær og 
højmoser

højt, de fl este 
lokaliteter er 

velundersøgte

Stivtoppet rørhvene (Calamagrostis stricta) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

gullistet X – temmelig 
sjælden

sjælden, men kan 
dog være overset

fugtig, næringsfattig 
sand- og tørvebund i 

kær og ved søbredder

lavt – arten er 
vanskelig at 
bestemme

Fin kæruld (Eriophorum gracile) – oplysninger: Vejle Amt 2003

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet E – meget 
sjælden i Danmark

formentlig forsvundet, 
men status usikkert

højmoser og rigkær 
med dyndbund

lavt

Arten er angivet fra et kær langs Åsbæk ved 
Salten Langsø i 1997, men fundet betragtes 

som tvivlsomt. Arten har dog tidligere været 
kendt fra Addit Skov.

Hvas avneknippe er en halvgræs, der ikke 
kan ignoreres, når man vandrer igennem en 
bevoksning. Den fi ndes stadig i Skærbro Kær, 
ligesom en bestand ved Skanderborg Døjsø 
formentlig stadig er levedygtig. Det drejer sig 

om nogle af de eneste bestande i Jylland, og 
i botanikerkredse diskuteres det derfor, om 
forekomsten kan betragtes som spontan. 
Arten er akut truet af tilgroning af de lysåbne 
levesteder.

Hvid næbfrø er en af karakterarterne for eks-
tremfattigkær, og den fi ndes da også i fl ere af 
områdets beskrevne ekstremfattigkær. Arten 
er angivet fra Langkær i Velling Skov samt 
Gjern Bakker, fra et kær syd for Rødesø i 1996 

samt tidligere fra Brunmose samt Åsbæk og 
Oversø syd for Salten Langsø. Truslerne er 
tilgroning og eutrofi ering af de lysåbne natur-
typer.
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Tvebo star (Carex dioica) – oplysninger: Petersen (2005), Hammer 2002, Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden 
i Danmark

sjælden, men kan 
godt være overset

rigkær og enge
lavt – arten 

er ikke særlig 
iøjnefaldende

Bakke-star (Carex montana) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden i 
Jylland og på 

Nordsjælland, fi ndes ellers 
ikke i Danmark

sjælden, 
ingen helt nye 

angivelser

egekrat og 
-lysninger

formentlig 
lavt, arten ikke 

er specielt 
iøjnefaldende, og 
naturtypen er ikke 

velundersøgt

Dynd-star (Carex limosa) – oplysninger: Skipper in.litt, Petersen (2005), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

temmelig sjælden i Jylland

temmelig sjælden, 
men er ret udbredt i 

området syd for 
Mossø/Salten Langsø

hængesæk, 
vældkær og 
tørvegrave

højt, lokaliteterne 
er velundersøgte

Det kræver virkelig en grundig gennemgang 
af lokaliteterne at opstøve denne diskrete 
halvgræs med de separate han- og hunaks. 
Arten er i 2002 fundet i Skærbro Kær samt 
i 1998 på en eng vest for Knudsø. Da det er 
usandsynligt, at arten er nyindvandret til områ-

det, må de nye fund snarere betragtes som et 
resultat af botanikernes grundighed. Således 
er lokaliteten i vestenden af Knudsø end ikke 
opført som ”botanisk lokalitet” i Wind (1990), 
formentlig som en af de eneste lokaliteter i 
nærværende status.

Denne lille star-art er registreret i Holt Krat 
samt ved Søbylunde – begge lokaliteter, hvor 

den sagtens stadig kan forekomme.

Arten er i perioden 1995-98 konstateret på 
adskillige lokaliteter, der i Wind (1990) og Gra-
vesen (1986) angives som dårligt undersøgte: 

Vest for Gudensø samt Odderholm og i Vejle 
Amt Gudenåen syd for Vilholt Mølle samt 
nordvest for Rødesø.
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Arten er truffet ved Jeksen og Edslev Knude i 
1996, og der er tidligere angivelser fra Tåstrup 
Mose samt Åsbæk syd for Salten Langsø. 

Tue-star (Carex cespitosa) – oplysninger: Skipper in.litt, Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

rødlistet R – temmelig 
sjælden i Jylland

sjælden, muligvis i 
tilbagegang

rigkær og vældenge
højt – de fl este 

lokaliteter 
er undersøgt

Glat hullæbe (Epipactis phyllanthes) – oplysninger: 

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, temmelig sjælden 
i Danmark

er kun registreret 
på en lokalitet, men 

fi ndes formentlig 
i fl ere af skovene

muldbund i 
løvskove

moderat, arten 
kan være noget 

overset

Tætblomstret hullæbe (Epipactis purpurata f. purpurata) – oplysninger: 
Petersen (2005), Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, temmelig sjælden 
i Danmark

fi ndes udbredt 
løvskovene 

i den østlige del

fi ndes primært i 
skove på plastisk ler

højt – de fl este 
lokaliteter er 
gennemgået 

for arten

Rederod (Niottia nidus-avis) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, hist og her 
i Danmark

sjælden, nuværende 
status ukendt

kalkrig muldbund 
i løvskove 

ukendt, arten 
kan være overset

Trusler mod arten er primært tilgroning af de 
lysåbne naturtyper.

I forbindelse med DMU’s orkidé-overvågnings-
program bliver arten overvåget i Gydeløkke, 

hvor bestanden er meget lav.

Arten følges i Gydeløkke, hvor bestanden er 
stabil. Endvidere er der fra 1998 fund fra Skør-
ring Nederskov og tidligere fra Baskær Skov, 

Lunden ved Sjelle samt Storring Søhave, og 
arten angives endvidere fra Elling Skov.

Arten er angivet fra Lillering Skov, hvor den 
formentlig stadig kan fi ndes.
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Hjertebladet fl iglæbe (Listera cordata) – oplysninger: Skipper in.litt, Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, sjælden i Jylland, 
meget sjælden i resten af 

landet

sjælden, fi ndes 
i skovene omkring 

Silkeborg

næringsfattig, 
mosbevokset bund i 
nåleskove, krat m.v.

højt, de fl este 
lokaliteter bør 
være fundet!

Ægbladet fl iglæbe (Listera ovata) – oplysninger: Wind 2002, Skipper in.litt, Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, sjælden i Jylland, 
meget sjælden 

i resten af landet

udbredt og 
ikke truet

muldbund i 
løvskove og krat

ukendt, fl ere 
nyfund tyder på, 

at arten kan 
være overset

Bakke-gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia) – oplysninger: Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, rødlistet NT, 
temmelig sjælden i Jylland 

– i tilbagegang

meget sjælden, 
nuværende status 

ukendt

overdrev og fugtige 
heder

højt – de fl este 
voksesteder er 

besøgt

Skov-gøgelilje (Platanthera chlorantha) – oplysninger: Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, hist og 
her i Jylland

sjælden, er formentlig 
i nogen tilbagegang

løvskove, krat, 
enge og overdrev

lavt – arten kan 
nemt være skjult 
på små lokaliteter

Arten er i perioden 1995-97 registreret i 
Jenskær og Skærbro Kær, og der er tidligere 

angivelser fra den øvrige del af Silkeborg 
Vesterskov og Silkeborg Sønderskov.

Ægbladet fl iglæbe fi ndes i Gydeløkke samt i 
Jeksen Kolskov, og tidligere er der angivelser 

fra Skørring Smedskov, Enge vest for Thorsø, 
Lillering Skov, Stjær Skov.

Denne smukke og velduftende art er angivet 
fra Holt Krat og Sønderskov ved Sdr. Vissing, 
men desværre er der ingen nyere fund, hvor-
for artens nuværende status må betegnes 

som højst usikker. Arten har været i kraftig 
tilbagegang i Danmark og er meget sårbar 
over for tilgroning.

Arten er i 1994 truffet i Pilbrodalen, og tidli-
gere er der angivelser fra Sjelle Skov samt fra 
området nord for Gammelstrup. Arten er for-
mentlig mere udbredt, end materialet antyder, 

idet den både er uregelmæssigt blomstrende 
og ofte forekommer i små bestande. Arten 
er kraftigt truet af tilgroning af de lysåbne 
naturtyper.
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Kødfarvet gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) – oplysninger: 
Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, fi ndes hist og her
sjælden, tilsyneladende i 

tilbagegang
enge og rigkær

højt – de fl este 
lokaliteter er 

besøgt

Maj-gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) – oplysninger: Petersen 2005, 
Kjærgaard in. litt, Skipper in.litt, Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, udbredt 
og temmelig almindelig i 

Danmark

udbredt, 
ganske talrig, men 

i tilbagegang

enge, rigkær, 
moser

højt – de aktuelle 
naturtyper 

er velbesøgte

Plettet gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) – oplysninger: Skipper in.litt, 
Petersen (2005), Wind 1990, Gravesen 1986

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, fi ndes hist og her
udbredt og relativt 

almindelig

enge, heder og 
overdrev på fattig 

bund

højt – de aktuelle 
naturtyper er 

velundersøgte

Kødfarvet gøgeurt er truffet ved Saltenprofi let, 
Tåstrup Mose og Skærbro Kær. Der er imidler-
tid ingen nyere angivelser, hvorfor nuværende 

stauts må betragtes som usikker. Truslerne 
mod arten består primært i tilgroning og 
dræning.

