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1 Sammenfatning 

Kortlægning af naturindholdet i 10 skovområder  

I Silkeborg Kommune udgør skove omkring en fjerdedel af kommunens areal, 

og en stor del af disse skovarealer ejes af kommunen, som således står for 

driften og plejen af disse arealer. I perioden marts-december 2015 er der 

gennemført en detaljeret undersøgelse af naturindholdet i 10 af kommunens 

skovområder. Det omfatter en kortlægning af forekomsten af naturarealer og 

naturtyper samt en beskrivelse af plante- og dyrelivet.  

 

Undersøgelsen skal indgå som en del af baggrundsmaterialet for, at kommu-

nen kan foretage en naturvenlig skovdrift og naturpleje af områderne, så der 

sker en sikring og forbedring af biodiversiteten, dvs. den biologiske mangfol-

dighed. For at kunne beskytte og sikre, at plante- og dyrelivet får gode leve-

forhold, er det således nødvendigt kende til områdernes nuværende naturind-

hold samt mulighederne for at forbedre dette. 

 

Af de 10 undersøgte skovområder ligger de otte i og ved Silkeborg, mens de 

to sidste ligger vest for Gjern. Ud over forskellige skovtyper har de enkelte 

områder også en række andre naturtyper, som bl.a. omfatter hede, overdrev, 

eng, mose, skovmose, sumpskov, kildeområder, vandløb, søer og vandområ-

der. De enkelte områder har således en mosaik af flere forskellige naturtyper, 

og desuden ligger de i et bakket landskab, som er en del af Gudenå-dalen. 

 

Undersøgelsen har omfattet 12 forskellige plante- og dyregrupper. Ved under-

søgelsen har der især været fokus på at registrere forekomsten af biotoper 

med særlige levesteder for planter og dyr, herunder særlige plantesamfund, 

samt at registrere ualmindelige og sjældne arter. Det vil sige plante- og dyre-

arter, som er omfattet af EU’s habitatdirektiv, den danske rødliste, fredede, 

sjældne og ualmindelige eller karakteristiske for særlige naturtyper. 

 

Plantearter i de undersøgte skovområder 

Ved undersøgelsen af planter er der registreret 512 plantearter, som er fordelt 

på 414 arter af urter, 65 arter af træer og 33 arter af buske. Af disse er ca. 40 

arter ualmindelige eller sjældne på landsplan. Der er stor forskel i antallet af 

plantearter mellem de undersøgte områder, hvilket især er afhængig af områ-

dernes størrelse og antallet af naturtyper. Der er således registreret fra 106 

arter i det artsfattigste område til 410 arter i det mest artsrige område. 

 

Der er ved undersøgelsen af mosser registreret 90 arter, og der er fundet en 

lang række indikatorarter, som typisk findes i gamle løvskove, især i gamle 

bøge- og egeskove. Der er ca. 10 af de registrerede mosarter, som er ualmin-

delige på landsplan. Da mange af områderne også har våde og sure mose-

arealer, er der fundet 13 arter af tørvemosser, hvoraf enkelte er ualmindelige 

på landsplan. I enkelte skovmoser og kildevæld er fundet en stor artsrigdom. 

 

Undersøgelsen af svampe har især været koncentreret om registrering af de 

vedboende svampe samt storsvampe, som er ualmindelige, iøjenefaldende el-

ler karakteriserer skovarealerne. Der er i alle områderne fundet mange af de 

vedboende indikatorarter, som er karakteristisk for gammel løvskov, og som 

blandt andet vokser på gamle træstammer og dødt ved. Der er samlet regi-

streret 188 svampearter, hvoraf en del er ualmindelige på landsplan.   
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Undersøgelsen af laver har været koncentreret om registreringen af store og 

iøjnefaldende arter, som er karakteristiske for de forskellige skov- og naturty-

per. Der er især fundet en del af de større laver, som vokser på gamle træer 

eller dødt ved af eg, idet der er gamle egetræsbevoksninger i alle områder. 

Desuden er der fundet en del typiske arter for heden. Der er i alt registreret 

56 arter af laver, heriblandt fire rødlistede og enkelte ualmindelige arter. 

 

Dyrearter i de undersøgte skovområder 

Ved undersøgelsen af ynglefugle er der samlet registreret 84 fuglearter, hvoraf 

ca. 15 arter er ualmindelige eller ret sjældne ynglefugle her i landet. I forhold 

til EU er natravn, isfugl og rødrygget tornskade omfattet af Fuglebeskyttelses-

direktivet. De fleste af områderne er ret artsrige på ynglefugle, da der ud over 

gammel løvskov også findes en del andre naturtyper, idet bl.a. gamle sump-

skove og skovmoser rummer mange ynglesteder for fugle. Der er således re-

gistreret op til 70 ynglefugle i et enkelt af skovområderne, Funder Krat. 

 

Der er ved undersøgelsen af pattedyr registreret 38 arter, heraf 11 flagermus-

arter. Alle disse arter af flagermus samt odder er strengt beskyttede bilag IV-

arter på EU’s habitatdirektiv. Tre af flagermusarterne, Brandts flagermus, fryn-

seflagermus og damflagermus samt odder, skovmår og hare er med på den 

danske rødliste. Desuden registreredes ved undersøgelsen en række andre 

ualmindelige pattedyrarter som vandspidsmus, brud, lækat og ilder.  

 

Det er især bemærkelsesværdigt med den meget store artsrigdom af flager-

mus, hvilket især omfatter alle skovområderne ved Silkeborg, hvor der er re-

gistreret fra 8 til 10 arter i de enkelte områder. De 11 arter er både registreret 

om sommeren i yngletiden og i efteråret. Løvskovene i og omkring Silkeborg 

er således et kerneområde for flagermus, hvilket bl.a. skyldes forekomsten af 

gamle træer, som giver raste- og ynglemuligheder for nogle flagermusarter. 

Desuden er der gode jagtmuligheder med bl.a. skovbryn og vandområder. 

 

Ved undersøgelsen af padder er der fundet 5 ynglende arter, hvoraf to af ar-

terne er strengt beskyttede bilag IV-arter. Af disse er spidssnudet frø fundet i 

et enkelt område og stor vandsalamander i fire områder. Af krybdyr er der re-

gistreret alle vore 5 krybdyrarter, hvoraf markfirben er bilag IV-art og har en 

lille ynglekoloni i området Gjern Bakker. Desuden er det bemærkelsværdigt, at 

både stålorm, snog og hugorm findes i de fleste af områderne.       

 

Undersøgelsen af vandinsekter i vandløbene har vist, at der i flere af områder-

ne er et artsrigt smådyrsliv, og der er samlet registreret 184 arter af smådyr. 

Dette skyldes især, at der i nogle af områderne er kildevæld og kildebække, 

som har mange rentvandsarter. Der er således registreret 54 smådyrsarter, 

hvoraf 17 er sjældne og 37 er ualmindelige på landsplan. Hovedparten af disse 

arter hører til insektgrupperne slørvinger, vårfluer, biller og sommerfuglemyg.    

 

Undersøgelsen af de stillestående vandområder har også vist, at der i en del af 

disse er et artsrigt smådyrsliv, idet der samlet er fundet 221 arter af smådyr. 

Af disse er 4 arter sjældne og 33 arter ualmindelige på landsplan. Det omfat-

ter næste udelukkende vandinsekter, og især arter af guldsmede og vandbil-

ler. Der er hovedsagelig mange sjældne og ualmindelige arter i de områder, 

hvor der kildeområder samt rene vandområder i sumpskove og skovmoser. 
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Der er også registreret mange arter af landinsekter, hvoraf en del er sjældne 

eller ualmindelige på landsplan. Det gælder især dagsommerfuglene, hvoraf 

der er registreret 10 rødlistede arter. Desuden omfatter det biller, og her er 

der mange ualmindelige arter af især gruppen løbebiller og til dels også af 

træbukke. Endvidere er der fundet mange andre arter af billegrupper, hvoraf 

nogle af arterne er ualmindelige. Endvidere er registreret ualmindelige arter 

inden for bl.a. grupperne græshopper, myrer og snyltehvepse. En enkelt af 

græshoppearterne er med på rødlisten. 

 

Ved undersøgelsen er der også registreret en del arter af smådyr, dvs. arter 

som ikke er insekter. Det omfattede især en række ualmindelige og sjældne 

arter af edderkopper. I området Gjern Bakker omfattede det de to sjældne ar-

ter, nordlig fugleedderkop og mariehøneedderkop, som begge er på den dan-

ske rødliste. Desuden omfattede det i andre områder ualmindelige arter som 

hvepseedderkop, stor jagtedderkop og smaragdedderkop. 

 

Naturindhold og -pleje af de undersøgte skovområder 

Med hensyn til naturindholdet har undersøgelsen af de otte områder ved Sil-

keborg vist, at Funder Krat har et meget stort naturindhold, mens naturind-

holdet er stort i Lysbro Naturområde, Langsøparken, Vestre Kjelstrup og Østre 

Kjelstrup. Desuden er naturindholdet moderat stort i Kærsgård Plantage, Inde-

lukket og Iskælderdalen. Med hensyn til de to områder vest for Gjern har un-

dersøgelsen vist, at Gjern Bakker har et meget stort naturindhold og Amerika 

Plantage har et stort naturindhold. Der er generelt det største naturindhold, 

hvor der ud over gammel løvskov også findes mange andre naturtyper. 

 

De fleste af områderne er således allerede nu ret værdifulde naturområder, 

men naturværdien vil kunne forbedres i alle områderne ved en naturvenlig 

skovdrift og naturpleje, så der sker en forbedring af levestederne for plante- 

og dyrelivet og dermed en øget biologisk mangfoldighed. For skovarealerne 

kan dette ske ved, at mere af løvskoven forbliver urørt eller der kun sker 

plughugst, så der kommer flere ældre træer af især bøg og eg, træer med for-

skellige aldre samt lysåbninger i skoven. Desuden bør størstedelen af nåle-

skovsarealerne gradvis erstattes med løvskov eller løvblandingsskov.    

 

I alle områderne vil skovarealerne også få en langt større naturværdi, hvis der 

kommer mere dødt ved, idet dette er levested for mange arter af bl.a. svam-

pe, mosser og insekter. Gamle og rådnende træstammer, både stående og lig-

gende, samt nedfaldne grene skal således ikke fjernes, så antallet af træruiner 

og dødt ved øges. Desuden skal alle gamle træstød have lov til at rådne. Alle 

træruiner i form af stammer, grene og træstød skal have lov til at rådne helt 

op. Det er kun træer, som er væltet ned over skovveje og -stier, som fjernes 

fra skoven eller træer i nærheden, der er i fare for at vælte.      

 

Våde sumpskove og skovmoser, som ikke er for tilgroede eller rummer kilde-

områder og kildebække, skal forblive urørte og uden indgreb, mens der i 

stærkt tilgroede moser fjernes trævækst. Der foretages ikke nogen vedlige-

holdelse af kildebække og skovvandløb. For at gøre skovsumpe og -moser me-

re våde, begrænses oprensningen af grøfter, hvis skovdriften gør det muligt. 

Desuden etableres flere åbne vandområder i skovene og på de andre natur-

arealer. På enge og overdrev etableres græsning og høslæt, og på hedearealer 

foretages pleje med græsning, slåning mv. 
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2 Baggrund og formål med undersøgelsen 

I Silkeborg Kommune udgør skove omkring en fjerdedel af kommunens areal, 

og en stor del af disse skovarealer ejes af kommunen. De kommunale skove 

drives bæredygtigt, og i den forbindelse tages hensyn til naturen og miljøet, 

så plante- og dyrelivet får gode leveforhold. For at kunne foretage en natur-

venlig skovdrift er det imidlertid nødvendigt kende til skovenes naturindhold, 

så naturen kan beskyttes, og der kan foretages en naturpleje, som øger den 

biologiske mangfoldighed i skovene. 

 

Fra statens side er der i efteråret 2014 fremlagt en naturplan, hvoraf det 

fremgår, at biodiversiteten skal øges i skovene. Dette skal blandt andet ske 

gennem en naturvenlig skovdrift med hjemmehørende træarter, bevaring af 

gamle træer, mere dødt ved og forbedring af leveforholdene for arter, som er 

omfattet af EU’ habitatdirektiv. Af EU’s biodiversitetsstrategi fremgår det, at 

der skal udarbejdes forvaltningsplaner for alle offentlige skove senest i 2020 

for at forbedre levestederne for skovenes dyre- og planteliv. 

 

På baggrund af det ovennævnte har Silkeborg Kommune derfor iværksat nær-

værende kortlægning af naturindholdet i 10 kommunale skovområder for at få 

et grundlag for, hvordan disse skove skal forvaltes for at sikre og forbedre 

biodiversiteten, dvs. den biologiske mangfoldighed. I de 10 områder indgår ud 

over forskellige skovtyper også en lang række andre naturtyper, som omfatter 

både åbne land- og vandarealer. Det er derfor nødvendigt at kende til natur-

indholdet i de mange forskellige naturarealer for at foretage en skovdrift og 

naturpleje, som sikrer og fremmer den biologiske mangfoldighed.        

 

Formålet med nærværende undersøgelse og kortlægning af naturindholdet i de 

10 kommunale skovområder i 2015 har især været følgende: 

 

 Udarbejde en overordnet kortlægning, opdeling og beskrivelse af na-

turarealerne og naturtypernes forekomst i de enkelte områder på bag-

grund af en feltundersøgelse af områderne. 

 

 Undersøge og beskrive områdernes naturarealer detaljeret med hensyn 

til plante- og dyrelivet, herunder med særlig fokus på forekomsten af 

sjældne, beskyttede og fredede arter. 

 

 Foretage en beskrivelse af naturværdien af de forskellige naturarealer 

og forekomsten af vigtige levesteder for plante- og dyrearterne samt 

komme med forslag til forbedring af den biologiske mangfoldighed.  

 

Nærværende rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen af naturindhol-

det i de 10 skovområder i 2015. Desuden indeholder rapporten en beskrivelse 

af områdernes naturværdi samt forslag til sikring og forbedring af den biologi-

ske mangfoldighed i områderne. Rapportens resultater vil blandt andet indgå i 

Silkeborg Kommunes udarbejdelse af en naturkvalitetsplan for kommunen, 

herunder en naturvenlig skovdrift og pleje af naturarealer i skovområderne. 
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3 Skovområdernes beliggenhed   

Beliggenheden af de 10 undersøgte skovområder, hvoraf de 8 ligger i Silke-

borg og de 2 vest for Gjern, er vist på figur 1-4. 

 

 

 

Figur 1 

Beliggenheden af de 8 skovområder, som ligger i og nær ved Silkeborg, og som er un-

dersøgt i perioden marts-december 2015. Det omfatter følgende områder: Funder Krat, 

Lysbro Naturområde, Langsøparken, Kærsgård Plantage, Indelukket, Iskælderdalen, 

Vestre Kejlstrup og Østre Kejlstrup. 
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Figur 2 

Beliggenheden af de 8 skovområder, som ligger i og nær ved Silkeborg, og som er un-

dersøgt i perioden marts-december 2015. Det omfatter følgende områder: Funder Krat, 

Lysbro Naturområde, Langsøparken, Kærsgård Plantage, Indelukket, Iskælderdalen, 

Vestre Kejlstrup og Østre Kejlstrup. Luftfotoet er fra sommeren 2014. 
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Figur 3 

Beliggenheden af de 2 skovområder, som ligger vest for Gjern, og som er undersøgt i 

perioden marts-december 2015. Det omfatter Amerika Plantage og Gjern Bakker.  
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Figur 4 

Beliggenheden af de 2 skovområder, som ligger vest for Gjern, og som er undersøgt i 

perioden marts-december 2015. Det omfatter Amerika Plantage og Gjern Bakker. Luft-

fotoet er fra sommeren 2014. 
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Der er undersøgt følgende 10 naturområder, hvoraf størstedelen af arealet på 

de enkelte områder udgøres af skov: 

 

 Funder Krat: Mellem Silkeborg og Funder  

 Lysbro Naturområde: Ved Lysbro i Silkeborg 

 Langsøparken: Nordvest for Silkeborg Langsø 

 Kærsgård Plantage: Nordvest for Silkeborg Langsø 

 Indelukket: Langs Gudenå i den sydlige del af Silkeborg 

 Iskælderdalen: Ved Gudenå i den midterste del af Silkeborg 

 Vestre Kejlstrup: I den nordlige del af Silkeborg 

 Østre Kejlstrup: I den nordlige del af Silkeborg 

 Amerika Plantage: Sydvest for Gjern 

 Gjern Bakker: Vest for Gjern 

 

Alle de undersøgte områder ligger således i det midtjyske søhøjland enten i el-

ler nær ved Gudenå-dalen, idet hovedparten af områderne ligger på de bakke-

de arealer ned mod den flade del af ådalen. Nogle af områderne ligger dog og-

så på forholdsvis flade arealer i ådalen i nærheden af Gudenå. 

 

Der er ingen af de 8 undersøgte skovområder i og nær ved Silkeborg, som er 

en del af store sammenhængende skovområder, og de ligger således som for-

holdsvis isolerede skovarealer i eller nær byen. Indelukket og Iskælderdalen 

langs Gudenå (Remmestrup Å) ligger dog mere eller mindre som en del af 

større skovarealer syd- og sydøst for Silkeborg. Desuden indgår Funder Krat 

som en del af et skovområde vest for Silkeborg.  

 

Der er sket en væsentlig ændring af den østligste del af området Østre Kejl-

strup efter, at den nye motorvej i Silkeborg er ført gennem dette område, som 

tidligere var en del af Dyrehaven. Skovområdet Vestre Kejlstrup var tidligere 

via Dyrehaven sammenhængende med skovområdet Vestre Kejlstrup, men de 

to skovområder er nu adskilt efter motorvejens etablering. 

 

Med hensyn til de to undersøgte skovområder vest for Gjern indgår området 

Gjern Bakker som en del af et større bakket skovlandskab, mens området 

Amerika Plantage ligger forholdsvis isoleret, og den vestlige del skråner ned 

mod Gjernå-dalen, idet Gjern Å løber til Gudenå. En del af Gjern Bakker og 

Amerika Plantage ligger således i det bakkede landskab op til Gudenå-dalen.    

 

På de 10 undersøgte skovområder findes der ud over skov også arealer med 

andre naturtyper, hvilket blandt andet omfatter overdrev, hede, eng, mose, 

sumpskov, søer, damme, kildeområder og vandløb. For mange af undersøgel-

sesområderne findes der således flere af de nævnte naturtyper, så der er en 

mosaik af flere forskellige naturtyper på de enkelte områder. Dette er med til 

at skabe ret varierede naturforhold i flere af områderne.   

 

Generelt ligger alle de 10 undersøgte skovområder på steder med smelte-

vandsdale og smeltevandsskrænter. Her består jorden især af sand og grus, 

der de fleste steder er dækket af den næringsfattige morjord og i mindre grad 

af den mere næringsrige muldjord. I lavbundsarealerne består jorden i højere 

grad af fugtig tørvejord, og nogle steder er der næsten ren sandjord, hvilket 

stedvis er tilfældet i de to områder vest for Gjern.     
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4 Undersøgelsens omfang og metoder  

Tidspunkt for undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført i perioden marts-december 2015 af Per Nissen 

Grøn, Orbicon. Naturforholdene er undersøgt på 35 feltdage, som har været 

forholdsvis jævnt fordelt over hele perioden. Den lange tidsperiode har bety-

det, at det har været muligt at undersøge for forekomsten af arter for de for-

skellige plante- og dyregrupper på de mest optimale tidspunkter. 

 

Undersøgelsesområderne 

Undersøgelsesområderne har omfattet de 10 naturområder, som er vist på fi-

gurne 1-4. Det omfatter således 8 naturområder i og ved Silkeborg samt 2 na-

turområder vest for Gjern. Skov og træbevoksninger udgør størstedelen af 

disse områder, men det omfatter også i varierende grad en række andre na-

turtyper som bl.a. vandløb, søer, mose, eng, overdrev og hede.        

 

Inddeling af det enkelte område 

De 10 undersøgte områder er i begyndelsen af perioden gennemtravet med 

henblik på at få et overblik over beliggenheden af de forskellige naturtyper i 

det enkelte område. I den forbindelse har der særligt været fokus på at lokali-

sere de naturarealer, som bl.a. rummer særlige naturtyper, gamle træer og 

dødt ved. Undersøgelsen har senere været koncentreret omkring disse arealer, 

men har generelt omfattet hele det enkelte område. 

 

Omfanget af registreringen af plante- og dyrearter 

Ved undersøgelsen er der registreret plante- og dyrearter fra både land- og 

vandområder. Det omfatter arter inden for følgende grupper: 

 

 Karplanter 

 Mosser 

 Svampe 

 Laver 

 Fugle 

 Pattedyr 

 Flagermus 

 Padder 

 Krybdyr 

 Vandinsekter 

 Landinsekter 

 Øvrige smådyr 

 

Registreringen af arter inden for de ovennævnte plante- og dyregrupper i de 

undersøgte områder har især været fokuseret på at registrere ualmindelige og 

sjældne arter. Det vil sige arter som bl.a. er omfattet af EU´s habitatdirektiv, 

den danske rødliste eller karakteristiske arter for særlige naturtyper.  

 

Karplanter 

Der er registreret arter af karplanter, dvs. bregner, padderokker, nåletræer og 

blomsterplanter ved en systematisk gennemgang af skovområderne. Der har 

været speciel fokus på forekomsten af naturarealer med særlige plantesam-

fund og sjældne arter, hvis forekomst er indtegnet på luftfotos. Hyppigheden 

af de dominerende og karakteristiske arter af træer og planter er registreret, 
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mens det ikke gælder de øvrige registrerede arter. I de dybe vandområder og 

vandløb er registreringen af plantearter sket ved hjælp af en rive. 

 

Mosser 

Registreringen af mosarter har været koncentreret til de særlige naturarealer 

samt steder som normalt er gode voksesteder for mange forskellige arter af 

mosser. I den forbindelse er der blandt andet registreret mosser på ældre 

træer til brug for karakteriseringen og beskrivelsen af skovarealerne. Der er 

indsamlet materiale af mosserne i felten, og artbestemmelsen er sket under 

brug af mikroskop. Artsbestemmelsen af det indsamlede mosmateriale er for 

en stor del foretaget af moseksperten, biolog Annette Sode.  

 

Svampe      

Ved undersøgelsen af svampe er der hovedsagelig registreret arter af stor-

svampe, mens der kun i begrænset omfang er artsbestemt småsvampe, da 

det både kræver mikroskop og er ret vanskeligt. Undersøgelsen af svampe har 

især været fokuseret på at registrere arter som karakteriserer skovarealerne, 

eller som er sjældne og iøjnefaldende. I den forbindelse har der blandt andet 

været fokus på registreringen af svampe på gamle og døde træer. Undersøgel-

sen er især sket i svampenes hovedvækstperiode fra august til oktober.  

 

Laver 

Registreringen af laver har været koncentreret om forekomsten af store og 

iøjnefaldende arter, som er karakteristiske for de forskellige skov- og naturty-

per. Det gælder således blandt andet for de større arter af laver, som vokser 

på gamle træer eller dødt ved. Nogle karakteristiske laver er artsbestemt i fel-

ten ved hjælp af en lup, men for hovedparten af laverne er der indsamlet ma-

teriale, som er bestemt til art under mikroskop. Artsbestemmelsen af laver er 

meget vanskelig, og artslisten omfatter kun en del af arterne i områderne.    

 

Fugle   

Der er registreret ynglefugle ved systematiske gennemvandringer af de under-

søgte områder, hvor forekomsten af ynglearter er indtegnet på luftfotos. Der 

er registreret de fuglearter, som har udvist typisk yngleadfærd, bl.a. i form af 

territorialsang og -flugt eller ved observation af rede og unger. Områderne er 

undersøgt i tidsperioder fra tidlig morgen til sen aften af hensyn til de forskel-

lige fuglearters sang- og fourageringsaktivitet. En art er kun regnet som yng-

lefugl, hvis den er registreret mindst to gange på det samme sted i løbet af 

undersøgelsesperioden, eller der eventuelt er registreret rede eller unger.   

 

Pattedyr 

Observationerne af pattedyr er sket ved gennemtravningen af områderne i 

forbindelse med de øvrige undersøgelser. Det har især været muligt at regi-

strere de mellemstore og store pattedyrarter, mens det i mindre grad har væ-

ret muligt med små pattedyr som mus, som kræver fældeundersøgelser, hvis 

alle arter skal registreres. Ud over direkte observationer er registreringen af 

arterne sket ved hjælp af fodspor, ædespor, gnavespor, ekskrementer mv. 

Flagermus er også pattedyr og registreringen er omtalt i det følgende afsnit.    

 

Flagermus 

Registreringerne af flagermus er foretaget ved hjælp af håndholdte flagermus-

detektorer (Wildlife Acoustics EM3), som har heterodyn- og tidsekspansionssy-
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stem. Desuden er denne aktive lytning suppleret med et stort antal stationære 

lyttebokse (Wildlife Acoustics Song Meter SM2+), som automatisk optager fla-

germusenes ultralydsskrig, som ved en efterfølgende analyse på computer 

med programmet ”batsound” kan bestemmes til art.  

 

Feltundersøgelserne er gennemført på vindsvage aftener/nætter i perioderne 

31. juli-2. august, 9.-11. september og 22.-24. september. Undersøgelserne 

og analyserne af lydoptagelserne er foretaget af Jan Durinck, Elsemarie Niel-

sen og Thomas Johansen fra firmaet Dansk Bioconsult. Bestemmelsen af sær-

lige vanskelige arter er forelagt for flagermuseksperten Hans Baagøe fra Sta-

tens Naturhistoriske Museum i København.     

 

Desuden har Per Nissen Grøn i forbindelse med undersøgelsen af ynglefuglene 

om aftenen registreret flagermus med håndholdt flagermusdetekter (Petterson 

D240X) i alle områderne samt i forbindelse med undersøgelsen af træerne i 

skovområderne registreret gamle træer med hulheder, som kan være potenti-

elle raste- og ynglesteder for flagermus.    

 

Padder 

Der er undersøgt for ynglende padder i vandområderne i perioden marts-

august. I begyndelsen af perioden er der i vandområderne registreret kvæk-

kende hanner, æg og voksne salamandere samt senere i perioden ketsjet efter 

haletudser og salamanderlarver. Samtidig er der også observeret efter rasten-

de voksne individer af tudser, frøer og vandsalamander på land. De sidst-

nævnte er blandt andet eftersøgt i væltede gamle døde træer, hvor de ofte ra-

ster. Ved eftersøgningen efter ynglende løgfrø er anvendt undervandsmikrofon 

med tilhørende forstærker og høretelefon. 

 

Krybdyr  

Registreringen af krybdyr er foretaget i forbindelse med gennemgangen af 

områderne ved de øvrige undersøgelser. Desuden er suppleret med eftersøg-

ninger på typiske opholds- og solbadningssteder for de forskellige arter. Efter-

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

krybdyrene normalt har størst behov for at hæve kropstemperaturen. Desuden 

er stålorm eftersøgt under væltede træer, i rådnende træstubbe, i løvbunker, 

under sten mv. Markfirben er eftersøgt på åbne græs- og sandflader på syd-

vendte bakkeskrænter, hvor arten solbader og som regel lægger sine æg.  

 

Vandinsekter  

Der er foretaget undersøgelser af smådyrslivet i 24 vandløb og kildeområder 

samt i 24 vandhuller, småsøer og vandfyldte mosearealer. Hvert vandløb er 

undersøgt om foråret og sommeren, mens de stillestående vandområder kun 

er undersøgt om sommeren. Smådyr omfatter vandinsekter og vandlevende 

smådyr af bl.a. orme, igler, krebsdyr, snegle og muslinger. Indsamlingen af 

smådyr er foretaget med vandketsjere, som har haft en maskevidde på ½ og 

1 mm i vandløbene samt 1 mm i vandområderne. Smådyrene er hældt op i et 

kar, hvorefter artsbestemmelsen for nogle af smådyrene er sket i felten, mens 

andre smådyr er taget op med en pincet og konserveret med sprit i prøvefla-

sker. Artsbestemmelsen er herefter sket under mikroskop i laboratoriet.    
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Landinsekter 

Landinsekterne er undersøgt i forbindelse med gennemgangen af områderne, 

og der har særligt været fokus på forekomsten af sjældne eller karakteristiske 

arter for særlige naturtyper. Insekterne er især undersøgt på steder, som ofte 

rummer ualmindelige og sjældne arter, hvilket bl.a. gælder gamle og rådnen-

de træstammer og stød. Ud over direkte observationer er der indfanget insek-

ter med en stofketsjer samt ved hjælp af nedgravede fangstspande i skovbun-

den. En betydelig del af insekterne er artsbestemt i felten bl.a. ved hjælp af en 

lup, men mange af insekterne er hjemtaget til artsbestemmelse under mikro-

skop. Undersøgelsen af insekterne er især sket i perioden maj-september. 

 

Øvrige smådyr 

Det omfatter observationer af ualmindelige, sjældne eller karakteristiske arter 

af ikke-insekter som edderkopper, mejere, landsnegle mv. Blandt andet er der 

undersøgt for forekomsten af den sjældne kildevældssnegl i nogle af de under-

søgte områder, hvor der er vældarealer med udstrakte star-bevoksninger, som 

er en af artens foretrukne levesteder.     

 

Fotos 

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

dene i det enkelte område, især af landskabs- og vegetationsforholdene. Des-

uden er enkelte af de særlige plante- og dyrearter fotograferet. 

 

 

 
Billen brun sandspringer er en varmekrævende billeart, som især findes på sandede 

arealer i hedeområder. Det er et grådigt rovdyr, som æder mange insekter. Arten er 

fundet i de skovområder, hvor der er tørre og sandede hedearealer som i Funder Krat, 

Amerika Plantage og Gjern Bakker. Foto: 7. maj 2015. 
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5 Oversigt over plante- og dyrearter  

5.1 Planter  
 

Ved undersøgelsen er der registreret 512 karplantearter, dvs. arter af plante-

klasserne ulvefod, padderok, bregner, nåletræer og blomsterplanter. Disse er 

fordelt på 414 arter af urter, 65 arter af træer og 33 arter af buske.  

 

I tabel 1 er anført antallet af fundne plantearter i de 10 undersøgte skovområ-

der, og i bilag 1 findes en oversigt over, hvilke arter som er fundet i de enkelte 

skovområder. 

 

Skovområde Antal plantearter 

Vestre Kejlstrup  410 

Funder Krat 395 

Østre Kejlstrup 356 

Amerika Plantage 336 

Lysbro Naturområde 308 

Langsøparken 276 

Gjern Bakker 220 

Kærsgård Plantage 196 

Indelukket 178 

Iskælderdalen 106 

Alle 10 områder 512 

 

Tabel 1. 

Antallet af fundne plantearter i hvert af de 10 skovområder ved undersøgelsen i Silke-

borg Kommune, marts-december 2015. Det omfatter i alt 512 arter af karplanter, dvs. 

arter af planteklasserne ulvefod, padderok, bregner, nåletræer og blomsterplanter.    

 

Der er seks af områderne, som har et højt antal plantearter, hvilket omfatter 

Vestre Kejlstrup, Funder Bakke, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage, Lysbro Na-

turområde og Langsøparken. I disse områder blev der fundet fra 276 til 410 

arter. Der er tre områder med et moderat højt antal plantearter, Gjern Bakker, 

Kærsgård Plantage og Indelukket, hvor der blev fundet fra 178 til 220 arter. I 

Iskælderdalen blev der med 106 plantearter fundet en del færre arter. 

 

Der var således ret store forskelle i antallet af plantearter mellem de 10 un-

dersøgte områder, hvilket især skyldes en forskel i områderne størrelse og an-

tallet af naturtyper i de enkelte områder. Iskælderdalen med færrest arter er 

således det mindste område, og det består næsten udelukkende af løvskov på 

morbund. Områderne med det største artsantal, Vestre Kejlstrup, Funder Krat, 

Østre Kejlstrup, Amerika Plantage, Lysbro Naturområde og Langsøparken, er 

arealmæssigt større og med en del andre naturtyper og jordbundsforhold.    

 

Det er blandt andet karakteristisk, at de seks ovennævnte områder med man-

ge plantearter har fugtige og våde naturtyper, hvilket omfatter forskellige na-

turarealer som kildevæld, vandløb, søer, sump, moser, tørvemoser, skovmo-

ser og sumpskove. Disse naturtyper har som følge af det fugtige og våde miljø 

mange fugtig- og vådbundsarter, som stort set ikke findes på områderne 

Gjern bakker, Kærsgård Plantage, Indelukket og Iskælderdalen, hvor der kun i 

begrænset omfang findes fugtige og våde arealer.  
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Det store antal plantearter er således især en følge af, at de fleste af undersø-

gelsesområderne arealmæssigt er ret store, og at der er mange forskellige na-

turtyper med varierende jordbunds- og fugtighedsforhold. Dette giver levemu-

ligheder for mange plantearter. Desuden er det også af betydning i Silkeborg-

området, at man her ligger på overgangen mellem de generelt næringsrige 

østjyske jorde og de mere næringsfattige vestjyske jorde, så plantearter fra 

begge landsdele findes i området, der således har en stor artsrigdom.  

  

Ved undersøgelsen er der ikke fundet nogen plantearter, som er på den dan-

ske rødliste, men en del arter som er ualmindelige eller sjældne i Midtjylland. 

Nogle af arterne er også ualmindelige eller sjældne på landsplan. Vurderingen 

af arternes status her er især sket på baggrund ”Dansk feltflora” (Hansen, 

2000), ”Den nye nordiske Flora (Mossberg & Stenberg, 2014) og ”Atlas flora 

danica” (Hartvig, 2015). Det drejer sig om følgende arter: 

 

Almindelig ulvefod 

Almindelig ulvefod er fundet med nogle få planter på et hedeareal på sand-

bund i Gjern Bakker. Arten er forholdsvis sjælden i Midtjylland og generelt 

sjælden på landsplan bortset fra dele af Jylland. 

 

Femradet ulvefod  

Femradet ulvefod er registreret med nogle få planter i en gammel nåleskov i 

Østre Kejlstrup og i et egekrat med morbund i Gjern Bakker. Arten er ret sjæl-

den i Midtjylland og generelt sjælden på landsplan. 

 

Skavgræs 

Skavgræs registreredes med store bevoksninger på vældskrænter i Funder 

Krat og fåtalligt på vældskrænter i Langsøparken. Arten er ualmindelig i 

Midtjylland og Østjylland og er ellers noget sjælden på landsplan. 

 

Kær-mangeløv  

Kær-mangeløv er fundet i kildevældsarealer i Funder Krat og Amerika Planta-

ge. Arten er ualmindelig i Midtjylland, men er i øvrigt sjælden i det øvrige land 

bortset fra Østjylland. 

 

Strudsvinge 

Strudsvinge er registreret med en del bevoksninger på fugtig mosebund i Lys-

bro Naturområde. Arten er sjælden i Midtjylland og på landsplan, men dyrkes i 

haver og forvilder sig nogle gange ud i naturen.  

 

Almindelig kambregne  

Almindelig kambregne er fundet fåtalligt i skovområder i Funder Krat, Vestre 

Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern bakker. Arten er ualmindelig i Jylland, 

men ellers sjælden i størstedelen af det øvrige land. 

 

Ene 

Ene er fundet fåtalligt i alle områderne bortset fra to områder, og vokser på 

åbne og skovdækkede arealer. Arten er forholdsvis sjælden herhjemme bort-

set fra Midt- og Vestjylland, hvor de har en spredt forekomst. 
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Pors  

Pors er registreret med en del bevoksninger i fugtige hede- og skovmoser i 

Amerika Plantage og Gjern bakker. Arten er forholdsvis ualmindelig i Jylland, 

men ellers sjælden i resten af landet. 

 

Stor vandarve  

Stor vandarve er fundet med bevoksninger i Sandemandsbæk i Funder Krat, 

Møllebæk i Lysbro Naturområde og i kildebække i Amerika Plantage. Arten er 

ualmindelig i Jylland og i øvrigt sjælden herhjemme. 

 

Smuk perikon  

Smuk perikon er registreret fåtalligt i Kærsgård Plantage, Vestre Kejlstrup, 

Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er ualmindelig i Jyl-

land og forholdsvis sjælden i det øvrige land. 

 

Rundbladet soldug 

Rundbladet soldug er fundet fåtalligt i en næringsfattig hængesæk i Amerika 

Plantage og en fugtig skovmose i Gjern Bakker. Arten er ualmindelig i Jylland 

og sjælden i resten af landet. 

 

Tyndskulpet brøndkarse 

Tyndskulpet brøndkarse registreredes med bevoksninger i Sandemandsbæk i 

Funder Bakke og i Møllebæk i Lysbro Naturområde. Arten er ualmindelig i Jyl-

land og ellers sjælden på landsplan. 

 

Klokkelyng 

Klokkelyng er registreret i næringsfattige skovmoser i Kærsgård Plantage, Ve-

stre Kejlstrup, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er 

spredt forekommende i Jylland og ualmindelig i det øvrige land. 

 

Rosmarinlyng 

Rosmarinlyng er fundet fåtalligt i en næringsfattig sø med hængesæk i Ameri-

ka Plantage og i en skovmose i Gjern Bakker. Arten er ualmindelig i Jylland og 

sjælden i resten af landet. 

 

Mose-bølle 

Mose-bølle er registreret med buske i næringsfattige skovmoser i Østre Kejl-

strup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er forholdsvis almindelig i Jyl-

land, men ellers sjælden på landsplan. 

 

Tranebær 

Tranebær er fundet i hede- og skovmoser i Funder Krat, Vestre Kejlstrup, 

Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er spredt forekom-

mende i Jylland og ret sjælden på landsplan. 

 

Liden vintergrøn 

Liden vintergrøn er registreret med nogle få planter i nåletræsbevoksninger i 

Funder Bakke, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er 

ualmindelig i Jylland og ellers forholdsvis sjælden i resten af landet. 
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Hulkravet kodriver 

Hulkravet kodriver er fundet med enkelte planter i lysåbne skovsumpe i Fun-

der Krat, Langsøparken og Amerika Plantage. Arten er ualmindelig i Midtjyl-

land, men er ellers spredt forekommende i det meste af landet. 

 

Engelsk visse 

Engelsk visse er fundet ret almindelig på hedearealer i Østre Kejlstrup, Vestre 

Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er forholdsvis udbredt i 

Jylland, men ellers ualmindelig til sjælden på landsplan. 

 

Håret visse 

Håret visse er kun registreret fåtalligt på hedearealer i Gjern Bakker. Arten er 

ualmindelig i Midt- og Vestjylland, men er ellers sjælden i resten af landet. 

 

Smalbladet timian 

Smalbladet timian er fundet på hedearealer i Funder Bakke, Kærsgård Planta-

ge, Vestre Kejlstrup, Østre Kjelstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten 

er udbredt i Jylland, men ellers ret sjælden i den øvrige del af landet. 

 

Mose-troldurt   

Mose-troldurt er fundet fåtalligt i skovmoser i Vestre Kejlstrup og Amerika 

Plantage. Arten er ualmindelig i Midtjylland og på landsplan. 