Maj-gøgeurt er – når man ser bort fra den me-
get almindelig skov-hullæbe – den hyppigste 
orkidé, men arten har stor betydning som in-
dikator for naturkvalitet i lysåbne kær og enge. 
I 2004 er den angivet fra Silkeborg Kobskov, 
i 2002 er den registreret syd for Birknæs, i 
perioden 1994-97 i Jenskær, Provstholm Ho-
ved syd for Klostermølle, Emborg Vestermark, 
Emborg Bro, Odderholm, Pilbrodalen, Edslev 
Knude, Skærbro Kær, Dørup, Søballe Præste-

gårdsskov, og tidligere er der angivelser fra 
Gjessø Skov, Kulsø vestende, Saltenprofi let, 
Søbylunde, Baskær Skov, Tåstrup Mose, 
Skannerup og fra Pindal Mose, Pindsmølle 
(Mossø), Gudenåmuseet, Springbjerg Mose, 
Tønning Skov, Ring Sømose, øst for Bryrup 
Langsø, Fyel Mose. På trods af denne tilsy-
neladende hyppighed har arten været i kraftig 
tilbagegang på grund af dræning og tilgroning.

Arten fi ndes udbredt i undersøgelsesområ-
det, men har været i nogen tilbagegang. I 
1998 er den truffet vest for Knudsø, i 1995-97 
er den fundet nord for Bødskov Krat, ved 
Dørup og Edslev Knude, og tidligere er der 

angivelser fra Galgebakken ved Gl. Rye, Jen-
skær, Skannerup, Saltenprofi let, Gjern Bakker 
og Skærbro Kær samt fra Åsbæk, Pindal Mose 
og Nimdrup Bæk.
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Fundene af denne typiske løvskovsart il-
lustrerer, at områdets skovlokaliteter ikke 
er de bedst undersøgte, idet der er mange 
nye fund: I 2002 er den fundet i en skov vest 
for Hvolbæk, i 2000 er den registreret som 
særdeles talrig i Gydeløkke, i perioden 1995-

Almindelig koralrod (Corallorhiza trifi da ssp. trifi da) – oplysninger: Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, rødlistet NT, 
sjælden i Danmark

meget sjælden, 
muligvis forsvundet

næringsfattig 
tørvebund 

i kær og enge

højt, de fl este 
lokaliteter 

er velbesøgte

Arter Forvaltning Lokalitet

12 §3 Skærbro Kær
9 §3 Gjern Bakker 
8 §3 Tåstrup Mose
8 §3 Edslev Knude
7 skov Gydeløkke
7 §3 Emborg 
6 §3 Dørup 
5 §3 Åsbæk
5 §3 Saltenprofi let
5 §3 Oversø
5 skov Lillering Skov 
5 §3 Jenskær
5 skov Jeksen
4 skov Velling Skov 

4 skov
Skørring-
skovene

4 skov Rustrup Skov
4 §3 Odderholm
4 §3 Hundsø
4 §3 Blidsø
4 skov Baskær Skov 
4 §3 Almind Sø
4 skov Addit Skov

Tyndakset gøgeurt (Orchis mascula ssp. mascula) – oplysninger: Skipper in.litt, 
Petersen 2005, Wind 2002, Wind 1990

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Voksesteder Vidensniveau

fredet, fi ndes hist og her i 
de østlige egne

udbredt i den østlige 
del af området

fugtig muldbund i 
løvskove 

moderat, arten 
kan være noget 

overset

97 i Søballe Præstegårdsskov, Snåstrup Skov, 
Hørslev Krat, Edslev Knude, Dørup, Pilbroda-
len og Elling Skov, og tidligere er der fund fra 
Baskær Skov, Lunden ved Sjelle, Storring Sø-
have samt Tåstrup Mose. På de fl este af disse 
lokaliteter kan arten formentlig stadig fi ndes.

Arten er angivet fra Skærbro Kær, men der er 
ingen nyere angivelser, og arten må anses for 
at være forsvundet på grund af udviklingen på 
lokaliteten.

Lokaliteter

Med en viden, der i mange tilfælde er ældre 
end ti år, vil enhver botanisk værdisætning 
lide under risiko for at være forældet. Ud fra 
de foreliggende botaniske oplysninger om 
fredede, rødlistede og sjældne planter kan 
man imidlertid forsøge at vurdere, hvor meget 
naturindhold de enkelte lokaliteter rummer, og 
hvad potentialet er. Hvis lokaliteterne rangeres 
efter, hvor mange gange de optræder i arts-
oversigten (se tabel), fremgår det, at det er 
ganske få lokaliteter, som rummer en meget 
høj biologisk mangfoldighed, hvad planter an-
går. Disse hører – Gydeløkke undtaget – alle til 
de lysåbne naturtyper, specielt kær og moser.

Vigtige botaniske lokaliteter i Søhøjlandet.
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Ved vi nok?

Ved en vurdering af områdets botaniske 
kvaliteter spiller det selvfølgelig ind, hvor 
botanikerne kommer. Der er et vist element 
af tradition i botanikeres færden og følgelig en 
tendens til, at man opsøger de steder, der på 
forhånd er kendt som gode. I en undersøgelse 
som denne kan det antages, at de botanisk 
interessante lokaliteter i lysåbne naturtyper 
skal fi ndes på arealer, som allerede er blevet 
beskrevet i løbet af det seneste århundrede 
og derfor optræder i de store opsamlende 
redegørelser (Wind 1990 og Gravesen 1986). 
De fl este botanisk interessante lokaliteter er 
nemlig kendetegnet ved en meget lang drifts-
mæssig kontinuitet, hvorved der har kunnet 
opstå en meget specialiseret fl orasammen-
sætning. Sådanne lokaliteter opstår ikke ved 
et snuptag i løbet af måske blot ti eller tyve 
år, og i de fl este tilfælde giver det derfor god 
mening at eftersøge botanisk naturkvalitet på 
allerede velbeskrevne lokaliteter.

Som status er i dag, må det imidlertid konsta-
teres, at nogle arter fi ndes i så små bestande, 
at de måske har unddraget sig opmærk-
somhed. Hvis disse arter er indikatorer for 
naturkvalitet i bestemte naturtyper, kan det 
give en skævvridning i fordelingen af gode 
naturtyper i området. Således synes det helt 
usandsynligt, at en art som skov-gøgelilje kun 
er fundet på i alt 4 lokaliteter. Arten fi ndes 
i skovlysninger og på overdrev og overses 
ganske nemt. I sig selv er denne art og den 
nærtstående bakke-gøgelilje tilstrækkelige 
til, at et overdrev betegnes som biologisk 
værdifuldt, og det kan derfor ikke udelukkes, 
at vi undervurderer mængden af botanisk 
interessante overdrev. I den sammenhæng 
er det dog værd at bemærke, at svampefl oret 
– specielt vokshatte og rødblade – er meget 
gode overdrevsindikatorer og derved kan 
fange nogle af de lokaliteter, som en botanisk 
undersøgelse overser.

Til gengæld er det vores vurdering, at langt de 
fl este enge og kærområder er undersøgt for 
botaniske værdier. Alligevel kan der også her 

optræde ”nye” lokaliteter, som hidtil har været 
overset. Ved vestenden af Knudsø ligger der 
fx en afgræsset eng, som ikke optræder i 
Wind (1990) på trods af en yderst rig og 
varieret engfl ora med fl ere sjældne arter. End-
videre har enge og overdrev i Århus Ådal ved 
Edslev Knude vist sig som nogle af områdets 
fi neste botaniske lokaliteter, og endelig har 
nøjere undersøgelser af kær- og moseområdet 
Odderholm ved Gudensø afsløret en meget 
varieret fl ora. De sårbare kærtyper, ekstrem-
rigkær og ekstremfattigkær, vurderes at være 
velundersøgte.

Der er til gengæld ingen tvivl om, at vores 
viden om de botaniske kvaliteter i skovene er 
meget mangelfuld, og nærmere undersøgel-
ser vil med sikkerhed afsløre, at der fi ndes 
betydeligt fl ere botanisk interessante lokali-
teter, end vi har registreret. Som eksempel 
kan fremdrages kortlægningen af sjældne 
planter i Vejle Amt, som blev foretaget i 1998-
99. På overdrev, heder og enge blev der kun 
gjort meget få nye fund af rødlistede planter, 
hvorimod undersøgelser i skovene resulterede 
i dusinvis af nye bestande af adskillige arter, 
således at nogle arters nationale rødliste-
status nærmest burde ændres! Det samme 
kunne tænkes at være tilfældet for fl oraen i 
adskillige af Søhøjlandets skove, måske især 
småskovene i områdets nordøstlige del samt i 
løvskovene syd for Silkeborg.

Sammenfatning

Listen over botanisk interessante lokaliteter 
ville formentlig have set nogenlunde ligesådan 
ud for tyve år siden. Status for områdets plan-
teliv er imidlertid, at der i løbet af de tyve år er 
iagttaget en dramatisk tilbagegang hos mange 
sjældne og fåtallige planter, som er indikatorer 
for gamle kulturbetingede naturtyper såsom 
overdrev, enge og kær. Generelt skyldes 
tilbagegangen ikke egentlig opdyrkning eller 
ødelæggelse af lokaliteterne, idet Naturbe-
skyttelsesloven som udgangspunkt sikrer 
mod sådanne tiltag.
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Til gengæld er tilgroning af de lysåbne natur-
typer den absolut største trussel mod de bo-
tanisk værdifulde lokaliteter i området. Tilgro-
ningen skyldes to faktorer. Den væsentligste 
er uden tvivl ophør af græsning eller høslæt, 
hvilket er observeret overalt i Danmark. Langt 
de fl este arter i tilbagegang er således knyttet 
til disse lysåbne halvnatur-typer. Tilførsel af 
næringsstoffer, enten ved direkte gødsk-
ning eller ved atmosfærisk deposition, kan 
ligeledes bevirke en forøget plantevækst og 
dermed bortskygning af lyskrævende planter. 
Naturbeskyttelsesloven rummer ikke lovhjem-
mel til at sikre de lysåbne naturtyper mod 
tilgroning, hvilket uden tvivl er den primære 
forklaring på, at det er gået så galt.

Effekten af ophørende drift samt næringsstof-
tilførsel synes imidlertid ikke at være ligeligt 
fordelt mellem de lysåbne naturtyper. I enge 
og kær, som naturligt er ganske næringsrige, 
har den atmosfæriske tilførsel kun marginal 
betydning. Her bevirker ophørende græsning 
eller høslæt imidlertid hurtigt, at højere vege-
tation tager over, og i løbet af få år er meget 
af den karakteristiske fl ora forsvundet. Et 
område som Skærbro Kær, der har rummet og 
til dels stadig rummer væsentlige botaniske 
interesser, har således i de seneste mange år 
henligget uden drift, og adskillige af områdets 
karakteristiske arter er allerede forsvundet. 
Det samme problem kan iagttages i adskillige 
kærområder i den østlige og nordlige del af 
området.

Problemerne synes ikke at være helt så store 
på områdets næringsfattige heder og over-
drev, idet disse tørre arealer er betydeligt læn-
gere om at gro til i høj vegetation. Til gengæld 
bevirker den forøgede atmosfæriske nærings-
tilførsel, at der med tiden opbygges et krafti-
gere vegetationsdække. Herved bortskygges 
den lyskrævende vegetation. I de ekstremt 
næringsfattige højmoser sker det samme, og 
som følge heraf iagttages primært indvandring 
af træer på højmosefl aden. De næringsfattige 
søer i områdets vestlige del lider også under 
en stadig atmosfærisk næringstilførsel, men 

indtil videre er status dog, at de fl este søer 
stadig kan betragtes som botaniske perler.

I skovene synes naturtilstanden nu at være 
stabiliseret, idet der kun i begrænset omfang 
sker konvertering af værdifuld løvskov til nåle-
skov eller anden skov. De botaniske værdier 
i skovene er ikke som for dyrelivets vedkom-
mende afhængige af dødt ved, gamle træer 
m.v., men derimod primært af skovens konti-
nuitet på levestedet, dvs. hvor længe der har 
været skov på den pågældende lokalitet. De 
gamle løvskove i den østlige del af området 
ligger gerne på skrænter eller på plastisk ler 
og rummer partier, der aldrig har været drevet 
intensivt. Ofte er der tale om bønderskove, 
hvor skoven har været fordelt på en mængde 
småparceller. Her fi nder man derfor adskil-
lige orkidéarter såsom tyndakset gøgeurt og 
tætblomstret hullæbe, der netop er beskrevet 
som gode gammelskovs-indikatorer. Selv om 
dræning stadig kan være et problem enkelte 
steder, må forrige århundredes tilbagegang 
i løvskovenes fl ora dog anses for at være 
overstået, og man kan håbe, at naturskovs-
strategier m.v. kan vende status til en egentlig 
fremgang.
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Laver og svampe

Laver

Områdets lavfl ora er ikke systematisk under-
søgt, men i megen litteratur står Hårup Sande 
omtalt som en af landets absolut bedste lav-
lokaliteter med adskillige sjældne arter.

Ligeledes bør bemærkes de store fore-
komster af den sjældne lungelav, Lobaria 
pulmonaria, som fi ndes i området. Denne art, 
som både benyttes som naturskovs-indikator 
og indikator for luftkvalitet, har været i kraftig 
tilbagegang i hele Danmark. Foruden i Søhøj-
landet er der kun væsentlige jyske bestande 
på Kås Hoved i Salling.
 

Svampe

Svampene er af afgørende vigtighed for natu-
rens omsætning og er i dag et selvstændigt 
rige i systematisk henseende. Nogle svampe 
er rådsvampe, som lever af at omdanne 
levende eller oftest dødt organisk materiale 
som fx blade, så næringsstofferne igen bliver 
tilgængelige for planterne. Andre svampe har 
det, man kalder mykorhiza, hvilket betyder, at 
de lever sammen med planter i en symbiose. 
Symbiosen fungerer således, at svampene 
med deres meget vidtforgrenede mycelium 
samler vand, næringssalte og sporstoffer og 
giver dem til planten, som de til gengæld 
modtager sukkerstoffer fra. Symbiosen er i 
praksis uundværlig for begge parter, og i nogle 
tilfælde ser det endda ud til, at der også er 
en form for partnerskab med bakterier, som 
nedbryder mineraler. Nogle få svampe lever 
som parasitter på andre svampe, planter og 
dyr. Det drejer sig langt overvejende om mi-
kroskopiske arter.

Rent plantegeografi sk hører Danmark hjemme 
i løvskovszonen, som er karakteriseret ved, at 

det naturlige plantedække består af løvskov 
med bøg og eg som de dominerende arter. 
Danmark er en del af bøgens kerneområde i 
Nordvesteuropa, og de østdanske bøge kan 
opnå størrelser og aldre, som ikke overgås 
andre steder i verden. Sådanne gamle store 
bøge er meget værdifulde for svampene. De 
arter, som er knyttet til gammel bøgeskov, 
er de mest værdifulde og bevarelsesværdige 
af de danske svampearter set i internationalt 
perspektiv.

På to biotoper fi ndes der særligt mange af 
de sjældnere svampe i Søhøjlandet, nemlig 
i gammel skov og på gamle overdrev. Der er 
også en del registreringer fra pile- og birkemo-
ser, men disse er generelt dårligt undersøgt i 
området. Da de gode svampelokaliteter er vel-
undersøgte, antages vidensniveauet at være 
ganske højt og er følgelig ikke omtalt under de 
enkelte arter. De vigtigste områder er vist på 
kortet fi gur 9.

I oversigten er kun medtaget rødlistede 
arter, idet forekomsten af disse må antages 
at være dækkende for udbredelsen af gode 
svampelokaliteter. Arterne er sorteret efter 
rødlistekategori. Generelt må det bemærkes, 
at rødlistningen af svampe i enkelte tilfælde 
har været lidt for pessimistisk, idet det for 
enkelte vokshattes vedkommende har vist sig, 
at disse er lidt mere udbredte og almindelige 
end hidtil antaget, bl.a. fordi mykologerne i de 
senere år har været særdeles fl ittige i felten.

Oplysninger i oversigten er væsentligst hentet 
fra ”Database over danske rødlistesvampe”, 
Fredningsudvalget, 
Foreningen til Svampekundskabens Fremme, 
http://www.mycosoc.dk.
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Arter, der er rødlistet E – akut truet

Nyligt fundne arter – nye for landet

Art Lokalitet

Rødblad sp. Entoloma caeruleum Gåsekær Banke

Rødblad sp. Entoloma kervernii Gåsekær Banke

Rødblad sp. Entoloma pallescens Emborg Vestermark

Art Lokalitet

Ringløs honningsvamp (Armillaria ectypa) Odderholm 
Labyrint-kødporesvamp (Spongipellis delectans) Silkeborg Vesterskov

Skællet fåreporesvamp (Albatrellus pes-caprae) Slåensø, Almind Sø, 
Silkeborg Sønderskov, Borresø

Isabella-fl uesvamp (Amanita eliae) Skørring Nederskov
Knudret kulsnegl (Camarops tubulina) Velling Skov, Knagerne
Sort køllesvamp (Clavaria asperulosa) Bjørnholt
Purpur-køllesvamp (Clavaria zollingeri) Høgdal
Cortinarius leucophanes Emborg Vestermark
Cortinarius subporphyropus Skanderborg Dyrehave 
Pighud (Dentipellis fragilis) Knagerne

Orange korkpigsvamp (Hydnellum aurantiacum) Hårup Sande – en af meget få 
lokaliteter med arten

Blålig korkpigsvamp (Hydnellum caeruleum) Himmelbjerget, Rye Nørreskov
Grøngul vokshat (Hydrocybe citrinovirens) Bolet
Jensens vokshat (Hygrocybe ingrata) Bolet
Gråviolet vokshat (Hygrocybe lacmus) Høgdal
Mørkstribet vokshat (Hygrocybe radiata) Bjørnholt, Bolet
Papil-vokshat (Hygrocybe subpappilata) Bolet