 

Slank blærerod 

Slank blærerod er registreret fåtalligt i et vandfyldt moseområde i Lysbro Na-

turområde. Arten er ualmindelig i Jylland og ellers forholdsvis sjælden i resten 

af landet. 

 

Lav skorsoner 

Lav skorsoner er fundet fåtalligt på hedearealer i Østre Kejlstrup, Amerika 

Plantage og Gjern Bakker. Arten er ualmindelig i Midtjylland og ellers forholds-

vis sjælden herhjemme bortset fra Vestjylland. 

 

Aflangbladet vandaks 

Aflangbladet vandaks er registreret i sure vandområder og grøfter i Langsø-

parken, Kærsgård Plantage og Vestre Kejlstrup. Arten er spredt forekommen-

de i Jylland, men er ellers ret sjælden i det øvrige land. 

 

Hjertebladet vandaks 

Hjertebladet vandaks er kun fundet i en sø i Vestre Kejlstrup. Arten er spredt 

forekommende i Jylland, men er ellers forholdsvis ualmindelig på landsplan.  

 

Smalbladet kæruld 

Smalbladet kæruld er registreret i hedemoser og hængesække i Langsøpar-

ken, Kærsgård Plantage, Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage 

og Gjern Bakker. Arten har en spredt forekomst på landsplan. 

 

Tue-kæruld 

Tue-kæruld er fundet med en del bevoksninger i hede- og skovmoser i Ameri-

ka Plantage og Gjern Bakker. Arten har en spredt forekomst i Jylland, men er 

ellers ualmindelig i det øvrige land. 
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Grøn star 

Grøn star er registreret med enkelte planter i en skovmose i Vestre Kjelstrup. 

Arten er ualmindelig i Midtjylland og det øvrige land. 

 

Langakset star 

Langakset star er fundet fåtalligt i ellesumpe i Funder Krat og Amerika Planta-

ge. Arten er ualmindelig på landsplan. 

 

Stjerne-star 

Stjerne-star er registreret i hede- og skovmoser i Funder Bakke, Kærsgård 

Plantage, Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup og Amerika Plantage. Arten er ual-

mindelig herhjemme. 

 

Trindstænglet star 

Trindstænglet star er fundet fåtalligt i skovmoser og hængesække i Funder 

Krat, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er ualmindelig på landsplan. 

 

Kalmus 

Kalmus har enkelte bevoksninger langs Lyså i Lysbro Naturområde. Arten er 

spredt forekommende i vandområder herhjemme. 

 

Kær-mysse  

Kær-mysse er fundet med en del bevoksninger i et vandfyldt moseareal i Lys-

bro Naturområde. Arten er ualmindelig på landsplan. 

 

Firblad 

Firblad er registreret med enkelte planter i elle-askesumpe i Funder Krat og 

Langsøparken. Arten er ualmindelig i Midtjylland, men er ellers forholdsvis 

sjælden herhjemme bortset fra Østjylland. 

 

Maj-gøgeurt   

Maj-gøgeurt er fundet med enkelte planter et enkelt sted på overgangen mel-

lem tørvemose og eng i Funder Krat. Arten er ualmindelig på landsplan. 

 

Skov-hullæbe 

Skov-hullæbe registreredes med nogle få planter i løvskoven i Vestre Kjel-

strup. Arten er ualmindelig i Midtjylland og den østlige del af Jylland, men er 

ellers sjælden i den øvrige del af landet. 

 

Skov-gøgelilje 

Skov-gøgelilje er fundet med enkelte planter på et hedeareal i Vestre Kejl-

strup. Arten er ualmindelig på landsplan.  
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5.2 Mosser  

 

Ved undersøgelsen er der registreret 90 arter af mosser, tabel 2. I oversigten 

er anført det latinske og danske navn, idet nogle af mosarterne har flere dan-

ske navne og giver anledning til en del artsforvirring. Med stjerne er anført in-

dikatorarter for lang tids uafbrudt skovdrift, og som anvendes i forbindelse 

med den nationale overvågning af skovhabitat-typer (Fredshavn m.fl., 2012).  

 

Desuden er der i tabellen anført i hvor mange af de 10 undersøgte skovområ-

der, som arten er fundet i. Den enkelte arts forekomst i skovområderne frem-

går af bilag 2. 

 

Mosart (latinsk navn) Mosart (dansk navn) Antal områder 

Amblystegium serpens Almindelig krybmos 4 

Aulacomnium androgynum Kugle-filtmos 7 

Aulacomnium palustre Almindelig filtmos 7 

Atrchum undulatum Bølget katrinemos 8 

Brachythecium albicans Hvidlig kortkapsel 2 

Brachythecium rivulare Væld-kortkapsel 7 

Brachythecium rutabulum Almindelig kortkapsel 10 

Brachythecium salebrosum Skov-kortkapsel 6 

Brachythecium velutinum Fløjl-kortkapsel 9 

Bryum pseudotriquetrum Nedløbende bryum 5 

Bryum sp.  Bryum sp. 6 

Calliergon cordifolium Almindelig skebladmos 2 

Calliergonella cuspidata Spids spydmos 7 

Campylopus flexuosus Filtet bredribbe 5 

Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe 3 

Ceratodon purpureus Rød horntand 3 

Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb 7 

Chiloscyphus profundus Forskelligbladet kamsvøb 4 

Cirriphyllum piliferum Almindelig penselmos 4 

Climacium dendroides Stor engkost 5 

Dicranella heteromalla Almindelig fløjlsmos 3 

Dicranum bonjeanii Kær-kløvtand 3 

Dicranum majus Stor kløvtand 7 

Dicranum polysetum Bølgebladet kløvtand 4 

Dicranum scoparium Almindelig kløvtand 10 

Drepanocladus aduncus Kær-seglmos 4 

Drepanocladus fluitans Vand-seglmos 2 

Eurhynchium striatum Stribet næbmos 3 

Fontinalis antipyretica Almindelig kildemos 2 

Homalothecium sericeum* Kruset silkemos 8 

Hylocomium splendens Almindelig etagemos 7 
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Mosart (latinsk navn) Mosart (dansk navn) Antal områder 

Hypnum cupressiforme Almindelig cypresmos 10 

Isothecium myosuroides* Slank stammemos 10 

Isothecium alpecuroides* Stor stammemos 7 

Lepidozia reptans Krybende fingermos 6 

Leptodictyum riparium Stor pytmos 6 

Leucobryum glaucum Almindelig hvidmos 3 

Leucobryum juniperoideum Lille hvidmos 6 

Marchantia polymorpha Almindelig lungemos 2 

Metzgeria furcata Almindelig gaffelløv 10 

Neckera complanata* Almindelig fladmos 8 

Mnium hornum Brunfiltet stjernemos 10 

Orthodicranum montanum Tæt tyndvinge 5 

Orthotrichum sp. Furehætte sp. 4 

Orthotrichum affine Almindelig furehætte 5 

Orthotrichum speciosum Kortstribet furehætte 7 

Oxyrrhynchium praelongum Forskelligbladet vortetand 10 

Oxyrrhynchium schleicheri Vredet vortetand 1 

Oxyrrhynchium swartzii Ler-vortetand 2 

Pellia epiphylla Enbo ribbeløv 4 

Pellia sp. Ribbeløv sp. 1 

Plagiochila asplenioides ssp. asplenoides*  Radeløv-hindeblad 5 

Plagiochila asplenioides ssp. porelloides Liden hindeblad 3 

Plagiomnium affine Fælled-krybstjerne 2 

Plagiomnium elatum Raslende krybstjerne 2 

Plagiomnium ellepticum Mose-krybstjerne 3 

Plagiomnium medium Stor krybstjerne 2 

Plagiomnium undulatum Bølget krybstjerne 6 

Plagiothecium curvifolium Gran-tæppemos 4 

Plagiothecium denticulatum Almindelig tæppemos 7 

Plagiothecium undulatum Bølget tæppemos 9 

Platyhypnidium riparoides Robust strømmos 2 

Pleurozium schreberi Trind fyrremos 7 

Pohlia nutans Almindelig nikkemos 5 

Polytrichastrum formosum Skov-jomfrukapsel 10 

Polytrichum commune Almindelig jomfruhår 6 

Polytrichum juniperinum Ene-jomfruhår 3 

Ptilidium ciliare Almindelig frynsemos 3 

Rhizomnium punctatum Almindelig bredblad 4 

Rhytidiadelphus loreus* Ulvefod-kransemos 7 

Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos 10 

Rhytidiadelphus triquetrus Stor kransemos 7 
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Mosart (latinsk navn) Mosart (dansk navn) Antal områder 

Riccia fluitans Flydende stjerneløv 2 

Sanionia uncinata Stribet krogblad 5 

Scleropodium purum Hulbladet fedtmos 10 

Sphagnum angustifolium Rødgrenet tørvemos 3 

Sphagnum auriculatum Rødbrun tørvemos 3 

Sphagnum cuspidatum Pjusket tørvemos 2 

Sphagnum fallax Brodspids-tørvemos 7 

Sphagnum fimbriatum Frynset tørvemos 4 

Sphagnum flexuosum Kuplet tørvemos 1 

Sphagnum inundatum Stump tørvemos 4 

Sphagnum magellanicum Rød tørvemos 1 

Sphagnum palustre Almindelig tørvemos 8 

Sphagnum papillosum Sod-tørvemos 2 

Sphagnum russowii Spraglet tørvemos 1 

Sphagnum squarrosum Udspærret tørvemos 4 

Sphagnum teres Trindgrenet tørvemos 3 

Thuidium tamariscinum Pryd-bregnemos 6 

Trichocolea tomentella Bleg dunmos 1 

 

Tabel 2. 

Mosarter ved undersøgelsen af de 10 skovområder i Silkeborg Kommune, marts-

december 2015. I alt blev der registreret 90 arter af mosser. Der er anført antallet af 

skovområder, hvor arten er fundet. * = indikatorart for lang og uafbrudt skovdrift, og 

som anvendes i forbindelse med den nationale overvågning af skov-habitattyper.  

 

Alle de 10 undersøgte skovområder har arealer med en lang og uafbrudt forst-

lig drift, og der er fundet de fleste af de indikatorarter af mosser, som benyt-

tes ved den nationale NOVANA-overvågning (Fredshavn m.fl., 2012; Rune 

m.fl., 2007). Det omfatter følgende seks arter, som typisk findes i gamle løv-

skove med gode vækstforhold, især i gamle bøgeskove: 

 

Kruset silkemos (Homalothecium sericeum) 

Mos der især findes på gamle stammer og dødt ved af bøg. Arten blev fundet 

på bøgetræer i 8 af områderne.  

 

Slank stammemos (Isothecium myosuroides) 

Mos som typisk findes på gamle stammer af bøg. Arten blev fundet på bøge-

træer i 10 af områderne.   

 

Stor stammemos (Isothecium alpecuroides) 

Mos der oftest findes på gamle stammer af bøg, især ved foden af disse og på 

trærødder. Arten blev fundet på bøgetræer i 7 af områderne. 

 

Almindelig fladmos (Neckera complanata) 

Mos der typisk vokser på den nederste del af gamle bøgestammer. Arten blev 

fundet på bøgetræer i 8 af områderne.  
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Radeløv-hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. asplenoides) 

Mos der typisk findes på fugtige steder som i aske-ellesumpe. Arten blev fun-

det i skovsumpe i 5 af områderne. 

 

Ulvefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus) 

Mos der typisk vokser på både jord, sten og dødt ved. Arten blev fundet i 7 af 

områderne.  

 

I de undersøgte skovområder findes en række arter af mos, som er almindeli-

ge i gammel bøge- og egeskov. Disse arter vokser således enten på gamle 

stammer, dødt ved eller på skovbunden. Da størstedelen af skovene består af 

bøge- og egeskov på morbund, er de derfor i høj grad karakteristiske for den-

ne naturtype, men de findes også for flere af arternes vedkommende i bøge- 

og egeskov på muldbund. Desuden vokser en del af arterne også i nåleskov. 

Det omfatter følgende arter, som er fundet i alle 10 skovområder: 

 

 Almindelig kortkapsel (Brachythecium rutabulum) 

 Almindelig kløvtand (Dicranum scoparium) 

 Slank stammemos (Isothecium myosuroides) 

 Almindelig cypresmos (Hypnum cupressiforme) 

 Almindelig gaffelløv (Metzgeria furcata) 

 Brunfiltet stjernemos (Mnium hornum) 

 Forskelligbladet vortetand (Oxyrrhynchium praelongum) 

 Skov-jomfrukapsel (Polytrichastrum formosum) 

 Plæne-kransemos (Rhytidiadelphus squarrosus) 

 Hulbladet fedtmos (Scleropodium purum) 

 

Udbredelsen af de ca. 630 danske mosarter er ikke detaljeret kendt for mange 

arter. Der er dog nogle af de fundne arter og slægter ved undersøgelsen, som 

er ualmindelige eller forholdsvis sjældne på landsplan. Det hænger blandt an-

det sammen med, at de er knyttet til særlige naturtyper, herunder især fugti-

ge typer af moser og sumpskove. Det omfatter bl.a. følgende: 

 

Stor krybstjerne (Plagiomnium medium) 

Stor krybstjerne fandtes med en del bevoksninger i væld- og sumpskovarealer 

i Langsøparken og i Funder Krat. Arten er forholdsvis sjælden på landsplan og 

er tilsyneladende ikke tidligere registreret fra Silkeborg-området. 

 

Bleg dunmos (Trichocolea tomentella) 

Bleg dunmos blev fundet fåtalligt voksende i det store kildevæld og langs kil-

debækken i den nordligste del af undersøgelsesområdet i Amerika Plantage. 

Arten er forholdsvis sjælden på landsplan. 

 

Lille hvidmos (Leucobryum juniperiodeum) 

Lille hvidmos registreredes fåtalligt med små tuebevoksninger i bøge- og ege-

skoven i Funder Krat, Lysbro Naturområde, Indelukket, Østre Kejlstrup, Ame-

rika Plantage og Gjern Bakker. Arten er forholdsvis sjælden her i landet. 

 

Nedløbende bryum (Bryum pseudotriquetrum) 

Nedløbende bryum voksede fåtalligt på væld-, mose- og sumpskovsarealer i 

Funder Krat, Langsøparken, Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup og Amerika Plan-

tage. Arten er ualmindelig herhjemme.   
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Sylspidset kamsvøb (Chiloscyphus coadunatus) 

Sylspidset kamsvøb fandtes i skovbevoksede tørvemoser med gamle træstub-

be i Funder Krat, Langsøparken, Kærsgård Plantage, Vestre Kejlstrup, Østre 

Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er relativ ualmindelig.  

 

Forskelligbladet kamsvøb (Chiloscyphus profundus) 

Forskelligbladet kamsvøb voksede især på gamle træstød i Funder Krat, Østre 

Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er forholdsvis ualmindelig 

på landsplan. 

 

Enbo ribbeløv (Pellia ephiphylla)  

Enbo ribbeløv fandtes med enkelte bevoksninger i væld- og sumpskovarealer i 

Funder Krat, Langsøparken, Kærsgård Plantage og Amerika Plantage. Arten er 

ualmindelig på landsplan. 

 

Liden hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. porelloides) 

Liden hindeblad blev fundet med en del bevoksninger på arealer med kilde-

væld og sumpskov i Funder Krat, Langsøparken og Amerika Plantage. Arten 

har en spredt forekomst og er ualmindelig herhjemme. 

 

Radeløv-hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides) 

Radeløv-hindeblad var fåtalligt tilstede på arealer med sumpskov og skovbe-

vokset tørvemose i Funder Krat, Langsøparken, Vestre Kejlstrup, Østre Kejl-

strup og Amerika Plantage. Arten er ualmindelig på landsplan. 

 

Tørvemosarter (Sphagnum sp.) 

Der blev registreret 13 arter af tørvemoser, som alle er mere eller mindre 

ualmindelige på landsplan, da de er knyttet til ualmindelige naturarealer som 

hedemoser, højmoser og skovsumpe. Disse naturtyper har næringsfattige og 

sure jordbunds- og vandforhold. Der blev fundet tørvemosser i 8 ud af de 10 

undersøgte skovområder, og det var således kun i to områder Iskælderdalen 

og indelukket, at der ikke blev fundet tørvemos, jf. bilag 2. 

 

Af disse tørvemosser er følgende arter forholdsvis ualmindelige: rødgrenet tør-

vemos (Sphagnum angustifolium), rødbrun tørvemos (Sphagnum auricula-

tum), Pjusket tørvemos (Sphagnum cuspidatum), kuplet tørvemos (Sphagnum 

angustifolium), rød tørvemos (Sphagnum magellanicum), sod-tørvemos 

(Sphagnum papillosum), spraglet tørvemos (Sphagnum russowii) og trindgre-

net tørvemos (Sphagnum teres).  

 

I tabel 3 er anført antallet af fundne mosarter i hvert af de 10 undersøgte 

skovområder. I bilag 2 findes en oversigt over, hvilke arter som er fundet i de 

enkelte områder. 
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Skovområde Antal mosarter 

Amerika Plantage 70 

Funder Krat 70 

Østre Kjelstrup 57 

Vestre Kjelstrup 52 

Gjern Bakker 54 

Langsøparken 43 

Kærsgård Plantage 40 

Lysbro Naturområde 31 

Indelukket 25 

Iskælderdalen 15 

Alle 10 områder 88 

 

Tabel 3. 

Antallet af fundne mosarter ved undersøgelsen af de 10 skovområder i Silkeborg Kom-

mune, marts-december 2015.   

 

Antallet af mosarter for de undersøgte skovområder ligger i intervallet 15-70 

arter. Der blev fundet flest arter i Amerika Plantage og Funder Krat med 70 ar-

ter, mens der var færrest arter i Iskælderdalen og Indelukket med henholdsvis 

15 og 25 arter. De øvrige seks områder havde fra 31 til 57 arter. De store for-

skelle i antallet af mosarter skyldes især en forskel i områderne størrelse og i 

mængden af naturtyper.  

 

Det er især karakteristisk, at områder med mange arter har fugtige og våde 

naturtyper, hvilket bl.a. omfatter forskellige typer af kildevæld, vandløb, mo-

ser, tørvemoser og sumpskove. Disse naturtyper har som følge af det fugtige 

miljø mange mosarter. Således har de to mest artsrige områder, Amerika 

Plantage og Funder Krat, alle disse naturtyper, mens de to artsfattigste områ-

der, Iskælderdalen og Indelukket, ikke har nogen fugtige og våde naturtyper.  

 

For områder med mange mosarter gælder, at de ud over fugtige naturtyper 

også har tørre naturtyper i form af overdrev og hede, hvor der vokser en ræk-

ke typiske arter af mos. Desuden har flere af områderne med mange mosarter 

også betydelige arealer med nåleskov eller blandingsskov, og dette tørre til 

halvfugtige miljø rummer også en del mosarter. Modsat består Iskælderen 

næsten udelukkende af løvskov, så der kun er ret få mosarter.   
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5.3 Svampe  

 

Ved undersøgelsen er der registreret 188 arter af svampe, bilag 3. I tabel 4 er 

anført antallet af fundne svampearter i de 10 undersøgte skovområder, og i bi-

lag 3 findes en en oversigt over arternes forekomst i de enkelte områder.  

 

Skovområde Antal svampearter 

Funder Krat 131 

Amerika plantage 129 

Østre Kjelstrup 118 

Gjern Bakker 112 

Vestre Kjelstrup 84 

Indelukket 81 

Langsøparken 76 

Lysbro Naturområde 75 

Kærsgård Plantage 49 

Iskælderdalen 39 

Alle 10 områder 188 

 

Tabel 4. 

Antallet af fundne svampearter ved undersøgelsen af de 10 skovområder i Silkeborg 

Kommune, marts-december 2015.   

 

Der er fire af områderne, der har et højt antal svampearter, hvilket omfatter 

Funder Krat, Amerika Plantage, Østre Kjelstrup og Gjern Bakker. I disse områ-

der blev der fundet fra 112 til 131 arter. Fire af områderne har et et moderat 

højt antal arter, Vestre Kjelstrup, Indelukket, Langsøparken og Lysbro Natur-

område, hvor der blev registreret fra 75 til 84 arter. De to sidste områder 

havde kun et moderat antal svampearter, idet der i Kærsgård Plantage blev 

registreret 49 arter og i Iskælderdalen 39 arter. 

 

Forskellen i antallet af svampearter mellem områderne skyldes især en bety-

delig forskel i områdernes størrelse og antallet af forskellige naturtyper i de 

enkelte områder. Iskælderdalen med færrest arter er således det mindste om-

råde, og der findes næsten udelukkende kun naturtypen løvskov, mens områ-

derne med fleste arter har et større areal og en del naturtyper. Desuden er det 

af væsentlig betydning, i hvilket omfang der findes gammel skov og dødt ved.    

 

Undersøgelsen af svampe har især været koncentreret om at registrere de 

vedboende svampe, som findes på dødt ved i form af bl.a. gamle træstammer, 

tykke grene og træstød samt på gamle veterantræer. Gammel løv- og nåle-

skov har som regel mange vednedbrydende svampearter, og forekomsten af 

disse svampearter er normalt et udtryk for, at der er gammel løv- eller nåle-

skov, og at der har været uafbrudt skovdrift gennem mange år. 

 

I tabel 5 er anført de indikatorarter af svampe, som bruges i den statslige NO-

VANA-overvågning af skov-habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen i 

de 10 skovområder. Forekomsten af hovedparten af disse arter er generelt et 

udtryk for, at der er gammel løvskov med en del dødt ved. 

  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 29/391  

 

Svampeart i gammel skov  
Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Rødmende læderporesvamp X X X X - X X X X X 

Grov kulskorpe X X - X X - X X - - 

Tøndersvamp X X X X X X X X X X 

Randbæltet hovporesvamp X X X X X X X X X X 

Flad laksporesvamp X - X - X X X X X X 

Stiv ruslædersvamp X X X X X X X X X X 

Elle-spejlporesvamp X X X X - - X X X X 

Birkeporesvamp X X X X X - X X X X 

Samlet antal arter 8 7 7 7 6 5 8 8 7 7 

 

Tabel 5. 

Fundne indikatorarter af træboende svampe ved undersøgelsen af de 10 skovområder i 

Silkeborg Kommune, marts-december 2015. Forekomsten af svampearterne er udtryk 

for, at der er gammel skov, og de anvendes i den nationale NOVANA-overvågning af 

skovhabitat-typer (Rune m.fl., 2007). 

 

Der er fundet 8 ud af de 12 vedboende svampearter, som ofte vokser i gam-

mel løvskov og sumpskov. Der er registreret flest svampearter, 7-8 arter, i de 

otte af områderne, som både har løvskov, sumpskov og skovmose, idet nogle 

af svampearterne især findes i våde skovtyper. Det omfatter Funder Krat, Lys-

bro Naturområde, Langsøparken, Kærsgård Plantage Vestre Kjelstrup, Østre 

Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. I Indelukket og Iskælderdalen, 

hvor der ikke er våde skovarealer, er der kun fundet 5-6 indikatorarter. Der er 

således gammel løvskov i alle de undersøgte skovområder. 

 

Rødmende læderporesvamp er fundet fåtalligt på døde og stående træer af 

rød-el på arealer med sumpskove og skovmose. Arten er fundet i 9 af områ-

derne, og den er således udbredt, men ikke særlig hyppig. 

 

Grov kulskorpe er fortrinsvis fundet på døde træstammer af gamle bøgetræer, 

som er artens foretrukne levested. Arten er registreret fåtallig til almindelig i 6 

af områderne og er således forholdsvis udbredt. 

 

Tøndersvamp er fundet almindeligt både i løvskov, sumpskov og skovmose på 

især døde eller gamle træer af bøg og rød-el. Arten er registreret i alle 10 om-

råder, og er den mest udbredte og almindeligste af svampearterne. 

 

Randbæltet hovporesvamp er fundet i løvskov, nåleskov og sumpskov på æl-

dre og døde træer af grantræer, bøg, rød-el og birk. Arten er fundet fåtalligt til 

almindelig i alle de 10 områder og er således ret udbredt. 

 

Flad laksporesvamp er fundet i løvskove på døde stammer, tykke grene og 

gamle stød af løvtræer, især af bøg. Den er forholdsvis udbredt, idet den er 

registreret spredt i 8 af områderne.  

 

Stiv ruslædersvamp er fundet spredt i løvskovene på især gamle og døde stød, 

stammer og grene af eg, men også af bøg. Arten er registreret i alle de 10 

områder og er således ret udbredt. 
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Elle-spejlporesvamp er ret almindelig i de områder, som har gammel elle-

sump, hvor den hovedsagelig voksede på døde stammer og højstubbe af rød-

el. Arten er ret udbredt, idet den er fundet i 8 af områderne. 

 

Birkeporesvamp er fundet ret almindelig i løvblandingsskov, skovsumpe og 

skovmoser på gamle og døde træer af birk, som den er specifikt knyttet til. Ar-

ten er fundet i 9 af områderne og er således ret udbredt. 

 

Ud over disse otte indikatorarter er der også fundet en række andre svampe-

arter, som mere eller mindre også er typiske for gammel skov. Det gælder 

bl.a. følgende seks arter: 

 

Skorpe-ildporesvamp er fundet fåtalligt i 6 områder, Kærsgård Plantage, Inde-

lukket, Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. 

Den vokser især på stammer og grene af løvtræer, især eg. 

 

Blomme-ildporesvamp findes næsten udelukkende på træer af stenfrugtfamili-

en, og den er registreret på enkelte gamle træer af mirabel i Vestre Kejlstrup 

og Østre Kejlstrup.  

 

Porcelænshat vokser på stammer og grene af døende eller nyligt døde løvtræ-

er, og den findes især på bøg. Den er fundet i alle områder bortset fra Vestre 

Kejlstrup og Østre Kejlstrup.   

 

Grøn fluesvamp er fundet i alle områder bortset fra Kærsgård Plantage og 

Amerika Plantage. Arten er dødelig giftig, og den vokser især i løvskove i nær-

heden af bøg og eg.  

 

Punktstokket indigo-rørhat er registrere med enkelte individer i Funder Krat, 

Langsøparken, Iskælderdalen, Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten vok-

ser i løvskov, især forblæste bøgeskove. 

 

Sommer-rørhat vokser i bøge- og egeskove, og den er fundet fåtalligt i løv-

skove i Funder Krat, Vestre Kejlstrup og Gjern Bakker. 

 

Herudover er fundet en lang række andre svampearter, som er mere eller 

mindre karakteristiske for gammel løv- og nåleskov. De fleste af de registrere-

de svampearter i de otte områder i og nær Silkeborg er typiske for leret- og 

sandet morbund i løvskove, men der findes også en del arter for den mere 

næringsrige muldbund i bøgeskove og tørvebund i skovmoser. De to områder 

vest for Gjern har især svampearter for sandet morbund, men der findes også 

ret mange svampearter for tørvebund i sump- og skovmoser. 

 

Ved undersøgelsen har der været fokus på at registrere de vedborende og iøj-

nefaldende større svampearter, og der har i mindre grad været fokus på de 

små jordboende eller træboende svampearter, hvoraf der er hundrevis af ar-

ter. Af de registrerede svampearter er en del af arterne ualmindelige på lands-

plan eller i Midtjylland, og de undersøgte områder er næsten alle lokaliter med 

en ret stor artsrigdom af svampe.    
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5.4 Laver 

 

Ved undersøgelsen er der registreret 56 lavarter, bilag 4. I tabel 6 er anført 

antallet af fundne arter i hvert af de 10 undersøgte skovområder. I bilag 4 fin-

des en oversigt over, hvilke lavarter som er fundet i de enkelte områder. 

 

Skovområde Antal lavarter 

Gjern Bakker 44 

Funder Krat 35 

Østre Kejlstrup 34 

Amerika Plantage 33 

Vestre Kejlstrup 26  

Lysbro Naturområde 23 

Langsøparken 20 

Indelukket 19 

Kærsgård Plantage 18 

Iskælderdalen 12 

Alle 10 områder 56 

 

Tabel 6. 

Antallet af fundne lavarter ved undersøgelsen af de 10 skovområder i Silkeborg Kom-

mune, marts-december 2015.   

 

Der er fundet flest lavarter i Gjern Bakker med 44 arter, men der er også fun-

det en del lavarter i Funder Krat, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Vestre 

Kejlstrup med 26 til 35 arter. Det er alle store områder som ud over gammel 

løv- og nåleskov har en del andre naturtyper. I Lysbro Naturområde, Langsø-

parken, Indelukket og Kærsgård Plantage er der fundet 18-23 lavarter, mens 

der er fundet 12 arter i Iskælderdalen, hvor der kun er løvskov. 

 

Nogle af de registrerede arter er sjældne eller ualmindelige her i landet, hvil-

ket blandt andet hænger sammen med, at mange af lavarterne ikke tåler luft-

forurening og luft med et højt indhold af kvælstof. I Søchting og Alstrup 

(2008) er der 10 af de fundnearter, der er vurderet til at være sjældne eller 

ualmindelige. Der er 4 af disse arter, som er på rødlisten:   

 

Almindelig slørkantlav (Theletrema lepadinum) 

Arten vokser fortrinsvis på glat bark af løvtræer, og det omfatter især bøg. 

Den er fundet på nogle få bøgestammer i Indelukket, Vestre Kejlstrup og Østre 

Kejlstrup. Arten er sjælden på landsplan og med på rødlisten som ”sårbar”. 

 

Kruset skjoldlav (Peltigera praetextata) 

Den er fundet meget fåtalligt i Amerika Plantage og Gjern Bakker på steder 

med sandet morbund, mosbevoksninger og skov. Arten er sjælden her i lan-

det, og den er med på rødlisten som ”sårbar”. 

 

Tynd skjoldlav (Peltigera membranacea) 

Tynd skjoldlav er registreret fåtalligt et enkelt sted på sandet og skovbevokset 

morbund i Amerika Plantage. Arten er forholdsvis sjælden på landsplan, og 

den er med på rødlisten som ”næsten truet”.  
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Kølle-skållav (Melanohalea exasperata) 

Arten vokser fortrinsvis på stammer af løvtræer, og den er fundet fåtalligt på 

egetræer i Amerika Plantage og Gjern Bakker. Arten er relativ sjælden her-

hjemme, og på rødlisten er den med som ”næsten truet”. 

 

Ud over de 4 ovennævnte lavarter på rødlisten er der fundet 6 andre arter, 

som er forholdsvis ualmindelige på landsplan. Det omfatter følgende arter: 

 

Bleggrøn bægerlav (Cladonia fimbriata) 

Arten er fundet fåtalligt på hedearealer i Kærsgård Plantage og mere talrigt på 

arealer med likenhede i Amerika Plantage og Gjern Bakker. Artens foretrukne 

levested er hede med sandet morbund. Ualmindelig på landsplan.  

 

By-snosporelav (Scoliciosporum chlorococcum) 

Den er registreret på løvtræer i Funder Krat, Lysbro Naturområde, Langsøpar-

ken og Gjern Bakker. Arten er ualmindelig på landsplan, men er under spred-

ning da den kan tåle luftforurening.  

 

Hunde-skjoldlav (Peltigera canina) 

Arten er fundet spredt på sandede arealer på lysåbne steder både uden og in-

den for skoven i Funder Krat, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bak-

ker. Den er forholdsvis ualmindelig på landsplan. 

 

Småskællet muslingelav (Hypocenomyce scalaris) 

Den er fundet nogle få steder på den nederste del af træstammer af fyr og 

birk i Østre Kejlstrup og Gjern Bakker. Arten er forholdsvis ualmindelig på 

landsplan, men er under spredning. 

 

Stor grenlav (Ramalina fraxinea)   

Arten er fåtalligt registreret på enkelte egetræer i Gjern Bakker. Arten har tid-

ligere været almindelig, men er nu ualmindelig på landsplan, da den er følsom 

over for luftforurening. 

 

Åben prikvortelav (Pertusaria hymenea) 

Den er fundet fåtalligt på bøgetræer i Funder Krat, Lysbro Naturområde og Ve-

stre Kejlstrup. Arten er ualmindelig på landsplan, men er under langsom 

spredning, da den tåler en vis luftforurening. 

 

Der er fundet flest lavarter på træarter med en furet og knudret bark, og især 

er der fundet mange arter på egetræer. Her vokser bl.a. mange bladformede 

laver, dvs. de ligger henad barken, samt buskformede laver, dvs. de vokser ud 

i luften. Hos træarter med mere glat bark som bøg, er der i højere grad skor-

peformede bevoksninger af laver, dvs. belægninger på stammen. Der er gene-

relt registreret flere lavarter på egetræer end på bøgetræer. 
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5.5 Fugle  
 

Ved undersøgelsen er der registreret 84 arter af ynglefugle, tabel 7. I oversig-

ten er arterne samlet i fuglegrupper, og der er anført i hvor mange af de 10 

undersøgte skovområder, som arten er fundet ynglende samt deres status på 

landsplan. Antallet af ynglefugle i de enkelte skovområder fremgår af bilag 5. 

 
Ynglefugleart Antal skovområder Status på landsplan 

Lappedykkere:   

Lille lappedykker 1 Ualmindelig 

Gæs:   

Grågås 1 Almindelig 

Ænder:   

Gravand 1 Ret almindelig 

Gråand 2 Almindelig 

Rovfugle:   

Musvåge 1 Ualmindelig 

Spurvehøg 2 Ualmindelig 

Duehøg 1 Sjælden 

Fasanfugle:   

Agerhøne 1 Ret almindelig 

Fasan 8 Almindelig 

Vandhøns:   

Vandrikse 1 Ret almindelig 

Blishøne 3 Almindelig 

Grønbenet Rørhøne 3 Almindelig 

Vadefugle:   

Skovsneppe 1 Sjælden 

Duer:   

Huldue 2 Ualmindelig 

Ringdue 10 Meget almindelig 

Gøge:   

Gøg 6 Ret almindelig 

Ugler:   

Natugle 2 Almindelig 

Skovhornugle 2 Ualmindelig 

Natravne:   

Natravn 1 Sjælden 

Isfugle:   

Isfugl 1 Sjælden 

Spætter:   

Sortspætte 2 Sjælden 

Grønspætte 1 Sjælden 

Stor flagspætte 10 Almindelig 

Lærker:   

Sanglærke 6 Almindelig 

Svaler:   

Bysvale  Almindelig 

Landsvale 4 Almindelig 

Pibere: 5  

Skovpiber  Almindelig 
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Ynglefugleart Antal skovområder Status på landsplan 

Vipstjerter:   

Hvid vipstjert 10 Almindelig 

Gærdesmutter:   

Gærdesmutte 10 Meget almindelig 

Jernspurve:   

Jernspurv 10 Almindelig 

Drosselfugle:   

Rødhals 10 Almindelig 

Nattergal 4 Ret almindelig 

Rødstjert 10 Almindelig 

Bynkefugl 4 Ret almindelig 

Sangdrossel 10 Almindelig 

Misteldrossel 6 Ret almindelig 

Solsort 10 Meget almindelig 

Sangere:   

Munk 10 Meget almindelig 

Havesanger 10 Almindelig 

Gærdesanger 10 Almindelig 

Tornsanger 10 Almindelig 

Sivsanger 1 Ret almindelig 

Rørsanger 2 Almindelig 

Græshoppesanger 1 Ualmindelig 

Kærsanger 7 Ret almindelig 

Gulbug 10 Almindelig 

Løvsanger 10 Almindelig 

Skovsanger 6 Ualmindelig 

Gransanger 10 Almindelig 

Fuglekonger:   

Fuglekonge 10 Almindelig 

Fluesnappere:   

Grå fluesnapper 6 Ret almindelig 

Broget fluesnapper 9 Ret almindelig 

Mejser:   

Musvit 10 Meget almindelig 

Blåmejse 10 Almindelig 

Topmejse 10 Ret almindelig 

Sumpmejse 10 Almindelig 

Sortmejse 9 Almindelig 

Halemejser:   

Halemejse 9 Ret almindelig 

Spætmejser:   

Spætmejse 10 Almindelig 

Træløbere:   

Træløber 10 Almindelig 

Korttået træløber 4 Ualmindelig 

Tornskader:   

Rødrygget tornskade 4 Ualmindelig 

Kragefugle:   

Husskade 10 Almindelig 
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Ynglefugleart Antal skovområder Status på landsplan 

Skovskade 10 Ret almindelig 

Allike 7 Almindelig 

Råge 3 Almindelig 

Krage 10 Almindelig 

Ravn 1 Ualmindelig 

Stære:   

Stær 10 Almindelig 

Spurve:   

Gråspurv 6 Almindelig 

Skovspurv 10 Almindelig 

Finker:   

Bogfinke 10 Meget almindelig 

Tornirisk 7 Almindelig 

Lille gråsisken 7 Ualmindelig 

Grønsisken 7 Ret almindelig 

Stillits 10 Ret almindelig 

Grønirisk 10 Almindelig 

Dompap 10 Ret almindelig 

Kernebider 10 Ret almindelig 

Lille korsnæb 6 Ualmindelig 

Værlinger:   

Rørspurv 4 Almindelig 

Gulspurv 8 Almindelig 

Kornværling 2 Ret almindelig 

 

Tabel 7. 

Ynglefuglearter ved undersøgelsen af de 10 skovområder i Silkeborg Kommune, marts-

august 2015. I alt blev der registreret 84 arter af ynglefugle. Der er anført antallet af 

skovområder, hvor arten er fundet ynglende og artens status på landsplan.  

 

Der er ingen af de registrerede arter, som er på den danske rødliste med true-

de og sjældne arter. En del af arterne er imidlertid ualmindelige eller forholds-

vis sjældne ynglefugle, der har en spredt udbredelse herhjemme. Det omfatter 

især duehøg, skovsneppe, huldue, skovhornugle, sortspætte, grønspætte, 

græshoppesanger, korttået træløber, ravn, lille gråsisken og lille korsnæb. 

 

I forhold til EU er natravn, isfugl og rødrygget tornskade omfattet af bilag 1 

under Fuglebeskyttelsesdirektivet. Det er således arter som indgår i udpeg-

ningsgrundlaget for EU-habitatområderne, og som Danmark er forpligtiget til 

at beskytte og sikre egnede levesteder for. I det følgende er kort omtalt de 

ovennævnte arter i den rækkefølge, som de er opført i oversigten. 

 

Duehøg 

Arten har en spredt forekomst herhjemme, og den yngler fortrinsvis i større 

skove, hvor den anbringer sin rede i en grenkløft i gamle træer. Ved undersø-

gelsen blev den kun fundet ynglende med et enkelt par i Gjern Bakker. 
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Skovsneppe 

Skovsneppe er ualmindelig som ynglefugl her i landet, hvor den yngler i skove 

med åbne lysninger. Arten blev registreret med et enkelt par i Gjern bakker, 

hvor der findes nåle- og løvskov samt åbne hedearealer.   

 

Huldue  

Hulduen er en hulerugende art, der hovedsagelig yngler i løvskove, hvor der 

findes huler i gamle træer. Ved undersøgelsen blev den registreret med et en-

kelt ynglepar i bøgeskoven i Funder Krat og Vestre Kejlstrup. 

 

Skovhornugle 

Spredt forekommende ugleart, som især yngler i nåletræsplantager, hvor den 

ofte benytter gamle reder fra krager og rovfugle. Arten blev registreret med et 

enkelt ynglepar i nåletræsbeplantninger i Amerika Plantage og Gjern Bakker. 