Sortskællet vokshat (Hygrocybe turunda)
Overdrev ved Hårup Sande, 
Gåsekær Banke

Kromgul vokshat (Hygrocybe vitellina) Bjørnholt, Højkol, Ravnsø-skovene
Kølle-kantarel (Gomphus clavatus) Remstrup Å overdrev
Elfenbens-mælkehat (Lactarius musteus) Hårup Sande, Silkeborg Nordskov
Pjaltet læderpigsvamp (Phellodon confl uens) Gjern Bakker, Silkeborg Kobskov
Mørk læderpigsvamp (Phellodon niger) Gjern Bakker, Remstrup Å overdrev
Blåfodet kødpigsvamp (Sarcodon scabrosus) Gjern Bakker
Bævrekølle (Tremellodendropsis tuberosa) Odderholm
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Art Lokalitet

Rosenrød køllesvamp (Clavaria rosea) syd for Salten Langsø

Hjortebrun Fagerhat (Gerhardtia incarnatobrunnea) Linå Vesterskov

Kastanje-rørhat (Gyroporus castaneus) Silkeborg Sønderskov, 
Ravnsø-skovene, Slåensø, Vilholt

Hohenbuehelia atrocoerulea Silkeborg Østerskov

Mycena phaeophylla Skørring Nederskov

Kantet huesvamp (Mycena picta) Velling Skov

Stinkende huesvamp (Mycena stipata) Nordskov

Fyrre-voksskind (Peniophora pini) Hårup Sande, sydøst for 
Schousbyes Sø

Skygge-skærmhat (Pluteus umbrosus) Velling Skov

Gul spatelsvamp (Spathularia fl ava) Odderholm

Vellugtende knoldfod (Squamanita odorata) Skanderborg Dyrehave

Højstokket ridderhat (Tricholoma inamoenum) Addit Næs

Arter, der er rødlistet R – sjældne
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Art
Lokalitet

Blåpoleret rødblad (Entoloma coeruleopolitum) Velling Skov

Mørk spidshat (Phaeocollybia arduennensis) Frijsenborg, Gydeløkke

Blodplettet koralsvamp (Ramaria sanguinea) Indelukket ved Remstrup Å

Rosa fedtporesvamp (Aurantioporus alborubecens) Slåensø

Olivengul slørhat (Cortinarius subtortus) Silkeborg Sønderskov

Ringbæltet slørhat (Cortinarius vulpinus) Remstrup Å

Entoloma cocles Gåsekær Banke

Skønfodet rødblad (Entoloma corvinum) Gåsekær Banke 

Sand-rødblad (Entoloma rusticoides) ”Sletten” ved Himmelbjerget

Sommer-rødblad (Entoloma solstitiale) Høgdal, Gåsekær Banke

Tørve-rødblad (Entoloma sphagneti) Silkeborg, nordsiden af Langsø

Bæltet korkpigsvamp (Hydnellum concrescens) Emborg Vestermark, Silkeborg Kobskov

Rust-korkpigsvamp (Hydnellum ferrugineum) Addit Næs

Tørvemos-vokshat (Hygrocybe coccineocrenata) Bredkær 1 km syd for Voervadsbro

Gulfodet vokshat (Hygrocybe fl avipes) Høgdal

Rødmende vokshat (Hygrocybe ovina) Bolet

Skarlagen-vokshat (Hygrocybe punicea) Bolet

Daddelbrun vokshat (Hygrocybe spadicea) Bolet

Knaldrød vokshat (Hygrocybe spendidissima) Bolet

Askegrå sneglehat (Hygrophorus mesotephrus) Gydeløkke

Pile-mælkehat (Lactarius aspideus) Odderholm 

Brun kokosmælkehat (Lactarius mammosus) Hårup Sande

Gul ege-rørhat (Leccinum crocipodium) Skørring Nederskov

Fyrre-rørhat (Leccinum vulpinum) Hårup Sande

Grøn jordtunge (Microglossum viride) Ravnsø-skovene

Vellugtende læderpigsvamp (Phellodon melaleucus) Addit Næs, Kobskov

Gylden køllesvamp (Ramariopsis crocea) Skørring Nederskov

Sorthvid skørhat (Russula albonigra) Gydeløkke

Arter, der er rødlistet V – sårbare
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Lokaliteter

Ud fra ovennævnte liste samt fundene af en 
lang række gullistede arter kan man opstille 
en liste over de bedste svampelokaliteter i 
området.

Silkeborg Vesterskov

I området Knagerne nordvest for Virklund 
er der et større område med store væltede 
bøgestammer, som er en seværdighed, fordi 
de fremviser næsten alle successionstrin af 
nedbrydning af forskellige svampe. I området 
vest og nord for Almind Sø er der også meget 
fi ne forhold for svampe, og i den sydlige del 
af området Jenskær er der gode pile- og birke-
moser.

Hårup Sande

Denne fremragende svampelokalitet er belig-
gende lidt øst for Silkeborg på en gammel 
återrasse til Gudenåen. Undergrunden er 
præget af groft grus og sand og er naturligt 
meget næringsfattigt. Området er på omkring 
200 hektar og er statsskov. Den væsentligste 
del er bevokset med fyrreskov. Desuden er 
der lidt gran og lidt løvtræ i området. Det umid-
delbare indtryk af Hårup Sande er, at det ligner 
et stykke vestjysk klitplantage, der er fl yttet 
til Østjylland. Store områder af skovbunden 
er dækket af rensdyrlav og andre laver. Svam-
pefl oraen er karakteristisk ved at indeholde 
mange mykorhizadannende arter, som er knyt-
tet til nåleskov på mager jordbund. Området er 
kendt blandt svampesamlere som et område, 
der har en meget interessant svampefl ora. 
Hårup Sande er truet af den luftbårne kvæl-
stoftilførsel og er i færd med at gro til. Derfor 
er der grund til at overveje at fjerne overjorden 
pletvist for at fastholde næringsfattige pletter.

Skanderborg Dyrehave

Haven på lidt over 100 hektar er beliggende 
sydvest for Skanderborg på et næs ud i 
Skanderborg Sø og er kommunalt ejet. Den 
overvejende del er bøg, birk og nåletræ, men 
med mange indslag af andre træer. Terrænet 
er kuperet med en del fugtige områder. Jord-

bunden er dels tørv, dels almindelig muldbund 
og sandet bund. Skoven er særdeles godt 
undersøgt for svampe takket være en under-
søgelse foretaget af Jens Mårbjerg, som i 
1986-97 registrerede alle arter, der er fundet 
på stedet. I løbet af den 11 år lange undersø-
gelse blev der fundet i alt 881 svampearter, et 
imponerende antal. I bøgeskoven på morbund 
er der en typisk sammensætning af skørhatte, 
slørhatte, mælkehatte, fl uesvampe og rørhatte. 
I bøgeskovene på muldbund er der ligeledes 
typiske samfund af nedbryderarter og 
mykorhiza-arter. Da skovene drives som lyst-
skove, er der mange gamle træer, som får lov 
til at vælte og rådne på stedet, hvilket giver 
levesteder til mange sjældne arter.

Overdrev øst for Alling (Bolet)

Området (Bolet nord og Bolet syd) består af to 
vel adskilte privatejede overdrev med hver sin 
driftsform og ejer. Området har en meget stor 
tæthed af vokshatte. Således er der foreløbig 
18 vokshattearter på den sydlige del af områ-
det.

Gåsekær Banke

Området er et større overdrev ved Vingum 
vest for Brædstrup. Her er en meget spæn-
dende lokalitet med en ganske enestående 
samling af de meget smukke rødbladhatte og 
vokshatte.

Velling Skov

Området er beliggende lidt nord for Bryrup ved 
Salten Å. Skoven, der er statsejet og på 375 
hektar, ligger midt i et større sammenhæn-
gende skovområde. Terrænet er voldsomt 
kuperet og har mest sandet og næringsfattig 
bund med overvejende nåleskov, men også 
områder med bøgeskov. Der er fundet adskil-
lige sjældne arter.

Emborg Vestermark og Odderholm

Området er beliggende ved nordbredden af 
Mossø lidt syd for Ry. Det er en meget næ-
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ringsfattig skov, væsentligst med rødgran og 
skovfyr. Sammen med de lysåbne kær rummer 
området en meget fi n svampefl ora.

Slåensø

Skovskrænterne ned mod Slåensø er kendt 
som et område med mange fi ne spisesvampe, 
bl.a. tragtkantarel i mængder, men også fl ere 
sjældne arter.

Gydeløkke Skov ved Borum vest for Århus

En lille privatejet skov vest for Borum. Jorden 
er præget af plastisk ler. Gydeløkke Skov er en 
blandet løvskov, bl.a. med landets nordligste 
avnbøge, og enkelte småpartier med nåle-
træer. Skoven rummer en meget fi n svampe-
fl ora. Mange interessante svampe kendes fra 
området, bl.a. kan man under avnbøgene fi nde 
den specielle avnbøg-rørhat.

Gjern Bakker

Området er dårligt undersøgt, men der er 
registreret fl ere sjældne arter herfra.

Bjørnholt, mellem Silkeborg og Sejs, øst-

nordøst for Stoubjerg

Her er et fi nt overdrev med en lang række 
sjældne arter.

Remstrup Å

På skrænterne ned mod Remstrup Å på 
østsiden af åen er der en forekomst af meget 
sjældne og rødlistede svampe.

Sammenfatning

Svampefl oret i Søhøjlandet er meget rigt og 
veludviklet, hvilket primært kan tilskrives de 
mange skove med partier af dødt ved, ligesom 
en række gamle overdrev rummer bl.a. voks-
hatte og rødblade. De gode lokaliteter synes 
at være velundersøgte, men der er utvivlsomt 
mulighed for at fi nde mange fl ere spændende 
svampe i Søhøjlandets vidtstrakte natur.
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Insekter og leddyr

Søhøjlandets mange naturtyper rummer en 
yderst varieret fauna af insekter og andre 
smådyr, men det er meget vanskeligt at 
vurdere, hvor mange forskellige arter, der 
egentlig fi ndes i området. I Danmark kendes 
omkring 25.000 arter, og en stor del af disse 
må formodes at forekomme i Søhøjlandet.

I nedennævnte oversigt er primært medtaget 
forekomster af sjældne eller rødlistede insek-

ter og edderkopper, som i løbet af de seneste 
år er lokaliseret af Naturhistorisk Museums 
medarbejdere eller publiceret i større, sam-
lede oversigter. Der er gjort en lang række 
andre fund, som imidlertid ”gemmer” sig i 
private samlinger eller er publiceret spredt i 
diverse entomologiske skrifter. At opstøve alle 
disse fragmenterede observationer er et umå-
deligt tidsrøvende arbejde, som må afvente 
en undersøgelse med en længere tidsramme.

Bemærkelsesværdige arter

Højmose-kvikløber (Agonum ericeti) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V, fi ndes 
næsten udelukkende i 

Jylland

sjælden, men 
formentlig 

noget overset

lysåbne højmoser 
med naturligt høj 

vandstand
lavt

Kejser-rovbille (Staphylinus caesareus) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V
sjælden, fundet ved 

Højkol
skovbryn, overdrev lavt

Bøghjort (Dorcus parallelipipedus) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

gullistet X
sjælden, truffet ved 

Højkol
gammel løvskov højt

Denne meget smukke løbebille er tæt knyttet 
til uforstyrrede højmoser og har følgelig været 
i kraftig tilbagegang på grund af tilgroning og 
dræning. Arten er truffet ved Gjern.
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Arten er i 1978 truffet ved Emborg, men der 
er ikke yderligere fund. Den er meget sjælden 
i Danmark og som andre møgbiller bl.a. truet 
af brugen af veterinærmedicin (ormemidler), 
der gør gødningen ubeboelig for insekterne.

Møgbillen (Aphodius scrufa) – oplysninger: DMU (2005)

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet E, meget sjælden 
i Danmark

meget sjælden, 
muligvis forsvundet

husdyrgødning på 
sandede arealer 

lavt, arten kan 
godt være overset

Trehornet skarnbasse (Typhaeus typhoeus) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V sjælden heder og overdrev højt

Denne meget karakteristiske skarnbasse er 
en af de mange varmekrævende og specia-
liserede insekter, som fi ndes på de sandede 
områder mellem Salten-dalen og Silkeborg. 
Den er truffet ved Vrads og Hårup Sande samt 
i pæne mængder ved Højkol, hvor rester af 
den bl.a. kan opspores i spindene af mariehø-
needderkop.

 Garver (Prionus coriarius) - oplysninger: Kjærgaard in litt. 

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R

sjælden, truffet 
i 1990’erne i 

kompostkasse i Virklund 
samt i Knagerne

gammelt dødt ved højt

Grøn pragttorbist (Gnorimus nobilis) - oplysninger: Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet E, muligvis 
forsvundet

muligvis forsvundet, 
senest truffet 

i Vesterskoven i 
1970’erne

gammelt dødt ved højt
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Rød skovsmælder (Ampedus cinnabarinus) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V
meget sjælden, 

truffet ved Højkol
gammel løvskov 
med dødt ved

lavt

Sankthansorm (Lampyris noctiluca) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

gullistet X
sjælden og lokal, 

fundet ved Højkol og 
Klostermølle

overdrev og enge ganske højt

Smal blomsterbuk (Strangalia attenuata) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet E
arten er truffet 

ved Sejs 
gammel skov lavt

Hasselbladbille (Cryptocephalus coryli) - oplysninger: Tolsgaard in litt. 

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V
sjælden, truffet i Gjern 

Bakker og ved Sejs
heder, overdrev og 

skovbryn
lavt

Cryptocephalus distinguendus - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet E
sjælden, truffet i Gjern 

Bakker og ved Sejs, 
muligvis forsvundet

heder og overdrev lavt

Stor langben (Labidostomis tridentata) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V
sjælden, fundet ved 
Gjern, Sejs og Højkol

heder og overdrev lavt
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Bjergsvirrefl ue (Eriozona syrphoides) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V, sjælden i 
Danmark

sjælden, men udbredt, 
fundet ved Gjern 

og Højkol

nåleskov med heder 
og enge

moderat

Tidlig ornamentsvirrefl ue (Xanthogramma festivum) - oplysninger: Tolsgaard in litt. 

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V
meget sjælden, fundet 

ved Skanderborg
enge, skovbryn moderat

Mosemyresvirrefl ue (Microdon mutabilis) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V
meget sjælden, fundet i 

Gjern Bakker 
højmoser, fattigkær moderat

Gul bjørnesvirrefl ue (Arctophila bombiformis) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V udbredt i området skovbryn moderat

Brun bjørnesvirrefl ue (Artctophila superbiens) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V udbredt i området skovbryn og enge moderat

Kilde-dyndfl ue (Eristalis rupium) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R
truffet i Gjern Bakker 

samt ved Højkol
sumpskove og 

kildevæld
moderat
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Toplettet tornben (Adomerus biguttatus) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V
arten er truffet ved 

Gjern og Højkol
heder og 

skovlysninger
moderat

Mose-kanttæge (Eurygaster testudinaria) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

gullistet X er truffet ved Gl. Rye
moser og 

skovlysninger
højt

Blå bredtæge (Zicrona caerulea) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet V
truffet ved Højkol samt 

Saltenprofi let
moser og 

skovlysninger
højt

Mose-bredtæge (Rhacognathus punctatus) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

gullistet X udbredt
moser og fugtige 

heder
højt

Langtandet randtæge (Coriomeris denticulatus) - oplysninger: Tolsgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet R
arten er truffet ved 

Knudhule samt 
syd for Ry

overdrev højt

Uglen (Brachionycha nebuculosa) – oplysninger Kjærgaard in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet E, kun kendt fra 
Søhøjlandet

meget sjælden og lokal, 
muligvis uddød

lavbegroede 
birketræer

højt

”Fabeldyret fra Silkeborg”, som arten kaldes 
i entomologkredse, er i nyere tid kun kendt 
fra Silkeborg Nordskov, hvor den lever langs 
jernbanen mellem Sejs og Silkeborg. Den 
er afhængig af solbeskinnede birke af en vis 

størrelse. Disse står langs banen lige inden 
for DSB’s brandbælte. De er delvis selvsåede, 
delvis plantede. Arten er imidlertid ikke truffet 
siden 1997 og kan frygtes uddød.
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Spættet bredpande (Pyrgus malvae) – oplysninger: Nielsen in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet VU, i kraftig 
tilbagegang

pletvist udbredt på 
sandede arealer i den 

vestlige del af området

heder, overdrev, 
vejkanter, sandmarker

arten kan være 
overset – den 

er lille!

Mark-perlemorsommerfugl (Argynnis aglaja) – oplysninger: Nielsen in litt., 
Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet EN og i kraftig 
tilbagegang

sjælden og i kraftig 
tilbagegang

blomsterrige enge og 
overdrev

højt

Klit-perlemorsommerfugl (Fabriciana.niobe) – oplysninger: Nielsen in litt., 
Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet VU, kun udbredt i 
Jylland, men meget lokal

lokal og 
i tilbagegang

heder, klitter, 
overdrev

højt

Brun pletvinge (Mellicta athalia) – oplysninger: Nielsen in litt., Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet EN, i kraftig 
tilbagegang

sjælden og i tilbagegang
varme overdrev og 

skovlysninger
højt

Er relativt talrig på Gl. Rye-egnen, men tilsyne-
ladende i kraftig tilbagegang, idet der kun er 
meget få fund fra andre lokaliteter.

Findes på sandmarkerne syd for Gl. Rye, men 
kan formentlig også opstøves på nogle af 
skovengene omkring Salten Langsø.

Arten er lokalt meget hyppig omkring Salten 
Langsø og Gl. Rye, men den er i kraftig tilba-
gegang.