 

Natravn 

Nataktiv art som især yngler i fyrretræsplantager, hvor reden dog anbringes 

på jorden. Arten yngler hovedsagelig i nåletræsplantagerne i Jylland, og ved 

undersøgelsen blev den registreret med et ynglepar i Gjern Bakker. 

 

Isfugl 

Fåtallig ynglefugl her i landet, hvor den har sin hovedudbredelse i Midt- og 

Østjylland. Arten fouragerer i vandområder, og ved undersøgelsen blev den 

kun fundet med et par ved Lyså i området Lysbro Naturområde. 

 

Sortspætte 

Sortspætte har en spredt forekomst her i landet, og har en af sine hovedud-

bredelser i Midtjyllands skove. Med sit kraftige næb laver den en redehule i 

gamle træer. Arten ynglede med et par i Funder Krat og Amerika Plantage. 

  

Grønspætte 

Grønspætte yngler næsten udelukkende i Jylland, hvor den har en ret spredt 

forekomst. Laver ofte sit redehul i gamle og døde træer, men overtager også 

gamle redehuller efter stor flagspætte. Den havde et par i Funder Krat. 

  

Græshoppesanger 

Græshoppesanger har en spredt forekomst i Midtjylland, idet den foretrækker 

næringsrige mose- og engarealer med høj urtevegetation som ynglested. Ved 

undersøgelsen blev den registreret med et enkelt par i Funder Krat. 

 

Korttået træløber    

Korttået træløber er knyttet til træbevoksninger med ældre løvtræer, og især 

foretrækker den steder med gamle egetræer, hvor den kan finde insekter. Den 

ynglede i Funder Krat, Lysbro Naturområde, Indelukket og Vestre Kejlstrup. 

 

Rødrygget tornskade  

Arten har en spredt forekomst herhjemme, og den findes især på steder med 

åbne overdrev- og hedearealer med træbevoksninger. Den fandtes ynglende i 

Funder Krat, Østre Kejlstrup, Amerika plantage og Gjern Bakker.    
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Ravn 

Ravn har bredt sig her i landet i de seneste år, men har stadig en forholdsvis-

spredt forekomst med sin hyppigste forekomst i Øst- og Midtjylland. Ved un-

dersøgelsen blev der fundet et enkelt ynglepar i Amerika Plantage. 

 

Lille gråsisken 

Lille gråsisken er også en art, som har bredt sig herhjemme de seneste årtier, 

især i Jylland. Den registreredes ynglende i Funder Krat, Lysbro Naturområde, 

Langsøparken, Kejlstrup, Amerika plantage og Gjern Bakker.  

 

Lille korsnæb 

Arten er knyttet til nåletræer, da føden består af koglefrø. Den er især udbredt 

i de midtjyske nåletræsplantager. Ved undersøgelsen fandtes den i Funder 

Krat, Kærsgård Plantage, Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. 

 

De 10 undersøgte skovområder er generelt ret artsrige på ynglefugle, da de 

alle har bevoksninger med gamle træer og derfor rummer de fleste typiske 

skovfuglearter. Desuden har hovedparten af områderne også en del andre na-

turtyper end skov i form af bl.a. vandområder, mose, sump, eng, overdrev og 

hede, hvilket giver ynglemuligheder for mange fuglearter. I tabel 8 er anført 

antallet af ynglende fuglearter for hvert område. 

 

Skovområde Antal ynglende fuglearter 

Funder Krat 70 

Lysbro Naturområde 54 

Langsøparken 50 

Kærsgård Plantage 41 

Indelukket 50 

Iskælderdalen 33 

Vestre Kjelstrup 62 

Østre Kjelstrup 54 

Amerika Plantage 57 

Gjern Bakker 53 

 

Tabel 8. 

Antallet af ynglende fuglearter ved undersøgelsen af de 10 skovområder i Silkeborg 

Kommune, marts-august 2015.   

 

Antallet af ynglende fuglearter for de undersøgte områder ligger i intervallet 

33-70 fuglearter. Der var flest ynglende fuglearter i Funder Krat med 70 arter 

og færrest i Iskælderdalen med 33 arter og Kærsgård Plantage med 41 arter. 

De øvrige syv områder havde fra 50 til 62 ynglende arter. Denne forskel i an-

tallet af ynglende arter skyldes især en forskel i områdernes størrelse og 

mængden af naturtyper. Dette fremgår af beskrivelsen af naturforholdene for 

de enkelte områder.    
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5.6 Pattedyr  

 

Ved undersøgelsen er der registreret 38 arter af pattedyr, tabel 9. I oversigten 

er der anført hvor mange af de 10 undersøgte skovområder, som den enkelte 

art er fundet i. Desuden er der anført arternes generelle status på landsplan 

samt om de er beskyttede arter i henhold til EU´s habitatdirektiv eller er på 

den danske rødliste over truede og sjældne arter. I bilag 6 findes en oversigt 

over de enkelte arters forekomst i de 10 områder. 

 

Pattedyrart 
Antal skov-

områder 

Status på 

landsplan 

Habitat 

Direktivet 

Danske  

rødliste 

Insektædere:     

Almindelig spidsmus 10 Almindelig - - 

Dværgspidsmus 6 Ret almindelig - - 

Vandspidsmus 1 Ualmindelig - - 

Muldvarp 10 Almindelig - - 

Pindsvin 6 Almindelig - - 

Flagermus:     

Brandts flagermus 8 Sjælden Bilag IV Sårbar 

Damflagermus 10 Ualmindelig Bilag II/IV Sårbar 

Vandflagermus 10 Ualmindelig Bilag IV - 

Frynseflagermus 9 Sjælden Bilag IV Sårbar 

Troldflagermus 10 Ualmindelig Bilag IV - 

Dværgflagermus 10 Ret almindelig Bilag IV - 

Pipistrel flagermus 3 Ualmindelig Bilag IV - 

Brunflagermus 10 Ret almindelig Bilag IV - 

Sydflagermus 7 Almindelig Bilag IV - 

Skimmelflagermus 3 Ualmindelig Bilag IV - 

Langøret flagermus 10 Ualmindelig Bilag IV - 

Harer og kaniner:     

Hare 8 Ualmindelig - Sårbar 

Gnavere:     

Mosegris 8 Almindelig - - 

Rødmus 10 Almindelig - - 

Almindelig markmus 7 Almindelig - - 

Sydmarkmus 1 Ualmindelig - - 

Dværgmus 3 Ret almindelig - - 

Halsbåndsmus 9 Almindelig - - 

Skovmus 4 Almindelig - - 

Husmus 4 Almindelig - - 

Brun rotte 4 Almindelig - - 

Egern 10 Almindelig - - 

Rovdyr:     

Ræv 10 Almindelig - - 

Grævling 6 Ret almindelig - - 

Brud 5 Ualmindelig - - 

Lækat 4 Ualmindelig - - 

Ilder 1 Ualmindelig - - 

Mink 3 Ualmindelig - - 

Husmår 4 Almindelig - - 
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Pattedyrart 
Antal skov-

områder 

Status på 

landsplan 

Habitat 

Direktivet 

Danske  

rødliste 

Skovmår 1 Sjælden Bilag V Næsten truet 

Odder 3 Sjælden Bilag II/IV Sårbar 

Hovdyr:     

Rådyr 10 Almindelig - - 

Krondyr 3 Ualmindelig - - 

Dådyr 1 Ualmindelig - - 

 

Tabel 9. 

Registrerede pattedyrarter i de 10 skovområder ved undersøgelsen i 2015. Der er an-

ført antallet af skovområder, som arten er fundet i og dens status på landsplan.  Desu-

den er anført, om arterne er omfattet af EU´s Habitatdirektiv og den danske rødliste.  

  

Alle de registrerede 11 arter af flagermus er strengt beskyttede bilag IV-arter 

under habitatdirektivet, og damflagermus er tillige bilag II-art, dvs. arten 

kræver udpegning af særlige beskyttelsesområder (habitatområder). Tre af 

flagermusarterne er også på den danske rødliste som ”sårbar”, hvilket gælder 

Brandts flagermus, damflagermus og frynseflagermus.  

 

Desuden er hare på rødlisten som ”sårbar”, idet den har haft en betydelig til-

bagegang de seneste år. Skovmår er også på rødlisten som ”næsten truet” 

samt er bilag V-art under habitatdirektivet, dvs. en art som er af fællesskabs-

betydning. Endvidere er odder både bilag II-art og bilag IV-art samt er med på 

rødlisten som ”sårbar”.      

 

Insektædere 

Almindelig spidsmus blev registreret i alle 10 skovområder, hvor arten især 

hørtes på de åbne arealer. Arten var formentlig almindelig i alle områder, og 

forekom især at være meget almindelig i områderne Funder Krat, Vestre Kejl-

strup, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern bakker.   

 

Dværgspidsmus hørtes med enkelte individer, og der blev fundet enkelte døde 

eksemplarer. Den blev registreret i 6 skovområder, Funder Krat, Lysbro Na-

turområde, Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern bak-

ker. Arten er udbredt både i Silkeborg-området og Gjern-området. 

 

Vandspidsmus registreredes med et enkelt individ i Sandemandsbækken i 

Funder Krat. Bækken udgør afløbet fra et en sø, og den har et slynget forløb 

med et individrigt smådyrsliv og en del vegetation langs bredden. Vandspids-

mus har formentlig gode leveforhold både i søen og bækken. 

 

Muldvarp blev registreret i alle 10 skovområder, og den var tilsyneladende 

mest hyppig på de åbne arealer med eng, græsmark, overdrev og hede be-

dømt ud fra antallet af muldskud.  

 

Pindsvin registreredes i 6 skovområder, men fandtes sandsynligvis i alle områ-

derne. Her findes således en blanding af skov, åbne arealer og villakvarterer, 

som er artens foretrukne levested. 
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Flagermus 

Der blev registreret følgende 11 arter af flagermus: Brandts flagermus, dam-

flagermus, vandflagermus, frynseflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, 

pipistrelflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus og lang-

øret flagermus. Alle arter ynglede i Silkeborg-området og var udbredte bortset 

fra pipistrelflagermus og skimmelflagermus. Forekomsten af flagermus i områ-

derne er nærmere gennemgået i afsnit 5.7. 

  

Harer og kaniner 

Hare observeredes i alle skovområder bortset fra Iskælderdalen og Indelukket. 

Den forekom at være forholdsvis almindelig i flere af områderne. Arten har 

været i tilbagegang på landsplan de seneste år (Baagøe og Jensen, 2007), 

men den er dog stadig forholdsvis almindelig i mange egne af landet. Det gæl-

der tilsyneladende også i Silkeborg-området og ved Gjern. 

     

Gnavere 

Mosegris eller vandrotte, som den også kaldes, blev registreret i 8 af skovom-

råderne. Her findes vandområder, vandløb og moser, og bedømt ud fra antal-

let af muldskud var arten ret almindelig i de fleste af områderne. Den blev ik-

ke fundet i Iskælderdalen og Indelukket. 

 

Rødmus blev registreret i alle 10 skovområder, hvor den forekom at være ret 

almindelig. Artens foretrukne levested er skovbevoksede steder som løvskov, 

krat, levende hegn, men kan også i mindre grad findes på mere fugtige steder 

som sumpskov, mose og eng. Rødmus er en af vore almindeligste gnavere. 

 

Almindelig markmus registreredes i 7 af skovområderne, hvor der blev fundet 

nogle få døde individer samt observeret enkelte levende. Trods de få registre-

ringer er arten formentlig ret almindelig i de skovområder. der har åbne area-

ler med høj græsvegetation, som er artens foretrukne levested. 

   

Sydmarkmus blev kun registreret med et enkelt dødt individ på eng- og over-

drevsarealet i området Funder Krat. Disse åbne arealer har græsning og hø-

slæt, og sådanne græsarealer er artens typiske levested. Arten er formentlig 

kun fåtalligt tilstede i området bedømt ud fra den ene registrering. 

 

Dværgmus bygger en karakteristisk rund ynglerede af græsmateriale oppe i 

høj græsvegetation, og denne rede fandtes på åbne græsarealer i skovområ-

derne Funder Krat, Vestre Kejlstrup og Østre Kejlstrup. Artens hyppighed er 

vanskelig at vurdere, og den findes nok også i flere af de andre områder.    

 

Halsbåndmus er en af landets almindeligste gnavere, og den blev da også re-

gistreret med døde og levende individer i alle skovområderne bortset fra Is-

kælderdalen. Dens foretrukne levested er løvskov, nåleskov, krat og levende 

hegn, og den findes højst sandsynlig ret almindelig i alle områderne.  

 

Skovmus træffes trods sit navn især på åbne arealer som overdrev og hede, 

og den blev kun registreret med nogle få døde og levende individer i områder-

ne Funder Krat, Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup og Gjern Bakker. Arten findes 

nok også i nogen af de andre områder. 
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Husmus er knyttet til menneskeboliger og dyrkede arealer, og der blev kun 

fundet døde individer i områderne Lysbro Naturområde, Indelukket, Vestre 

Kejlstrup og Amerika Plantage. Arten findes formodentlig også i nogle af de 

andre områder, hvor der er huse, haver mv. 

 

Brun rotte blev registreret i fire af områderne med nogle få døde og levende 

eksemplarer, men den findes formentlig i alle de 10 undersøgte områder. Ar-

ten er især knyttet til bebyggelse og menneskelige aktiviteter, men den findes 

også på naturarealer i nærheden af bygninger.  

  

Egern registreredes i alle 10 skovområder, hvor den forekom at være ret al-

mindelig bedømt ud fra antallet af observerede individer og steder, hvor der 

var spist koglefrø. Forekomsten af mange kogler og agern giver gode fødemu-

ligheder. De observerede individer var rødbrune bortset fra enkelte sortbrune.  

 

Rovdyr     

Ræv blev observeret i alle de 10 skovområder, og da der findes et bakket og 

ret sandet landskab ved Silkeborg og Gjern var der også en del rævegrave i de 

fleste af områderne. Ræven forekom således generelt at være ret udbredt og 

almindelig. Der blev ikke observer ræve med skab, der skyldes skabmiden.    

 

Grævling blev registreret i 6 af skovområderne med fodspor, beboede grave 

og et enkelt levende individ, og den forekom at være forholdsvis almindelig 

både i områderne ved Silkeborg og Gjern. Grævlingen er især knyttet til løv-

skov og blandingsskov, hvor den oftest har sin grav.    

 

Brud observeredes i halvdelen af skovområderne. Den er formentlig fåtallig i 

områderne ved Silkeborg, mens den nok er mere hyppig i de to områder ved 

Gjern. Artens hyppighed kan dog være vanskelig at vurdere, da den er lille og 

har en skjult og ret ubemærket levevis.  

 

Lækat registreredes med et enkelt individ i en sumpskov i Funder Krat og 

langs Lyså i Lysbro Naturområde samt i Amerika Plantage, hvor der er sump-

skov ned mod Gjern Å. Arten er formentlig meget fåtallig både i områderne 

ved Silkeborg og ved Gjern. 

 

Ilder blev kun observeret med et enkelt individ i sumpskoven ved Sande-

mandsbæk i området Funder Krat. Arten er tilsyneladende sjælden både i om-

råderne omkring Silkeborg og ved Gjern. Den har en ret skjult levevis, og dens 

forekomst og hyppighed er vanskeligt at vurdere.     

 

Mink er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, og individer i den danske 

natur stammer fra minkfarme. Der blev observeret en enkelt mink henholdsvis 

langs Lyså i området Lysbro Naturområde, søen i den østlige del af Funder 

Krat samt i sumpskoven ned mod Gjern Å i Amerika Plantage. 

 

Husmår blev registreret med fodspor i områderne Lysbro Naturområde, 

Langsøparken, Vestre Kejlstrup og Østre Kejlstrup. Arten er formentlig udbredt 

i alle områderne i og ved Silkeborg, idet dens foretrukne levested er blevet 

småskove og åbent land op til bymæssig bebyggelse, især forstadskvarterer. 
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Skovmår blev observeret med et enkelt individ i Gjern Bakker på et større 

areal med gammel og åben fyrreskov, som er en af artens foretrukne leveste-

der. Arten er sjælden på landsplan, men har blandt andet mindre bestande i 

løv- og nåleskove i Midtjylland (Elmeros m.fl., 2008).  

 

Odder blev registreret med spor eller ekskrementer henholdsvis langs Sande-

mandsbæk i Funder Krat, Lyså i Lysbro Naturområde og Gudenå i Indelukket. 

Desuden sås den svømme igennem Lyså en enkelt aften. Det er velkendt, at 

odderen yngler og jager i Gudenå-systemet, men det blev ikke afklaret ved 

undersøgelsen, om arten ynglede i nogen af de tre områder.    

 

Hovdyr 

Rådyr observeredes med en del individer og spor i de fleste af alle 10 områ-

der, og den er således ret udbredt og almindelig i skovområderne ved Silke-

borg og Gjern. Selv i Iskælderdalen og Indelukket, som ligger i den centrale 

del af Silkeborg, blev der observeret enkelte individer.   

 

Krondyr blev observeret med et enkelt individ i Funder Krat, hvor det forment-

lig drejede sig om en han på gennemvandring. Desuden observerede en del 

kronhjorte i løbet af året i Amerika Plantage og i Gjern Bakker, hvor der for-

mentlig findes en kronhjortebestand.  

 

Dådyr blev registreredes med et enkelt individ i Gjern Bakker, og det drejede 

sig tilsyneladende om en enlig han på vandring. Der var tilsyneladende ikke 

nogen fast bestand i området. I de seneste år er der flere steder i Midtjylland 

etableret bestande af dådyr (Baagøe og Jensen, 2007).   

 

De fleste af de 10 undersøgte skovområder har mange pattedyrarter, idet om-

råderne er forholdsvis store og har mange forskellige naturtyper med levemu-

ligheder for mange arter af pattedyr. I tabel 10 er anført antallet af pattedyr-

arter for hvert område. 

 

Skovområde Antal pattedyrarter 

Funder Krat 33 

Lysbro Naturområde 28 

Langsøparken 23 

Kærsgård Plantage 20 

Indelukket 19 

Iskælderdalen 15 

Vestre Kjelstrup 27 

Østre Kjelstrup 27 

Amerika Plantage 25 

Gjern Bakker 24 

 

Tabel 10. 

Antallet af pattedyrarter i de 10 undersøgte skovområder i Silkeborg Kommune i 2015.   

 

Der blev registreret flest pattedyrarter i Funder Krat med 33 arter og færrest i 

Iskælderdalen, Indelukket og Kærsgård Plantage med henholdsvis 15, 19 og 

20 arter. De øvrige seks områder havde fra 23 til 28 pattedyrarter. Dette skyl-

des især en forskel i områdernes størrelse og mængden af naturtyper.   
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5.7 Flagermus  

 

Ved undersøgelsen er der registreret 11 arter af flagermus. Arterne blev be-

stemt ved hjælp af et stort antal stationære lyttebokse samt håndholdt fla-

germusdetektor (Durinck, 2015). Herved blev optaget lydfiler, hvor der blev 

identificeret flagermusarter 17.546 gange, tabel 11.  

 

Flagermusart Antal registreringer Registreringer i procent 

Dværgflagermus 7.828 44,6 

Brunflagermus 4.102 23,4 

Vandflagermus 2.283 13,0 

Troldflagermus 1.269 7,2 

Sydflagermus 546 3,1 

Langøret flagermus 410 2,3 

Damflagermus 309 1,8 

Frynseflagermus 30 0,2 

Skimmelflagermus 29 0,2 

Pipistrelflagermus 19 0,1 

Brandts flagermus 16 0,1 

Ubestemt flagermus 705 4,0 

I alt  17.546 100 

 

Tabel 11. 

Flagermusarter registreret ved undersøgelsen af de 10 skovområder i Silkeborg Kom-

mune i 2015. Der er anført antallet af registreringer af de enkelte arter.   

 

Dværgflagermus var langt den hyppigste art og udgjorde 45% af alle registre-

ringer. Desuden var brunflagermus og vandflagermus ret hyppige med hen-

holdsvis 23% og 13% af registreringerne. Endvidere var troldflagermus for-

holdsvis hyppig med 7% af alle registreringer. Disse fire arter udgjorde til-

sammen 88% af samtlige registreringer. 

 

De øvrige syv arter udgjorde tilsammen 8% af alle registreringer, mens 4% af 

registreringerne ikke kunne artsbestemmes. Af de artsbestemte var de hyp-

pigste sydflagermus, langøret flagermus og damflagermus, der tilsammen ud-

gjorde 7,2% af registreringerne, mens frynseflagermus, skimmelflagermus, 

pipistrelflagermus og brandts flagermus kun udgjorde 0,8%. 

 

Alle 11 flagermusarter blev registreret ved sommerundersøgelserne i juli og 

august, mens kun de 10 af arterne blev registreret ved efterårsundersøgelser-

ne i september, hvor pipistrelflagermus ikke blev fundet. Denne art var meget 

fåtallig ved undersøgelsen om sommeren og var muligvis helt væk om efter-

året. Af samtlige registreringer blev de 47% gjort i yngletiden om sommeren, 

mens 53% af registreringerne var fra efteråret efter yngletiden. 

 

I tabel 12 er der anført i hvilke af de 10 undersøgte skovområder, som den 

enkelte art blev fundet i.  
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Flagermusart 
Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Brandts flagermus - X X X X X X X X - 

Damflagermus X X X X X X X X X X 

Vandflagermus X X X X X X X X X X 

Frynseflagermus X X X - X X X X - X 

Troldflagermus X X X X X X X X X X 

Dværgflagermus X X X X X X X X X X 

Pipistrelflagermus X X X - - - - - - - 

Brunflagermus X X X X X X X X X X 

Sydflagermus X X X X - X X X - - 

Skimmelflagermus X - - - X - - X - - 

Langøret flagermus X X X X X X X X X X 

Antal arter  10 10 10 8 9 9 9 10 7 7 

 

Tabel 12. 

Flagermusarter i de 10 skovområder i Silkeborg Kommune ved undersøgelsen i 2015.  

 

Alle de 11 flagermusarter blev registreret i de otte skovområder i og omkring 

Silkeborg, mens de to skovområder ved Gjern tilsammen havde 8 arter. Skov-

områderne ved Silkeborg var alle ret artsrige, idet der blev registreret 8 arter i 

Kærsgård Plantage og 9 arter i Indelukket, Iskælderdalen og Vestre Kejlstrup, 

mens der blev registreret 10 arter i Funder Krat, Lysbro Naturområde, 

Langsøparken og Østre Kejlstrup. I både Amerika Plantage og Gjern Bakker 

blev der registreret 7 arter.    

 

Det større antal flagermusarter i de otte skovområder ved Silkeborg i forhold 

til de to skovområder ved Gjern skyldes blandt andet, at skimmelflagermus, 

sydflagermus og pipistrelflagermus ikke yngler i skoven, men som oftest i 

bygninger. Skovområderne ved Silkeborg er i vid udstrækning omgivet af 

nærtliggende bygninger og villakvarterer, mens skovområderne ved Gjern lig-

ger mere isoleret i forhold til bebyggelse. 

 

I det følgende er kort redegjort for de 11 registrerede flagermusarters biologi-

ske forhold med hensyn til raste- og ynglesteder. Arterne er omtalt i den ræk-

kefølge, som de er opført i tabel 12. 

 

Dværgflagermus    

Dværgflagermus er en af Danmarks almindeligste flagermusarter, og den er i 

særlig grad knyttet til frodig løvskov, hvorfor den er meget almindelig i Øst- 

og Midtjylland, men næsten manglende i Vestjylland. Den ynder at jage langs 

skovbryn og lysninger i skoven samt parker og haver med løvtræsbevoksnin-

ger. Sommer-, yngle- og vinterkvarter omfatter bygninger, men også hule 

træer. Arten har derfor gode livsvilkår i alle de 10 skovområder, hvor den 

samlet set var den hyppigste flagermusart. 

 

Brunflagermus 

Brunflagermus er udbredt og ret almindelig over det meste af landet bortset 

fra den nordvestlige og vestlige del af Jylland. Det hænger især sammen med, 

at den benytter gamle og hule løvtræer både som sommer-, yngle- og over-

vintringssted. Det store antal registreringer af arten ved undersøgelsen bety-

der, at den har ynglekolonier i flere af de gamle bøge- og egetræer i løvskove-
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ne ved Silkeborg. Arten fandtes i alle 10 områder. Brunflagermus jager som 

regel højt over skoven eller i helt åbne arealer, som er næsten uden træer.  

 

Vandflagermus    

Vandflagermus forekommer over hele Danmark, og den er en af vore alminde-

ligste flagermusarter. Den blev da også registreret i alle områderne. Arten fou-

ragerer fortrinsvis over åbne vandområder, hvor den jager insekter lavt over 

vandoverfladen. I mindre grad flyver vandflagermus langs skovbryn, træbe-

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

yngler som regel i hule træer, og den hyppige forekomst i skovområderne ved 

Silkeborg tyder på, at den yngler i flere af de gamle bøge- og egetræer i løv-

skovene. Vandflagermus fra Midtjylland overvintrer for størstedelens vedkom-

mende i kalkgruberne ved Daubjerg og Mønsted (Baagøe og Jensen, 2007). 

 

Troldflagermus 

Troldflagermus er udbredt over en stor del af Danmark, og den er knyttet til 

ældre løvskov, hvorfor den har en spredt forekomst i Vest- og Nordvestjylland. 

Arten yngler både i hule træer og i bygninger, hvor den også overvintrer. Den 

jager typisk i lysåbninger mellem gamle løvtræer i skoven samt langs skov-

bryn. Troldflagermus blev registreret med en del individer ved undersøgelsen, 

hvilket hænger godt sammen med, at der i skovområderne findes skovarealer, 

som grænser op til bygninger og villakvarterer. 

 

Sydflagermus 

Sydflagermus er en af landets almindeligste flagermusarter, og ved undersø-

gelsen blev der da også registreret en del individer. Den benytter næsten ude-

lukkende huse som sommer, yngle- og overvintringssted, hvor den ofte yngler 

i kolonier. Den yngler således i bygninger, som ligger i nærheden af de under-

søgte skovområder. Den jager især langs skovkanter og steder med ældre 

træer, og den har derfor relativt gode jagtforhold i flere af skovområderne ved 

Silkeborg. Arten blev ikke fundet i de to skovområder ved Gjern. 

 

Langøret flagermus 

Langøret flagermus har en spredt forekomst herhjemme, men mangler i store 

dele af Vest- og Nordjylland. Arten fandtes med en del individer i alle de un-

dersøgte skovområder, hvilket hænger sammen med, at dens jagtområder 

omfatter mange forskellige steder både i skov- og byområder. Dens sommer- 

og ynglesteder omfatter både bygninger og hule træer, og dens overvintrings-

steder findes især i bygninger (Baagøe og Jensen, 2007). 

 

Damflagermus  

Damflagermus har en spredt forekomst og findes hovedsagelig i Øst- og 

Midtjylland, idet hele den jyske bestand synes at overvintre i kalkgruberne i 

Daubjerg og Mønsted (Baagøe og Jensen, 2007). Arten blev registreret med 

en del individer i alle de undersøgte skovområder, og den er tilsyneladende ret 

udbredt omkring Silkeborg. Damflagermus sommerraster og yngler fortrinsvis 

i bygninger, men kan også benytte hule træer. Den jager tit lavt over vandet i 

søer og andre vandområder. 

 

Frynseflagermus      

Frynseflagermus er sjælden, og den kendes kun fra få og spredte lokaliteter i 

Danmark, herunder enkelte i Jylland (Baagøe og Jensen, 2007). Ved undersø-
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gelsen blev den overraskende nok registreret med enkelte individer i alle de 

10 undersøgte skovområder bortset fra Amerika Plantage ved Gjern. Da arten 

er ret stationær, må der findes små bestande i og omkring Silkeborg. Frynse-

flagermus er knyttet til løvskove og jager især langs skovbryn. Den har som-

merrastesteder både i huse og hule træer, og vinterkvarteret omfatter kældre, 

kalkgruber mv., men omfatter formodentlig også huse og gamle hule træer 

(Baagøe og Jensen, 2007). 

 

Skimmelflagermus 

Skimmelflagermus er almindelig på Sjælland, mens den er sjælden i den øvri-

ge del af landet, og i Jylland findes den næsten kun i den nordøstlige og nord-

ligste del (Baagøe og Jensen, 2007). Arten er knyttet til kulturlandskabet, idet 

den har sommer- og vinterkvarter i huse og bygninger. Den jager ret højt over 

åbent landskab, som omfatter bl.a. skovkanter, levende hegn og søer. Ved 

undersøgelsen blev der registreret enkelte individer i områderne Funder Krat, 

Indelukket og Østre Kejlstrup, og skimmelflagermus har således små bestande 

i og omkring Silkeborg. 

 

Pipistrelflagermus   

Pipistrelflagermus findes her i landet næsten kun i den sydlige halvdel af Jyl-

land (Baagøe og Jensen, 2007). Den er især knyttet til gammel løvskov, og 

ved undersøgelsen registreredes om sommeren enkelte jagende individer i den 

nordvestlige del af Silkeborg-området, dvs. Funder Krat, Lysbro Naturområde 

og Langsøparken. Dette tyder på, at der findes små bestande ved Silkeborg. 

Arten blev ikke registreret ved eftersøgningen i efteråret. Pipistrelflagermus 

bruger tilsyneladende både bebyggelse og hule træer til sommer- og vinter-

kvarter (Baagøe og Jensen, 2007). 

 

Brandts flagermus         

Brandts flagermus er bortset fra på Bornholm sjælden i det øvrige Danmark, 

og i Jylland kendes den kun fra enkelte steder i det midt- og østjyske, hvor 

den overvintrer i kældre og kalkgruber (Baagøe og Jensen, 2007). Ved under-

søgelsen blev den registreret med enkelte individer i alle 10 skovområder 

bortset fra Funder Krat og Gjern Bakker. Sommerrastesteder og ynglesteder 

omfatter bygninger, men også hule træer. Den jager typisk langs skovbryn og 

i lysåbne steder i skove mellem træerne.   

 

For de syv hyppigst registrerede arter ved undersøgelsen, dværgflagermus, 

brunflagermus, vandflagermus, troldflagermus, sydflagermus, langøret fla-

germus og damflagermus gælder, at de alle er forholdsvis udbredte her i lan-

det, og at de også i vid udstrækning er knyttet til gammel og frodig løvskov 

med hensyn til raste- og ynglested. 

 

For de fire mindst hyppige arter ved undersøgelsen, frynseflagermus, skim-

melflagermus, pipistrelflagermus og Brandts flagermus gælder, at de er for-

holdsvis sjældne herhjemme, og at de som raste- og ynglested især benytter 

bygninger og i mindre grad hule træer i løvskove.       

 

Generelt har alle områderne ved Silkeborg en stor artsrigdom af flagermus 

med fra 8 til 10 arter samt i alt 11 arter. Det gælder til dels også for de to om-

råder ved Gjern, der hver har 7 arter og tilsammen 8 arter.    
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5.8 Padder  

 

Ved undersøgelsen blev der registreret fem arter af padder, hvis ynglefore-

komst i de 10 undersøgte skovområder er anført i tabel 13. Alle paddearter i 

Danmark er fredet, og de må således ikke indsamles eller slås ihjel. Spidssnu-

det frø og stor vandsalamander er omfattet af habitatdirektivets bilag IV under 

EU, og de er derfor strengt beskyttede arter, hvis yngle- og levesteder ikke 

må forringes eller ødelægges.  

 

Skovområde 
Skrub- 

Tudse 

Butsnudet 

frø 

Spidssnu-

det frø 

Lille vand-

salamander 

Stor vand-

salamander 

Funder Krat X X X X X 

Lysbro Naturområde X X - X X 

Langsøparken X X - X X 

Kærsgård Plantage - X - X - 

Iskælderdalen - - - X - 

Indelukket - - -  - 

Vestre Kjelstrup X X - X - 

Østre Kjelstrup X X - X - 

Amerika Plantage - X - X X 

Gjern Bakker - - - - - 

Antal områder i alt 5 7 1 7 4 

 

Tabel 13.  

Oversigt over ynglende paddearter i de 10 undersøgte skovområder i 2015. Iskælderda-

len, Indelukket og Gjern Bakker har ingen vandområder og dermed ynglesteder. 

 

Butsnudet frø og lille vandsalamander var de to mest udbredte arter, idet de 

blev fundet ynglende i alle de syv områder, som har vandarealer. Skrubtudse 

var også ret udbredt, og fandtes ynglende i fem af områderne med vandarea-

ler. Der var stor forskel på antallet af ynglede individer af arterne mellem de 

forskellige undersøgte områder afhængig af vandarealerne. De tre nævnte ar-

ter er også de mest almindelige paddearter på landsplan.  

 

Af de to bilag IV-arter ynglede stor vandsalamander ikke særligt almindeligt i 

fire områder, mens spidssnudet frø kun blev registreret ynglende i Funder 

Krat, hvor den var meget fåtalligt tilstede. Begge arter havde tilsyneladende 

en spredt forekomst i de undersøgte områder både ved Silkeborg og Gjern. 

Begge arter har generelt også en spredt forekomst i hele landet.   

 

De fem paddearter lægger normalt æg i vandområder i løbet af april, hvorefter 

en stor del af de ynglende padder forlader vandområderne. Haletudserne af 

skrubtudse, butsnudet frø og spidssnudet frø forvandler sig og går på land i 

slutningen af juni, mens dette sker for larverne af lille vandsalamander og stor 

vandsalamander i løbet af sommeren.  

 

I tabel 14 er anført de paddearter, som er registreret rastende og fourageren-

de i skovarealerne i de undersøgte 10 områder.              
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Skovområde 
Skrub- 

Tudse 

Butsnudet 

frø 

Spidssnu-

det frø 

Lille vand-

salamander 

Stor vand-

salamander 

Funder Krat X X X X X 

Lysbro Naturområde X X - X X 

Langsøparken X X - X X 

Kærsgård Plantage - X - X - 

Iskælderdalen - X - X - 

Indelukket X X - - - 

Vestre Kjelstrup X X - X X 

Østre Kjelstrup X X - X - 

Amerika Plantage - X - X X 

Gjern Bakker - X - X - 

Antal områder i alt 6 10 1 9 5 

 

Tabel 14.  

Oversigt over rastende og fouragerende paddearter i skovarealerne i de 10 undersøgte 

områder i 2015. Iskælderdalen, Indelukket og Gjern Bakker har ingen vandområder. 

 

Det fremgår af oversigten, at skovarealerne er raste- og fourageringssteder 

for butsnudet frø, skrubtudse, lille vandsalamander og stor vandsalamander. 

Her kan de finde skyggefulde gemmesteder og deres foretrukne føde i form af 

orme, insekter, smådyr mv. Således har Iskælderdalen, Indelukket og Gjern 

Bakker ingen vandområder, dvs. ynglesteder for padderne, men der findes al-

ligevel en del rastende og fouragerende padder. 

 

For de to arter af vandsalamander er gamle træstammer og stød, der er under 

forrådnelse, tilsyneladende også af betydning som raste- og overvintringssted. 

Ved undersøgelsen blev der således flere gange fundet små og store individer 

af begge arter af vandsalamander i hulheder og under løs bark på gamle træ-

ruiner eller de havde gemt sig under væltede stammer.    

 

 

Han af lille vandsalamander i yngledragt, hvor den har orange bug, og den nederste del 

af halen har et kontrastrigt farvemønster med blåt og orange. Foto: 28. april 2015.  
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Butsnudet frø var den mest udbredte og almindelige paddeart ved undersøgelsen af de 

10 skovområder, idet den ynglede i vandområder i 7 af områderne samt rastede og fou-

ragerede i alle områder. Her er det en butsnudet frø uden for yngletiden i april, hvor 

den sidder på bevoksninger af tørvemosser. Foto: 15. maj 2015. 
 

 

 
Spidssnudet frø blev kun fundet ynglende i området Funder Krat, hvor den ynglede få-

talligt i våde mosearealer med sumpskov og bevoksninger af tørvemosser. De få obser-

verede individer hørte til farvevarianten striata, der har en gul stribe over hovedet og 

ned over ryggen. Denne variant kan yngle i ret surt mosevand. Foto: 15. maj 2015.  
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5.9 Krybdyr 

 

Ved undersøgelsen blev der registreret vore fem arter af krybdyr, hvis fore-

komst i de 10 undersøgte skovområder er anført i tabel 15. Alle krybdyrarter i 

Danmark er fredet, og de må normalt ikke indsamles eller slås ihjel. Markfir-

ben er en strengt beskyttet bilag IV-art under EU´s habitatdirektivet, og dens 

yngle- og levesteder må derfor ikke forringes eller ødelægges.  

 

Skovområde 
Almindeligt 

firben 

Mark- 

Firben 

Stålorm Snog Hugorm 

Funder Krat X - X X X 

Lysbro Naturområde X X X X - 

Langsøparken X - - X - 

Kærsgård Plantage X - - - - 

Iskælderdalen X - X - - 

Indelukket X - X - X 

Vestre Kjelstrup X - X X - 

Østre Kjelstrup X - X X X 

Amerika Plantage X - X X X 

Gjern Bakker X X X X X 

Antal områder i alt 10 2 8 7 5 

 

Tabel 15  

Oversigt over registrerede krybdyrarter i de 10 undersøgte skovområder i 2015.  

 

Almindeligt firben var den mest udbredte og hyppigste af de registrerede 

krybdyrarter, idet den blev fundet i alle 10 skovområder. Den blev især obser-

veret langs skovbryn og andre busk- og træbevoksede steder, som grænser 

op til mere åbent terræn. Her kan den veksle mellem sol og skygge, hvorved 

den kan regulere sin kropstemperatur. Der iagttoges også en del individer ved 

gamle og væltede træstammer, hvor der er fødemuligheder samt gemme- og 

overvintringssteder. Almindeligt firben føder levende unger, og den har derfor 

ikke så store krav til levestedet som markfirben.  

 

Markfirben blev registreret i Gjern Bakker, hvor den ynglede fåtalligt på en 

sydvendt sandskråning med hedelyng og enkelte træer i den nordøstlige del af 

området. Da arten lægger æg, er den afhængig af, at der findes en sydvendt 

skråning, hvor den kan grave sine æg ned og lade dem udruge af solvarmen. 

Markfirben har således særlige krav til sit levested og er langt mere sjælden 

end almindeligt firben, som føder levende unger. Arten blev også registreret i 

den vestligste del af Naturområde Lysbro, hvor der observeredes et ungt og 

endnu ikke kønsmodent individ, som sandsynligvis stammede fra en koloni af 

markfirben, som findes nordvest for det undersøgte område.  

 

Stålorm fandtes i otte af områderne, og den er tilsyneladende ret udbredt i 

Silkeborg-området. På grund af sin ringe størrelse, og da stålorm ofte gemmer 

sig i dagstimerne, overses den let, og dens hyppighed er derfor vanskeligt at 

bedømme. Stålorm er derfor nok mere almindelig end de få iagtagelser tyder 

på i de undersøgte områder. Det hænger også sammen med, at den føder le-

vende unger og ikke stiller særlige krav til levestedet, idet dens føde især be-

står af snegle, regnorme og forskellige smådyr. Den findes derfor nok også i 

Langsøparken og kærgård Plantage, hvor den ikke blev observeret. I flere til-
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fælde blev den fundet under gamle og rådnende træstammer samt under 

bladansamlinger i skovene.    