Brun pletvinge er en af de arter, som entomo-
loger fra hele landet besøger Søhøjlandet for 
at iagttage. Den fi ndes omkring Gl. Rye, bl.a. 
på Galgebakken, hvor bestanden er blevet 
studeret i detaljer. Arten er truet af såvel 

tilgroning som for hård græsning, og der bør 
derfor være en stadig fokus på effekterne af 
naturplejen i området. Endvidere er der en 
god bestand i Gjern Bakker.
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Dukatsommerfugl (Lycaena virgaureae) – oplysninger: Nielsen in litt., Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet NT, udbredt og 
ganske hyppig

udbredt og ganske 
hyppig

overdrev og 
sandmarker

højt, arten 
er ganske 

iøjnefaldende

Violetrandet ildfugl (Lycaena hippothoe) – oplysninger: Nielsen in litt., Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet VU
spredt forekommende, 
men relativt almindelig

overdrev højt

Mose-perlemorsommerfugl (Boloria aquilonaris) – oplysninger: Nielsen in litt., 
Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet EN, 
i tilbagegang

fi ndes stadig i de 
fl este højmoser

højmoser med 
tranebær

højt

Okkergul pletvinge (Melitaea cinxia) – oplysninger: Nielsen in litt., Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet VU – stadig 
udbredt i den nordlige del af 

landet, men i tilbagegang
fåtallig og lokal heder og overdrev højt

Denne smukke dagsommerfugl er tæt knyttet 
til højmoser med en sund bestand af trane-
bær, ligesom der helst skal være rigeligt med 
nektarplanter, fx i form af klokkelyng. Arten er 

i tilbagegang grundet levestedernes forfald, 
men fi ndes stadig i de fl este højmoser i Sal-
ten-dalen, og der er også angivelser fra bl.a. 
Springbjerg Mose.

Den smukke art fi ndes stadig udbredt på over-
drev omkring Gl. Rye og på skrænterne langs 
Gudenåen, men er formentlig forsvundet fra 
den østlige del af området.

Arten er ofte meget talrig i den vestlige del af 
området, hvorimod den optræder mere spar-
somt i de østlige egne.

Violetrandet ildfugl er en art i kraftig tilbage-
gang, men den har stadig en stor bestand 
omkring Gl. Rye samt i Gjern Bakker. Muligvis 
fi ndes den også lokalt andre steder i området.
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Bølle-blåfugl (Plebejus ooptilete) – oplysninger: Nielsen in litt., Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet NT, i kraftig 
tilbagegang

sjælden, men udbredt
højmoser 

med tranebær og 
klokkelyng

højt

Foranderlig blåfugl (Plebejus idas) – oplysninger: Nielsen in litt., Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet NT
udbredt i den 
vestlige del

lyngheder relativt højt

Argusblåfugl (Plebejus argus) – oplysninger: Nielsen in litt., Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet VU, 
i meget kraftig tilbagegang i 

Danmark

i kraftig tilbagegang 
og på randen af 

forsvinden
lyngheder højt

Isblåfugl (Polyommatus amanda) – oplysninger: Nielsen in litt., Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet NT, i nogen 
tilbagegang

fåtallig og i nogen 
tilbagegang

blomsterrige enge 
og overdrev

højt

Bølleblåfugl er knyttet til højmoser, hvor den 
lægger æg på bl.a. klokkelyng. Arten har væ-
ret i nogen tilbagegang i området, men fi ndes 
stadig i mange af højmoserne i Salten-dalen, 
ligesom den er registreret i Gjern Bakker.

Denne karakterart for lyngheder er i nogen 
tilbagegang, men fi ndes stadig talrigt i den 
vestlige del af området, specielt omkring 
Salten-dalen og Gl. Rye. Den har også en god 
bestand i Gjern Bakker.

Årsagerne til, at denne lille art er på nippet til 
at forsvinde fra området, er ukendte, men skal 
måske fi ndes i eutrofi ering af lynghederne, 
hvorved det varme mikroklima forsvinder. 
Arten er truffet på hederne omkring Salten 
Langsø.

Denne smukke, store art har været i kraftig til-
bagegang og er i de senere år kun registreret 
ved Ryebro øst for Salten Langsø.
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Stor enggræshoppe (Chorthippus dorsatus) – oplysninger: Nielsen in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

sjælden og lokal i Danmark
sjælden, kun fundet 

ved Alling
blomsterrige 

overdrev og enge
højt

Nordlig fugleedderkop (Atypus affi nis) – oplysninger: Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet VU, meget 
lokalt udbredt, men relativt 

almindelig

udbredt – formentlig 
landets største 

bestande

syd-sydvestvendte 
hedeskråninger, 

evt. med 
let opvækst af krat

højt

Mariehøneedderkop (Eresus niger / cinnaberinus) – oplysninger: Naturhistorisk Museum

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet EN, sjælden, 
kun i Jylland

udbredt på sydvendte 
hedeskråninger, hvor 
den formentlig har 

landets største bestand

varme lysåbne 
hedebakker, der 

vender mod 
syd-sydvest

højt

Efter at have været anset for uddød i over 70 
år blev arten genfundet ved Salten Langsø i 
1994, og siden viste den sig at være udbredt 
overalt i området med bestande i Gjern Bak-
ker, Silkeborg Nordskov, Saltenprofi let, Løndal 
Skov, Sukkertoppen, Galgebakken ved Gl. Rye 
m.fl . Arten bliver meget gammel og har en 
ekstraordinær lang generationstid af et små-
dyr at være. Da dens spredningspotentiale 
ydermere er begrænset, vil store bestande af 
arten derfor kunne anses for at være en glim-
rende indikator for lang landskabelig kontinui-

tet, dvs. at områderne har været lysåbne og 
uden for omdrift i måske fl ere hundrede år. Da 
bestanden i Søhøjlandet er den største i Dan-
mark og samtidig ligger på artens nordgrænse 
i Europa, er det af stor naturvidenskabelig be-
tydning, at de eksisterende levesteder sikres 
mod tilgroning med skov, evt. med manuel 
fældning. Tilsyneladende er fugleedderkoppen 
særdeles følsom over for intensiv græsning, 
hvorved lævirkningen og det krævede varme 
mikroklima forsvinder.

Denne karakteristiske edderkop, som også 
er rødlistet i mange lande omkring os, har en 
ganske stor bestand, bl.a. i bakkerne nord for 
Salten Langsø. Den er imidlertid meget sårbar 
over for tilgroning, og da dens spredningspo-
tentiale er lille, bør dens levesteder overvåges 
og sikres.
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Denne store hjulspinder er for nylig truffet ved 
Hårup Sande, hvor den har en lille bestand. 
Det er den eneste kendte forekomst i Dan-
mark af denne på europæisk plan fåtallige 
edderkop.

Hjulspinderen (Araneus angulatus) – oplysninger: Lars Dyhrberg Bruun in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet EN, 
meget sjælden og lokalt 

udbredt
meget sjælden varme fyrreskove

lavt, arten 
kan godt være 

overset

Orange hjulspinder (Araneus alsine) – oplysninger: Lars Dyhrberg Bruun in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet EN, meget 
sjælden og lokalt udbredt

sjælden, men muligvis 
overset

skovmoser, 
sandmarker

lavt, arten er 
formentlig noget 

overset

Stor kæmpejæger (Alopecosa inquilina) – oplysninger: Lars Dyhrberg Bruun in litt.

Status i Danmark Status i Søhøjlandet Levesteder Vidensniveau

rødlistet EN, sjælden 
og lokalt udbredt

relativt almindelig 
ved Højkol og er også 

truffet ved Gjern

sydvendte, 
soleksponerede 

skråninger

højt, de fl este 
lokaliteter er 
gennemsøgt

Denne smukke art var egentlig anset for 
forsvundet fra området – og fra Danmark. 
Imidlertid er den nu truffet i antal ved Højkol.

Andre arter

En lang række andre sjældne arter af smådyr 
er kendt fra området, bemærkes skal især, 
at adskillige sjældne edderkopper er fundet 
i løbet af de seneste år. Ved Hårup Sande 
er truffet den sjældne og varmekrævende 

Philodromus margaritatus, i moserne syd for 
Salten Langsø er den meget sjældne Pirata 
latitans blevet fundet, og ved Højkol træffes 
smaragdedderkoppen Micrommata virescens, 
som er meget lokalt udbredt i Danmark.
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Lokaliteter

Kigger man nærmere på data, afslører de, at 
store dele af den entmologiske naturkvalitet 
i de terrestriske naturtyper er koncentreret 
på ganske få lokaliteter, nemlig områderne 
omkring Salten Langsø, Silkeborg Nordskov, 
Sejs inklusive Sindbjerg og Stoubjerg, Hårup 
Sande, Emborg samt i Gjern Bakker.

Området nord for Salten Langsø, herunder 
Højkol Skov, må fremhæves som et område 
af overordentlig stor betydning. Dette meget 
store sammenhængende strøg af sydvendte 
varme skråninger med lyngheder og egekrat 
rummer en fauna af national interesse. I 
forvaltningen bør fokus rettes mod at bevare 
mosaikstrukturen af krat, skov og lysåbne 
heder og overdrev.

Et område, hvis fauna på mange måder 
ligner Højkols, er Gjern Bakker, specielt de 
sydvendte skrænter. Disse er imidlertid hårdt 
truet af tilgroning med nåletræ og egekrat, 
og der bør hurtigst muligt iværksættes visse 
plejeforanstaltninger.

De sydvendte skråninger i Silkeborg Nordskov 
rummer mange sjældne insekter, ligesom der 
også er en rig fauna af edderkopper. Omkring 
jernbanetracéen ved Sejs fi ndes en række 
sjældne natsommerfugle.

Området syd for Gl. Rye mellem Salten 
Langsø, Klostermølle og Emborg rummer en 
meget rig fauna, som er knyttet til overdrev og 
sandmarker. Her kan nævnes en række græs-
hopper og dagsommerfugle. Der er iværksat 
naturpleje, dvs. græsning, på fl ere af disse 
arealer, og i den sammenhæng er det vigtigt 
at bemærke, at plejen ikke må blive for hård, 
idet de fl este insekter kræver en vis vegetati-
onshøjde for at kunne reproducere sig.

De gamle løvskove i området er karakteriseret 
ved en meget lang kontinuitet. På de gamle 
kort fra Videnskabernes Selskab fremgår såle-
des tydeligt, at der i slutningen af 1700-tallet 

var skov på mange lokaliteter. De gamle løv-
skove med mængder af dødt ved har tidligere 
rummet en meget rig insektfauna, men de 
fl este steder er denne desværre forsvundet 
på grund af intensiv skovdrift. Muligvis er der 
stadig elementer af denne såkaldte gammel-
skovs-fauna i Velling Skov, men det afventer 
nærmere undersøgelser. Hvis der i området 
stadig skjuler sig fragmenter af denne 
fauna, bør der hurtigst muligt iværksættes 
plejeforanstaltninger. Specielt skal bemærkes 
forekomsten af bøgeløber, Carabus intricatus, 
som sidst blev fundet omkring Slåensø i 1960. 
Arten er opført på IUCN’s globale rødliste over 
sjældne dyr.

Faunaen af guldsmede hører til landets for-
nemste. De mange rene vandhuller og vand-
løb, både naturligt næringsrige og næringsfat-
tige, ligger så tilpas tæt, at populationerne kan 
opretholde en sund struktur med vandringer 
mellem de enkelte lokaliteter.
 

Ved vi nok?

Det fremgår af materialet, at vores viden 
om smådyrene i Søhøjlandet i bedste fald er 
fragmentarisk. De karakteristiske og iøjnefal-
dende grupper som guldsmede, græshopper 
og dagsommerfugle er velbeskrevne grundet 
nøje undersøgelser i de senere år, hvorimod 
næsten alle andre grupper kun er undersøgt 
på enkelte lokaliteter. Et godt mål for vores 
vidensniveau er andelen af nye i forhold til 
gamle fund, og her kan det som eksempel 
fremdrages, at der siden 1994 er gjort en lang 
række opsigtsvækkende fund af sjældne ed-
derkopper og guldsmede i området.

Sammenfatning

Insektlivet i Søhøjlandet er meget rigt, og om-
rådet må generelt udpeges som et af de ento-
mologiske hotspots i Danmark. Af svirrefl uer 
angiver Søren Tolsgaard (in litt.) således, at ca. 
200 ud af 270 kendte danske arter er fundet i 
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Søhøjlandet, dvs. ca 75% af den danske svir-
refl ue-fauna. Heraf er adskillige af de sjældne 
arter imidlertid forsvundet. 

Generelt er billedet, at insektfaunaen har 
været udsat for en kraftig forarmelse i løbet af 
de seneste årtier. Dagsommerfugle antages 
at være meget gode indikatorer for den biolo-
giske diversitet blandt andre insekter. Således 
har undersøgelser godtgjort, at ændringer i et 
områdes dagsommmerfuglefauna samtidig 
vil være repræsentative for op til 80% af 
områdets øvrige insektarter. Ud af de totalt 
95 dagsommerfuglearter, som er truffet i Dan-
mark, er der i Søhøjlandet registreret 65 arter 
(Naturhistorisk Museums samlinger), hvoraf 
58 har kunnet betragtes som hjemmehøren-
de. 12 af disse er nu forsvundet (Stolze 1996), 
og ud af de nuværende 46 arter er 16 i kraftig 
tilbagegang (Nielsen in litt). Oversættes dette 
til en generel status for insekter, betyder det, 
at man har kunnet fi nde 68% af den danske 
fauna i området, heraf er 21% nu forsvundet, 
mens 35% af den nuværende insektfauna er i 
tilbagegang!

En endnu mere dramatisk tilbagegang er 
iagttaget hos de store løbebiller, hvor fx alle 
områdets 5 rød- eller gullistede Carabus-arter 
er forsvundet i løbet af de seneste 50 år. Det 
samme gælder for andre specialiserede løbe-
biller (Tolsgaard in litt.). Hvis denne dramatiske 
tilbagegang er repræsentativ for insektlivet 
som helhed, bør der hurtigst muligt iværksæt-
tes en grundig kortlægning og eventuelle 
plejetiltag for at forhindre yderligere reduktion 
i biologisk mangfoldighed.
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Den danske natur forvaltes i henhold til en 
lang række love og direktiver. Metoderne er 
bl.a. landskabsfredninger, fredskovsforord-
ninger, beskyttelse af lysåbne naturtyper, 
artsfredninger, og af nye skud på stammen 
kan nævnes oprettelsen af Fuglebeskyttelses-
områder og Habitatområder.

§3-natur

Udbredelsen af natur, som er beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens §3, er gennemgået 
i tidligere afsnit, men overordnet må det 
konstateres, at loven ikke har kunnet sikre 
den terrestriske natur. Fx har der ikke været 
lovmæssig hjemmel til at kræve bestemte 
forvaltningstiltag på privat ejendom. Derved 
har tilgroning og eutrofi ering uhindret kunnet 
fi nde sted, og en meget stor del af de ellers 
beskyttede lysåbne naturtyper har i løbet af 
de seneste årtier mistet hovedparten af deres 
naturkvalitet.

Omvendt bør det bemærkes, at landskabs-
fredninger kan have uheldige konsekvenser 
for naturkvaliteten, hvis fredningen fx inde-
bærer meget hård afgræsning. Ved eventuelle 
græsningstiltag bør der tages hensyn til såvel 
fl ora som fauna.

Habitatområder

I Søhøjlandet er der blevet udpeget fem 
EF-habitatområder, som fremgår af fi gur 10 
og nedenstående tabel. Disse områder er 
blevet udpeget på baggrund af forekomsten 
af såvel truede naturtyper som truede arter 
(udpegningsgrundlaget). I habitatområderne 
skal myndighederne sikre, at bevaringssta-
tus for dette udpegningsgrundlag er gunstig. 
Kriterierne for gunstig bevaringsstatus for de 
enkelte arter og naturtyper fremgår af Søga-
ard et al. (2003).

Tabel. Habitatområder samt udpegningsgrund-
lag i Søhøjlandet

Forvaltning

Habitatområde 45 – Gudenåen og Gjern Bakker

Arter Grøn kølleguldsmed 
Stor vandsalamander 
Damfl agermus 
Odder 

Prioriterede naturtyper ingen
Andre naturtyper Vandløb med vandplanter

Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Hængesæk og andre kærsamfund dannet fl ydende i vand
Stilkegeskove og krat på mager sur bund
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Habitatområde 48 - Salten Å, Salten Langsø, Mossø 

og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen

Arter Lys skivevandkalv
Bæklampret 
Stor vandsalamander 
Damfl agermus 
Odder 

Habitatområde 232 - Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Skov og Tåstrup Mose

Arter ingen
Prioriterede naturtyper Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand

Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Andre naturtyper Næringsrige søer og vandhuller med fl ydeplanter eller stor vandaks

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige 
orkidélokaliteter)
Rigkær
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

Habitatområde 181 - Silkeborgskovene

Arter Stor vandsalamander 
Odder 

Prioriterede naturtyper Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Andre naturtyper Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med fl ydeplanter eller stor vandaks
Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
Hængesæk og andre kærsamfund dannet fl ydende i vand
Bøgeskove på morbund med kristtorn
Bøgeskove på muldbund

Habitatområde 50 - Yding Skov og Ejer Skov

Arter Bæklampret 
Prioriterede naturtyper Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Andre naturtyper Vandløb med vandplanter

Bøgeskove på muldbund
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Fuglebeskyttelsesområder

I området fi ndes der tre EF-fuglebeskyttelses-
områder, hvis udstrækning fremgår af fi gur 
11. Område 33, Salten Langsø, er udpeget på 
grundlag af forekomsten af overvintrende stor 
skallesluger, område 34, skovområde syd for 
Silkeborg, er udpeget på grundlag af ynglende 
hvepsevåge, sortspætte og isfugl, og endelig 
er område 35, Mossø, udpeget på grundlag 
af ynglende rørhøg samt overvintrende store 
skalleslugere.  