 

Snog  

Snog blev registreret i syv af områderne, og forekommer at være ret udbredt i 

Silkeborg-området på steder, hvor der er åbne vådområder i form af sø- og 

mosearealer samt tilstødende arealer med sumpskov og krat. Snogen blev så-

ledes ikke fundet i områderne Kærsgård Plantage, Iskælderdalen og Indeluk-

ket, hvor der stort set ikke findes vandområder. Antallet af snoge i områderne 

med arten er vanskelig at vurdere på grund af dens skjulte levevis i de ofte 

tilgroede vådområder. Den synes umiddelbart at have de bedste leveforhold i 

områderne Funder Krat og Lysbro Naturområde. Snog foretrækker at lægge 

sine æg i kompostbunker i haver, og lever derfor ofte i bynære naturområder 

med vådområder som ved Funder og Lysbro. 

 

Hugorm      

Hugorm registreredes i fem af områderne, hvilket ved Silkeborg omfattede 

Funder Krat, Indelukket og Østre Kjelstrup samt ved Gjern områderne Ameri-

ka Plantage og Gjern Bakker. Alle disse områder har i et vist omfang tørre 

overdrev- og hedearealer i tilknytning til skovarealerne. Hyppigheden af hug-

orm i områderne er vanskelig at bedømme, idet den har en skjult levevis og 

forskellige opholdssteder i løbet af året. Det omfatter således et overvintrings-

sted, parringsted om foråret samt levested om sommeren og efteråret. I den 

forbindelse vandrer hugormen nogle gange 1-2 km for at komme til disse ste-

der. Bedømt ud fra de få iagtagelser synes arten umiddelbart at være fåtallig i 

alle de fem områder, hvor den blev observeret.        

 

 

 
Hugormen er vor eneste giftslange, og den brune hun kan nå en længde på op til 1 m, 

mens hannen, der ofte er grå, ikke kan blive så lang. Her er det en drægtig hun fra 

Gjern Bakker, og den er ret tyk, da hugorm er levendefødende. Foto: 6. august 2015.     
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Almindeligt firben var udbredt i alle de undersøgte skovområder, hvor den især fandtes 

på overgangsarealer mellem skovbryn og åbent terræn. Her kan den veksle mellem at 

blive opvarmet af solen og blive afkølet i skygge fra træerne. Arten er levendefødende, 

og her det en gravid hun fra Amerika Plantage. Foto: 30. juni 2015. 

 

 

 

Markfirben blev kun registreret ynglende i Gjern Bakker, hvor den havde en lille yngle-

koloni på en sydvendt hedeskrænt. Den stiller særlige krav til æglægningsstedet, som 

skal kunne opvarmes af solen. Her er det en han, som fra april til juni har en yngle-

dragt, der er grøn på siden af kroppen. Foto: 5. maj 2015. 
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Stålorm er ikke nogen slange, men hører til krybdyrgruppen øgler ligesom firben. Stål-

ormen er smuk kobberfarvet og kan blive op til 40 cm lang. Arten føder levende unger. 

Her er det en stålorm på jagt med hovedet nede i en mos- og græsbevoksning på en-

gen i Funder Krat. Foto: 24. juli 2015. 

 

 

 
Snog blev observeret enkelte gange på de våde mosearealer i Lysbro Naturområde, 

hvor den nok havde gode fødemuligheder, da der bl.a. var en del padder. Den kendes 

på sine to gule nakkepletter, og hunnerne kan blive op til 130 cm lange, mens hannerne 

er mindre. Den lægger ofte sine æg i kompostbunker i haver. Foto: 12. juni 2015.  
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5.10 Vandinsekter  

 

5.10.1 Vandløb 

Ved undersøgelsen af smådyrslivet i vandløbene er der registreret 184 ar-

ter/grupper af smådyr, jf. bilag 7. Ordet gruppe er anvendt som en fællebe-

tegnelse for familie og slægt, da en del af de indsamlede smådyr ikke er be-

stemt til artsniveau, da dette enten er meget vanskeligt eller umuligt ud fra de 

vandlevende larver af en del af insektgrupperne. Smådyr omfatter vandinsek-

ter samt vandlevende arter af bl.a. orme, igler, krebsdyr, snegle og muslinger. 

 

Smådyrslivet er undersøgt i 24 vandløb i 7 af de 10 skovområder, og der er 

registreret fra 34 til 87 arter/grupper af smådyr i disse vandløb, jævnfør bilag 

7. De fleste vandløb har således et ret stort antal arter, da hovedparten af dis-

se er uforurenede kildebække, som har mange rentvandsarter. Der lever såle-

des både en del rentvandsarter i selve kildevældområdet og mange rent-

vandsarter i bækkens videre forløb gennem de undersøgte områder.   

 

I tabel 16 anført ualmindelige og sjældne smådyrsarter, som er fundet ved 

undersøgelsen. Det er kun få af smådyrsarterne, som har et officielt dansk 

navn, og der er kun brugt det latinske. Der er for den enkelte art anført hvor 

mange af de 7 undersøgte skovområder med vandløb, som arten er fundet i 

samt artens status på landsplan.  

 
Smådyrsart Antal skovområder Status på landsplan 

Fimreorme:   

Dugesia gonocephala 7 Ualmindelig 

Polycelis felina 1 Sjælden 

Børsteorme:   

Stylodrilus heringianus 2 Ualmindelig 

Slørvinger:   

Brachyptera risi 2 Ualmindelig 

Amphinemura standfussi  7 Ualmindelig 

Amphinemura sulcicollis 1 Ualmindelig 

Nemurella picteti 7 Ualmindelig 

Nemoura avicularis 4 Ualmindelig 

Nemoura dubitans 2 Sjælden 

Nemoura flexuosa 2 Ualmindelig 

Leuctra fusca 3 Ualmindelig 

Leuctra hippopus 6 Ualmindelig 

Leuctra nigra 7 Ualmindelig 

Leuctra digitata 3 Ret sjælden 

Capnia bifrons 1 Ret sjælden 

Guldsmede:   

Calopteryx splendens 1 Ualmindelig 

Calopteryx virgo 2 Ualmindelig 

Vandtæger:   

Aquarius najas 1 Ret sjælden 

Biller:   

Stictotarsus duodecimpustulat. 1 Ualmindelig 

Hydraena gracilis 3 Ualmindelig 

Hydraena nigrita 3 Sjælden 
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Smådyrsart Antal skovområder Status på landsplan 

Lesteva pubescens 1 Sjælden 

Hydrothassa marginella 1 Ualmindelig 

Stenus nitidiusculus 2 Ualmindelig 

Elmis aenea 1 Ualmindelig 

Limnius volckmari 3 Ret sjælden 

Elodes marginata 3 Ualmindelig 

Dovenfluer:   

Sialis nigripes 1 Ualmindelig 

Vårfluer:   

Agapetus fuscipes 1 Sjælden 

Rhyacophila fasciata 2 Ualmindelig 

Wormaldia occipitalis 3 Sjælden 

Lype reducta 2 Ualmindelig 

Tinodes pallidus 3 Ualmindelig 

Berea maura  2 Sjælden 

Berea pullata 2 Sjælden 

Beraeodes minutus 3 Ualmindelig 

Crunoecia irrorata 3 Sjælden 

Sericostoma personatum 7 Ualmindelig 

Silo pallipes 2 Ualmindelig 

Ecclisopteryx dalecarlica 1 Ualmindelig 

Potamophylax nigricornis 1 Ualmindelig 

Stankelben:   

Pedicia rivosa 3 Ualmindelig 

Sommerfuglemyg:   

Berdeniella freyi 3 Ualmindelig 

Pericoma fallax 4 Sjælden 

Satchelliella pilularia 2 Sjælden 

Satchelliella stammeri  2 Sjælden 

Ulomyia fuliginosa 3 Ualmindelig 

Bazarella subneglecta 2 Sjælden 

Glansmyg:   

Ptychoptera lacustris 5 Ualmindelig 

Kvægmyg:   

Eusimulium costatum 3 Ualmindelig 

Thaumaleamyg:   

Thaumalea testacea 3 Ualmindelig 

Dansemyg:   

Metriocnemus fuscipes 2 Ualmindelig 

Parametriocnemus stylatus 3 Ualmindelig 

Snegle:   

Ancylus fluviatilis 1 Ualmindelig 

 

Tabel 16. 

Oversigt over ualmindelige og sjældne smådyrsarter, som er fundet ved undersøgelsen 

af vandløb i de 10 skovområder i 2015. Der er vandløb i 7 af skovområderne, mens 3 af 

områderne er uden vandløb. I tabellen er der anført i hvor mange af skovområderne, 

den enkelte art er fundet i samt artens status på landsplan. I bilag 7 findes en samlet 

oversigt over alle registrerede smådyr i de enkelte vandløb. 
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Der er samlet registreret 54 smådyrsarter, hvoraf 17 er sjældne og 37 er ual-

mindelige. Af det samlede antal er 50 arter vandinsekter og 4 arter er ikke-

insekter, som hører ind under grupperne fimreorme, børsteorme og snegle, jf. 

tabellen. De sjældne og ualmindelige arter omfatter især arter, som lever i re-

ne vandløb, kildebække og kildeområder. Der er flest af disse arter i de tre in-

sektgrupper vårfluer (13), slørvinger (12) og vandbiller (9).  

 

I det følgende er omtalt de enkelte smådyrsgrupper i den rækkefølge, som de 

er opført i tabel 16.   

 

Fimreorme 

I størstedelen af vandløbene er registreret Dugesia gonocephala, der især fin-

des i rene skovvandløb. Den findes således i alle de 7 skovområder, hvor der 

er vandløb. Desuden er der i en kildebæk ved Funder Krat fundet Polycelis fe-

lina, der er sjælden her i landet, og som kun findes på enkelte lokaliteter i Jyl-

land og på Fyn (Wiberg-Larsen, 1986).  

 

Børsteorme 

Der er fundet børsteormen Stylodrilus heringianus, som lever i rene vandløb. 

Arten er ualmindelig, og den er fundet i kildebække i Funder Krat og i en en-

kelt kildebæk i Amerika Plantage. 

 

Slørvinger 

Der er 12 af de fundne slørvingearter, der er rentvandsarter, og som fortrins-

vis lever i rene skovbække og kildevæld. Det omfatter arterne Brachyptera ri-

si, Amphinemura standfussi, Amphinemura sulcicollis, Nemurella picteti, Ne-

moura avicularis, Nemoura dubitans, Nemoura flexuosa, Leuctra fusca, Leuctra 

hippopus, Leuctra digitata og Capnia bifrons.  

 

En enkelt af de registrerede arter, Nemoura dubitans, er forholdsvis sjælden i 

Danmark (Lillehammer, 1988). Artens levesteder er ikke kendt i detaljer, men 

en af artens foretrukne levesteder synes at være rene kildevæld, kildebække 

og vandfyldte ellesumpe med rent grundvand. Ved undersøgelsen er den fun-

det i de øvre dele af tre kildebække og i en vandfyldt ellesump i Funder Krat 

samt i tre kildebække i Amerika Plantage.  

 

Desuden er Capnia bifrons ret sjælden, og det er en art som kun findes i den 

østlige del af Jylland (Wiberg-Larsen, 1984). Der er speciel ved, at den klæk-

ker meget tidlig til voksen, og ofte kan ses allerede i januar kravle rundt på 

sneen langs vandløbene. Desuden kan den tåle, at bækken udtørrer om som-

meren, hvor den ligger nede i den fugtige del af vandløbssedimentet som æg 

eller som larve med nedsat stofskifte. Arten er kun registreret i Sandemands-

bæk i Funder Krat og den største af kildebækkene i Amerika Plantage. 

 

Endvidere er Leuctra digitata ret sjælden her i landet, og den findes kun i Jyl-

land (Wiberg-Larsen, 1984). Ved undersøgelsen er den fundet i Sandemands-

bæk i Funder Krat, en kildebæk i Langsøparken og i en række kildebække i 

Amerika Plantage. Herudover er Leuctra fusca en ret sjælden art her i landet, 

og den er fundet i Sandemandsbæk i Funder Krat, Møllebæk i Lyså Naturom-

råde og den største af kildebækkene i Amerika Plantage. De to nævnte arter 

er specielle ved, at det er de to senest klækkende slørvinger herhjemme, idet 

de først klækker til voksne insekter i sensommeren.   
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Guldsmede 

I Sandemandsbæk i Funder Krat er der fundet larver af blåvinget pragtvand-

nymfe (Calopteryx virgo), der er en ualmindelig art med en spredt forekomst i 

Jylland (Nielsen, 1997). Denne art er også fundet i Møllebæk og Lyså sammen 

med larver af arten blåbåndet pragtvandnymfe (Calopteryx splendens), der 

også er en ualmindelig art, men har en noget mere udbredt forekomst end den 

førstnævnte art. 

 

Vandtæger 

I Lyså Naturområde er der i Lyså registreret en del individer af vandtægen 

åskøjteløber (Aquarius najas), som findes stedvis i Gudenå-systemet, men el-

lers har en spredt forekomst i større vandløb herhjemme og generelt er ret 

sjælden (Damgaard, 2015). 

 

Vandbiller 

Der er fundet 9 rentvandsarter af vandbiller, og de lever fortrinsvis i rene 

skovbække og kildevældsområder. Det omfatter de tre sjældne eller forholds-

vis sjældne arter vandkæren Hydraena nigrita, rovbillen Lesteva pubescens og 

klobillen Limnius volckmari. De øvrige ualmindelige arter omfatter vandkalven 

Stictotarsus duodecimpustulatus, vandkæren Hydraena gracilis, vandkæren 

Elodes marginata, bladbillen Hydrothassa marginella, rovbillen Stenus nitidi-

usculus og klobillen Elmis aenea.   

 

Af de sjældne arter er vandkæren Hydraena nigrita fundet i en enkelt kildebæk 

i henholdsvis Funder Krat, Langsøparken og Amerika Plantage. Rovbillen Le-

steva pubescens er kun fundet allerøverst i et kildevæld med bevoksninger af 

vandkarse i Funder Krat. Desuden er klobillen Limnius volckmari fundet i to 

kildebække i Funder Krat samt i en enkelt kildebæk i Langsøparken og Ameri-

ka Plantage. 

 

Flere af de ovennævnte billearter lever fortrinsvis i kildeområder og kildebæk-

ke, og de træffes sjældent i andre typer af ferskvand. Det gælder således Ste-

nus nitidiusculus, der oftest træffes i vådt mos i kilderne og Hydrothassa mar-

ginella, som er fundet i bevoksninger af vandkarse i kildevæld. Lesteva pube-

scens og Elodes marginata er også karakteristiske kildearter, der som regel le-

ver i sammenskyllede blade og kviste i kildebække. Klobillerne Limnius 

volckmari og Elmis aenea derimod er knyttet til bækkens grus- og stenbund.     

 

Dovenfluer 

I Sandemandsbæk i Funder Krat er fundet en enkelt larve af dovenfluen Sialis 

nigripes, der fortrinsvis lever i rene vandløb som kildebække og skovbække. 

Arten er ualmindelig på landsplan. 

 

Vårfluer   

Der er registreret 13 rentvandsarter af vårfluer, hvoraf hovedparten fortrinsvis 

lever i rene skovbække og kildevældsområder. Det omfatter de fem sjældne 

eller forholdsvis sjældne arter Agapetus fuscipes, Wormaldia occipitalis, Berea 

maura, Berea pullata og Crunoecia irrorata. De øvrige otte arter er ualmindeli-

ge og omfatter Rhyacophila fasciata, Lype reducta, Tinodes pallidus, Beraeo-

des minutus, Sericostoma personatum, Silo pallipes, Ecclisopteryx dalecarlica, 

og Potamophylax nigricornis. 
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Af de sjældne arter lever Agapetus fuscipes på sten, og den er kun fundet i 

den største af kildebækkene i Amerika Plantage. Wormaldia occipitalis er fun-

det i kildeområder i henholdsvis Funder Krat, Langsøparken og Amerika Plan-

tage. Berea maura er registreret i kildeområder i Funder Krat og Langsøpar-

ken, mens Berea pullata er fundet i kildeområder i Langsøparken og Amerika 

Plantage. Endelig er Crunoecia irrorata fundet i kildeområder i henholdsvis 

Funder Krat, Langsøparken og Amerika Plantage. 

 

De fire sidstnævnte sjældne arter samt den ualmindelige art, Potamophylax 

nigricornis, lever således helt oppe i selve kildeområdet, og især hvor der er 

bladtæpper af fugtigt løv samt til dels hvor der er mosbevoksninger. Det er ar-

ter, som kan leve i overgangszonen mellem vand og luft, og de kan således 

både leve nede i og oven over vandet. De øvrige vårfluearter lever længere 

nede ad kildebækkene, hvor der er en højere vandstand samt ofte sandet, 

gruset og stenet bund. Nogle af arterne findes også ofte i skovbække med rent 

vand samt i rene og moderat store vandløb.    

 

Stankelben 

Af de registrerede stankelben er det kun arten Pedicia rivosa, der er karakteri-

stisk for rene kildevandløb. Arten har derfor en spredt forekomst og er ual-

mindelig. Ved undersøgelsen er den fundet i kildebække i henholdsvis Funder 

Krat, Langsøparken og Amerika Plantage.  

 

Sommerfuglemyg  

Der er registreret 6 arter af sommerfuglemyg, hvoraf de fire er sjældne og de 

to er ualmindelige på landsplan. De sjældne arter er kun kendt fra få lokalite-

ter, og det drejer sig om arter, som fortrinsvis er knyttet til kildeområder og 

rene kildebække (Grøn, 1988; 1990; 1991; 1992). Larverne lever i den tynde 

vandhinde, der findes på sten, grene og planter (især mos) ved vandkanten i 

kildeområderne og i bredzonen af de øverste strækninger af kildebække.   

 

Af de sjældne arter er Pericoma fallax fundet fåtalligt i kildeområder i Funder 

Krat, Langsøparken og Amerika Plantage. Desuden er Satchelliella pilularia og 

Satchelliella stammeri begge fundet med enkelte individer i kildeområder i 

Funder Krat og Langsøparken. Endvidere er Bazarella subneglecta også fundet 

i kildeområder i Funder Krat og Langsøparken. Af de ualmindelige arter er bå-

de Berdeniella freyi og Ulomyia fuliginosa fundet fåtalligt i kildeområder i Fun-

der Krat, Langsøparken og Amerika plantage. 

 

Glansmyg 

Af de fundne glansmyg er Ptychoptera lacustris en rentvandsart, som typisk 

findes i rene skovbække. Arten er ualmindelig på landsplan, og den er fundet i 

kildebække og vandløb i Funder Krat, Lysbro Naturområde, Langsøparken, 

Kærsgård Plantage, Vestre Kejlstrup og Amerika Plantage. 

 

Kvægmyg 

En enkelt af kvægmyggearterne, Eusimulium costatum, er ualmindelig og fin-

des fortrinsvis i rene kildebække. Ved undersøgelsen er den fundet i kildebæk-

kene i Funder Krat, Langsøparken og Amerika Plantage. 
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Thaumaleamyg 

Slægten Thaumalea er nært beslægtet med dansemyggene, og der er regi-

streret den ualmindelige art, Thaumalea testacea, der er karakteristisk for re-

ne kildeområder og kildebække. Larven lever i den tynde vandhinde, der bl.a. 

findes på sten, som rager op af vandet. 

 

Dansemyg 

Der er to af dansemyggearterne, som findes i rene kilder og kildebække, og 

som derfor er ualmindelige. Metriocnemus fuscipes er fundet med enkelte lar-

ver i en kildebæk i Funder Krat og Amerika Plantage, og Parametriocnemus 

stylatus er fundet fåtalligt i flere kildebække i Funder Krat, Langsøparken og 

Amerika Plantage.  

 

Snegle 

Huesneglen Ancylus fluviatilis er en ualmindelig art, som findes i rene vandløb 

med stenbund, idet sneglen sidder fast på sten. Arten er fundet fåtalligt i San-

demandsbæk i Funder Krat. 

 

I tabel 17 er anført antallet af ualmindelige og sjældne arter i de 7 skovområ-

der, hvor der er vandløb. 

 

Område 
Antal smådyrsarter 

Sjælden Ualmindelig I alt 

Funder Krat 14 29 43 

Amerika Plantage 9 25 34 

Langsøparken 10 19 29 

Lysbro Naturområde 1 14 15 

Kærsgård Plantage 0 10 10 

Kejlstrup Vest 0 9 9 

Kejlstrup Øst 0 6 6 

Alle 7 områder 17 37 54 

 

Tabel 17. 

Antallet af sjældne og ualmindelige smådyrsarter i vandløbene i 7 skovområder ved un-

dersøgelsen af 10 skovområder i 2015. De tre skovområder, Indelukket, Iskælderdalen 

og Gjern Bakker, har ingen vandløb.   

 

Funder Krat, Amerika Plantage og Langsøparken har langt de fleste sjældne og 

ualmindelige smådyrsarter. Det skyldes især, at der de tre steder findes area-

ler med sumpskov, hvor der er mange kildeområder og rene kildebække. Dis-

se vandløb rummer mange arter af rentvandsinsekter samt særlige arter af 

vandinsekter, der lever i kildeområdernes særlige vandmiljø. Lysbro Naturom-

råde, Kærsgård Plantage, Kejlstrup Vest og Kejlstrup Øst har ikke sådanne kil-

deområder og rene kildebække. 
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5.10.2 Vandområder 
 

Ved undersøgelsen af smådyrslivet i vandområderne er der registreret 221 ar-

ter/grupper af smådyr, bilag 8. Ordet gruppe er anvendt som en fællebeteg-

nelse for familie og slægt, da en del af de indsamlede smådyr ikke er bestemt 

til artsniveau, da dette enten er meget vanskeligt eller umuligt ud fra de vand-

levende larver af en del af insektgrupperne. Smådyr omfatter vandinsekter og 

vandlevende arter af bl.a. orme, igler, krebsdyr, snegle og muslinger. 

 

Smådyrslivet er undersøgt i 24 vandområder i 7 af de 10 skovområder, idet 

Indelukket, Iskælderdalen og Gjern Bakker ikke har vandområder. Der er regi-

streret fra 9 til 140 arter/grupper af smådyr i de enkelte vandområder, og der 

er således meget store forskelle i antallet af arter mellem vandområderne, 

jævnfør bilag 8. Dette skyldes bl.a. en forskel i vandområdernes størrelse, be-

skygning, vegetation og vandets surhed.  

 

I tabel 18 anført ualmindelige og sjældne smådyrsarter, som er fundet ved 

undersøgelsen. Det er kun få af smådyrsarterne, som har et officielt dansk 

navn, og der er kun brugt det latinske. Der er for den enkelte art anført hvor 

mange af de 7 undersøgte skovområder med vandområder, som arten er fun-

det i samt artens status på landsplan.  

 
Smådyrsart Antal skovområder Status på landsplan 

Fimreorme:   

Dugesia gonocephala 4 Ualmindelig 

Børsteorme:   

Stylodrilus heringianus 2 Ualmindelig 

Edderkopper:   

Argyroneta aquatica 5 Ualmindelig 

Slørvinger:   

Nemurella picteti 5 Ualmindelig 

Nemoura dubitans 3 Sjælden 

Guldsmede:   

Anax imperator 2 Ualmindelig 

Brachyton pratense 4 Ualmindelig 

Cordulia aenea 4 Ualmindelig 

Somatochlora metallica 1 Ualmindelig 

Orthetrum cancellatum 1 Ret sjælden 

Sympetrum danae 6 Ualmindelig 

Leucorrhinia dubia 3 Ualmindelig 

Vandnymfer:   

Erythromma najas 4 Ualmindelig 

Coenagrion hastulatum 4 Ualmindelig 

Coenagrion lunulatum 1 Ualmindelig 

Vandtæger:   

Aquarius najas 1 Ret sjælden 

Ranatra linearis 3 Ualmindelig 

Hebrus ruficeps 1 Ualmindelig 

Biller:   

Haliplus flavicollis 1 Ualmindelig 

Hydroporus nigrita 1 Ualmindelig 
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Smådyrsart Antal skovområder Status på landsplan 

Graphoderes cinereus 1 Ualmindelig 

Acilius sulcatus 6 Ualmindelig 

Helochares griseus 1 Ualmindelig 

Hydraena gracilis 3 Ualmindelig 

Elodes marginata 3 Ualmindelig 

Donacia crassipes 1 Ualmindelig 

Donacia versicolorea 2 Ualmindelig 

Donacia marginata 2 Ualmindelig 

Donacia clavipes 1 Ualmindelig 

Vårfluer:   

Potamophylax nigricornis 3 Ualmindelig 

Stankelben:   

Pedicia rivosa 2 Ualmindelig 

Phalacrocera replicata 3 Ualmindelig 

Sommerfuglemyg:   

Pericoma fallax 4 Sjælden 

Bazarella subneglecta 3 Sjælden 

Glansmyg:   

Ptychoptera lacustris 3 Ualmindelig 

Snegle:   

Aplexa hypnorum 3 Ualmindelig 

Anisus leucostomus 2 Ualmindelig 

 

Tabel 18. 

Oversigt over ualmindelige og sjældne smådyrsarter, som er fundet ved undersøgelsen 

af vandområder i de 10 skovområder i 2015. Der er vandområder i 7 af skovområderne, 

mens 3 af områderne ikke har nogen. I tabellen er der anført i hvor mange af skovom-

råderne, den enkelte art er fundet i samt artens status på landsplan. I bilag 8 findes en 

samlet oversigt over alle registrerede smådyr i de enkelte vandløb. 

 

Der er samlet registreret 37 smådyrsarter, hvoraf 4 er sjældne og 33 er ual-

mindelige. Af det samlede antal er 33 arter vandinsekter og 5 arter er ikke-

insekter, som hører ind under grupperne fimreorme, børsteorme, edderkopper 

og snegle, jf. tabellen. Der er flest af disse arter i insektgrupperne biller (11), 

guldsmede (7), vandnymfer (3) og vandtæger (3). I det følgende er kort om-

talt de enkelte smådyrsgrupper i den rækkefølge, som de er opført i tabel 18.   

 

Fimreorme 

Der er registreret fimreormen Dugesia gonocephala, der især findes i rene 

vandløb, i vandområder i Funder Krat, Langsøparken, Vestre Kejlstrup og 

Amerika Plantage. Det er alle steder vandarealer og våde sumpe, som gen-

nemstrømmes af rene kildebække.   

 

Børsteorme 

Børsteormen Stylodrilus heringianus lever normalt lever i rene vandløb, og ar-

ten er fundet i Funder Krat og Amerika Plantage i rene vandområder, som 

gennemstrømmes af kildebække. 
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Edderkopper  

Vandedderkop (Argyroneta aquatica), der er den eneste undervandslevende 

edderkop her i landet, er fundet i en række vandområder, som har en velud-

viklet vegetation i områderne Funder Krat, Lysbro Naturområde, Vestre Kejl-

strup, Østre Kejlstrup og Amerika Plantage.  

 

Slørvinger 

Slørvingen Nemoura dubitans er forholdsvis sjælden i Danmark, og den er re-

gistreret i Funder Krat, Langsøparken og Amerika Plantage, i vandområder i 

ellesumpe, som er påvirket af grundvandsudsivning og kildebække. Desuden 

er kildearten Nemurella picteti fundet i vandområder, der gennemstrømmes af 

kildebække i Funder Krat, Langsøparken, Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup og 

Amerika Plantage.  

 

Guldsmede 

Der er fundet den ret sjældne guldsmed store blåpil (Orthetrum cancelatum) i 

den langstrakte sø i Østre Kejlstrup samt seks ualmindelige arter i vandområ-

derne fordelt på seks af skovområderne. Det omfatter stor kejserguldsmed 

(Anax imperator), håret mosaikguldsmed (Brachytron pratense), grøn sma-

ragdlibel (Cordulia aenea), glinsende smaragdlibel (Somatochlora metallica), 

sort hedelibel (Sympetrum danae) og lille kærguldsmed (Leucorrhinia dubia).  

 

Vandnymfer 

Det omfatter tre ualmindelige arter af vandnymfer, hvoraf rødøjet vandnymfe 

(Erythromma najas) og spyd-vandnymfe (Coenagrion hastulatum) hver er 

fundet i vandområder i fire af de undersøgte områder. Desuden omfatter det 

månevandnymfe (Coenagrion lunulatum), der er fundet i de vandfyldte moser 

i Lysbro Naturområde. 

 

Vandtæger 

I Lyså Naturområde er der i sumpskoven langs Lyså registreret enkelte indivi-

der af vandtægen åskøjteløber (Aquarius najas), der er ret sjælden på lands-

plan. Af ualmindelige arter er Hebrus ruficeps, der er knyttet til tørvemosbe-

voksninger, fundet i en sur sø i Amerika Plantage, og stavtæge (Ranatra line-

aris), der er landets største vandtæge, er registreret i et enkelt vandområde i 

henholdsvis Funder Krat, Lysbro Naturområde og Vestre Kejlstrup. 

 

Vandbiller 

Der er fundet 11 ualmindelige arter af vandbiller, som alle er registreret i 

vandområder i Funder Krat og Lysbro Naturområde. Det omfatter vandtræde-

ren Haliplus flavicollis, vandkalvene Hydroporus nigrita og Graphoderes cine-

reus, vandkæren Helochares griseus samt sivbukkene Donacia crassipes, Do-

nacia versicolorea, Donacia marginata og Donacia clavipes. Desuden er tre af 

arterne også fundet i andre områder, hvilket gælder vandkalven Acilius sulca-

tus samt vandkærerne Hydraena gracilis og Elodes marginata. 

 

Vårfluer   

Der er registreret den ualmindelige art, Potamophylax nigricornis, der lever i 

rene kildebække og kildevældsområder, hvor der er våde bladtæpper af løv og 

mosbevoksninger. Arten er fundet i vandområder, der gennemstrømmes af 

kildebække, i Funder Krat, Langsøparken og Amerika Plantage. 
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Stankelben 

Stankelbenet Pedicia rivosa er karakteristisk for rene kildevandløb, og den er 

fundet i vandområder, der gennemstrømmes af kildebække, i Funder Krat og 

Amerika Plantage. Desuden er stankelbenet Phalacrocera replicata, der er 

knyttet til bevoksninger af tørvemos, fundet i sure vandområder med tørve-

mosbevoksninger i Funder Krat, Kærsgård Plantage og Amerika Plantage.  

 

Sommerfuglemyg  

Der er registreret to arter af sommerfuglemyg, Pericoma fallax og Bazarella 

subneglecta, som begge er ret sjældne på landsplan. Arterne er fortrinsvis 

knyttet til kildeområder og rene kildebække, og de er fundet i vandområder, 

der gennemstrømmes af kildebække i Funder Krat, Langsøparken og Amerika 

plantage samt for den sidstnævnte i en skovsump i Naturområde Lyså.  

 

Snegle 

Det omfatter to ualmindelige arter, Aplexa hypnorum og Anisus leucostomus, 

der begge ofte lever i sommerudtørrende vandområder i skove. Begge arter er 

således fundet i lavvandede vandområder i sumpskove i Funder Krat og 

Langsøparken.    

 

I tabel 19 er anført antallet af ualmindelige og sjældne arter i de 7 skovområ-

der, hvor der er vandløb. 

 

Område 
Antal smådyrsarter 

Sjælden Ualmindelig I alt 

Funder Krat 3 23 26 

Amerika Plantage 3 16 19 

Lysbro Naturområde 1 16 17 

Langsøparken 3 10 13 

Østre Kejlstrup 1 8 9 

Vestre Kejlstrup  0 9 9 

Kærsgård Plantage 0 5 5 

Alle 7 områder 4 34 37 

 

Tabel 19. 

Antallet af sjældne og ualmindelige smådyrsarter i vandområderne i 7 skovområder ved 

undersøgelsen af 10 skovområder i 2015. De tre skovområder, Indelukket, Iskælderda-

len og Gjern Bakker, har ingen vandområder.   

 

Der er flest sjældne og ualmindelige arter i Funder Krat, Amerika Plantage, 

Lysbro Naturområde og Langsøparken. Det skyldes især, at der i Funder Krat, 

Langsøparken og Amerika Plantage findes arealer med sumpskov, hvor der er 

mange rene kildeområder, kildebække og vandområder. Vandområderne 

rummer derfor mange arter af rentvandsinsekter samt særlige arter af vandin-

sekter, der lever i kildeområdernes specielle vandmiljø. Lysbro Naturområde 

har store vanddækkede mose- og sumpskovsarealer langs Gudenå. 

 

Der er færre sjældne og ualmindelige arter i Østre Kejlstrup og Vestre Kejl-

strup, der ikke har kildeområder og kildebække samt i begrænset omfang rene 

vandområder. I Kærsgård Plantage findes kun små og sure vandområder, 

hvoraf to er noget påvirket af okker. 
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5.11 Landinsekter  

 

Ved undersøgelsen er der registreret mange arter af landinsekter inden for 

forskellige grupper af insekter. Det gælder især inden for grupperne sommer-

fugle og biller, jævnfør beskrivelserne af de enkelte områder. Der har særligt 

været fokus på at registrere forekomsten af ualmindelige, sjældne eller karak-

teristiske arter for et område.  

 

Sommerfugle 

I tabel 20 er der anført 16 ualmindelige og sjældne arter af sommerfugle, som 

er registreret ved undersøgelsen. Der er anført hvor mange af de 10 under-

søgte områder, som den enkelte art er fundet i samt deres vurderede status 

på landsplan, og om de er med på den danske rødliste.  

 

Sommerfugleart Antal områder Status på landsplan Danske rødliste 

Spættet bredpande 1 Ret sjælden Sårbar 

Sortåret hvidvinge 1 Ualmindelig - 

Markperlemorsommerfugl 1 Ret sjælden Moderat truet 

Klitperlemorsommerfugl 1 Sjælden Sårbar 

Brun pletvinge 3 Ret sjælden Moderat truet 

Okkergul pletvinge 6 Ret sjælden Sårbar 

Skovrandøje 2 Ualmindelig - 

Blåhale 1 Ualmindelig - 

Grøn busksommerfugl 1 Ualmindelig - 

Dukatsommerfugl 5 Ualmindelig Næsten truet 

Violetrandet ildfugl 1 Sjælden Sårbar 

Foranderlig blåfugl 1 Ualmindelig Næsten truet 

Skovblåfugl 7 Ualmindelig - 

Dværgblåfugl 3 Ualmindelig - 

Seksplettet køllesværmer 2 Ualmindelig Næsten truet 

Blodplet 1 Ualmindelig - 

 

Tabel 20. 

Registrerede ualmindelige og sjældne sommerfuglearter i de 10 skovområder ved un-

dersøgelsen i 2015. Der er anført antallet af områder, som arten er fundet i og artens 

status på landsplan.  Desuden er anført, om arterne er med på den danske rødliste.  

 

Spættet bredpande er med på rødlisten som ”sårbar”, og dens larver lever 

især på planter af tormentil. Ved undersøgelsen blev den fundet med enkelte 

individer på overdrevsarealer i Funder Krat. Arten har en spredt forekomst her 

i landet, hvor den er forholdsvis sjælden. 

 

Sortåret hvidvinge er en ualmindelig art på landsplan, og ved undersøgelsen 

blev den kun observeret med en del individer på hede- og skovarealerne i 

Gjern Bakker. Larverne har forskellige buske og træer som foderplante.   

 

Markperlemorsommerfugl er med på rødlisten som ”moderat truet”, og den 

blev registreret fåtalligt på hede- og overdrevsarealerne i Gjern Bakker. Artens 

larver har forskellige arter af violer som levested. Arten er ret sjælden her i 

landet og har en spredt forekomst. 
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Klitperlemorsommerfugl er med på rødlisten som ”sårbar”, og den er sjælden 

på indenlandslokaliteter. Ved undersøgelsen blev den registreret fåtalligt på 

åbne hede- og sandarealer i den nordøstlige del af området i Gjern Bakker. Ar-

tens larver har arter af viol som foderplante.  

 

Brun pletvinge er med på rødlisten som ”moderat truet”, og den er sjælden på 

landsplan, men har en del bestande i Midtjylland. Larverne har især planter af 

kohvede og ærenpris som foderplante. Arten blev fundet fåtalligt på åbne og 

skovomkransede hedearealer i Indelukket, Østre Kejlstrup og Gjern Bakker. 

 

Okkergul pletvinge er med på rødlisten som ”sårbar”, som har en forholdsvis 

begrænset udbredelse og er forholdsvis sjælden. Den har planter af lancet-

vejbred som værtsplante for larverne, og ved undersøgelsen observeredes den 

på overdrev- og hedearealer i Funder Krat, Kærsgård Plante, Vestre Kejlstrup, 

Østre Kejlstrup, Amerika Plantage og Gjern Bakker.    

 

Skovrandøje har en østlig udbredelse her i landet, og den er ualmindelig i 

Midtjylland. Arten observeredes med enkelte individer på lysåbne steder i 

skovarealer i Funder Krat og Langsøparken. Larver lever på græsarter. 

 

Blåhale er ualmindelig på landsplan, idet den er knyttet til egeskove, hvor den 

især findes i de øvre trælag. Ved undersøgelsen observeredes enkelte individer 

i egekrattene i Gjern Bakker.  

 

Grøn busksommerfugl er udbredt over hele landet, men har en ualmindelig fo-

rekomst. Larverne er især knyttet til forskellige arter af løvtræer. Den blev re-

gistreret både på hede- og skovarealer i Gjern Bakker. 

 

Dukatsommerfugl er med på rødlisten som ”næsten truet”, og den har en be-

grænset udbredelse herhjemme. Larverne har især planterne almindelig syre 

og rødknæ som foderplanter. Ved undersøgelsen er den fundet i Funder Krat, 

Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup, Amerika plantage og Gjern Bakker. 

 

Violetrandet ildfugl er med på rødlisten som ”sårbar”, og den er sjælden her i 

landet. Larvernes foderplanter er især almindelig syre og rødknæ. Arten regi-

streredes fåtalligt på overdrev- og hedearealer i Gjern Bakker. 

 

Foranderlig blåfugl er med på rødlisten som ”næsten truet”, og den er ualmin-

delig på landsplan. Arten benytter fortrinsvis hedelyng som værtsplante for 

larverne, og den blev fundet fåtalligt på hedearealerne i Gjern Bakker. 

 

Skovblåfugl er en ualmindelig art, som er knyttet til lysåbne krat og skove 

med en del træer af især tørst. Ved undersøgelsen blev den fundet sådanne 

steder i Funder Krat, Langsøparken, Indelukket, Vestre Kejlstrup, Østre Kejl-

strup, Amerika Plantage og Gjern Bakker. 

 

Dværgblåfugl er ualmindelig på landsplan, og den findes, hvor der vokser 

planten rundbælg, som er larvernes foderplante. Arten blev fundet fåtalligt på 

overdrevsarealer i Funder Krat, Vestre Kejlstrup og Østre Kejlstrup.  

 

Seksplettet køllesværmer er en dagflyvende natsværmer, der er på rødlisten 

som ”næsten truet”. Den har planter af almindelig kællingetand som foretruk-
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ne foderplanter for larverne. Ved undersøgelsen blev den fundet på overdrevs-

arealer i Funder Krat, Vestre Kejlstrup og Østre Kejlstrup.  

 

Blodplet er en ualmindelig art af natsværmer, som er dagsaktiv. Artens værts-

plante er den giftige eng-brandbæger, idet larverne af blodplet suger saft fra 

denne art og selv bliver giftige. Arten blev fundet fåtalligt på overdrevsarealer 

i Funder Krat. 

 

Ud over de nævnte ualmindelige og sjældne arter af dagsommerfugle blev der 

observeret mange andre mere almindelige dagsommerfuglearter på de under-

søgte 10 skovområder. Disse arter er nævnt under beskrivelsen af de enkelte 

områder. I tabel 21 er anført antallet af rødlistede (sjældne) og ualmindelige 

sommerfuglearter i de 10 undersøgte områder. 

 

Område 
Antal sommerfuglearter 

Rødlistede Ualmindelige I alt 

Gjern Bakker 7 4 11 

Funder Krat 4 4 8 

Østre Kejlstrup 4 2 6 

Vestre Kejlstrup 3 2 5 

Amerika Plantage 2 1 3 

Kærsgård Plantage 1 1 2 

Indelukket 1 1 2 

Langsøparken 0 1 1 

Lysbro Naturområde 0 0 0 

Iskælderdalen 0 0 0 

Alle 10 områder 9 7 16 

 

Tabel 21. 

Antallet af rødlistede (sjældne) og ualmindelige sommerfuglearter ved undersøgelsen af 

10 skovområder i Silkeborg Kommune 2015.    

 

I Gjern Bakker registreredes syv rødlistede arter, markperlemorsommerfugl, 

klitperlemorsommerfugl, brun pletvinge, okkergul pletvinge, dukatsommerfugl, 

violetrandet ildfugl og foranderlig blåfugl samt de fire ualmindelige arter, sort-

året hvidvinge, blåhale, grøn busksommerfugl og skovblåfugl. I Funder Krat 

blev der fundet fire rødlistede arter, spættet bredpande, okkergul pletvinge, 

dukatsommerfugl og seksplettet køllesværmer samt fire ualmindelige arter, 

skovrandøje, skovblåfugl, dværgblåfugl og blodplet.   

 

Desuden havde Østre Kejlstrup fire rødlistede arter i form af brun pletvinge, 

okkergul pletvinge, dukatsommerfugl og seksplettet køllesværmer samt af 

ualmindelige arter skovblåfugl og dværgblåfugl. I Vestre Kejlstrup fandtes dis-

se arter også bortset fra brun pletvinge. I Amerika Plantage registreredes to 

rødlistede arter, okkergul pletvinge og dukatsommerfugl samt af ualmindelige 

arter skovblåfugl.  

 

I Kærsgård Plantage blev der af rødlistede arter fundet okkergul pletvinge og 

skovblåfugl. Indelukket havde af rødlistede arter brun pletvinge og af ualmin-

delige arter skovblåfugl. I Langsøparken fandtes af ualmindelige arter skov-

blåfugl, mens der i Lysbro Naturområde og Iskælderdalen ikke var nogen sær-

lige sommerfuglearter. 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 67/391  

 

Biller 

Ved undersøgelsen registreredes en lang række arter af biller, og der blev fun-

det en del arter af biller hørende til bl.a. grupperne skarnbasser, torbister, 

pragtbiller, blødvinger, bladbiller, snudebiller, smældere, borebiller, træbukke 

og barkbiller. Larverne af de fire sidstnævnte billegrupper fandtes især i gamle 

træstammer og træstød af løvtræer. Der blev især fundet en del arter af grup-

pen løbebiller, hvoraf enkelte er ualmindelige på landsplan. 

 

Det gælder således løbebillen stor læderløber, der er vor største løbebille, og 

som blev fundet i løvskove i de fleste af områderne. Desuden er vandløber og 

rødløber ualmindelige, og de blev fundet i sumpskove og skovmoser i Funder 

Krat og Langsøparken. Herudover er bred muldløber ualmindelig og registrere-

des i løvskove i Vestre Kejlstrup, Østre Kejlstrup, Langsøparken og Iskælder-

dalen. Herudover fandtes de ualmindelige arter, brun sandspringer og grøn 

sandspringer, på sandjord i Funder Krat, Amerika Plantage og Gjern Bakker.  

 

I øvrigt blev der registreret en lang række almindelige arter af løbebiller i 

skovområderne, bl.a. skovfladløber, sneglerøver, børsteløber, toplettet spejl-

løber, bronzejordløber, skovfladløber, violetrandet løber, kratløber, skovjordlø-

ber, gulpletløber, skovhurtigløber, gulbrun skægløber, skovkvikløber, fireplet-

tet barkløber, kærvinterløber, almindelig ovalløber og kornet løber. Enkelte af 

disse arter er formentlig forholdsvis ualmindelige i Midtjylland. 

 

Der blev også registreret en del arter af træbukke, hvoraf kun væver er ual-

mindelig eller ret sjælden på landsplan. Der blev fundet et enkelt eksemplar i 

Gjern Bakker. Desuden observeredes en del andre arter af træbukke i de un-

dersøgte områder. Det omfattede bøgebuk, almindelig granbarkbuk, blankplet-

tet tandbuk, båndet tandbuk, fyrretandbuk, firebåndet blomsterbuk, sydlig 

blomsterbuk, sortsømmet blomsterbuk, tobaksfarvet blomsterbuk, rød blom-

sterbuk og sorthovedet kardinalbille. Enkelte af disse arter er muligvis ualmin-

delige eller ret ualmindelige i det midtjyske. 

 

Desuden fandtes ege-borebille med enkelte individer i gamle egetræer i Fun-

der Krat og Vestre Kejlstrup. Arten er landets største borebille og er ualminde-

lig på landsplan. Af ualmindelige arter af billegruppen skarnbasser blev regi-

streret kobberguldbasse, som har sin larveudvikling i myretuer af rød skovmy-

re. Arten observeredes i Funder Krat, Østre Kjelstrup, Amerika plantage og 

Gjern Bakker. Endvidere observeredes den ualmindelige art, glat skarnbasse, i 

de tre sidstnævnte områder. Herudover observeredes enkelte individer i ege-

skovene i Gjern bakker af almindelig oldenborre.        

   

Øvrige landinsekter 

I skovmosen i Funder Krat blev registreret sumpgræshoppe, der er en ret 

sjælden art på landsplan, og som er med på den danske rødliste under kata-

gorien ”næste truet”. Desuden er der i løvskoven i Funder Krat fundet ege-

græshoppe, der er knyttet til egetræer, og som er en ualmindelig art. Endvide-

re er der observeret den ualmindelige snyltehveps sabelhveps i Indelukket og 

Iskælderdalen. Endelig er der i Gjern Bakker registreret blodrød skovmyre, 

som er en ualmindelig art. 

  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 68/391  

 

5.12 Øvrige smådyr 
 

Ved undersøgelsen blev der også registreret arter af smådyr, som ikke er in-

sekter. Det omfattede især en række ualmindelige eller sjældne arter af ed-

derkopper, hvilket således omfattede følgende arter: 

 

Hvepseedderkop (Argiope bruennichi) 

Der blev fundet et enkelt individ af hvepseedderkop i græsvegetationen på en-

gen i Funder Krat. Arten er ualmindelig her i landet, hvortil den indvandrede 

fra Mellem- og Sydeuropa for lidt over 20 år siden. Herefter har den bredt sig 

til en stor del af landet, men har en spredt forekomst. Der er en af vores stør-

ste edderkopper med et benspænd på 3-4 cm. 

 

Stor jagtedderkop (Dolomedes fimbriatus) 

Arten blev registreret to steder, dels i en våd skovmose i Funder Krat og dels i 

et vådt moseareal ved Lysbro Naturområde. Stor jagtedderkop er ualmindelig 

herhjemme, og den lever i sumpvegetationen i vandområder, hvor den lever 

af vandinsekter og smådyr, som falder ned på vandoverfladen. Det er den 

største danske art af edderkop med et bespænd på 5-6 cm.  

 

Smaragdedderkop (Micrommata virescens) 

Den blev fundet langs en næringsfattig og sur hedesø med hængesæk af tør-

vemosser og bevoksninger af blåtop i Amerika Plantage. Desuden registrere-

des arten i en fugtig og sur skovmose domineret af blåtop og tørvemosbe-

voksninger i Gjern Bakker. Smaragdedderkop er ualmindelig på landsplan, og 

den lever især i sure hedemoser med dominans af blåtop. 

 

Mariehøneedderkop (Eresus sandaliatus)  

Arten fandtes fåtalligt på en sydvendt hedeskråning i den nordøstlige del af 

Gjern Bakker. Mariehøneedderkop er sjælden, og den findes kun i Jylland og 

især fra Midtjylland. Arten er med på den danske rødliste som ”moderat truet”. 

Den er meget varmekrævende, og den lever på vindbeskyttede og sydvendte 

hedeskråninger, hvor den har en jordhule med spind op til jordoverfladen. 

 

Nordlig fugleedderkop (Atypus affinis)  

Der er fundet nogle få eksemplarer på en sydvendt og sandet hedeskråning 

med hedelyng i den nordøstlige del Gjern Bakker. Arten er meget sjælden her i 

landet og blev betragtet som uddød for landet indtil den blev genfundet i 1994 

i Midtjylland. Her findes den spredt på sydvendte hedeskråninger, idet den er 

ret varmekrævende og lever nede i jorden i et langt spind. Fugleedderkop er 

med på den danske rødliste som ”næsten truet”. 

 

En intensiv og detaljeret undersøgelse af edderkopperne vil uden tvivl vise, at 

der findes en stor artsrigdom af edderkopper i de 10 undersøgte områder, som 

rummer ret mange forskellige naturtyper. Der vil højst sandsynlig være en del 

ualmindelige eller sjældne arter i områderne. 

 

I øvrigt var rød skovsnegl (Arion rufus) almindelig i alle de undersøgte skov-

områder i og omkring Silkeborg, hvilket især gjaldt arealerne med løvskove. 

Arten er indslæbt fra Tyskland for lidt over hundrede år siden, og den findes 

nu spredt her i landet, men er især almindelig i Nordsjælland og Midtjylland.   
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6 Funder Krat 

6.1 Beskrivelse af området 

 

Afgrænsningen af Funder Krat fremgår af figur 5, og naturtyperne i området er 

vist på figur 6 og 7. Området har et areal på ca. 29 hektar. 

 

 
 

Figur 5. 

Afgrænsningen af området Funder Krat vest for Silkeborg. Luftfotoet er fra sommeren 
2014. Området har et areal på ca. 29 ha. 
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Figur 6. 
Naturtyper i området Funder Krat vest for Silkeborg. 
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Figur 7. 

Naturtyper i området Funder Krat på et luftfoto fra sommeren 2014.  
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Funder Krat ligger i et kuperet terræn med høje bakker og lavbundsarealer. 

Der findes mange forskellige typer af naturarealer, som omfatter både tørre og 

våde naturtyper. Der findes således løvskov, nåleskov, blandingsskov, sump-

skov, overdrev, hede, eng, mose, vandområder, søer, kildevæld og vandløb. 

Det betyder, at området har et stort naturpotentiale med mange forskellige le-

vesteder for vilde planter og dyr. 

 

Skov 

Der er løvskov i den vestlige del af området, og den udgøres hovedsagelig af 

bøgeskov med mange gamle bøgetræer, hvoraf de ældste er 160-170 år. Her 

findes også en del arealer med egeskov, som rummer gamle egetræer på op 

til 160-170 år, især i den vestligste del. Der er nåleskov i den sydvestligste og 

nordligste del, og det omfatter især forskellige arter af graner, hvoraf de æld-

ste er 50-60 år gamle. I den centrale og sydlige del af løvskoven findes områ-

devis blandskov med forskellige arter af løvtræer iblandet nåletræer. En stor 

del af løvskoven udgøres af EU-naturtypen ”bøgeskov på morbund med krist-

torn”, idet bøgeskoven har morbund og en typisk vegetation med kristtorn.    

 

Hele skovområdet er udlagt som urørt skov, og der findes stedvis en del un-

derskov af især unge bøgetræer. Der findes en del gamle og rådnende træ-

stammer, såvel liggende som stående samt træstød med mange træsvampe. 

Terrænet er stærkt bakket, og for foden af de østlige bakkeskrænter findes et 

stort og vådt kildeområde, hvor der er sumpskov bestående af især rød-el. Her 

findes mange kildevæld og våde arealer med sump, og størstedelen består af 

den værdifulde EU-naturtype ”elle- og askeskov med vandløb, søer og væld”. 

Desuden findes der mindre arealer med løvskov i den østlige del af området, 

dels langs Vestre Ringvej og dels langs en asfaltsti midt i området. 

  

Overdrev  

Der findes fem arealer med overdrev i området. Overdrevet i den østlige del, 

hvor der findes en sø, er græsset med får og har en lav græsvegetation (over-

drev II). Overdrevet lige nord for er ugræsset og er under tilgroning med en 

høj græsvegetation (overdrev I). Overdrevet ved Vestre Centervej er også 

uden græsning eller høslæt og er under tilgroning med en høj græs- og urte-

vegetation samt med gyvel (overdrev III). Det har i betydelig grad karakter af 

græshede. Desuden findes et lille græsset overdrevsareal på engen i den cen-

trale del af området (overdrev IV) samt et lille overdrev i den østligste del af 

løvskoven (overdrev V), og her er ikke nogen form for landbrugsdrift. 

 

Eng 

Det omfatter den centrale del af området, hvor der findes et langstrakt eng-

areal, som hovedsagelig består af fugtige arealer og i mindre grad af tørre 

arealer. Stedvis er engen våd og blød, hvilket især gælder den østlige del 

langs Sandemandsbæk. Der er høslæt og kreaturgræsning på engen, og urte-

vegetationen er lav om sommeren. Den østligste del af engen, som ikke slås 

eller græsses, er under tilgroning med høje urter og birketræer. 

 

Mose  

Det omfatter et vådt og blødt lavbundareal øst for engen med karakter af 

skovmose. Grundvandstanden her er høj, og der findes flere steder sumpkil-

der, små vandarealer og kildebække med afløb til Sandemandsbæk. Næsten 

hele mosen er groet til med sumpskov, og der er få åbne arealer uden træ-
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vækst. Sumpskoven domineres af rød-el, dun-birk og grå-pil. Her findes area-

ler med den værdifulde EU-naturtype, ”skovbevokset tørvemose”, som blandt 

andet rummer en del bevoksninger af tørvemosser.   

 

Vandområder 

Der er fire vandområder, hvoraf det første ligger i den nordlige del af løvsko-

ven og udgøres af en lidt okkerbelastet dam med tilløb af en kildebæk (sø A). 

Det andet vandområde er en klarvandet dam med vandtilførsel via en kilde-

bæk og beliggende i den østligste del af engen (sø B). Det tredje vandområde 

er en lille sø vest for det fåregræssede overdrev, hvor buske og træer langs 

bredden er fjernet i 2014 (sø C). Søen tilføres overfladevand fra nord. Det 

fjerde vandområde er en klar- og lavvandet sø med udbredte bevoksninger af 

dynd-padderok og med en del pilebuske langs bredden (sø D).   

 

Vandløb 

Det omfatter fire bække, hvoraf den første ligger i den nordlige del af løvsko-

ven. Bækken begynder i en slugt med sumpkilder, og den løber ud i den oven-

nævnte dam (bæk 1). Den anden og tredje kildebæk har deres begyndelse i 

det store kildebæksområde med ellesump neden for løvskoven, idet den ene 

slynger sig gennem den midterste del af engen (bæk 2), mens den anden lø-

ber langs den sydlige grænse af engen (bæk 3). De to kildebække løber til 

Sandemandsbæk (bæk 4), der løber mellem engen og skovmosen. Desuden 

findes en række små kildebække i skovmosen (bæk 5), og disse løber til San-

demandsbæk. Alle de nævnte kildebække og vandløb har rent og klart vand.  

   

 

 

Løvskoven i Funder Krat består hovedsagelig af bøgeskov, som vokser i et stærkt bak-

ket terræn. Det meste af skoven har bøgetræer, der er ældre end 100 år, og der findes 

en del træer på op til 160-170 år. Der findes også områder med egeskov, som har ege-

træer med samme gamle alder. Jordbunden i skoven består næsten overalt af mord-

bund og har en typisk vegetation for denne jordtype. Foto: 17. april 2015.  
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Der fører en gammel hulvej gennem den centrale del af bøgeskoven i Funder Krat. Hul-

vejen blev benyttet, når folk skulle bevæge sig gennem skoven enten til fods eller med 

hestevogn, og disse gamle hulveje er beskyttet. Det ses i øvrigt, at bøgeskoven er en 

typisk højskov med høje bøgestammer. Foto: 28. april 2015. 

 

 

 

Den østlige del af bøgeskoven skråner stejlt ned mod et fladt område, som er vådt og 

blødt som følge af udsivende grundvand. Her findes et stort areal med våd sumpskov, 

som er domineret af rød-el og med enkelte ask. Størstedelen af sumpskoven består af 

kildevæld, vandområder og sump. Foto: 28. april 2015.  
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I skovsumpen i Funder Krat er der en konstant høj grundvandstand, og der findes man-

ge kildeområder og vandansamlinger, der samler sig til små kildebække. Vandet er helt 

rent både i kildeområderne og kildebækkene, og her lever der larver af mange rent-

vandsarter af vandinsekter, hvoraf flere er sjældne på landsplan. Foto: 28. april 2015. 

 

 

 
Den våde skovsump er domineret af rød-el og har karakter af en våd ellesump. Der har 

ikke været skovdrift i mange år, og området har et meget artsrigt plante- og dyreliv, 

som bl.a. omfatter mange og sjældne arter af planter, mosser, svampe og insekter. 

Området har den største biodiversitet i Funder Krat. Foto: 17. maj 2015. 
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Den midterste del af engen i Funder Krat, hvor der er kreaturgræsning. I baggrunden 

ses overdrevet, hvor der vokser en gammel eg, og i forgrunden ses en af kildebækkene, 

som kommer fra den store ellesump. Vandløbet er blevet restaureret for nogle år siden 

og er nu blevet slynget ned gennem engen. Foto: 17. maj 2015. 

 

 

 
Den sydlige del af engen, hvor der både er høslæt og græsning. Vegetationen er typisk 

for en fugtig eng, men rummer ingen sjældne plantearter. Der har tidligere bl.a. vokset 

maj-gøgeurt. I baggrunden ses i venstre side af billedet bøgeskoven og til højre skov-

mosen. Engen er set i retningen fra syd mod nord. Foto: 17. maj 2015. 
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Den våde mose i Funder Krat, som i betydelig grad er groet til med rød-el, grå-pil og 

dun-birk, så den har karakter af sumpskov og skovmose. Grundvandstanden er høj, og 

der findes mange sumpkilder og vandområder, der nogle steder samler sig til små kil-

debække, som løber eller siver til Sandemandsbæk. Foto: 28. april 2015.  

 

 

  

Der er enkelte lysåbne arealer i den tilgroede skovmose, og her findes en artsrig urte-

vegetation af mose- og sumpplanter. Der vokser også mange arter af mosser i mosen, 

og i den nordlige del findes arealer med bevoksninger af tørvemosser. Vandområderne 

og kildevældene rummer også en meget artsrig insektfauna. Foto: 17. maj 2015.      
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Der findes flere overdrevsarealer i Funder Krat, hvoraf det største i den østlige del er 

græsset af får, så vegetationen holdes lav (overdrev II). Her findes spredte bevoksnin-

ger af hvidtjørn og eg samt en typisk urtevegetation for overdrev. Der er også et arts-

rigt insektliv med bl.a. en del arter af sommerfugle. Foto: 23. juni 2015.  

 

   

 
Overdrevet ved Vestre Ringvej er uden græsning og er under tilgroning med bl.a. gyvel 

(overdrev III). Uden pleje vil overdrevet med tiden gro til med buske og en høj græs-

vegetation, så de små lyskrævende planter får dårligere levemuligheder. I den sydligste 

del af arealet findes endnu enkelte planter af maj-gøgeurt. Foto: 23. juni 2015.  
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Den største sø i den nordøstlige del af Funder Krat (sø D) har tidligere haft karakter af 

tilgroet mose, men er oprenset for nogle år siden og er nu en klarvandet sø. Her findes 

et artsrigt dyreliv med en del arter af padder, vandinsekter og vandfugle. Bl.a. yngler 

stor vandsalamander, stor kejserguldsmed og lille lappedykker. Foto: 17. maj 2015.     

 

 

 
Ved det største overdrev findes en lavvandet sø, som tilledes overfladevand (sø C). Sø-

en var tidligere omkranset og skygget af træer, men som nu er fældet, så søen igen er 

blevet lysåben. Herefter er der igen kommet undervandsplanter, som giver gode leve-

muligheder for vandinsekter og ynglested for padder. Foto: 17. maj 2015. 
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Sandemandsbæk er det største vandløb i Funder Krat, hvor det på en strækning løber 

mellem engen og skovmosen. Bækken har her en god vandkvalitet og vandløbskvalitet. 

Der findes derfor et artsrigt smådyrsliv, som rummer mange rentvandsarter og en del 

sjældne arter af vandinsekter, herunder en del slørvingearter. Foto: 17. maj 2015. 

 

 

 

I skovsumpen med ellesump vest for engen findes en række kildebække med rent 

vand, hvor der er et artsrigt smådyrsliv med mange rentvandsarter af især slørvinger, 

vårfluer og vandbiller, hvoraf flere arter er sjældne. Mange af disse arter lever i de ned-

faldne blade eller i vandkanten af kildebækkene. Foto: 28. april 2015.      
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6.2 Plantelivet  

 

Planter 

Vegetationen er meget artsrig på grund af forekomsten af de mange naturty-

per i Funder Krat, og ved undersøgelsen er der fundet 396 plantearter i områ-

det, jf. bilag 1. Heraf er 51 arter træer, og 15 arter er buske. Der findes en del 

værdifulde plantesamfund samt ualmindelige og sjældne plantearter. 

 

Løvskoven 

Løvskoven i den vestlige del af området består især af gammel løvskov på 

morbund, og den er domineret af gamle træer af primært bøg og sekundært af 

eg, som omfatter både vinter-eg og stilk-eg. Stedvis er der en naturlig op-

vækst af unge bøgetræer. Der er en del bevoksninger af kristtorn, og en stor 

del af bøgeskoven består af EU-naturtypen ”bøgeskov på morbund med krist-

torn” med typiske arter af urter for denne naturtype. Særlig bemærkelsesvær-

digt findes der stedvis meget store bevoksninger af skavgræs på vældskræn-

terne, der skråner ret stejlt ned i retningen mod øst. I øvrigt findes der væld-

skrænter i det nordvestlige hjørne af det undersøgte skovområde, hvor der 

vokser en række typiske plantearter for sump- og kildevældsarealer.      

 

Ellesumpen 

Den nederste del af vældskrænterne i bøgeskoven flader ud og udgør et stort 

område med ellesump og mange kildevæld. Trævegetationen domineres af 

gamle rød-el, og der findes også en del bevoksninger af tørst. Desuden findes 

enkelte træer af ask. En stor del af ellesumpen udgøres af den værdifulde EU-

naturtype ”elle- og askeskov med vandløb, søer og væld”. Der er også store 

arealer med star-sumpe, som domineres af kær-star. I den forbindelse findes 

fåtalligt den ualmindelige art, trindstænglet star. Desuden findes spredt den i 

Midtjylland sjældne art, elfenbens-padderok. Urtevegetationen er artsrig, og 

den består af mange naturtypiske arter som f.eks. småbladet milturt, vand-

karse, krybende læbeløs, krybende baldrian, vand-mynte, eng-nellikerod mv.    

 

Skovmosen 

Fugtigt og vådt moseareal med kildevæld øst for engen, og mosen er ret til-

groet med sumpskov af rød-el, dun-birk og grå-pil. En del af mosen har den 

værdifulde EU-naturtype ”skovbevokset tørvemose”, og som rummer en del 

bevoksninger af tørvemosser og en del typiske urter for naturtypen, som især 

findes i den nordlige del af mosearealet. Der findes spredt og fåtalligt voksen-

de en række ualmindelige arter som kær-mangeløv, almindelig kambregne, 

langakset star, blågrøn star, stjerne-star, liden vintergrøn, firblad og hulkravet 

kodriver samt nogle få planter af maj-gøgeurt på overgangen til overdrevet.    

 

Eng og overdrev 

Engarealet rummer typiske plantearter for en fugtig eng med græsning og hø-

slæt, men der findes ikke nogen sjældne arter. Overdrev II med fåregræsning 

er artsrigt og har en lang række af typiske plantearter for overdrevet, herun-

der bl.a. smalbladet timian, rundbælg, almindelig kællingetand og tjærenelli-

ke. Overdrev I og III er under tilgroning med høje urter og buske, og de er 

kun moderat artsrige. Der vokser dog nogle få planter af den ualmindelige art, 

maj-gøgeurt, på den sydøstlige del af overdrev III på overgangen ned mod 

skovmosen. Overdrev IV er en del af engen og har græsning, mens overdrev V 

er uden drift eller pleje. Begge disse overdrevsarealer er moderat artsrige.   
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Vandområder  

Vandområde D er stærkt tilgroet med dynd-padderok, men har flest arter af 

vandplanter af de fire vandområder. Her findes bl.a. en del arter af under-

vandsplanter, herunder de ualmindelige arter smalbladet vandstjerne og but-

bladet vandaks. Vandområde C er lysåben og har en udbredt undervandsvege-

tation af vandpest, mens vandområde A og B begge er træskyggede skov-

damme med få vandplanter. I øvrigt findes der en del små vandområder som 

følge af de mange kildevæld i områderne med ellesump og skovmose. I vand-

områderne vokser en række typiske kildevældsplanter som f.eks. vandkarse, 

småbladet milturt, krybende læbeløs, vandmynte og forskellige arter af starer. 

 

Vandløb 

Sandemandsbæk har en artsrig og veludviklet vegetation af vandplanter, da 

den har en god vandløbskvalitet og er lysåben ud mod engen. Her findes bl.a. 

bevoksninger af de to ualmindelige arter, tyndskulpet brøndkarse og stor 

vandarve, samt en række vandmosser. Desuden er der en del bevoksninger af 

storblomstret vandranunkel og smalbladet mærke. Af de øvrige vandløb har 

kildebækken gennem den midterste del af engen en del arter af vandplanter, 

mens resten af kildebækkene har ret få vandplanter som følge af beskygning 

fra træer. Kildebækkene, der løber fra skovmosen og til Sandemandsbæk, har 

dog en del typiske plantearter for kildeområder.  

 

 

 
Elfenbens-padderok er en sjælden plante i Midtjylland, idet arten har sin hovedudbre-

delse i det sydøstlige Jylland og ellers er temmelig sjælden i den øvrige del af landet. 

Den er spredt voksende på arealet med ellesump i Funder Krat. Den vokser typisk i 

sumpskove med vældskrænter, hvor der er en høj og konstant grundvandsstand, så 

jorden er konstant vandmættet og sumpet. Elfenbens-padderok har fået navn efter sin 

tykke og hvidlige stængel. Den bliver meget højere end de øvrige padderok-arter og 

kan således blive mere end 1 meter høj. Foto: 17. maj 2015.  
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Der er mange steder på vældskrænten ned mod ellesumpen, at der findes store be-

voksninger af padderokken skavgræs, hvor der er vådt som følge af grundvandsudsiv-

ning. Dette skaber en mosaik af mørkegrønne arealer på skovskrænten. Skavgræs er 

en ualmindelig art i Midtjylland bortset fra omkring Silkeborg. Foto: 28. april 2015.  

 

 

  

Bøgeskoven i Funder Krat vokser på morbund, og der er mange bevoksninger af krist-

torn med de karakteristiske tornede blade. Størstedelen af løvskoven udgøres således 

af EU-naturtypen ”bøgeskov på morbund med kristtorn”. Kristtorn er almindelig i Syd-

østjylland og omkring Silkeborg, men er ellers sjælden herhjemme. Foto: 17. maj 2015. 
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Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 69 arter af mosser i Funder Krat, jf. bilag 2. 

Området er artsrigt, da der findes mange forskellige naturtyper, og især rum-

mer arealet med ellesump og kildevæld samt arealet med skovmose mange 

mosarter. Desuden rummer området arealer med gammel løvskov og nåleskov 

samt en del gamle og rådnende træstammer (træruiner) samt træstubbe, hvor 

der vokser en del mosarter. Desuden findes der gamle hulveje i skoven, og på 

de fugtige skråninger langs disse skovveje findes en del mosarter. 

 

Der er fundet følgende seks indikatorarter for gammelskov: Kruset silkemos 

(Homalothecium sericeum), slank stammemos (Isothecium myosuroides), stor 

stammemos (Isothecium alpecuroides), almindelig fladmos (Neckera com-

planata), ulvefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus) og radeløv-hindeblad 

(Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides). De fem førstnævnte arter er fun-

det på gamle eller rådnende bøgestammer og -stød, mens den sidstnævnte art 

er registreret både i ellesumpen og skovmosen. Forekomsten af indikatorar-

terne er et udtryk for, at der har været lang tids uafbrudt skovdrift.   

 

I området er der registreret mange af de mosarter, der sædvanligvis findes i 

gammel løvskov og nåleskov. Af ualmindelige skovarter er der fundet lille 

hvidmos (Leucobryum juniperoideum) og forskelligbladet kamsvøb (Chiloscy-

phus profundus). Desuden er der i arealet med ellesump og kildevæld fundet 

bevoksninger af stor krybstjerne (Plagiomnium medium), der er forholdsvis 

sjælden på landsplan og ikke tidligere er registreret fra Silkeborg-området 

(oplyst af moseksperten Annette Sode). Denne art er ved undersøgelsen også 

fundet i ellesumpen i området Langsøparken. 

 

I ellesumpen og skovmosen er der endvidere registreret en række ualmindeli-

ge arter, hvilket blandt andet omfatter nedløbende bryum (Bryum pseudo-

triquetrum), sylspidset kamsvøb (Chiloscyphus coadunatus), forskelligbladet 

kamsvøb (Chiloscyphus profundus), enbo ribbeløv (Pellia epiphylla), radeløv-

hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides) og lille hindeblad (Plagi-

ochila asplenioides ssp. porelloides). Arealerne med ellesump og skovmose er 

de to steder, hvor der er fundet flest arter af mosser. 

 

I arealet med skovmose er der specielt fundet en del arter af tørvemosser, 

hvilket omfatter følgende 8 arter: Rødgrenet tørvemos (Sphagnum angustifoli-

um), rødbrun tørvemos (Sphagnum auriculatum), brodspids-tørvemos 

(Sphagnum fallax), frynset tørvemos (Sphagnum fimbriatum), stump tørve-

mos (Sphagnum inundatum), almindelig tørvemos (Sphagnum palustre), ud-

spærret tørvemos (Sphagnum squarrosum) og trindgrenet tørvemos (Sphag-

num teres). De vokser især i den nordlige del af mosen, hvor der er en del bir-

ketræer på næringsfattig tørvejord. 

 

Enkelte af disse tørvemosarter vokser også fåtalligt i ellesumpen med kildeom-

råder, hvilket således gælder brodspids-tørvemos (Sphagnum fallax), alminde-

lig tørvemos (Sphagnum palustre), udspærret tørvemos (Sphagnum squarro-

sum) og trindgrenet tørvemos (Sphagnum teres). For disse arter gælder, at de 

især vokser i næringsfattige moser, men at de også kan findes på lidt mere 

næringsrige mosearealer som de rigkærslignende arealer i ellesumpen.  
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Pryd-bregnemos (Thuidum tamariscium), der er almindelig på jorden både i løv- og nå-

leskove, er en af skovens smukkeste mosser med sine flere gange fjersnitdelte skud. 

Arten findes spredt i skovområdet i Funder Krat, både hvor jorden er fugtig, og hvor 

den er noget mere tør. Foto: 23. november 2015.  

 

 

 

Der er en del arter af tørvemosser i skovmosen i Funder Krat, og her er det bevoksnin-

ger af udspærret tørvemos (Sphagnum squarrosum). Tørvemos er i stand til at suge 

vand som en svamp og hæver derved grundvandsspejlet i mosen. Samtidig er tørve-

mosserne med til at gøre vandet og tørvejorden sur. Foto: 15. maj 2015.  
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 131 arter af svampe i Funder Krat, bilag 3. 

Det omfatter en lang række karakteristiske arter for gammel løvskov med bø-

ge- og egetræer samt løvblandingsskov. Der er også en del typiske arter for 

mere fugtige naturtyper som gammel nåleskov, sumpskov og skovmose samt 

karakteristiske arter for eng og overdrev. Ud over gammel løvskov med en del 

dødt ved er det forekomsten af de mange forskellige naturtyper, der gør om-

rådet til en svampelokalitet med en stor artsrigdom.  

 

Af vedboende svampe er der registreret ret mange arter. I det følgende er 

nævnt de indikator-arter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af 

skov-habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Funder Krat. Det 

omfatter rødmende læderporesvamp og elle-spejlporesvamp, der begge er 

fundet med enkelte eksemplarer på døde og gamle træer af rød-el i både 

sumpskoven og skovmosen. Grov kulskorpe er registreret enkelte steder i løv-

skoven på døde grene og stammer af bøg. Tøndersvamp er fundet almindelig i 

løvskoven, sumpskoven og skovmosen på døde og gamle træer af bøg og birk.  

 

Af øvrige indikatorarter registreredes randbæltet hovsporesvamp ret alminde-

lig på døde og gamle løv- og nåletræsstammer. Flad lakporesvamp er fundet i 

løvskoven med enkelte svampe på døde bøgestammer og træstød. Stiv ruslæ-

dersvamp er registreret på enkelte stubbe og grene af eg i løvskoven. Birkepo-

resvamp er fundet en del steder i sumpskoven og skovmosen på gamle og dø-

de birketræer. Herudover er fundet gammelskovsarter som porcelænshat, 

grøn fluesvamp, punkstokket indigo-rørhat og sommer-rørhat. 

 

 

 
Bøgeskoven i Funder Krat har en del gamle og rådnende stammer af bøg (træruiner), 

såvel liggende som opretstående. På disse gamle bøgestammer er der mange arter af 

trænedbrydende svampe, og især er tøndersvamp almindelig. I øvrigt ses store be-

voksninger af kristtorn og skavgræs i baggrunden. Foto: 28. april 2015.     
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Tøndersvamp er den hyppigste trænedbrydende svampeart i bøgeskoven i Funder Krat, 

hvor den især vokser på døde stammer, men også på enkelte levende træer. Svampen 

indfinder sig dog som regel først på levende bøgetræer, når de er ældre end 150 år, og 

den er derfor kun almindelig i gamle bøgeskove som i Funder Krat. Foto: 17. maj 2015. 

 

 

 

Skivesvampen stor sejskive, der har en smuk rødlilla farve og en gummiagtig konsi-

stens, er forholdsvis almindelig i løvskoven i Funder Krat. Svampen vokser især på dødt 

ved, som her på et gammelt træstød af bøg. Stor sejskive findes derfor oftest i gamle 

løvskove, hvor der er dødt ved. Foto: 23. november 2015.  
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Laver 

Ved undersøgelsen er der fundet 35 arter af laver i Funder Krat, bilag 4. Det 

omfatter en række typiske arter for gammel løvskov med bøge- og egetræer 

samt løvblandingsskov. Især er der fundet en del arter, der ofte vokser på 

egetræer. Der er også en del typiske arter for som gammel nåleskov, sump-

skov, skovmose og overdrev. Der er således en forholdsvis stor mangfoldighed 

af arter af laver i Funder krat.  

 

Der er ikke fundet nogen rødlistede arter af laver, men nogle af arterne er 

ualmindelige eller har en spredt forekomst på landsplan. Det gælder følgende 

tre arter: 

 

Hunde-skjoldlav (Peltigera canina)   

Arten er fundet fåtalligt på sandede jordarealer på overdrevet på den kreatur-

græssede eng og på det fåregræssede overdrev. 

 

Åben prikvortelav (Pertusaria hymenea)  

Den er registreret som skorpebevoksninger på enkelte bøgestammer i løvsko-

ven i den vestlige del af området. 

 

By-snosporelav (Scoliciosporum chlorococcum) 

Arten er observeret på enkelte stammer af birk, eg og bøg i løvskoven i den 

vestlige del af området.  

 

 

 
Lavbevoksninger med to typer af lav på en gammel egegren i Funder Krat. Det består af 

rynket skållav, der har et fladt løv langs grenen, mens almindelig slåenlav har et busk-

formet løv, der vokser ud i luften. Desuden kan laver have en tredje type som skorpe-

formede med belægninger på barken. Begge arter er almindelige på gamle egetræer, 

der generelt har flest lavarter af alle træer. Foto: 16. november 2015.   
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6.3 Dyrelivet  

 

Fugle 

Ved undersøgelsen er der registreret 70 ynglefuglearter i området, jf. bilag 5. 

De mange arter skyldes især, at der findes mange forskellige naturtyper. Af 

skovtyper findes således gammel løvskov, nåleskov og sumpskov, hvilket giver 

gode ynglemuligheder for de skovtilknyttede fuglearter. Der findes også åbne 

arealer med overdrev, eng, mose og vandområder, hvor fuglearter knyttet til 

det åbne land og vand kan yngle. Denne mosaik af mange naturtyper giver 

grundlag for, at mange arter af fugle kan yngle i området som helhed.  

 

Af forholdsvis sjældne arter ynglede lille lappedykker, musvåge, huldue, sort-

spætte, grønspætte, græshoppesanger, korttået træløber og rødrygget torn-

skade. Desuden ynglede der af ualmindelige arter bl.a. nattergal, skovsanger, 

lille gråsisken og lille korsnæb. Ud over at have flest ynglefuglearter af alle de 

10 undersøgte områder, havde Funder Krat også flest ualmindelige og sjældne 

arter af ynglefugle. I øvrigt rummede løv- og nåleskoven størstedelen af de 

fuglearter, som er karakteristiske for skove. 

 

Idet følgende er kort omtalt de ovennævnte sjældne og ualmindelige ynglefug-

learter, som er registreret ved undersøgelsen. Det omfatter således følgende 

otte sjældne eller forholdsvis sjældne arter samt fire ualmindelige arter:  

 

Lille lappedykker 

Lille lappedykker ynglede med ét par i søen i den nordøstlige del af området. 

Parret observeredes med to unger. Tilstedeværelsen af yngleparret tyder på, 

at der ikke er gedder i søen, da gedderne æder små lappedykkere. Disse har 

gode fødemuligheder i søen, som har et arts- og individrigt smådyrsliv. Lappe-

dykkerne har også gode muligheder for at gemme sig i søen. 

 

Musvåge 

Musvåge ynglede med et enkelt par i bøgeskoven i den vestlige del af områ-

det, hvor de havde en rede i et gammelt bøgetræ. Parret havde formentlig ret 

gode fødemuligheder på engen øst for, hvor fuglene enkelte gange observere-

des at fange smågnavere. Parret fik to ungfugle på vingerne, som blev obser-

veret udfløjne sidst på sommeren. 