I fuglebeskyttelsesområderne skal der tages 
særlig hensyn til fuglelivet, men der er dog 
ikke opstillet generelle restriktioner med hen-
syn til jagt.

Fredninger

Det midtjyske søhøjland er om noget fyldt 
med fredninger (se fi gur 12), hvoraf mange 
er store landskabsfredninger, hvis formål 
primært har været at beskytte de storslåede 
landskaber mod bebyggelse og jordbrugs-
mæssig udnyttelse. Mange af disse frednin-
ger er af ældre dato, og deres status quo-ka-
rakter bevirker, at de i dag kun har begrænset 
effekt mod naturbetingede ændringer. Af 
betydningsfulde fredninger kan nævnes

Gudenådalen - Gjern Bakker

Stor landskabsfredning på begge sider af 
Gudenåen mellem Silkeborg og Gjern samt 
omgivelserne ved Sminge Sø og de nu til-
plantede tidligere græsningsoverdrev i Gjern 
Bakker.

Sindbjerg - Stovbjerg

To delvist lyngklædte hedebakker nord for 
Julsø.

Alling Bakker - Knudsø - Dynæs

Stor landskabsfredning langs Julsøs østlige 
del, Alling Å og nordsiden af Knudsø.

Galgebakken ved Gammel Rye

Lyngklædte, delvist tilgroede hedebakker med 
vide udsigter over Mossø og Salten Langsø.

Mossø - Salten Langsø - Vissingkloster

Stor landskabsfredning omkring Mossø, Dan-
marks tredjestørste sø. Fredningen strækker 
sig videre omkring den smalle Salten Langsø 
samt Gudenådalen op til Voervadsbro.

Illerup Ådal

Tidligere sø, nu enge omkring Illerup Å, som 
er kendt for store arkæologiske udgravninger 
af jernalderofringer.

Båstrup-fredningen

Stor landskabsfredning i østenden af Skander-
borg Sø.

Saltenprofi let

Indlandsklit som tidligere havde blottede pro-
fi ler af brunkul og glimmerler fra Tertiærtiden 
under smeltevandssand og -grus fra Istiden.

Velling Skov - Snabegård

Gammel løvskov med naturskovslignende 
partier og græsningslandskab med hede- og 
skovbakker.

Bryrup Langsø

Skov- og lyngklædte bakker omkring Bryrup 
Langsø og Karlsø beliggende i en tunneldal.
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Ud fra gennemgangen af de forskellige orga-
nismegrupper kan man forsøge at opstille en 
liste over de vigtigste naturområder i Søhøjlan-
det. Derved risikerer man altid at udelukke en 
række gode lokaliteter fra det fi ne selskab, 
men øvelsen er god, ikke blot fordi de udpe-
gede områder har et stort naturindhold – men 
det er også her fra, at arterne skal sprede sig 
til omgivelserne. I mange tilfælde bør fokus 
derfor rettes mod at udbygge naturen i nærhe-
den af og imellem de såkaldte hotspots.

Udpegningen er foretaget på grundlag af data 
for såvel planter som dyr, og kriterierne er 
forekomsten af sjældne eller karakteristiske 
arter, som er truede – primært fordi deres 
naturtype er i tilbagegang. Lokaliteterne er 
forsøgt afgrænset på fi gur 13 og fremgår af 
nedenstående tabel. Udpegningsgrundlaget 
beskrives efter hver lokalitet.

Naturhistoriske hotspots

Område Naturindhold

Gjern Bakker Som helhed har området umådelig stor betydning, 
idet mosaikken af fattigkær, heder og overdrev giver 
plads til en meget artsrig fl ora og smådyrsfauna.

Gydeløkke Skoven rummer en meget rig fl ora og funga knyttet 
til muldjord og ler, endvidere når avnbøg her sin 
nordvestlige grænse for udbredelsen.

Lillering Skov Skoven rummer adskillige sjældne planter og mosser. 

Tåstrup Sø og Tåstrup Mose Ved søen træffes fl ere sjældne ynglefugle, og i 
mosen er der formentlig stadig en rig fl ora.

Silkeborg Vesterskov med Jenskær Varieret skov med et af de få kærområder, som stadig 
rummer en artsrig fl ora og funga.

Silkeborg Nordskov Skoven og de lysåbne sydvendte skrænter rummer 
en rig insektfauna, ligesom adskillige sjældne planter 
fi ndes her.

Hårup Sande Området rummer adskillige sjældne smådyr samt en 
unik svampe- og lavfl ora.

Velling Skov med moser og kær Flere partier i skoven er urørt skov med fl ere 
sjældne insekter, laver og svampe. Området rummer 
adskillige ekstremfattigkær.
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Saltenprofi let Geologisk, zoologisk og botanisk er lokaliteten af 
stor betydning. Landskabsstrukturen er unik, og de 
sydvendte skrænter og væld rummer en rig fl ora og 
fauna.

Området nord for Salten Langsø 
(Højkol m.v.)

De sydvendte skrænter har en helt unik smådyrs-
fauna, hvis lige formentlig ikke fi ndes andre steder i 
Danmark.

Området syd for Salten Langsø 
(inklusive Blidsø, Oversø, Rødesø)

I Addit Skov fi ndes adskillige fåtallige ynglefugle, 
i de mange småsøer en unik fauna af insekter og 
edderkopper samt mange sjældne planter.

Springbjerg Mose Området er ikke særlig godt beskrevet, men der 
fi ndes fl ere sjældne planter, ligesom der er vage 
angivelser af et rigt insektliv.

Klosterkær og Højlund Skov, 
Gudenåen mellem Riværket og Vilholt 
Mølle

Ved Klostermølle fi ndes damfl agermus, området 
rummer en stor bestand af isfugl, i åen fi ndes bl.a. 
Perlodes microcephala. Flere sjældne ynglefugle i 
området. Original åbund.

Arealer nordvest for Mossø (Gl. Rye, 
Emborg, Dalgård, Odderholm)

Området rummer bl.a. en række meget artsrige 
sandmarker med mange sjældne insekter. Kærene 
ved Odderholm har meget høj naturkvalitet.

Bjergskov Bæk I dette tilløb til Mossø fi ndes en rig vandløbsfauna 
tillige med en stor bestand af gydende søørred.

Thorsø Bakker I området fi ndes der meget store ellesumpe, ligesom 
skoven rummer fl ere sjældne planter.

Slåensø Meget renvandet, naturligt næringsrig sø med en rig 
fl ora og fauna.

Almind Sø En renvandet sø med en rig fl ora og fauna.

Skærbro Kær Denne tidligere super-lokalitet med fl ere 
ekstremrigkær kan måske stadig reddes, hvis det 
sker nu!

Knudå Enge og moser i såvel øst- som vestenden rummer 
fl ere sjældne planter, ligesom der – specielt omkring 
Knudå i østenden – fi ndes fl ere sjældne insekter og 
fugle.

Nedenskov Sø Ren sø med rig fl ora og fauna.

Århus Ådal ved Edslev Knude og 
Dørup

På skrænterne fi ndes fl ere steder meget værdifulde 
overdrev og rigkær, som må regnes for de mest 
værdifulde i hele området.

Jeksen Bæk Bækken er meget ren og rummer en rig 
ferskvandsfauna.

Pilbrodalen På skrænterne fi ndes en rig overdrevsfl ora.

Område Naturindhold
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Der kan opstilles mange anbefalinger vedrø-
rende naturforvaltningen på de enkelte area-
ler, men det er ikke opgaven i denne status. 
Til gengæld er det værd at påpege, at projekt-
områdets grænser ikke bør ses som grænser 
for natur/ikke natur – tværtimod. Kigger man 
uden for området, fortsætter Søhøjlandets 
natur direkte ud i andre meget værdifulde 
naturområder.

Området vest for Salten Ådal, omkring Vrads, 
Ansø Enge og Kalgård-søerne, er i allerhøjeste 
grad af naturhistorisk interesse og indgår 
naturligt både i Gudenåens vandsystem samt 
i det geologiske interesseområde Det Midtjy-
ske Søhøjland.

Overdrev, enge og søer i Mattrup Ådal og om-
kring Boest Bæk har et meget højt naturind-
hold og indgår ligeledes naturligt i Gudenåens 
vandsystem.

Den vestlige side af Gudenådalen nedstrøms 
Silkeborg samt Funder Å bør også betragtes i 
sammenhæng med projektområdet.

Endelig indgår den øvre del af Gudenåen og 
Skjern Å i et stort sammenhængende natur-
område syd for Søhøjlandet. Det vil være helt 
oplagt at udvikle de økologiske forbindelseslin-
jer mellem disse to store naturområder.

Søhøjlandets udstrækning
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Figur 1: Grundkort
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Figur 2: Geologi
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Figur 3: Vand og vådområde
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Figur 4: Hede og overdrev
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Figur 5: Skov
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Figur 6: Ferskvandslokaliteter
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Figur 7: Ferskvandsfi sk
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Figur 8: Vandplantelokaliteter
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Figur 9: Svampelokaliteter
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Figur 10: EF Fuglehabitatområde
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Figur 11: EF Fuglebeskyttelsesområde
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Figur 12: Fredning
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Figur 13: Hotspots
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