 

Huldue 

Huldue yngler i hulrum i gamle træer, og der fandtes et enkelt par i bøgesko-

ven i den vestlige del af området, hvor den ynglede i en hule i et gammelt og 

højt bøgetræ. Denne hule er formentlig tidligere lavet af en sortspætte og væ-

ret ynglested for denne. Huldue har sin nordgrænse i Europa her i landet. Par-

rets ynglesucces blev ikke kendt, idet der ikke observeredes nogen ungfugle.  

 

Sortspætte   

Sortspætte havde ét ynglepar i bøgeskoven i den vestlige del af området højt 

oppe i et gammelt bøgetræ, hvor den havde udhugget en hule. Sidst på yngle-

sæsonen observeredes to udfløjne ungfugle. Arten har formentlig gode føde-

forhold i området, hvor der findes en del rådnende træstammer og stød samt 

enkelte myretuer, hvor den kan få sin foretrukne føde, billelarver og myrer. 
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Grønspætte 

Grønspætte ynglede med et enkelt par i den fugtige skovmose øst for engen. 

Her havde den et ynglehul i en gammel rød-el, og hullet var formentlig oprin-

deligt lavet af stor flagspætte, som også ynglede i skovmosen. Ynglesuccessen 

for grønspætteparret blev ikke kendt, idet der ikke observeredes nogen udfløj-

ne unger. Grønspætten lever af de samme dyr som sortspætten. 

 

Græshoppesanger 

Græshoppesangerens karakteristiske snurrende sang hørtes flere gange i maj 

og juni fra det udyrkede areal, som grænser op til den østligste del af engen. 

Her fandtes en høj græs- og urtevegetation på fugtig jordbund, som er artens 

foretrukne ynglested. Der observeredes ikke nogen udfløjne unger, men parret 

kan godt have haft ynglesucces. 

 

Korttået træløber 

Korttået træløber ynglede med et enkelt ynglepar i skovområdet i den vestlige 

del af området. Parret benyttede et spættehul i en gammel bøg som redested. 

Fuglene observeredes især fouragere på nogle gamle egetræer, hvor de fan-

gede insekter i den furede bark med deres spidse næb. Ynglesuccessen blev 

ikke kendt for parret, idet der ikke observeredes udfløjne unger.  

 

Rødrygget tornskade 

Rødrygget tornskade havde et enkelt ynglepar på hede- og overdrevsarealet i 

den østlige del af området. Sidst på ynglesæsonen observeredes to udfløjne 

ungfugle. Den lever især af insekter, mus og småfugle, og den har formentlig 

gode fourageringsmuligheder på områdets åbne arealer. Tornskader sætter 

deres overskydende bytte fast på torne på grene til senere brug.   

 

Ualmindelige arter 

Af ualmindelige arter var der et enkelt ynglepar af nattergal i skovmosen øst 

for engen samt ét ynglepar af skovsanger i den høje bøgeskov vest for engen. 

Desuden fandtes en løs ynglekoloni af lille gråsisken med tre par i den del af 

skovmosen, hvor der findes en del bevoksninger af birk. Endvidere registrere-

des et par af lille korsnæb i den vestlige del af området med nåletræsbeplant-

ninger med gamle nåletræer.  

 

I øvrigt var det bemærkelsesværdigt, at der var syv par af stor flagspætte i 

området, hvoraf de fem par fandtes i løvskoven og sumpskoven med rød-el, 

mens de to par ynglede i skovmosen, hvor der også er en del elletræer. Stor 

flagspætte er med til at skabe ynglemuligheder for mange andre hulerugende 

fuglearter samt raste- og ynglesteder for flagermus.  

 

Desuden er det ret specielt, at der ynglede tre arter af spætter i området, og 

at de ynglede forholdsvis tæt på hinanden. Sortspætte ynglede således i et 

bøgetræ lige vest for engen, mens grønspætte og stor flagspætte ynglede på 

den anden side af engen i træer af rød-el i skovmosen. Forekomsten af gamle 

bøge-, ege- og elletræer samt træruiner giver således gode redesteder og fou-

rageringsmuligheder for spætterne. Blandt andet fouragerede stor flagspætte 

ofte i elletræerne i sumpskoven og skovmosen.   
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Musvåge havde et enkelt ynglepar i skoven vest for engen, og de fik to ungfugle på vin-

gerne. Parret havde tilsyneladende gode fourageringsmuligheder på den nærliggende 

eng, hvor de især fangede mus. Foto: 23. juni 2015. 

 

 

   

Flere steder i løvskoven i Funder Krat findes gamle træruiner af bøg, der fungerer som 

”spætteværksteder” for stor flagspætte. Her anbringer spætten kogler fra nåletræer i 

hullerne og sprækkerne, så de sidder fast, og spætten kan herefter hakke frøene ud og 

æde disse. Stor flagspætte finder også føde i form af bl.a. larver af forskellige insekter, 

som den hakker ud af træet. Desuden bruges det som redested. Foto: 23. juni 2015. 
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Pattedyr  

Ved undersøgelsen i Funder Krat er der registreret 33 arter af pattedyr, jf. bi-

lag 6. Det omfatter 10 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det føl-

gende afsnit. Desuden omfatter det 23 andre pattedyrarter, hvoraf odder er 

sjælden og på den danske rødliste som ”sårbar”. Desuden er der af ualminde-

lige arter registreret brud, lækat, ilder, mink, grævling, vandspidsmus, 

dværgmus og krondyr samt hare som er på rødlisten, men er udbredt og for-

holdsvis almindelig. De øvrige arter omfatter almindelige arter som ræv, rå-

dyr, pindsvin, egern, muldvarp og forskellige arter af mus og spidsmus. 

 

Odder 

Der blev registreret fodspor af odder langs Sandemandsbæk, og bækken bru-

ges dels som fødesøgningssted efter ørreder og dels som ledelinje op til søen, 

hvor bækken kommer fra. Sandemandsbæk har forbindelse til Funder Å, hvor 

arten har en ynglebestand. Desuden observeredes fodspor efter odder ved sø-

en i den østligste del af området, der også bruges som jagtområde. De mange 

fodspor efter odder tyder på, at den jævnligt opholder dig i området.   

 

Brud 

Brud blev observeret to gange i området, dels i den mellemste del ved San-

demandsbæk, hvor der er eng, mose, sumpskov og vandløb samt dels i den 

nordlige del, hvor der er overdrev og sø. Der var muligvis to par i området, 

som rummer artens foretrukne levested med græsvegetation, vandområder og 

skov. Her er der således gode gemmesteder og mange byttedyr i form af især 

mus. Arten er formentlig ikke ualmindelig i Funder Krat.     

 

Lækat 

Lækat blev observeret en enkelt gang ved søen i den østlige del af området. 

Desuden fandtes en del fodspor af arten langs Sandemandsbæk og i sumpsko-

ven, hvor den tilsyneladende havde sit ynglested. Områdets varierede natur 

med en blanding af bl.a. vandområder, eng, mose og sumpskov hører til ar-

tens foretrukne yngle- og levested, dvs. med en god bunddækning og mange 

byttedyr. Da den har et stort territorie, var der nok kun et par i området.                  

 

Ilder 

Ilder observeredes en enkelt gang i den mellemste del af området, hvor der er 

mange forskellige naturtyper i form af vandløb, søer, mose, sumpskov, eng og 

løvskov. Arten har således gode fødemuligheder her i form af småpattedyr, 

padder, fugle, fisk mv. Der fandtes nok kun et enkelt par i området, idet den 

hævder et ret stort territorie. Ilderen er især aktiv om aftenen.  

 

Mink 

Mink blev observeret med et enkelt individ i den nordlige del af området, hvor 

der er vandløb, søer og vandfyldte mosearealer. Arten er således en glimrende 

svømmer, og den er især knyttet til områder med vand. Det drejede sig for-

mentlig om en mink, der var undsluppet fra en minkfarm, idet arten ikke er 

naturligt hjemmehørende her i landet, men stammer fra Amerika. 

 

Grævling 

Der blev registreret en enkelt beboet grævlingehule i skovområdet samt spor 

efter grævling flere steder i området, især i den midterste og vestlige del, hvor 

der er skov, mose og eng. Arten forekommer således ikke at være ualmindelig 
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i området, idet den tilsyneladende har gode leveforhold. Da den er nataktiv, er 

dens status dog vanskelig at bedømme. 

 

Vandspidsmus  

Vandspidsmus blev registreret en enkelt gang i den øverste del af Sande-

mandsbæk. Den lever nok også i søen, der ligger oven for, og hvor bækken 

har sin begyndelse. Der er strækningsvis et godt vegetationsdække langs 

bækkens bredder, og da der er godt med fødedyr i form af vandinsekter i den 

rene bæk, forekommer vandspidsmus at have ret gode leveforhold her. 

 

Dværgmus 

Der blev fundet artens karakteristiske rede i den østligste del af engen, hvor 

der var høj græsvegetation. Den bygger en karakteristisk kuglerund rede oppe 

i vegetationen af græsmateriale, og det er således en museart, som ofte krav-

ler rundt højt oppe i vegetationen. Arten er formentlig fåtallig i området, men 

dens status er vanskelig at bedømme.   

 

Krondyr 

Der blev om foråret observeret en han samt om sommeren en lille flok hunner 

og kalve på engen i den midterste del af området. Det drejede sig formentlig 

om krondyr, som var på gennemvandring af området, men kan måske også 

have været mere stationære dyr, idet bestanden af krondyr i Midtjylland har 

været i fremgang de seneste år. 

 

Der observeredes en del individer af hare, som er med på den danske rødliste 

som ”sårbar”, da den er gået stærkt tilbage i visse dele af landet de seneste 

år. I Silkeborg-området forekommer arten dog at være ret udbredt, og findes 

selv i de bynære skove og øvrige naturarealer i byen.  

 

Flagermus  

I Funder Krat er der ved undersøgelsen registreret 10 arter af flagermus, og i 

tabel 22 er anført antallet af registreringer af de enkelte arter. 

 

Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Vandflagermus 59 497 556 28,1 

Brunflagermus 490 64 554 28,0 

Dværgflagermus 357 132 489 24,7 

Troldflagermus 121 13 134 6,8 

Sydflagermus 65 4 69 3,5 

Damflagermus* 16 33 49 2,5 

Langøret flagermus 12 0 12 0,6 

Skimmelflagermus 0 6 6 0,3 

Frynseflagermus* 0 2 2 0,1 

Pipistrelflagermus 2 0 2 0,1 

Ubestemt 42 62 104 5,3 

Total 1164 813 1977 100 

 

Tabel 22. 

Flagermusarter registreret i området Funder Krat ved flagermusundersøgelsen om 

sommeren (juli/august) og efteråret (september) i 2015. Alle arter er strengt beskytte-

de bilag IV-arter under EU’s habitatdirektiv og * = dansk rødlisteart. 
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Funder Krat har en høj artsrigdom af flagermus med 8 arter i yngletiden og 

samlet 10 arter for både sommer og efterår. Af sjældne arter registreredes få-

talligt damflagermus, skimmelflagermus og frynseflagermus, hvoraf damfla-

germus og frynseflagermus begge er på rødlisten. Af ualmindelige arter blev 

fåtalligt registreret langøret flagermus og pipistrelflagermus. Af disse 5 arter 

var det kun damflagermus som registreredes i et vist antal, og som muligvis 

havde ynglekolonier i skoven. De fire andre nævnte arter blev kun registreret 

få gange eller slet ikke om sommeren, hvorfor de ikke ynglede i skoven. 

 

De almindeligste arter om sommeren var brunflagermus, dværgflagermus, 

troldflagermus og vandflagermus, der alle blev registreret udflyvende ret tid-

ligt om aftenen og natten, og disse arter havde sandsynligvis rastesteder og 

ynglekolonier i skovområdet. I blandt andet løvskoven nord for engen findes 

da også en del gamle træer med hulninger, sprækker, spættehuller mv. En 

enkelt aften registreredes udflyvende individer af brunflagermus og dværgfla-

germus fra skoven. Med hensyn til sydflagermus yngler den kun i bygninger, 

og den ynglede derfor ikke i området.    

 

De to søer på overdrevsarealet i den østlige del af området (sø C og D) blev 

ofte overfløjet af flagermus i forbindelse med jagten både om sommeren og 

efteråret. De fleste registreringer af damflagermus blev gjort ved den største 

af søerne. I efteråret blev en stor del af registreringerne af vandflagermus og-

så gjort ved de to søer. Kombinationen af overdrev, skovbryn samt søer i og 

uden for løvskov er af stor betydning for mange af flagermusarterne som jagt-

sted. Det gælder også langs skovbrynet af den skovomkransede eng.  

 

 

 
Gammel eg med en hulhed i løvskoven i Funder Krat. Hulheden fungerede som raste-

sted for brunflagermus i dagstimerne, men det var formentlig for lille til at rumme en 

ynglekoloni. Desværre for flagermusene kom der også spætter på besøg og forstyrrede 

dagssøvnen ved at hakke i træet. Foto: 17. maj 2015.   
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Padder  

Ved undersøgelsen er der registreret fem ynglende paddearter i området med 

Funder Krat: Skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø, lille vandsalamander 

og stor vandsalamander.  

 

Skrubtudse 

Skrubtudse ynglede med en del individer i den store sø i den nordlige del af 

området (sø D) bedømt ud fra antallet af kvækkende hanner og haletudser. 

Desuden ynglede den fåtalligt i skovdammen ved siden af den store sø uden 

for undersøgelsesområdet (sø A). Artens haletudser er giftige for fisk, og kan 

derfor godt yngle i søer med fiskebestande.  

 

Butsnudet frø 

Butsnudet frø ynglede i alle de fire damme og søer i undersøgelsesområdet, 

men den var kun almindelig i den største af søerne i den nordlige del, hvor der 

registreredes ca. 70 ægklumper. Desuden ynglede den med en del individer i 

de små vandområder både i ellesumpen i løvskoven og sumpskoven i mosen. 

Vandområderne tørrede ikke ud som følge af konstant tilførsel af kildevand. 

 

Spidssnudet frø 

Spidssnudet frø ynglede meget fåtalligt i den sydlige del af mosen midt i om-

rådet, dels i den lavvandede dam ved Sandemandsbæk (sø B) og dels i enkel-

te af de små vandområder i skovmosen øst for bækken. Det drejede sig tilsy-

neladende kun om individer af striata-typen, der som oftest yngler i hedemo-

ser. Dammen tørrede ikke ud, da den tilføres vand fra en kildebæk og små-

vandene heller ikke, eftersom de får vand fra de mange væld i mosen.      

 

Lille vandsalamander 

Lille vandsalamander ynglede i alle de fire vandområder, og den var ret almin-

delig i den store sø i den nordlige del af området (sø D), mens arten forekom 

kun at være fåtallig i de øvrige tre vandområder bedømt ud fra antallet af sa-

lamanderlarver. Disse vandområder havde kun undervandsvegetation i be-

grænset omfang og dermed dårligere ynglebetingelser. 

 

Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander ynglede fåtalligt i den store sø (sø D) bedømt ud fra an-

tallet af salamanderlarver. Den registreredes ikke ynglende i nogen af de øvri-

ge vandområder, hvilket nok især skyldtes manglen på undervandsplanter. I 

øvrigt ynglede den ret almindeligt i en lille sø lige uden for undersøgelsesom-

rådet og vest for det fåregræssede overdrev. 

 

Uden for yngletiden blev skrubtudse og butsnudet frø registreret med enkelte 

rastende og fouragerende voksne individer i området, især i skov- og mose-

arealerne. Af spidssnudet frø blev kun registreret et enkelt voksent individ på 

den østligste del af engen, og den var af striata-typen. Der fandtes enkelte ra-

stende voksne individer af lille vandsalamander og stor vandsalamander i og 

under nogle af de gamle og rådnende stammer i løvskoven og skovmosen.  

     

Krybdyr 

Der blev registreret følgende fire krybdyrarter: almindeligt firben, snog, stål-

orm og hugorm. 
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Almindeligt firben 

Der observeredes en del individer af almindeligt firben i området, hvor arten 

formentlig er ret almindelig, da der er mange steder med træbevoksninger og 

åbent land, som er artens foretrukne levested. De fleste iagtagelser var såle-

des ved skovbryn, hvor firben i relation til at holde den rette kropsvarme har 

mulighed for at veksle mellem skygge og sol. 

 

Snog   

Snog observeredes to gange langs bredden af den store sø i den nordlige del 

af området (sø D), og den ene af individerne var en meget stor hun på ca. 1 

meter. Desuden observeredes to gange snog i moseområdet i den midterste 

del af området. Arten er nok spredt forekommende og ikke ualmindelig i Fun-

der Krat, hvor den forekommer at have ret gode leveforhold. 

 

Stålorm 

Stålorm registreredes en gang på engen i den midterste del af området. Desu-

den blev der fundet et rastende individ af stålorm under en gammel og råd-

nende træstamme i løvskoven. Artens status i undersøgelsesområdet er svær 

at bedømme, da den mest er nataktiv og har en ret skjult levevis, men den er 

formentlig fåtallig til stede i Funder Krat. 

 

Hugorm 

Hugorm observeredes en enkelt gang med en hun på overdrevsarealet i den 

nordligste del af området samt med en han på overdrevet på engen. Arten er 

formentlig udbredt og fåtallig i området, men dens status kan være vanskelig 

at vurdere, da den har en skjult levevis og opholder sig forskellige steder i 

dens leveområde i løbet af sæsonen. 

 

 

 
Spidssnudet frø ynglede meget fåtalligt i den østlige del af Funder Krat i lysåbne vand-

områder i skovmosen. De observerede voksne individer var af farvevarianten striata, 

som har en gul rygstribe fra hovedet og nedefter. Foto: 17. maj 2015. 
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Vandinsekter  

Vandløb 

Der er undersøgt fem vandløb i Funder Krat, og som tilsammen har et artsrigt 

smådyrsliv, idet der blev registreret 123 arter/grupper af smådyr. Smådyrsli-

vet er ret varieret, og det omfatter mange forskellige grupper af vandinsekter. 

Der er fundet fra 52 til 87 arter/grupper i de enkelte vandløb, jf. bilag 7. Der 

er registreret mange rentvandsarter, idet alle fem vandløb har rent vand. Det 

er således fire af vandløbene, der er kildebække og begynder som sumpkilder. 

Det femte vandløb, Sandemandsbæk, udgør afløbet fra en ren sø, og vandlø-

bet har både en god vandkvalitet og vandløbskvalitet. 

 

Der er registreret mange ualmindelige og sjældne arter, idet 29 af de fundne 

arter er ualmindelige, og 14 arter er sjældne eller ret sjældne på landsplan. 

Det omfatter især mange af arterne af slørvinger, vandbiller, vårfluer og som-

merfuglemyg. Af de 10 registrerede slørvingearter er der således på landsplan 

6 af arterne, som er ualmindelige og 3 af arterne, som er sjældne. De sidst-

nævnte omfatter Nemoura dubitans og Leuctra digitata, der begge er fundet i 

kildebække samt Capnia bifrons, der kun er fundet i Sandemandsbæk (vand-

løb 4). De ualmindelige arter omfatter Brachyptera risi, Amphinemura stand-

fussi, Nemurella picteti, Leuctra fusca, Leuctra hippopus og Leuctra nigra. 

 

Af de 15 registrerede arter af vandbiller er på landsplan 5 af arterne ualminde-

lige, mens 3 af arterne er forholdsvis sjældne. Sidstnævnte omfatter således 

vandkæren Hydraena nigrita, rovbillen Lesteva pubescens og klobillen Limnius 

volckmari, hvoraf de to førstnævnte er fundet øverst oppe i kildeområdet, 

mens den sidstnævnte er fundet længere nede i kildebækkene. De ualmindeli-

ge billearter omfatter vandkalven Stictotarsus duodecimpustulatus, vandkæren 

Hydraena gracilis, bladbillen Hydrothassa marginella, rovbillen Stenus nitidi-

usculus og vandkalven Elodes marginata. 

 

Med hensyn til de 18 registrerede vårfluearter er på landsplan 6 af arterne 

ualmindelige, mens 3 af arterne er ret sjældne. De sidstnævnte omfatter såle-

des Wormaldia occipitalis, Berea maura og Crunoecia irrorata, der alle er fun-

det øverst oppe i kildeområderne. De ualmindelige arter omfatter Lype reduc-

ta, Tinodes pallidus, Sericostoma personatum, Silo pallipes, Ecclisopteryx da-

lecarlica og Potamophylax nigricornis. Disse arter er i højere grad fundet i kil-

debækkene og Sandemandsbæk. 

 

I selve kildeområderne er der fundet 6 arter af sommerfuglemyg, hvoraf 2 ar-

ter er ualmindelige og 4 arter er sjældne på landsplan, da de er knyttet til re-

ne kildeområder og kildebække. De sjældne arter omfatter Pericoma fallax, 

Satchelliella pilularia, Satchelliella stammeri og Bazarella subneglecta, mens 

de ualmindelige arter omfatter Berdeniella freyi og Ulomyia fuliginosa.   

 

Desuden er der på den øverste del af kildebæk 2 registreret den meget sjæld-

ne fimreorm Polycelis felina, der kun kendes fra relativ få lokaliteter i Jylland 

og Fyn. Endvidere er der af ualmindelige arter registreret børsteormen Stylo-

drilus heringianus, guldsmeden blåbåndet pragtvandnymfe (Calopteryx virgo), 

dovenfluen Sialis nigripes, stankelbenet Pedicia rivosa, glansmyggen Ptychop-

tera lacustris, kvægmyggen Eusimulium costatum, thaumaleamyggen Thau-

malea testacea, dansemyggene Metriocnemus fuscipes og Parametriocnemus 

stylatus samt huesneglen (Ancylus fluviatilis), jf. bilag 5. 
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Larve af slørvingen Capnia bifrons, som er fundet i Sandemandsbæk i Funder Krat. Ar-

ten kræver rent vand, og den er sjælden på landsplan, idet den således kun findes i re-

ne skovbække og småvandløb i Østjylland. Larven er er ca. 1 cm og ved at udvikle vin-

ger, så den klækkes til et voksent insekt, som lægger æg i vandløbet. Foto: Biopix. 

 
 

 

Sandemandsbæk har en god vandkvalitet og gode fysiske forhold med en sandet, gru-

set og stenet bund, og strækningsvis findes grusstryg. Her findes mange rentvandsarter 

af slørvinger, vårfluer og vandbiller, herunder bl.a. slørvingen Capnia bifrons. Der findes 

også en god bestand af ørreder i vandløbet. Foto: 17. maj 2015.     
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Vandområder     

Der er undersøgt smådyrslivet i de fire vandområder i Funder Krat (sø A-D) 

samt i vandområderne i sumpskoven og skovmosen. De sidstnævnte omfatter 

vandarealer dels i tilknytning til kildevæld, og dels hvor der er en høj grund-

vandstand, som danner lavvandede vandarealer. En del af smådyrene er 

bestemt til art i felten med en lup, men de fleste smådyr er indsamlet og 

bestemt under mikroskop. 

 

Vandarealerne i sumpskoven og skovmosen har rent grundvand, og der findes 

mange af de rentvandsarter af vandinsekter, som er registreret i forbindelse 

med undersøgelsen af de fire kildebække. Det omfatter således mange af de 

sjældne og ualmindelige arter af slørvinger, vandbiller, vårfluer, myg og fluer, 

som er omtalt i afsnittet om smådyrslivet i vandløb. Adskillige af disse arter 

lever på overgangen mellem land og vand, hvilket bl.a. gælder en række 

sjældne arter af sommerfuglemyg, som er nævnt under afsnittet med vandløb. 

 

I de to nævnte moseområder med sumpskov findes også vandarealer, som er 

mere eller mindre udtørrede om sommeren og først på efteråret. Disse som-

merudtørrende vandarealer rummer en række specielle ferskvandsarter, som 

kan tåle periodevis udtørring. Ved undersøgelsen er der ud over de nævnte ar-

ter under vandløb fundet arter som vårfluen Glyphotaelius pellucidus, billen 

Acilius sulcatus samt sneglene Aplexa hypnorum og Anisus leucostomus. Disse 

arter er således ualmindelige som følge af deres specielle levevis, og de blev 

alle fundet i vandarealer i området med sumpskov og skovmose. 

 

Ved undersøgelsen af de fire damme og småsøer (sø A-D) samt sumpskovene 

er fundet 192 arter/grupper af smådyr, jf. bilag 8. Der er især registreret 

mange arter af vandinsekter af grupperne guldsmede, vandnymfer, vandtæ-

ger, biller og dansemyg samt af snegle. Hovedparten af arterne er udbredte og 

almindelige i vandhuller og søer, men enkelte af arterne er ualmindelige på 

landsplan. Disse arter blev alle registreret i den største af søerne (sø D), som 

har klart vand og den bedst udviklede vandvegetation.  

 

Det observeredes således to voksne individer af den ualmindelige stor kejser-

guldsmed (Anax imperator), der er landets største guldsmedeart, og som er 

indvandret her til landet for omkring 20 år siden. Af øvrige ualmindelige 

gulsmedearter blev registreret arter som rødøjet vandnymfe (Erythromma 

najas), håret mosaikguldsmed (Brachyton pratense), grøn smaraglibel 

(Cordulia aenea) og sort hedelibel (Sympetrum danae). Desuden blev 

registreret den ualmindelige stavtæge (Ranatra linearis), der er vor største 

vandtægeart. Den synes at have bredt sig herhjemme i de seneste år.   

 

Der blev fundet 146 arter/grupper af smådyr i sø D, mens der blev registreret 

noget færre arter i de tre øvrige vandområder. I sø A i løvskoven blev der 

således kun registreret 43 arter/grupper, da søen er skygget af træer og lidt 

belastet af okker. I den nyrestaurerede og åbne sø C var der 71 arter/grupper 

af smådyr, idet vandvegetationen endnu ikke var særlig veludviklet. I sø B 

fandtes 81 arter/grupper, selv om den er overskygget, idet den gennem-

strømmes af en kildebæk. Her findes således også nogle af kildebækkens 

typiske smådyrsarter. I området med sumpskov var der 40 arter/grupper, 

mens der var 116 arter/grupper af smådyr i området med skovmose.     
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Stavtæge er vor største vandtægeart, der inklusiv ånderør og de to forreste fangben 

har en samlet længde på knap 10 cm. Stavtægen er et rovdyr, som fanger sit bytte 

med de forreste fangben, når den sidder gemt nede i vandet mellem vandplanter. Arten 

er ualmindelig i landet som helhed og blev fundet i sø D. Foto: 23. juni 2015. 

 

 

 

Grøn smaragdlibel findes i den største af søerne i Funder Krat (sø D) med både larver 

og voksne individer. Her er det en han, som sidder i en tjørnebusk nær søen. Desuden 

rummer søen en del andre guldsmedearter, hvoraf enkelte er ualmindelige på lands-

plan. Det gælder bl.a. vor største guldsmed, stor kejserguldsmed. Foto: 17. maj 2015. 
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Landinsekter  

Med de mange naturarealer og naturtyper i Funder Krat findes der i området 

mange forskellige insektgrupper, som rummer mange arter. Detaljerede un-

dersøgelser vil sandsynligvis vise, at enkelte af disse insektgrupper har flere 

hundrede arter i området. I det følgende er kort nævnt en række karakteri-

stiske og ualmindelige arter inden for grupperne sommerfugle, biller og græs-

hopper, som blev observeret i forbindelse med nærværende undersøgelse. 

 

Sommerfugle     

Der er registreret tre rødlistede dagsommerfuglearter, hvilket omfatter spæt-

tet bredpande (”sårbar”), dukatsommerfugl (”næsten truet”) og okkergul plet-

vinge (”sårbar”). Arterne er fundet fåtalligt med larver og voksne på over-

drevsarealer i den vestlige og østlige del af Funder Krat, idet spættet bredpan-

de har potentil som foderplante, dukatsommerfugl har planter af almindelig 

syre og rødknæ som foretrukne foderplanter, og okkergul pletvinge foretræk-

ker især lancet-vejbred som foderplante. 

 

På overdrevene blev der også registreret enkelte voksne individer af de dag-

flyvende natsværmere seksplettet køllesværmer og blodplet, hvoraf den først-

nævnte er på rødlisten som ”næsten truet”, mens den sidstnævnte er ualmin-

delig på landsplan. Der blev fundet enkelte larver af seksplettet køllesværmer 

på almindelig kællingetand. Blodplets værtsplante er eng-brandbæger, hvor 

larverne suger giftsaften fra denne plante og selv bliver giftige.  

 

Ud over de to rødlistede dagsommerfuglearter blev der observeret en lang 

række andre arter i området Funder Krat, hvilket omfattede følgende: streg-

bredpande, skråstregbredpande, stor bredpande, aurora, stor kålsommerfugl, 

lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl, citronsommerfugl, lille ildfugl, 

engblåfugl, almindelig blåfugl, dagpåfugleøje, nældens takvinge, skovrandøje, 

græsrandøje, engrandøje og okkergul randøje. En del af disse arter yngler 

sandsynligvis i området.     

 

Biller   

Ved undersøgelsen er der registreret mange arter af biller, såvel i skovarealer-

ne som på de åbne naturarealer i Funder Krat. Der er især fundet en del arter 

af gruppen løbebiller, hvoraf enkelte er ualmindelige. Det omfatter således vor 

største løbebille, stor læderløber, der er ca. 4 cm lang, og som blev fundet 

spredt i løvskoven. Her fandtes også den ualmindelige løbebille bred muldløber 

samt forholdsvis ualmindelige løbebiller som sneglerøver, der udelukkende le-

ver af snegle samt de to arter, børsteløber og toplettet spejlløber, der begge 

lever af springhaler. Af andre typiske skovarter er fundet bl.a. bronzeløber, 

skovfladløber, skovløber, kratløber, violetrandet løber, skovjordløber, fireplet-

tet barkløber, kratløber og guldpletløber.  

 

De fleste af skovløbebillerne er nataktive, og de ses derfor sjældent i dagsti-

merne. Derimod er de to sandspringerarter, brun sandspringer og grøn sand-

springer, dagsaktive, og de blev registreret med enkelte individer på overdre-

vene, hvor der stedvis er bare sandflader. Begge er glubske rovdyr, der er 

meget hurtige til at fange deres bytte. De to arter er forholdsvis ualmindelige 

på landsplan. Af andre ualmindelige arter blev fundet enkelte individer af rød-

løber og vandløber i skovmosen, hvor der er vandområder og sumpvegetation, 

som er arternes foretrukne levested.    
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Desuden er der fundet en række billearter, som hører til grupperne skarnbas-

ser, torbister, pragtbiller, blødvinger, bladbiller, snudebiller, smældere, bore-

biller, træbukke og barkbiller. Larverne af bl.a. de fire sidstnævnte grupper er 

knyttet til gamle og rådnende træstammer, idet larverne lever af råddent ved. 

Der er også arter fra nogle af de andre billegrupper, som findes i tilknytning til 

nedbrudt ved eller under barken af gamle træer.  

 

Af træbukke blev der i skovområdet fundet bøgebuk, blankplettet tandbuk, 

båndet tandbuk og fyrretandbuk, som alle er knyttet til dødt ved. Desuden 

blev der registreret en del arter af at blomsterbukke, hvor de voksne insekter 

suger plantesaft fra blomster. Det omfattede blandt andet forholdsvis alminde-

lige arter som firebåndet blomsterbuk, sydlig blomsterbuk og sorthovedet kar-

dinalbille, der blev fundet på steder med mange skærmblomstrede planter. 

 

Af borebiller fandtes vor største borebille, ege-borebille, på døde grene af eg i 

skoven. Desuden blev der af gruppen torbister fundet kobberguldbasse, hvis 

larver lever i den røde myres tuer eller i rådne træstubbe. En intensiv under-

søgelse af billernes forekomst vil uden tvivl vise, at der findes mange ualmin-

delige arter i skoven og i de to sumpskovelokaliteter. 

  

Græshopper 

Der er fundet et enkelt individ af sumpgræshoppe i sumpvegetationen i skov-

mosen ved Sandemandsbæk. Arten har en spredt forekomst her i landet og 

den er på den danske rødliste som ”næsten truet”. Desuden er der registreret 

et individ af egegræshoppe på et egetræ i løvskoven. Arten er forholdsvis 

ualmindelig og ses ikke så ofte i dagstimerne, da den er aften- og nataktiv.     

 

 

 
Sydlig blomsterbuk er en træbuk, der som voksen suger plantesaft af blomster, mens 

larverne lever i døde stammer og stubbe af løvtræer. Arten var ret almindelig i sen-

sommeren i sumpskoven og skovmosen i Funder Krat. Foto: 3. august 2015.      
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Øvrige smådyr 

Ved undersøgelsen blev der også registreret en række arter af smådyr, som 

ikke er insekter. Det omfattede især arter af edderkopper, hvoraf der blev re-

gistreret den ualmindelige art, hvepseedderkop (Argiope bruennichi), på engen 

i Funder Krat. Her blev der fundet et enkelt individ i græsvegetationen, hvor 

den laver sit hjulspind. Arten er ualmindelig her i landet, hvortil den indvan-

drede fra Mellem- og Sydeuropa for lidt over 20 år siden, hvorefter den har 

bredt sig til en stor del af landet, men stadig har en spredt forekomst.  

 

Af de øvrige registrerede arter af edderkopper blev der registreret et enkelt 

individ af stor jagtedderkop (Dolomedes fimbriatus) i sumpvegetationen i 

skovmosen. Arten er ualmindelig her i landet. Det er den største edderkop i 

den danske natur, idet hunnen kan blive op til 2,5 cm lang og med et ben-

spænd på 5-6 cm. Den findes i sumpvegetationen i vandområder, hvor den le-

ver af smådyr og vandinsekter, som falder ned på vandoverfladen. Stor jagt-

edderkop har et ret smertefuldt bid, da den kan bide gennem menneskehud. 

 

I øvrigt vil en intensiv undersøgelse af edderkopperne uden tvivl vise, at der 

findes flere ualmindelige arter af edderkopper i området end de to store arter, 

som er registreret ved nærværende undersøgelse. 

 

 

 

Hvepseedderkop hører til hjulspinderne ligesom korsedderkoppen, idet den spinder et 

hjulformet spind. Hvepseedderkoppen blev første gang observeret i Danmark i 1992, 

hvorefter den har bredt sig til en stor del af landet. Den stammer fra Mellem- og Sydeu-

ropa, hvor arten er ret almindelig. Hvepseedderkop er ret stor, idet hunnen inklusiv sine 

ben måler 3-4 cm, mens hannen er noget mindre. Den er let genkendelig med sin gul- 

og sortstribede bagkrop, der minder om farverne hos hvepse, og således skal advare 

andre dyr om, at den er farlig og giftig som en hveps. Arten blev fundet med et enkelt 

eksemplar på engen i Funder Krat. Foto: 12. september 2015. 
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6.4 Samlet vurdering og naturpleje 

 

Naturværdi 

Naturtyper 

Funder Krat er et meget værdifuldt naturområde, som ligger i et varieret land-

skab med høje bakker og lavbundsarealer. Der findes derfor mange forskellige 

naturarealer, der omfatter både tørre og våde naturtyper. Det undersøgte om-

råde har således naturtyperne løvskov, nåleskov, blandingsskov, sumpskov, 

skovmose, mose, eng, overdrev, hede, vandområder, søer, kildeområder og 

vandløb. De mange naturtyper og den sammenhængende mosaik af natur-

arealer betyder, at Funder Krat har mange levesteder for planter og dyr. 

 

Løvskov 

Hovedparten af skovarealet er løvskov, der består af gammel bøge- og ege-

skov på morbund samt lidt gammel nåleskov. Desuden findes løvblandings-

skov med mange arter af løvtræer og med et islæt af nåletræer. Skoven har 

været urørt de seneste år uden træfældning, så der findes en del gamle og 

rådnende træstammer af bøg og eg samt enkelte meget gamle træer (vete-

rantræer) af disse. Det betyder, at der er levesteder for mange af gammelsko-

vens typiske og ualmindelige arter af planter, mosser, laver og svampe. 

 

Sumpskov 

Skoven har også store arealer med vældskrænter, hvor grundvandet siver 

frem og skaber særlige fugtige arealer, hvor der bl.a. er store bevoksninger af 

padderokken skavgræs. Neden for disse skrænter findes et stort vådt areal 

med sumpskov af især gamle rød-el og mange kildeområder, små vandområ-

der og sumparealer, hvoraf nogle har karakter af hængesæk (ellesump). Her 

findes værdifulde plantesamfund, herunder rigkær og star-sumpe, som rum-

mer mange karakteristiske og ualmindelige arter af planter og mosser. 

 

Skovmose 

Desuden findes et stort areal med træbevokset mose, som har karakter af 

skovmose med enkelte åbne mosearealer. Her er der en høj grundvandstand 

med mange kildeområder og vandområder, og der findes artsrige plantesam-

fund af rigkærsagtig karakter samt arealer med næringsfattig tørvejord, som 

bl.a. er bevokset med tørvemosser og planter fra den næringsfattige mose. I 

skovmosen findes i øvrigt mange arter af mosser og en del arter af svampe.    

 

Eng/overdrev 

I undersøgelsesområdet findes endvidere en natureng med græsning og hø-

slæt samt fem overdrevsarealer, hvoraf de to har græsning, mens de tre øvri-

ge er uden pleje og under tilgroning med høje planter og græsser. To af disse 

overdrev har en betydelig karakter af græshede med enkelte typiske plantear-

ter for heden. De to græssede overdrevsarealer har en typisk overdrevsvege-

tation med karakteristiske plantearter. 

 

Vandløb/vandområder 

I Funder Krat findes en række små kildebække, som især dannes i kildeområ-

derne i arealet med skovsump (ellesump) samt i mindre grad fra kildeområ-

derne i skovmosen. Desuden findes en lidt større skovbæk, Sandemandsbæk, 

som får vand fra en ren sø. Denne bæk og især kildebækkene har rent vand, 

og de rummer en artsrig rentvandsfauna af bl.a. vandinsekter. De stilleståen-
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de vandområder omfatter to søer og to skovdamme, hvoraf især den største af 

søerne er klarvandet og har mange arter af vandplanter og vandinsekter.     

         

Plante- og dyrelivet 

De mange ovennævnte naturarealer og naturtyper giver grundlag for en stor 

artsrigdom, og ved undersøgelsen er der da også fundet et meget artsrigt 

plante- og dyreliv med mange naturtypiske arter og en del sjældne og ualmin-

delige arter. Ved undersøgelsen i Funder Krat er der således med hensyn til 

plantelivet registreret 396 karplantearter, 69 mosarter, 131 svampearter og 

35 lavarter, hvoraf mange er typiske for gammelskov og sumpskov.  

 

Dyrelivet omfatter også mange arter, idet der er registreret 70 ynglefuglear-

ter, 33 pattedyrarter (herunder 10 flagermusarter), 5 paddearter, 4 krybdyrar-

ter, 123 smådyrsarter i vandløb, 192 smådyrsarter i vandområderne samt 

mange arter af landinsekter og andre smådyr på land. Det ovennævnte omfat-

ter således lidt mere end tusind plante- og dyrearter. 

 

Vigtige levesteder for plantearterne 

Af karplanter er fundet en række sjældne og ualmindelige arter, hvoraf langt 

de fleste blev registreret på vældskrænterne i løvskoven, ellesumpen og skov-

mosen. For mossernes vedkommende blev hovedparten af arterne og de ual-

mindelige arter registreret i ellesumpen, skovmosen samt i bøge- og egesko-

ven. Svampene havde den største artsrigdom i skoven på jorden og for de 

træboende svampearters vedkommende på dødt ved. Laverne havde flest ar-

ter på stammer og grene af ege- og bøgetræer, men også en del på dødt ved. 

 

Vigtige levesteder for dyrearterne 

Med hensyn til dyrelivet blev de fleste ynglefuglearter registreret i løvskoven, 

hvilket også omfattede næsten alle de ualmindelig og sjældne arter. Patte-

dyrsarterne blev registreret spredt i området bortset fra arterne af flagermus, 

som især blev registreret i skovområdet, langs skovbryn og over den største 

sø. Sidstnævnte var sammen med vandområder i skovmosen vigtige ynglelo-

kaliteter for padderne, mens krybdyrene fandtes spredt i hele området. For 

vandinsekterne var kildeområderne og kildebækkene samt Sandemandsbæk 

vigtige levesteder. Desuden var den største sø vigtig som levested. For mange 

af landinsekterne spiller gammel løvskov, dødt ved og overdrev en vigtig rolle.     

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret odder og de 10 arter af flagermus, mens der er af padder 

er fundet bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Af rødliste-

de pattedyrarter er registreret odder, hare, Brandts flagermus, damflagermus 

og frynseflagermus. Desuden er der af rødlistede arter af landinsekter fundet 

okkergul pletvinge, dukatsommerfugl, seksplettet køllesværmer og sump-

græshoppe. I øvrigt er rødrygget tornskade omfattet af bilag 1 under EU’s 

Fuglebeskyttelsesdirektiv. 

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Som det fremgår af det ovenstående har Funder Krat ret mange naturarealer, 

som har en høj biologisk mangfoldighed, og hvis bevarelse er vigtige for bl.a. 

at sikre de mange ualmindelige og sjældne plante- og dyrearter i området. De 

vigtigste naturarealer med den højeste biodiversitet er således følgende: 
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 Gammel bøge- og egeskov med døde træstammer, grene mv. 

 Bøgeskovskrænten med væld og døde træstammer, stød mv. 

 Sumpskoven med ellesump, kildeområder og sumparealer 

 Skovmosen med kildeområder, kærmose og tørvemosser 

 Overdrevsarealet med græsning og den klarvandede sø  

 Rene kildeområder og kildebække samt Sandemandsbæk.   

 

Funder Krat rummer således mange områder og biotoper, som er vigtige for 

bevarelse af den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse nøglebio-

toper kan der for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Gammel bøgeskov (bøgestammer med forskellig alder, dødt ved mv.)  

 Gammel løvskov (meget gamle bøge og egetræer, dødt ved mv.),  

 Blandingsløvskov (forskellige gamle løvtræsarter, dødt ved mv.) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs skovranden og eng, overdrev) 

 Egekrat (selvsåede egebevoksninger, dødt ved mv.) 

 Hulveje i løvskoven (gamle skovveje med skrænter) 

 Skovsumpe (ellesump, askesump og birkesump) 

 Mose (kærmose, tørvemose, sump mv.) 

 Vandområder (vandhuller, damme og søer) 

 Kildevæld og kildebække (i skræntskov og mosearealer) 

 Vandløb (kildebække, skovbække og engvandløb) 

 Overdrev (overdrev med græsning og tidligere skovoverdrev) 

 Skoveng (eng med græsning og høslæt) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Redetræer (træer med spættehuller og rovfuglereder) 

 

Naturpleje 

Som det fremgår af det ovenfor nævnte har området med Funder Krat et stort 

naturpotentiale som følge af de mange naturarealer og naturtyper. En del af 

disse arealer kan passe sig selv, men for mange af naturarealerne er det nød-

vendigt at foretage en eller anden form for naturpleje for at opretholde deres 

naturværdi eller forbedre den nuværende tilstand. I det følgende er givet en 

række forslag til denne pleje, og det omfatter følgende: 

 

 Skovområdet fortsætter med at være urørt skov, så der kan blive flere 

bøge- og egetræer med forskellig alder, veterantræer samt dødt ved. 

Det gælder også for nåletræerne i skoven og løvblandingsskoven. I til-

fælde af stormfald fjernes træerne kun, hvis de spærrer for skovveje 

eller der er fare for, at de vil vælte ned over skovvejen. 

 

 Skovsumpen med ellesump og kildeområder neden for den stejle løv-

træsskrænt samt den tilgroede skovmose med kildeområder og tørve-

mose skal forblive urørte, da disse følsomme mosearealer ikke behøver 

nogen pleje, så længe de er våde og ikke afvandes. Kun i tilfælde af at 

skovmosen bliver for tilgroet med pilekrat, bør disse krat fjernes.  

 

 I den nordvestlige del af skovområdet, hvor der findes et areal med 

spredte bevoksninger af egetræer samt et mere eller mindre åbent 

areal med græsvegetation (overdrev V), bør det overvejes at etablere 

et område med græsningsskov. Området bærer præg af, at der mulig-

vis tidligere har været græsning her. 
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 Der fortsættes med fåregræsning af overdrev II, og der etableres 

græsning eller høslæt på overdrev I og III. På det sidstnævnte over-

drev fjernes også bevoksninger af gyvel, hvilket skal ske under hen-

syntagen til, at der i det sydligste hjørne af overdrevet ned mod mosen 

endnu findes enkelte planter af maj-gøgeurt. 

 

 På engen fortsættes med græsning og høslæt, så vegetationen fortsat 

holdes lav. Det undlades at gødske engen, så den bliver mere nærings-

fattig, og der gradvis kan indvandre flere af naturengens typiske arter, 

som ikke findes i øjeblikket. I den sydøstligste del af engen findes en 

række gamle og særprægede elletrunter, som bør bevares. 

 

 Der foretages ingen vedligeholdelse af kildebækkene, som løber fra 

sumpskoven og skovmosen, da der er skyggende træer i størstedelen 

af forløbet. På den åbne strækning af kildebækken, som løber gennem 

midten af engen, er det på grund af et godt fald heller ikke nødvendigt 

med vedligeholdelse. Det gælder også for Sandemandsbæk.   

 

 Der etableres et eller to vandhuller på lavbundsarealerne på engen, 

hvilket bl.a. vil komme frøerne tilgode, herunder spidssnudet frø, idet 

der mangler gode lysåbne ynglesteder for padderne på engen. Desu-

den fjernes en del af pilebuskene langs syd- og vestbredden af den 

største sø, så den får en mere lysåben bredzone. 

 

Såfremt de ovennævnte forslag gennemføres kan det forventes, at den nuvæ-

rende store biologiske mangfoldighed i Funder Krat bibeholdes eller formentlig 

bliver forbedret. 

 

 

 
Elletrunter i den sydlige del af engen i Funder Krat. Gentagne nedskæringer af elletræ-

erne har skabt trunterne, og rørlægning af vandløbet har sænket vandstanden, så træ-

erne er blevet opstyltede, fordi tørvelaget er blevet nedbrudt. Foto: 30. marts 2015. 
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I den nordvestlige del af skoven i Funder Krat findes et lysåbent område med en spredt 

bevoksning af egetræer og græsvegetation, som tyder på, at der tidligere har været 

græsningsskov. Her kan det overvejes at indføre kreaturgræsning igen, så der kan 

etableres en lysåben løveng. Foto: 17. maj 2015.   

 

  

 
Skoven i Funder Krat er urørt skov, som får lov til at udvikle sig uden skovdrift, så der 

bliver flere løvtræer med forskellig alder og mere dødt ved, hvorved skoven udvikler sig 

mod naturskov. Her er det en gammel bøg, som er knækket, og hvor både den opret-

stående og liggende stamme får lov til at blive liggende og rådne. Foto: 17. maj 2015.  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 109/391  

 

7 Lysbro Naturområde  

7.1 Beskrivelse 

 

Afgrænsningen af Lysbro Naturområde fremgår af figur 6, og naturtyperne i 

området er vist på figur 7 og 8. Området har et areal på ca. 8 hektar. 

 

 
 

Figur 6. 
Afgrænsningen af området Lysbro Naturområde i den vestlige del af Silkeborg. Luftfoto-
et er fra sommeren 2014. Området har et areal på ca. 8 hektar. 
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Figur 7. 

Naturtyper i området Lysbro Naturområde vest for Silkeborg. 
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Figur 8. 

Naturtyper i området Lysbro Naturområde på et luftfoto fra sommeren 2014.  
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Lysbro Naturområde ligger i et ret fladt landskab, som gennemstrømmes af 

Lyså, der løber fra Ørnsø til Silkeborg Langsø. En del af området udgøres af 

lavbundsarealer i ådalen med Lyså og omfatter for en stor del våde naturarea-

ler langs åen. Skovarealerne udgør således kun lidt over halvdelen af området 

og har et svagt kuperet terræn. Jordbunden i skoven består hovedsagelig af 

morjord, men i de centrale dele af skoven er der også arealer med muldjord. 

Der findes naturtyperne løvskov, nåleskov, blandingsskov, krat, sumpskov, 

mose, sump, vandområder og vandløb.  

 

Skov 

Skovarealet består næsten udelukkende af løvskov, der domineres af bøge- og 

egeskov. Der findes en del gamle træer af bøg og eg, hvoraf de ældste bøge-

træer især findes langs randarealerne af skoven og er op til ca. 150 år, mens 

der fortrinsvis er gamle egetræer på op til ca. 100 år i den sydlige del af sko-

ven. I størstedelen af skoven, dvs. de centrale dele, findes en blanding af for-

skellige arter af løvtræer, hvoraf enkelte birketræer er op til 60-70 år gamle. 

Der findes en del gamle og rådnende træstød/træstammer i skoven.    

 

I den nordlige del af skoven findes enkelte småområder med forskellige arter 

af grantræer, som er op til 40-50 år gamle. Her findes også et åbent og fladt 

græsareal, som slås og har karakter af græsplæne. En del af løvskoven udgø-

res af EU-naturtypen ”bøgeskov på morbund med kristtorn”, men der er også 

EU-naturtypen ”bøgeskov på muldbund”. Langs Lyså er der våde skovarealer, 

som består af sumpskov, der er domineret af rød-el. Der er også sumpskov 

domineret af rød-el i den nordlige del af området langs en del af Møllebæk. 

 

Mose  

Det omfatter to våde mosearealer i den nordlige del af området. Det meste af 

året var der en ret høj vandstand i Lyså, og begge mosearealer var næsten 

helt vanddækket i hele undersøgelsesperioden (mose I og II). På hovedparten 

af mosearealerne er der pilekrat og ellers sumpplanter. I den centrale del af 

det nordlige moseareal findes et område med hængesæk med bevoksninger af 

bl.a. tørvemosser. Desuden findes sumpede mosearealer mellem den vestlige 

del af skoven og Lyså (mose III) samt et åbent moseareal med få træer syd 

for Lyså (mose IV). 

 

Vandområder 

Det omfatter de to nordlige mosearealer, som stod under vand hele året, og 

som mere eller mindre havde karakter af lavvandede småsøer med pilekrat. 

Desuden var mosearealet langs den vestlige del af skoven hovedsagelig vand-

dækket med karakter af våd sump med sumpskov og pilekrat. Endvidere fand-

tes små vådområder på det sydligste moseareal langs Lyså. 

 

Vandløb 

Der er to vandløb i området. Lyså er en bred og langsomflydende å, der løber 

mellem Ørn Sø og Silkeborg Langsø. Bunden i åen er sandet og dyndet. Der er 

i betydelig grad sumpvegetation og pilekrat langs åen. Desuden findes i den 

nordlige del af området vandløbet Møllebæk, der slynger sig naturlig gennem 

mosearealer med bevoksninger af rød-el, og som udmunder i Silkeborg Lang-

sø. Der er en god vandløbskvalitet og vandkvalitet i bækken, selv om den til-

ledes overfladevand, mens vandkvaliteten er moderat god i Lyså. 
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Lyså er en bred og langsomflydende å, der løber fra Ørnsø til Silkeborg Langsø. I dens 

forløb gennem Lysbro Naturområde er den omgivet af naturarealer med mose, sump, 

pilekrat og sumpskov med elletræer. Vandstanden i Lyså har en afgørende indflydelse 

på fugtighedsforholdene på alle disse arealer. Foto: 23. juni 2015.  

 

 

 
Den nordlige del af Lysbro Naturområde gennem strømmes af Møllebæk, der løber gen-

nem et moseområde og er omgivet af elletræer. Bækken har en god vandløbskvalitet og 

vandkvalitet, og der findes et artsrigt smådyrsliv, som rummer mange rentvandsarter af 

vandinsekter, bl.a. af slørvinger, vårfluer og vandbiller. Foto: 11. maj 2015. 
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Det nordligste moseareal (mose I) i Lysbro Naturområde er et vådt moseareal, som er 

groet til med sump og pilekrat. I den centrale del findes et åbent sumpareal med hæn-

gesæk, hvor der bl.a. findes bevoksninger af tørvemosser. Næsten hele mosearealet 

var vanddækket hele året som følge af en ret høj vandstand i Lyså. Foto: 11. maj 2015.  
 

 

 

Den nordligste del af det nordlige moseareal (mose I) har karakter af våd sumpskov, 

idet der findes en del træer af rød-el. Nogle af disse er gået ud, og benyttes ofte af 

spætter til fouragering, hvilket omfatter grønspætte, sortspætte og stor flagspætte. Her 

findes også en artsrig sumpvegetation med udstrakte star-sumpe. Foto: 23. juni 2015.    
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Det midterste moseareal (mose II) i Lysbro Naturområde er vådt og består af sump, 

hvoraf størstedelen er groet til med pilekrat. Som følge af den høje vandstand i Lyså 

var hele mosearealet vanddækket i 2015. I forgrunden ses bevoksninger af især vand-

peberrod, gul iris og høj sødgræs. Foto: 23. juni 2015.   

 

 

 
Mosearealet langs løvskoven og Lyså (mose III) i Lysbro Naturområde består af sump 

og sumpskov. Sidstnævnte består af en blanding af ellesump og pilekrat. Hele mose-

arealet var vanddækket hele året som følge af en høj vandstand i Lyså, og der var en 

udbredt og høj sumpvegetation. En del af elletræerne var gået ud. Foto: 23. juni 2015. 
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Skoven i Lysbro Naturområde består for en stor del af bøgetræer, hvoraf de ældste er 

mere end 150 år gamle. Bevoksningerne af bøg er især dominerende på randarealerne 

af skoven, og her er det langs Lyså. Jordbunden her er hovedsagelig morbund, mens 

den i højere grad består af muldbund i de centrale dele af skoven. Foto: 11. maj 2015. 

 

 

 
I den sydlige del af skoven i Lysbro Naturområde findes sammen med bevoksningerne 

af bøgetræer en del egetræer, hvoraf de fleste er omkring 100 år gamle. Der vokser 

især vinter-eg, men også stilk-eg. Jordbunden her består i overvejende grad af mor-

bund, og her findes en typisk vegetation for denne jordtype. Foto: 11. maj 2015. 
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Størstedelen af skoven i Lysbro Naturområde består af løvblandingsskov, hvor der vok-

ser moderat gamle træer af forskellige arter af løvtræer. Det omfatter bl.a. bøg, eg, 

birk, ask, ahorn og hassel. Jordbunden består af en blanding af mor- og muldjord, og 

urtevegetationen er især domineret af hvid anemone. Foto: 28. april 2015. 

 

 

 

I løvblandingsskoven i Lysbro Naturområde findes i den østlige og nordlige del bevoks-

ninger af forskellige arter af grantræer, som er op til 40-50 år gamle. Desuden findes 

enkelte træer af kristtorn og taks. Det ses i øvrigt, at det er ret let at bevæge sig rundt 

i skoven, hvor der er et udbredt stisystem. Foto: 28. april 2015. 
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Det er let at bevæge sig rundt i området Lysbro Naturområde, og her er det træbroen 

over Lyså. I nærheden af træbroen ynglede der et par isfugle, som jævnligt sås jage ef-

ter småfisk i Lyså og i Møllebæk. I øvrigt ses at der er en høj vandstand i Lyså, idet el-

letræerne står i vand til langt op på stammen. Foto: 23. juni 2015. 

 

 

 

Der er asfaltstier i den nordlige del af Naturområde Lysbro, og her er det stien mellem 

Lyså og det nordligste moseareal (mose I). Langs stien findes gamle elle- og piletræer, 

og på disse findes bl.a. mange vednedbrydende svampe samt en del træboende insek-

ter. Området er også fourageringsområde for en del spætter. Foto: 11. maj 2015.   
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7.2 Plantelivet  

 

Planter 

Vegetationen er artsrig på grund af forekomsten af de ret mange naturtyper i 

området, og ved undersøgelsen er der fundet 309 plantearter, jf. bilag 1. Her-

af er 44 arter træer, og 10 arter er buske. Der findes en del værdifulde plante-

samfund og ualmindelige plantearter. 

 

Løvskoven 

Størstedelen af skoven består af gammel bøge- og egeskov på mordbund, og 

her findes mange af denne naturtypes karakteristiske plantearter i form af 

bl.a. majblomst, lilje-konval, skovsyre, skovstjerne, almindelig kohvede og 

blåbær. En stor del af skoven udgøres af EU-naturtypen ”bøgeskov på mor-

bund med kristtorn”. I de centrale del af skoven er der en del bevoksninger af 

hvid anemone på muldbund, og her findes arealer med EU-naturtypen ”bøge-

skov på muldbund”. Her vokser en række af muldbundens typiske plantearter, 

herunder bl.a. hvid anemone, almindelig guldnælde, skovmærke, bingelurt, 

tandrod, dunet steffensurt og enblomstret flitteraks.   

 

Moserarealer 

De to nordligt beliggende og vandfyldte mosearealer er domineret af pilekrat 

af grå-pil samt på de lysåbne arealer af høje sumpplanter som høj sødgræs, 

gul iris og kær-star. Den nordligste af de to mosearealer har af særlige sump-

planter en del bevoksninger af kær-mysse, der er forholdsvis sjælden på 

landsplan. Desuden findes der en del arter af undervandsplanter, herunder 

den ualmindelige art, slank blærerod, der især lever af dyreplankton samt 

smalbladet vandstjerne og langakset star. I den centrale del af mosen findes 

et areal med hængesæk og en række typiske arter af planter og tørvemosser 

for denne naturtype. I den nordligste del omkring Møllebæk har mosen karak-

ter af ellesump med typiske plantearter som bl.a. vandkarse, småbladet milt-

urt, krybende læbeløs og star-bevoksninger. 

 

Det langstrakte moseareal mellem Lyså og løvskoven består hovedsagelig af 

våd ellesump med sumpvegetation, hvor der vokser den ualmindelige sump-

plante kalmus. Her findes en del bevoksninger af forskellige sumpplanter, 

stedvis domineret af høj sødgræs og kær-star. Det sydligste moseareal er me-

re åbent og har kun spredte træbevoksninger. Her findes bevoksninger af 

bregnen strudsvinge, der er sjælden på landsplan. Da arten dyrkes i haver er 

der formentlig tale om forvildede planter.  

 

Vandløb   

Møllebæk har en god vandløbskvalitet, og der findes en veludviklet vegetation 

af vandplanter, der bl.a. omfatter bevoksninger af de ualmindelige arter, tynd-

skulpet brøndkarse og stor vandarve. På bredzonen langs bækken vokser der 

mange af de arter, som er typisk for den våde ellesump. På bredzonen i Lyså 

findes enkelte bevoksninger af de ualmindelige sumpplanter, vandpeberrod og 

krans-mynte, der også voksede i de to nordlige moseområder. Desuden fand-

tes bevoksninger af den forholdsvis ualmindelige sumpplante langbladet ra-

nunkel samt enkelte planter af kær-mysse. 
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Sumpplanten kærmysse med de hjerteformede blade er ret almindelig i den nordligste 

af moserne i Lysbro Naturområde (mose I), og den er her med til at danne hængesæk i 

den centrale del af mosen. Bortset fra Nordsjælland er planten forholdsvis sjælden i den 

øvrige del af landet og har en spredt forekomst i Midtjylland. Foto: 23. juni 2015.   

 

 

 
Skovsyre er ret almindelig i løvskoven i Lysbro Naturområde, hvor den især vokser på 

arealer med morbund, hvor den er karakterplante. Morbunden består øverst af uomsat 

organisk materiale, hvorefter der ligger et brunt og surt humuslag, som kaldes mor. 

Herunder findes sand, og morbunden er noget næringsfattig. Foto: 11. maj 2015.   
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Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 31 arter af mosser i Lysbro Naturområde, jf. 

bilag 2. Det omfatter især en række almindelige mosarter, der ofte findes i 

gammel løvskov. I den forbindelse er fundet fire indikatorarter for gammel-

skov, slank stammemos (Isothecium myosuroides), stor stammemos (Isothe-

cium alpecuroides), almindelig fladmos (Neckera complanata) og kruset silke-

mos (Homalothecium sericeum) der alle findes fåtalligt på bøgestammer og 

træstød i løvskoven.  

 

Desuden er der i skoven fåtalligt fundet lille hvidmos (Leucobryum juniperoi-

deum), som er en forholdsvis ualmindelig art. Modsat de ovennævnte arter, 

vokser lille hvidmos på skovbunden. Herudover er der ikke fundet nogen ual-

mindelige mosarter i skoven, der således rummer en typisk mosflora for en 

gammel løvskov, og de fleste arter vokser på bøgetræerne.  

 

I det vandfyldte nordlige moseareal findes en hængesæk, hvor der er registre-

ret bevoksninger af blandt andet tørvemosser. Der er fundet følgende tre ar-

ter: Brodspids-tørvemos (Sphagnum fallax) almindelig tørvemos (Sphagnum 

palustre) og udspærret tørvemos (Sphagnum squarrosum). I mosearealet er 

desuden registreret kær-seglmos (Drepanocladus aduncus). Endvidere er der 

fundet nogle få bevoksninger af almindelig kildemos (Fontinalis antipyretica) i 

Møllebæk, der løber til Silkeborg Langsø. 

 

 

 
Mosser på et gammelt bøgetræ i Lysbro Naturområde. De fleste af mosarterne i løvsko-

ven vokser på den nederste del af træstammen og på rødderne, og de findes især på 

gamle bøgetræer. Desuden vokser de på jordarealerne omkring træet samt ofte på 

gamle og rådnende træstød. Bøgeskovens mosser er således både knyttet til træerne 

og jordbunden. Foto: 23. november 2015.  
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Slank stammemos (Isothecium myosuroides) findes typisk ved foden af gamle bøge-

træer nederst på stammen eller oven på rødderne. Arten anvendes som indikator for 

gammel bøgeskov, og ved undersøgelsen blev den fundet på enkelte gamle træer og og 

stød af bøg. Foto 20. december 2015.  

 

 

 
Brunfiltret stjernemos (Mnium hornum) er almindelig i løvskoven i Lysbro Naturområde, 

og det er en karakteristisk art for bøgeskov på morbund. Arten vokser i tætte tuer, og 

den findes ofte for foden af stammerne. Brunfiltet stjernemos er vidt udbredt her i lan-

det, og den blev fundet i alle de 10 undersøgte områder. Foto: 23. november 2015. 
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 75 arter af svampe i Funder Krat, bilag 3. Det 

omfatter en række karakteristiske arter for gammel løvskov med bøge- og 

egetræer samt løvblandingsskov. Der er også typiske arter for mere fugtige 

naturtyper sumpskov og mose. samt karakteristiske arter for eng og overdrev. 

Området er samlet en svampelokalitet med en moderat stor artsrigdom. Af 

vedboende svampe er der registreret en del arter. I det følgende er nævnt de 

indikator-arter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Funder Krat. 

 

Rødmende læderporesvamp og elle-spejlporesvamp er begge fundet på døde 

og stående træer af rød-el på arealerne med sumpskov. Den førstnævnte var 

fåtallig, mens den sidstenævnte var mere almindelig, bl.a. langs asfaltstien 

mellem Lyså og den nordligste mose. Grov kulskorpe er registreret i løvskoven 

på en død træstamme af bøg, som er artens foretrukne levested. 

 

Tøndersvamp er fundet både i løvskoven og sumpskoven, især på døde eller 

gamle træer af bøg og birk. Randbæltet hovporesvamp registreredes på enkel-

te træer og stød af bøg og rød-el.  Stiv ruslædersvamp er fundet på enkelte 

stubbe og grene af eg i løvskoven. Birkeporesvamp er registreret enkelte ste-

der i løvskoven og sumpskovsarealerne på gamle og døde birketræer.      

 

Af øvrige indikatorsvampe for gammel løvskov er kun fåtalligt fundet grøn 

fluesvamp i bøge- og egeskoven samt skinnende stødpude på de gamle elle-

træer langs asfaltstien langs Lyså.  

 

 

 
Skinnende stødpude fandtes med en del eksemplarer på nogle af de døde træer af rød-

el langs Lyså, asfaltstierne og mosarealerne. Ved modenhed har svampen et tyndt sølv-

gråt hylster, som omslutter den brune sporemasse. Arten er udbredt herhjemme, men 

er forholdsvis ualmindelig. Foto: 28. april 2015. 
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Sildig epaulethat vokser især på rød-el, og ved undersøgelsen fandtes den på en del af 

de døde elle- og birketræer i moserne i Lysbro Naturområde. Arten er udbredt her i lan-

det, men findes sjældent i større mængder. Den kaldes også gummihat på grund af 

dens gummiagtige konsistens. Foto: 31. oktober 2015.   

 

 

  

Elle-spejlporesvamp vokser næsten udelukkende på døde stammer og stubbe af rød-el, 

og den var ret almindelig på de døde elletræer langs Lyså og mosearealerne i Lysbro 

Naturområde. Svampen har en ret sej konsistens og kan sidde på træet i op til flere år. 

Arten bruges som indikator for gammel sumpskov. Foto: 31. oktober 2015.   
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Laver 

Ved undersøgelsen er der fundet 23 arter af laver i Lysbro Naturområde, bilag 

4. Det omfatter typiske arter for gammel løvskov med bøge- og egetræer 

samt løvblandingsskov. De fleste af laverne vokser på egetræerne i skoven 

samt på elletræer langs Lyså og asfaltstien. Der er også enkelte typiske arter 

for sumpskov og pilekrat i moserne. Samlet set er lavfloraen moderat artsrig.  

 

Der er ikke fundet nogen rødlistede arter af laver, men der er registreret to ar-

ter, som kan betegnes som ualmindelige på landsplan. Det omfatter de føl-

gende to lavarter: 

 

By-snosporelav (Scoliciosporum chlorococcum) 

Arten er observeret med få bevoksninger på enkelte stammer af birk, eg og 

bøg i løvskoven.  

 

Åben prikvortelav (Pertusaria hymenea)  

Den er registreret med enkelte skorpebevoksninger på nogle få bøgestammer i 

den sydlige del af løvskoven. 

 

 

 
Lavbevoksninger på en gammel rød-el langs Lyså og asfaltstien i Lysbro Naturområde. 

På træet vokser tre af de almindeligste og mest iøjnefaldende lavarter i de undersøgte 

områder ved Silkeborg. Øverst og nederst i venstre side er det almindelig kvistlav, 

mens det i højre side øverst er rynket skållav og nederste er det almindelig slåenlav. I 

midten er der mosbevoksninger. Desuden anes små skorpeformede bevoksninger af la-

ver på stammen. Her findes således de tre hovedtyper af laver, henholdsvis blad-, 

busk- og skorpeformede bevoksninger. Foto: 23. november 2015. 
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7.3 Dyrelivet 

 

Fugle  

Der blev registreret 54 ynglefuglearter i området, jf. bilag 5. Ynglefuglebe-

standen er forholdsvis artsrig, da der findes en del forskellige ynglebiotoper, 

som både omfatter land- og vandarealer. Af skov findes således løvskov med 

en del gamle bøge- og egetræer samt sumpskov langs Lyså og Møllebæk. 

Desuden findes våde mosearealer bestående af sump, ellekrat og pilekrat 

samt vandområder. Af ret sjældne arter ynglede vandrikse, isfugl, sivsanger 

og korttået træløber samt af ualmindelige arter skovsanger og lille gråsisken. 

 

Vandrikse 

Vandrikse ynglede med et enkelt par i de våde og vanddækkede mosearealer i 

den nordvestlige del af området. Her findes tætte bevoksninger af sumpplan-

ter og pilekrat, hvor vandriksen kan skjule sig, idet den fører en ret skjult til-

værelse og mest gør sig bemærket med nogle griseagtige hyl om natten. 

 

Isfugl 

Isfugl havde et ynglepar ved den mørke træbro, som fører over Lyså. Arten 

havde formentlig gode fourageringsmuligheder i området, idet der ofte sås 

siddende isfugle på udragende grene langs Lyså samt langs Mølleå. Der obser-

veredes enkelte ungfugle sidst på sommeren. 

 

Sivsanger 

Sivsanger ynglede med et enkelt par i de sumpede arealer med pilekrat langs 

Lyså. Arten har været i stærk tilbagegang her i landet i de seneste årtier, men 

bestanden synes til dels at have stabiliseret sig, men den har fortsat en ret 

spredt forekomst herhjemme. 

 

Korttået træløber  

Korttået træløber ynglede med et enkelt par i skovområdet i den sydøstlige del 

af området. Her findes en del gamle egetræer, som er artens foretrukne fou-

rageringssted, idet den fanger insekter i egens furede bark med sit spidse 

næb. Ynglesuccessen blev ikke kendt for parret. 

 

Ualmindelige arter 

Af forholdsvis ualmindelige arter kan nævnes, at der var et ynglepar af skov-

sanger i den sydlige del af løvskoven, hvor der er høje bøgetræer, hvilket er 

artens foretrukne ynglested. Desuden var der to ynglepar af lille gråsisken i 

sumpskoven langs Møllebæk. 

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at både sortspætte og grønspætte enkelte gange 

blev observeret fouragerende på nogle gamle og udgåede træer langs Mølle-

bæk og Lyså. Mange af de gamle træstubbe i skoven bar også præg af, at de 

to spættearter jævnligt fouragerede i skoven, idet træstubbene var hugget 

delvis i stykker som følge af spætternes søgen efter insektlarver. En videre var 

der en del par af stor flagspætte, som havde lavet spættehuller i både gamle 

og udgåede træer i skoven samt langs Lyså og Møllebæk, især i elletræerne.   
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Isfugl havde et enkelt ynglepar i skrænten ved den sorte træbro i Lyså. Isfuglen er en 

af vores mest eksotiske ynglefugle med sin turkisblå overside og orangerøde underside. 

Den sås ofte siddende på grene langs Lyså og Møllebæk, hvorfra den styrtdykkede ned i 

vandet for at fange små fisk, som er dens hovedføde. Foto: Biopix. 

 

 

  

Gammel og opretstående træstub i skoven i Lysbro Naturområde. I stubben lever der 

mange larver af insekter, især af biller. Både sortspætte og grønspætte benyttede træ-

ruinen som fourageringssted, idet de hakkede sig ind til disse vedædende billelarver, 

som hører til spætternes foretrukne føde. Foto: 28. april 2015.      
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Pattedyr  

Der blev registreret 28 arter af pattedyr i Naturområde Lysbro, bilag 6. Det 

omfattede 10 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det følgende afsnit. 

Desuden omfattede det 18 andre pattedyrarter, hvoraf odder er sjælden og på 

den danske rødliste. Desuden blev der af ualmindelige arter registreret lækat, 

mink og husmår samt hare som er med på rødlisten. De øvrige arter omfatter 

almindelige arter som ræv, rådyr, pindsvin, egern, muldvarp og forskellige ar-

ter af mus og spidsmus. 

 

Odder 

Der blev registreret fodspor og ekskrementer af odder langs Lyså samt fodspor 

langs Møllebæk. Der observeredes ikke nogen odderhule i brinkerne af Lyså, 

og åstrækningen bruges derfor som passage- og fiskevand for odderen. På 

samme måde var der kun fodspor af odder langs Møllebæk, der benyttes som 

jagtområde efter fisk. De mange spor efter odder tyder på, at den jævnligt 

opholder dig i området. En sen aften om sommeren sås den svømmende i 

Lyså på vej mod Silkeborg Langsø.  

 

Lækat 

Lækat blev observeret en enkelt gang i nærheden af den sorte bro over Lyså. 

Desuden fandtes en del fodspor i bredzonen langs åen, og arten ynglede sand-

synligvis i området eller også kom den jævnligt for at fouragere. Under alle 

omstændigheder hører områdets naturtyper med en blanding af vand- og 

landarealer samt træbevoksede og åbne mosearealer til en af artens foretruk-

ne yngle- og levesteder, dvs. med god bunddækning og mange byttedyr. 

   

Mink 

Det samme eksemplar af mink blev observeret to gange i den nordlige del af 

området, hvor er vandfyldte mosearealer. Arten er en glimrende svømmer, og 

den er især knyttet til områder med vand. Det drejede sig formentlig om et 

individ, der var undsluppet fra en minkfarm. Arten er ikke naturligt hjemme-

hørende her i landet, men stammer fra Amerika. 

 

Husmår 

Der registreredes enkelte spor efter husmår langs Lyså og de vandfyldte mo-

searealer. Arten har formentlig gode levevilkår, idet der nok er gode fødefor-

hold i området og levesteder i de omkringliggende villakvarterer, hvor den 

hyppigt slår sig ned på lofter af villaer.  

 

Der observeredes enkelte individer af hare, som er med på den danske rødli-

ste, da den er gået stærkt tilbage i visse dele af landet de seneste år. I Silke-

borg-området forekommer arten dog at være ret udbredt, og findes fåtalligt 

selv i de bynære skove og øvrige naturarealer i byen.  

 

Flagermus  

I Naturområde Lysbro blev der registreret 10 arter af flagermus, og i tabel 23 

er anført antallet af registreringer af de enkelte arter. 
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Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Vandflagermus 42 597 639 36,0 

Dværgflagermus 363 59 422 23,8 

Brunflagermus 286 37 323 18,2 

Troldflagermus 198 30 228 12,9 

Sydflagermus 41 10 51 2,9 

Frynseflagermus 0 10 10 0,6 

Damflagermus 8 0 8 0,4 

Langøret flagermus 0 1 1 0,1 

Brandts flagermus 1 0 1 0,1 

Pipistrelflagermus 1 0 1 0,1 

Ubestemt 69 3 100 5,6 

Total 999 775 1774 100 

 

Tabel 23. 

Flagermusarter registreret i området Naturområde Lysbro om sommeren (juli/august) 

og efteråret (september) i 2015. 

 

Naturområde Lysbro er artsrig med 10 registrerede flagermusarter, hvoraf de 

8 arter registreredes i yngletiden om sommeren. Af sjældne arter blev regi-

streret damflagermus, frynseflagermus og Brandts flagermus, der alle er på 

den danske rødliste. Af ualmindelige arter registreredes pipistrelflagermus og 

langøret flagermus. Der var sandsynligvis ingen af disse arter, som ynglede i 

området, idet de om sommeren kun blev registreret fåtalligt eller slet ikke. 

 

De tre almindeligste arter om sommeren var brunflagermus, dværgflagermus, 

og troldflagermus. Disse arter kom tidligt frem først på aftenen og natten, og 

de havde muligvis raste- og ynglesteder i skoven, hvor der findes enkelte æl-

dre bøge- og egetræer med hulninger, revner og spættehuller. Der var mange 

registreringer af brunflagermus, der næsten udelukkende yngler i gamle træ-

er, og den havde sandsynligvis ynglekolonier i skoven, mens dværgflagermus 

og troldflagermus også kan yngle i bygninger.   

 

Desuden registreredes om sommeren en del gange vandflagermus, som næ-

sten udelukkende yngler i skov, og derfor godt kan have haft ynglekolonier i 

området. Endvidere registreredes en del gange sydflagermus, som kun yngler 

i bygninger. I september om efteråret registreredes mange individer af vand-

flagermus i området, og langt hovedparten af disse blev registreret ved Lyså, 

hvor de jagede efter insekter over og langs åen. Her blev der også registreret 

en del individer af de øvrige arter, og Lyså er uden tvivl en vigtig ledelinje for 

flagermus, som flyver mellem Silkeborg Langsø og Ørnsø. 

 

Padder 

Der blev registreret fire ynglende paddearter i området: Skrubtudse, butsnu-

det frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander.  

 

Skrubtudse 

Skrubtudse ynglede med en del individer i det nordligste og vandfyldte mose-

areal samt fåtalligt i det vandfyldte sumpareal langs skoven. Artens haletudser 

kan klare sig her, da haletudserne er giftige for fisk. Efter yngletiden blev der 

registreret enkelte rastende og fouragerende voksne individer i skoven.  
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Butsnudet frø 

Butsnudet frø ynglede almindeligt i det nordligste moseareal samt fåtalligt i 

mosearealet syd for og i det vandfyldte sumpareal langs skoven. Der var også 

en del rastende og fouragerende voksne individer i området efter yngletiden, 

både i skoven og på mosearealerne. Butsnudet frø var således den hyppigste 

paddeart i området. 

 

Lille vandsalamander 

Lille vandsalamander havde bedømt ud fra antallet af larver en moderat stor 

ynglebestand, der især ynglede i de to vandfyldte mosearealer i den nordlige 

del af området, mens arten tilsyneladende kun ynglede fåtalligt i det vandfyld-

te sumpareal langs skoven.  

 

Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander ynglede fåtalligt i det vandfyldte moseareal i den nordli-

ge del af området vurderet ud fra antallet af registrerede larver. Arten blev ik-

ke registreret ynglende i de øvrige mosearealer eller i det våde sumpareal 

langs skoven.  

 

Efter yngletiden blev der i skoven fundet enkelte rastende individer af lille 

vandsalamander og et enkelt individ af stor vandsalamander. Nogle af disse 

fandtes i rådnende træstubbe.   

 

Krybdyr 

Der blev registreret følgende fire krybdyrarter i området: almindeligt firben, 

markfirben, snog og stålorm. 

 

Almindeligt firben 

Almindeligt firben blev observeret med enkelte individer i hele området, hvor 

arten formentlig er forholdsvis almindelig, især i skoven i den sydlige del. De 

fleste observationer var således langs skovbryn, hvor almindeligt firben kan 

veksle mellem skygge og sol, så den kan regulere kropstemperaturen. 

 

Markfirben 

Markfirben blev observeret på skrænten ned mod den sydligste af mosearea-

lerne. Det drejede sig om et ungt individ, som kun var et par år gammel og 

endnu ikke kønsmoden. Individet stammede nok fra en koloni af markfirben, 

som ligger nordvest for undersøgelsesområdet ved et nedlagt teglværk. 

 

Snog   

Snog observeredes enkelte gange i de to nordligste mosearealer, hvor snoge-

ne blandt andet lå og solede sig på et areal med hængesæk. Snogen har for-

mentlig ret gode fødemuligheder med de mange padder i området samt mu-

ligheden for at lægge æg i kompostbunker i villahaverne.   

 

Stålorm 

Stålorm registreredes en enkelt gang i skoven under en gammel rådnende 

træstamme. Den er som regel ikke aktiv i dagstimerne, hvor den gemmer sig. 

Artens hyppighed i området er vanskelig at bedømme som følge af dens skjul-

te levevis i dagstimerne, og den er mest aktiv om natten.  

 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 131/391  

 

 
Skrubtudse ynglede med en del individer i det nordligste og vandfyldte moseareal samt 

i sumpskoven langs Lyså i Lysbro Naturområde. Skrubtudsens haletuder er giftige, og 

de kan derfor godt klare sig i vandområder med fisk. Efter yngletiden rastede og foura-

gerede nogle af skrubtudserne sig i løvskoven.  Foto: 11. april 2015.    

 

 

 
Butsnudet frø var den almindeligste padde i Lysbro Naturområde, hvor den især yngle-

de i den nordligste af moserne, og mere fåtalligt i de øvrige mosearealer. Desuden yng-

lede den fåtalligt i sumpområdet mellem løvskoven og Lyså. Her er det en han i yngleti-

den, hvor struben bliver blålig. Foto: 11. april 2015.  
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Vandinsekter  

Vandløb 

Der er undersøgt to vandløb, Møllebæk og Lyså, som tilsammen har et artsrigt 

smådyrsliv, idet der er registreret 116 arter/grupper af smådyr. Smådyrslivet 

er artsrigt i begge vandløb, idet der er fundet 82 arter/grupper af smådyr i 

Møllebæk og 89 arter/grupper af smådyr i Lyså, jf. bilag 7. I Møllebæk er der 

registreret en del rentvandsarter som følge af, at vandet er forholdsvis rent, 

mens smådyrslivet i Lyså er typisk for et stort langsomflydende vandløb med 

en moderat god vandkvalitet, der er noget præget af søvand.     

 

Der er registreret 14 ualmindelige arter og en enkelt sjælden art. Det omfatter 

især en del arter af slørvinger, idet 7 ud af de registrerede 8 slørvingearter i 

Møllebæk er ualmindelige på landsplan. Det omfatter således arterne Amphi-

nemura standfussi, Amphinemura sulcicollis, Nemurella picteti, Nemoura 

flexuosa, Leuctra fusca, Leuctra hippopus og Leuctra nigra. Det er især de fem 

sidstnævnte arter, som har en spredt forekomst, og som er knyttet til rene 

vandløb, fortrinsvis kildeområder og skovbække. 

  

Af øvrige ualmindelige arter i Møllebæk er registreret blåvinget pragtvandnym-

fe (Calopteryx virgo) og blåbåndet pragtvandnymfe (Calopteryx splendens). 

Desuden er der fundet klobillen Elmis aenea og vårfluerne Rhyacophila fasciata 

og Sericostoma personatum. Endvidere er registreret glansmyggen Ptychopte-

ra lacustris og fimreormen Dugesia gonocephala. Af sjældne arter er fundet 

sommerfuglemyggen Satchelliella pilularia i Møllebæk. 

 

I Lyså er der af ualmindelige arter registreret en del individer af åskøjteløber 

(Aquarius najas), der har en spredt forekomst i større vandløb og især er 

kendt fra Gudenå-systemet, som Lyså er en del af. Desuden er der registreret 

enkelte ualmindelige arter af billeslægten sivbuk (Donacia), der er bladbiller. 

Det omfatter en del voksne individer af de to ualmindelige arter, Donacia cras-

sipes (åkandesivbuk) og Donacia versicolorea. De voksne lever på vandplan-

ter, mens larverne sidder på vandplanternes rødder, hvorfra de suger luft fra 

planten via torne på bagkroppen.    

 

Vandområder 

Der er fundet en lang række vandinsekter og andre vandlevende smådyr i de 

vandfyldte mosearealer og sumparealer langs skoven. Samlet er der således 

registreret 168 arter/grupper af smådyr, jf. bilag 8. Der er især registreret 

mange arter af vandinsekterne guldsmede, vandnymfer, vandtæger, biller og 

dansemyg samt af snegle. De fleste af arterne er udbredte og almindelige her i 

landet, men enkelte arter er ualmindelige. Det omfatter arter indenfor grup-

perne guldsmede, vandbiller og vandtæger. 

 

Det gælder således guldsmedene rødøjet vandnymfe (Erythromma najas), 

måne-vandnymfe (Coenagrion lunulatum), efterårs-mosaikguldsmed (Aeshna 

mixta), håret mosaikguldsmed (Brachyton pratense) og glinsende smaragdli-

bel (Somatochlora metallica). Af ualmindelige biller er fundet vandkalvene 

Graphoderus cinereus og Hydroporus nigrita samt sivbukkene Donacia crassi-

pes, Donacia versicolorea, Donacia marginata og Donacia clavipes. Desuden er 

fundet den ualmindelige stavtæge (Ranatra linearis).    
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Åkandesivbuk (Donacia crassipes) var ret almindelig på sumpplanter langs Lyså, og ar-

ten er ualmindelig her i landet. Sivbukke er nogle af vore mest smukke biller, og de 

voksne er metalskinnende i forskellige farver. Larverne er specielle, idet de sidder på 

planterødderne nede i vandet og suger ilt af disse via torne. Foto: 23. juni 2015.  

  

 

  

Blåvinget pragtvandnymfe (Calopteryx virgo) er en af de smukkeste insekter her i lan-

det, og her er det hannen med metalskinnende blå vinger og grønblå krop. Arten er 

ualmindelig i Jylland og ellers ret sjælden i det øvrige land. Den fandtes som larve i Møl-

lebæk og Lyså, og der var især en del voksne langs Lyså. Foto: 23. juni 2015.     
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Landinsekter  

Ved undersøgelsen blev der registreret en lang række arter af landinsekter i 

løvskoven i Lysbro Naturområde. I den forbindelse blev der fundet en del arter 

af biller hørende til bl.a. grupperne skarnbasse, torbister, pragtbiller, blødvin-

ger, bladbiller, snudebiller, smældere, borebiller, træbukke og barkbiller. Lar-

verne af de fire sidstnævnte billegrupper fandtes især i gamle træstammer og 

træstød af løvtræer. Der blev fundet en del arter af gruppen løbebiller, hvoraf 

enkelte er mere eller mindre ualmindelige på landsplan.  

 

Det omfatter således vor største løbebille, stor læderløber, der fandtes med et 

enkelt individ samt enkelte individer af sneglerøver og børsteløber. Den først-

nævnte lever af snegle og den sidstnævnte af springhaler. Desuden blev fun-

det en række typiske skovarter som f.eks. bronzeløber, skovfladløber, violet-

randet løber og kratløber, som alle er forholdsvis almindelige. De fleste af lø-

bebillerne er nataktive, og de ses derfor ikke ofte i dagstimerne. 

      

Øvrige smådyr 

Ved undersøgelsen blev der også observeret mange arter af smådyr, som ikke 

er insekter. Det omfattede især mange arter af edderkopper, og i den forbin-

delse blev registreret et enkelt eksemplar af vor største edderkop, stor jagted-

derkop (Dolomedes fimbriatus) i det nordligste moseareal (mose I), idet den 

lever af smådyr og insekter, som falder ned på vandoverfladen. Arten er ual-

mindelig på landsplan. 

 

 

 
Gammel træstød i løvskoven i Lysbro Naturområde. Her findes en del billearter, hvis 

larver lever af dødt ved. Det omfatter bl.a. smældere, borebiller, træbukke og barkbil-

ler. Sortspætte og grønspætte kom en gang imellem til dette træstød for at fouragere, 

og hakkede sig ind til disse billelarver. Foto: 30. marts 2015. 
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7.4 Samlet vurdering og naturpleje 

Naturværdi 

Naturtyper 

Lysbro Naturområde er et værdifuldt naturområde, som omfatter både tørre 

og våde naturtyper. Det omfatter således løvskov, blandingsskov, sumpskov, 

mose, vandområder og vandløb. Der er således mange levesteder for både 

land- og vandtilknyttede arter af planter og dyr. 

 

Løvskov og blandingsskov 

Løvskoven består af en del gamle bøge- og egetræer på randarealerne samt i 

de centrale dele af en blanding af flere forskellige arter af løvtræer, som bl.a. 

rummer enkelte ældre birketræer. Desuden er der enkelte ældre nåletræer. 

De seneste år har der ikke været træfældning, og der er en del opvækst af 

yngre løvtræer. Der er enkelte gamle og rådnende træstammer samt en del 

rådnende træstubbe af bøg og eg. Der findes derfor en del af gammelskovens 

typiske træboende arter af mosser, laver og svampe. 

 

Mose og sumpskov 

Der er fire våde mosearealer, hvoraf en betydelig del er groet til med sump-

skov, som omfatter en del pilekrat og ellesump. Desuden er der en del arealer 

med sump uden træer og et enkelt sted med hængesæk. Her findes en del ka-

rakteristiske og ualmindelige arter af sumpplanter og mosser. Her findes om-

rådevis værdifulde plantesamfund bestående af arealer med karakter af våde 

kær og star-sumpe. Det er kun i den sydligste af moserne, at der er arealer 

med karakter af fugtig natureng.    

 

Vandløb og vandområder 

Området gennemstrømmes af Lyså, der har en vigtig funktion som økologisk 

forbindelse mellem Ørnsø og Silkeborg Langsø. Sumpvegetationen langs åen 

er også levested for mange plante- og dyrearter. Af øvrige vandløb findes Møl-

lebæk, som har en god vandløbskvalitet, og som rummer mange ualmindelige 

og rentvandskrævende arter af vandinsekter. De stillestående vandområder 

omfatter vandarealerne i moserne, og her findes et ret artsrigt plante- og dy-

reliv med en del ualmindelige arter.   

 

Plante- og dyrelivet 

Kombinationen af vand- og landarealer samt forekomsten af forskellige natur-

typer giver grundlag for en stor artsrigdom, og ved undersøgelsen er der der-

for fundet et artsrigt plante- og dyreliv, som omfatter mange naturtypiske ar-

ter samt en del sjældne og ualmindelige arter. Ved undersøgelsen i naturom-

råde Lysbro er der således med hensyn til plantelivet registreret 308 karplan-

tearter, 31 mosarter, 75 svampearter og 23 lavarter.  

 

Dyrelivet omfatter også mange arter, idet der er registreret 54 ynglefuglear-

ter, 28 pattedyrarter (herunder 10 flagermusarter), 4 paddearter, 4 krybdyrar-

ter, 116 smådyrsarter i vandløb, 168 smådyrsarter i vandområderne samt 

mange arter af landinsekter og andre smådyr på land. Det ovennævnte omfat-

ter således knap tusinde plante- og dyrearter. 

 

Vigtige levesteder for planter og dyr 

For karplanterne er de våde arealer af stor betydning, idet der her fundet en 

række ualmindelige vandplanter. Det omfatter således især de to vandløb og 
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vandområdet i den nordligste af moserne. For træernes vedkommende er det 

især randarealerne i løvskoven, som er stor betydning, idet der her findes 

gamle bøge- og egetræer. Desuden er de gamle elletræer langs vandområder 

af betydelig værdi. De nævnte steder med træbevoksninger er også de vigtig-

ste levesteder for mosser, laver og træboende svampe. For mosserne er de 

gamle rådnende træstammer og træstød i løvskoven samt hængesækken i den 

ovennævnte mose af væsentlig betydning.     

 

For dyrenes vedkommende er såvel løvskoven, mosearealerne, vandområder-

ne og vandløbene af stor betydning. For fuglenes vedkommende findes der her 

ualmindelige ynglearter, og det er vigtige fourageringsområder for mange fug-

learter. Hos pattedyrene er Lyså vigtig som passagevand og jagtområde for 

odderen, og for de mange flagermusarter er de nævnte naturarealer vigtige 

med hensyn til jagt efter insekter og løvskoven som raste- og ynglested for 

enkelte af flagermusarterne. For vandinsekterne er både vandløbene og de 

stillestående vandområder af stor betydning, mens løvskovsarealer med gamle 

løvtræer og dødt ved er vigtigst for landinsekterne.     

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret odder og de 10 arter af flagermus, mens der er af padder 

er fundet stor vandsalamander. Af rødlistede pattedyrarter er registreret od-

der, hare, Brandts flagermus, damflagermus og frynseflagermus.  

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Som det fremgår af det ovenstående har Lysbro Naturområde en del forskelli-

ge naturarealer, som tilsammen har en høj biologisk mangfoldighed. For at 

sikre de mange ualmindelige og sjældne plante- og dyrearter i området er det 

derfor vigtigt at bevare denne mosaik af naturtyper. De vigtigste naturarealer 

med den højeste biodiversitet er således følgende: 

 

 Gammel bøge- og egeskov med dødt ved 

 Skovbryn med bevoksninger af bøg, eg og el 

 Steder i skoven med døde træstammer, stød mv. 

 Mosearealer med sump, hængesæk og ellesump 

 Åbne vand-og kærarealer i moseområderne 

 Møllebæk og Lyså med tilhørende sumpplanter   

 

Lysbro Naturområde rummer således mange områder og biotoper, som er vig-

tige for bevarelse af den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse 

nøglebiotoper kan der for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Gammel bøgeskov (gamle bøge, veterantræer, dødt ved mv.)  

 Gammel løvskov (gamle bøge- og egetræer, dødt ved mv.),  

 Blandingsløvskov (gamle træer af flere løvtræsarter, dødt ved mv.) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs skov, moser og vandløb) 

 Skovsump langs skoven og Lyså (elle- og askesump) 

 Moser (vandarealer, sump, hængesæk, ellesump mv.) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Redetræer (træer med spættehuller) 

 Vandløb (Møllebæk og Lyså) 

 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 137/391  

 

Naturpleje 

For at opretholde og forbedre den biologiske mangfoldighed i området Lysbro 

Naturområde er det nødvendigt, at der sker en naturpleje af skov-og mose-

arealerne, mens der ikke er noget større behov for pleje af vandløbene. Den 

væsentligste pleje er at fjerne pilekrat på en del af mosearealerne, og at der i 

løvskoven kommer mere dødt ved og et kronelag i flere etager. Dette kan gø-

res på følgende måde: 

 

 I de kommende år foretages kun en meget begrænset fældning af træ-

er i skoven, der får lov til at udvikle sig til en gammel bøge- og ege-

skov samt løvblandingsskov med mange veterantræer og træer i for-

skellige aldre, så skoven får en varieret og rumlig struktur. Skovstierne 

friholdes for træopvækst, og i tilfælde af at ahorn og nåletræer breder 

sig kraftigt, fjernes en stor del af disse. Hvis bøgekrat bliver alt for 

tætte, foretages en udtynding af bøgetræer.  

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke, så antallet af træruiner og dødt ved øges kraftigt. I tilfælde af 

stormfald fjernes træerne kun, hvis de spærrer for skovstierne eller der 

er fare for, at de vil vælte ned over stierne. Alle træruiner i form af 

stammer, grene, rødder og stød får lov til helt at rådne helt op. Det 

gælder både løv- og nåletræer. Det åbne græsareal i skoven slås for-

sat, da det skal bruges som rekreativt areal.    

 

 I de to nordligste mosearealer (mose I og II) fjernes en betydelig del 

af pilekrattene for at moserne mere lysåbne. Gamle træer og træruiner 

af rød-el langs randen af moserne samt langs Møllebæk fjernes ikke. 

Fjernelsen af pilekrat sker om efteråret eller vinteren. Der foretages ik-

ke nogen pleje af mosearealet langs løvskoven og Lyså (mose III), 

hvor vandstanden er høj hele året samt på det sydligste moseareal 

(mose IV), som er tilpas åben i øjeblikket. 

 

 Der foretages ikke nogen vedligeholdelse af Møllebæk, der har skyg-

gende træer og et godt fald i en stor del af forløbet, og da bækken 

indgår som en del af det nordligste moseareal. Det er heller ikke nød-

vendigt at vedligeholde Lyså, som har vanddækket sump og sumpskov 

langs størstedelen af sit forløb, og da vandstanden i åen er bestemt af 

vandstandshøjden i Ørnsø og Silkeborg Langsø.   

 

Ved hjælp af ovennævnte forslag til pleje kan det forventes, at den biologiske 

mangfoldighed i Naturområde Lysbro kan bibeholdes og vil blive forøget i de 

kommende år. Området har en høj biodiversitet som følge af, at der er en 

kombination af naturtyperne gammel løvskov, sumpskov, åbne moser, vand-

områder og vandløb uden vedligeholdelse. 
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Løvskoven i Lysbro Naturområde med en gammel birk, eg og bøg. Skoven har en god 

selvforyngelse med mange nye unge løvtræer, hvilket bl.a. gælder bøg. Hvis der ikke 

foretages nogen fældning, vil skoven få en god rumlig struktur med træer i mange for-

skellige aldre og dermed levemuligheder for mange dyrearter. Foto: 31. oktober 2015.     

 

 

 
Den biologiske mangfoldighed vil kunne øges betydeligt løvskoven i Lysbro Naturområ-

de, hvis der kommer mere dødt ved i form af gamle og rådnende træstammer. I øje-

blikket består det meste døde træ i skoven af gamle træstubbe, som blandt andet er le-

vested for mange af skovens insektarter. Foto: 23. november 2015.   
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8 Langsøparken  

8.1 Beskrivelse af området 

 

Afgrænsningen af Langsøparken fremgår af figur 9, og naturtyperne i området 

er vist på figur 10 og 11. Området har et areal på ca. ca. 8 hektar. 

 

 
 

Figur 9. 
Afgrænsningen af området Langsøparken i Silkeborg. Luftfotoet er fra sommeren 2014. 
Området har et areal på ca. 8 hektar. 
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Figur10. 
Naturtyper i området Langsøparken i Silkeborg. 
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Figur 11. 

Naturforholdene i området Langsøparken på et luftfoto fra sommeren 2014.  
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Langsøparken ligger i et stærkt bakket landskab, hvoraf langt hovedparten af 

området består af skov, mens en mindre del har karakter af overdrev og 

græsmark. Skovarealerne udgør den midterste og sydlige del, og terrænet har 

et stærkt fald mod syd. Overdrev- og græsarealerne har et stærkt fald mod 

nord. Der er store arealer med vældskrænter i skoven og mange små kilde-

bække. Der findes naturtyperne løvskov, løvblandingsskov, sumpskov, over-

drev, græsmark, mose, sump, væld, vandområder og vandløb.  

 

Skov 

Skovarealet består hovedsagelig af løvskov, der domineres af højstammede 

bøgetræer og med et betydeligt islæt af eg. Der findes mange gamle træer af 

bøg og en del af eg, hvoraf de ældste træer af de to arter er op til ca. 150 år 

gamle. Områdevis findes blandskov med forskellige løvtræer og ældre nåle-

træer. Der er således en del gamle birke- og grantræer, som er op til 50-60 år 

gamle. En del af løvskoven udgøres af EU-naturtypen ”bøgeskov på morbund 

med kristtorn”. Stedvis findes enkelte rådnende træstammer og træstød. 

 

Der er store arealer med våde vældskrænter både i den vestlige og østlige del 

af skoven. Disse arealer består af sumpskov, der er domineret af gamle be-

voksninger af rød-el og med en stedvis forekomst af ask. De ældste elletræer 

er op til ca. 90 år gamle. Her findes EU-naturtypen ”elle- og askeskov ved 

vandløb, søer og væld”. Sumpskoven har mange steder en tæt underskov af 

tørste- og piletræer. Da hovedparten af skoven i Langsøparken er udlagt til 

urørt skov, er der også områdevis en tæt underskov på de mere tørre arealer.  

 

Mose 

Det omfatter de to mosearealer med våde og bløde vældskrænter, hvor der er 

sumpskov bestående af især ellesump og i mindre grad af askesump. Enkelte 

steder findes bevoksninger med tørvemosser, hængesæk og birketræer, som 

har en vis karakter af EU-naturtypen ”skovbevokset tørvemose”. Nogle steder 

er der bevoksninger med karakter af star-sumpe samt rigkær.   

 

Vandområder 

I den sydøstlige del af skoven findes en lille og lavvandet skovsø, som gen-

nemstrømmes af Langsøhus Bæk. Da bækken er noget okkerholdig, er vand-

kvaliteten i søen lidt forringet af okker. Herudover findes der mange småvande 

i arealerne med sumpskov samt langs stien, der går fra vest mod øst gennem 

den midterste del af skoven 

 

Vandløb/kilder 

Langs sydskrænten af skoven findes en lang række sumpkilder, som samler 

sig til små skovbække, der gennemstrømmer skovskrænten mod syd. Der er 

specielt mange kilder og små kildebække i de våde arealer med sumpskov. 

Kildebækkene har rent vand, idet enkelte dog indeholder lidt okker. Det gæl-

der især den nederste del af Langsøhus Bæk i den østligste del af skoven. Alle 

de nævnte vandløb afvander ned mod Silkeborg Langsø.   

 

Overdrev/græsmark 

Nord for skoven findes et langstrakt græsareal, som har en del karakter af 

overdrev. Dette slås i løbet af sommeren, og arealet anvendes som græspark 

om sommeren. Der findes enkelte løvtræer og en beplantning med egetræer 

på skrænten i den nordvestlige del. I den nordligste del findes et lille krat.   
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Langsøparken ligger i et bakket terræn og består hovedsagelig af løvskov. Den nordlige 

del af skoven udgøres af bøgeskov på et stærkt skrånende terræn ned til en sti, der går 

tværs gennem skoven. Neden for stien flader terrænet noget ud, og her findes to area-

ler med ellesump, som er adskilt af bøge- og løvblandingsskov. Foto: 28. april 2015.   

 

 

 
Den østlige ellesump og det stærkt bakkede terræn med bøgeskov i baggrunden. Der er 

vådt og blødt i ellesumpen, da der er mange sumpkilder, som via kildebække løber til 

Langsøhus Bæk, der ses i forgrunden. Ellesumpen domineres af gamle rød-el og med 

enkelte gamle asketræer. Desuden er der mange tørstetræer. Foto: 28. april 2015. 
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På den stejle bakkeskrænt i Langsøparken vokser der mest højstammede bøgetræer og 

enkelte egetræer. Skovbunden består af vindblæst morbund, der er helt dækket af løv, 

og der er en sparsom urtevegetation. Skoven har været urørt de seneste år, så træ-

stammer og brækkede grene får lov til at ligge på skovbunden. Foto: 31. oktober 2015. 
 

 

 

Der findes en gammel hulvej ned gennem den stejle bakkeskrænt med bøgeskov. Der 

vokser kun få urter på den skyggede og løvdækkede morbund, mens der områdevis er 

opvækst af unge bøgetræer. Opvæksten af disse vil betyde, at der vil komme flere bø-

getræer med forskellige aldre og en bedre rumlig skovstruktur. Foto: 17. maj 2015. 
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I den sydlige og mellemste del af Langsøparken, hvor terrænet er moderat skrånende 

er der hovedsagelig gammel bøgeskov med en del gamle egetræer. Skovbunden er især 

morbund, men med stedvis forekomst af muldbund. Her findes en række kildebække, 

der har et særligt smådyrsliv af rentvandskrævende vandinsekter. Foto: 7. maj 2015.  
 

 

 

Bøgeskoven i Langsøparken har en del gamle træer af bøg, og de ældste af disse er op 

til ca. 150 år. Flere steder er der en god selvforyngelse med unge bøgetræer, og bøge-

skoven vil med tiden få træer med mange forskellige aldre, såfremt skoven fortsat får 

lov til at være urørt, og der kun foretages lidt udtynding af træer. Foto: 7. maj 2015.    
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I ellesumpene i Langsøparken er der mange steder, hvor grundvandet kommer frem 

som trykvand, og der findes således mange sumpkilder og små vandansamlinger. Elle-

sumpene har derfor en våd og blød bund, som rummer mange arter af fugtigbundsplan-

ter, og i vandområderne findes et artsrigt insektliv. Foto: 28. april 2015.  
 

 

 

De mange sumpkilder i ellesumpene i Langsøparken samler sig til små kildebække, som 

via bække løber mod syd til Silkeborg Langsø. Ellesumpenes våde arealer rummer et 

artsrigt plante- og dyreliv, idet der blandt andet findes mange og ualmindelige arter af 

fugtigbundsplanter, mosser og vandinsekter. Foto: 28. april 2015.  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 147/391  

 

 

Ellesumpene i Langsøparken er domineret af gamle træer af rød-el, hvoraf de ældste er 

80-90 år gamle. Desuden findes enkelte gamle træer af ask. Underskoven er domineret 

af udstrakte bevoksninger af det lille træ tørst, der er forholdsvis lysåben og lader lyset 

slippe igennem, så der kan være en artsrig bundvegetation. Foto: 28. april 2015.  
 

 

 

Den vestlige ellesump har en urskovsagtig karakter, hvor jordbunden består af en mo-

saik af våde og bløde arealer med mose, sump, vandområder, sumpkilder og kildebæk-

ke. Der er mange gamle elletræer og en forholdsvis tæt underskov af tørst, der dog la-

der sollyset komme igennem mange steder. Foto: 28. april 2015.  
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Langs skovstien i Langsøparken findes en del lavvandede arealer i ellesumpene. Disse 

vandområder er levesteder for mange vandinsekter, og der er flere paddearter, som 

lægger deres æg her, især butsnudet frø. Den frodige sumpskov giver samtidig gode 

raste- og fourageringsmuligheder for frøerne efter yngletiden. Foto: 17. maj 2015. 

 

 

 

Vandområde i ellesumpen langs skovstien i Langsøparken. Vandområderne i ellesumpen 

er vigtige æglægningssteder for både frøer og salamandere. Således lagde butsnudet 

frø næsten 100 ægklumper i dette vandområde, og både lille vandsalamander og stor 

vandsalamander ynglede fåtalligt. Foto: 17. maj 2015. 
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Løvskoven i Langsøparken efter løvspring. Skoven har været urørt de seneste år, hvor 

der ikke har været fældet træer. Der er efterhånden ved at udvikle sig en underskov 

flere steder, så skoven får en bedre rumlig struktur med træer i forskellige aldre og 

dermed i højere grad minder om naturskov. Foto: 17. maj 2015. 

 

 

 
Den nordligste del af Langsøparken består af et græsareal med enkelte løvtræer, og 

som har en vis karakter af overdrev. Græsset slås og arealet udnyttes som græspark. 

Urtevegetationen er ikke særlig artsrig, og der findes kun få karakteristiske overdrevs-

arter. I baggrunden ses løvskoven med bøgeskov og sumpskov. Foto: 17. maj 2015.  
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8.2 Plantelivet 

 

Planter  

Vegetationen i Langsøparken er forholdsvis artsrig på grund af forekomsten af 

løv- og sumpskov samt græsarealer med et vist præg af overdrev, og ved un-

dersøgelsen er der således fundet 276 plantearter, jf. bilag 1. Heraf er 38 arter 

træer, og 11 arter er buske. Der findes værdifulde plantesamfund og en del 

ualmindelige plantearter i de udstrakte arealer med sumpskov, mens bøge- og 

blandingsskoven har et moderat artsrigt planteliv.  

 

Løvskoven 

Hovedparten af skoven består af gammel bøgeskov med et vist islæt af gamle 

egetræer, herunder stilk-eg og vinter-eg. Desuden vokser spredt en lang ræk-

ke andre løvtræsarter, herunder bl.a. dun-birk, vorte-birk, bævreasp, poppel, 

hassel, almindelig hæg, skov-elm, almindelig røn, fugle-kirsebær og benved. 

Nogle af disse træarter har gamle træer, især af birk. Stedvis findes enkelte 

nåletræer af rød-gran, almindelig ædelgran, douglasgran og skov-fyr. Desuden 

findes enkelte træer af kristtorn og ene.  

 

Jordbunden består af mordbund, og der findes mange af naturtypens karakte-

ristiske plantearter i form af bl.a. majblomst, lilje-konval, skovsyre, skovstjer-

ne, almindelig kohvede og håret frytle. En stor del af skoven udgøres af EU-

naturtypen ”bøgeskov på morbund med kristtorn”. Stedvis findes mindre area-

ler med muldbund og en række typiske plantearter for denne type skovbund, 

som er mere næringsrig en morbund. Det omfatter bl.a. hvid anemone, guld-

nælde, dunet steffensurt og skovmærke.  

 

Sumpskove 

De to arealer med sumpskov har våde arealer med sumpkilder, sump og hæn-

gesæk, og her findes en lang række karakteristiske plantearter for sådanne 

konstant vandmættede naturarealer. Trævegetationen er domineret af gamle 

træer af rød-el og med en stedvis ret tæt underskov af tørst. Desuden findes 

en del træer af ask og grå-pil. Her findes udbredte bevoksninger af fugtig- og 

vådbundsarter som vandkarse, småbladet milturt, krybende læbeløs, næb-star 

og kær-star. Af ualmindelige arter findes skavgræs, firblad, hulkravet kodriver 

og smalbladet kæruld samt en del mosarter. En stor del af begge ellesumpe 

udgøres af EU-naturtypen ”elle- og askeskov med vandløb, søer og væld”. 

 

Vandområder og vandløb 

Den lavvandede skovsø i den østlige del af området er lidt påvirket af okker, 

og der findes kun en moderat artsrig vegetation af vandplanter, hvilket omfat-

ter ganske lidt bevoksninger af den ualmindelige art, aflangbladet vandaks. 

Der er ikke nogen ualmindelige arter af vandplanter i de øvrige vandarealer, 

sumpkilder og kildebække i området, men en del af vandområderne og vand-

løbene har sumpskovens typiske plantearter voksende i bredzonen. Det omfat-

ter typiske arter som vandkarse, småbladet milturt og krybende læbeløs. 

 

Overdrev og græsmarker 

På overdrevsarealet findes en del typiske arter for denne naturtype, men ingen 

ualmindelige arter. Det gælder også for de arealer, som har mere karakter af 

græsmark end overdrev.  
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Firblad med fire blade og én blomst vokser på fugtig muldbund i løvskove, især i fugtige 

askeskove. Planten er giftig, men ikke for fugle og dyr, som spreder frøene. Arten har 

en spredt forekomst på landsplan og er ualmindelig i Midtjylland. Den fandtes med en-

kelte planter i elle-askesumpen i Langsøparken. Foto: 28. april 2015. 

 

 

 
I Langsøparken findes stedvis enkelte bevoksninger af kristtorn i bøgeskoven, som ge-

nerelt vokser på morbund. Der er således flere steder EU-naturtypen ”bøgeskov på 

morbund med kristtorn”. Kristtorn er ualmindelig på landsplan, men er forholdsvis ud-

bredt og almindelig i løvskovene i og omkring Silkeborg. Foto: 21. november 2015.  
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Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 43 arter af mosser, jf. bilag 2. Området er 

forholdsvis artsrigt, da der findes gammel løvskov med træruiner og udstrakte 

arealer med sumpskov og kildevæld.  

 

Der er fundet følgende seks indikatorarter for gammelskov: Kruset silkemos 

(Homalothecium sericeum), slank stammemos (Isothecium myosuroides), stor 

stammemos (Isothecium alpecuroides), almindelig fladmos (Neckera com-

planata), radeløv-hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides) og ul-

vefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus). Arterne er især fundet på gamle 

bøgestammer og rødder eller rådnende bøgestammer og træstød. 

 

Der er registreret mange af de mosarter, der ofte findes i gammel løvskov 

med bøge- og egetræer samt på steder med våde skovmoser og kildevæld. I 

ellesumpen er der fundet en del bevoksninger af stor krybstjerne (Plagiomni-

um medium), der er forholdsvis sjælden på landsplan og ikke tidligere er regi-

streret fra Silkeborg-området. 

 

Desuden er der i ellesumpen registreret de ualmindelige arter nedløbende bry-

um (Bryum pseudotriquetrum), sylspidset kamsvøb (Chiloscyphus coaduna-

tus), forskelligbladet kamsvøb (Chiloscyphus profundus), enbo ribbeløv (Pellia 

epiphylla), radeløv-hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides) og lil-

le hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. porelloides). Det er således mosar-

ter, som alle er knyttet til våde skov- og vældarealer.  

 

I ellesumpen er der desuden fundet lidt bevoksninger af tørvemosserne almin-

delig tørvemos (Sphagnum palustre) og trindgrenet tørvemos (Sphagnum te-

res), som ofte vokser i sumpskove.  

 

 

 
Mosbevoksningerne i bøgeskoven findes især på den nederste del af stammen og på 

rødderne samt på de nærliggende jordarealer. Foto: 30. marts 2015.  
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I den våde og bløde tørvejord i sumpskovene i Langsøparken vokser stor krybstjerne 

(Plagiomnium medium), som er en ualmindelig art på landsplan og tilsyneladende ikke 

tidligere er registreret fra Silkeborg-egnen. I sumpskoven vokser også bølget krybstjer-

ne (Plagiomnium undulatum). Foto: 21. december 2015.   

 

 

 
Enbo ribbeløv (Pellia epiphylla) er almindelig i ellesumpene i Langsøparken, hvor den 

især vokser ved kildevæld og på de fugtige arealer langs kildebækkene. Den er karakte-

ristisk med sine lave og flade blade, der danner en tagbelagt grøn flade på fugtige ste-

der i skoven. Arten er forholdsvis ualmindelig her i landet. Foto: 23. november 2015.  
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 76 arter af svampe i Langsøparken, bilag 3. 

Det omfatter en række karakteristiske arter for gammel løvskov med bøge- og 

egetræer samt løvblandingsskov. Der er også en række typiske arter for den 

fugtige naturtype ellesump samt enkelte karakteristiske arter for overdrev. 

Området er samlet set en svampelokalitet med en moderat stor artsrigdom.  

 

Af vedboende svampe er der registreret en del arter. I det følgende er nævnt 

de indikator-arter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Langsøparken. Forekom-

sten af disse arter er et udtryk for, at der er gammel løvskov. Det omfatter 

følgende syv arter: 

 

Rødmende læderporesvamp og elle-spejlsporesvamp, der begge er fundet få-

talligt på døde og stående træer af rød-el i de to ellesumpe. Tøndersvamp er 

fundet ret almindeligt i løvskoven og ellesumpene, især på døde eller gamle 

træer af bøg, rød-el og birk. Arten var den hyppigste træboende indikator-

svamp i skoven. Randbæltet hovsporesvamp registreredes på enkelte træer og 

stød af bøg i bøgeskoven og rød-el og birk i ellesumpene. 

 

Desuden er flad lakporesvamp fundet enkelte steder på døde stammer af bøg 

og bævreasp i bøgeskoven. Stiv ruslædersvamp er observeret på enkelte 

stubbe og grene af eg i løvskoven. Birkeporesvamp registreredes enkelte ste-

der i løvskoven og sumpskovsarealerne på gamle og døde birketræer, især i 

de to ellesumpe og i mindre grad i løvblandingsskoven. 

 

Af øvrige svampearter, som er indikatorarter for gammel løvskov, er fåtalligt 

fundet enkelte bevoksninger af porcelænshat, der ofte vokser på nyligt døde 

eller faldne stammer af bøg samt enkelte eksemplarer af grøn fluesvamp.     

 

Laver 

Ved undersøgelsen er der fundet 20 arter af laver i Langsøparken, bilag 4. Det 

omfatter typiske arter for gammel løvskov med bøge- og egetræer samt løv-

blandingsskov. Der er også enkelte typiske arter for sumpskoven. De fleste af 

laverne vokser på ege-og bøgetræerne i løvskoven samt på elletræerne i 

sumpskoven. Lavfloraen er samlet set moderat artsrig. 

 

Der er ikke fundet nogen rødlistede arter af laver, men der er registreret en 

enkelt art, der er forholdsvis ualmindelig på landsplan. Det gælder følgende: 

 

By-snosporelav (Scoliciosporum chlorococcum) 

Arten er registreret med få bevoksninger på enkelte stammer af birk, eg og 

bøg i løvskoven og løvblandingsskoven. 
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Vedborende svampe på en gammel og rådnende stamme af birk i Langsøparken. Den 

grå er tøndersvamp, og den røde er randbæltet hovporesvamp. De to svampearter er 

spredt forekommende i bøgeskoven, løvblandingsskoven og ellesumpen. Begge er indi-

kator-arter for gammel løvskov. Foto: 23. november 2015.     

 

 

 
Flad lakporesvamp på en gammel og rådnende stamme af bøg i Langsøparken, hvor ar-

ten var fåtalligt tilstede i bøge- og løvblandingsskoven. Svampen er indikator-art for 

gammel løvskov, hvor den især vokser på døde stammer og tykke grene samt mere 

sjældent på træstød. Foto: 31. oktober 2015.  
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8.3 Dyrelivet 

 

Fugle  

Der blev registreret 50 ynglefuglearter i området, jf. bilag 5. Ynglefuglebe-

standen var relativ artsrig, da der findes ynglebiotoper som løvskov, sump-

skov, krat, overdrev, græsmarker og små vådområder. Skoven rummer en del 

ældre træer af bøg, eg og rød-el med en del spættehuller, og der var således 

ynglemuligheder for hulerugende fuglearter samt ret gode fourageringsmulig-

heder for mange af de insektædende arter. Af særlige arter ynglede gravand 

samt af øvrige ualmindelige arter nattergal, skovsanger og lille gråsisken. 

 

Gravand 

Havde et enkelt ynglepar i en forladt rævegrav i skoven. Arten er speciel ved 

især at yngle i huler, og i den forbindelse anvendes blandt andet gamle ræve-

grave eller hule træer. Midt på sommeren vandrede parret ned til Silkeborg 

Langsø, hvor de observeredes med enkelte unger. 

 

Øvrige ualmindelige arter 

Af andre ualmindelige arter kan nævnes, at der var et enkelt ynglepar af nat-

tergal i et pilekrat i ellesumpen. Desuden fandtes et ynglepar af skovsanger i 

løvskoven, som har en del højstammet bøgeskov, som er artens foretrukne 

ynglested. Endvidere ynglede tre par af lille gråsisken i ellesumpene. 

 

I øvrigt observeredes, at både sortspætte og grønspætte enkelte gange foura-

gerede i området. Flere af de gamle træstød bar også præg af, at de jævnligt 

havde haft besøg af de to nævnte spættearter i forbindelse med deres fødesø-

gen, idet der var hakket store stykker træ af stubbene. Desuden var der en 

del ynglepar af stor flagspætte i skoven. 

 

 

 
Spættehuller i en gammel træruin af rød-el i den vestligste af ellesumpene i Langsøpar-

ken. Stor flagspætte ynglede i det nederste af hullerne. Foto: 28. april 2015.   
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Pattedyr  

Der blev registreret 23 arter af pattedyr i Langsøparken, bilag 6. Det omfatte-

de 10 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det følgende afsnit. Desu-

den omfattede det 13 andre pattedyrarter, hvoraf kun hare er på rødlisten, 

mens de øvrige arter er ret udbredte og almindelige på landsplan. Det omfat-

tede således udbredte og almindelige arter som ræv, rådyr, pindsvin, egern, 

husmår, muldvarp og forskellige arter af mus. 

 

Der observeredes enkelte individer af hare, som er med på den danske rødli-

ste, da den er gået stærkt tilbage i visse dele af landet. I Silkeborg-området 

forekommer den dog at være ret udbredt, og findes fåtalligt selv i de bynære 

skove og øvrige naturarealer i byen. Det gælder også for husmår, hvoraf der 

blev fundet fodspor i sumpskoven i området. Arten har formentlig gode leve-

forhold med skov og de omgivende villakvarterer. 

 

Flagermus  

I Langsøparken blev der registreret 10 arter af flagermus, og i tabel 25 er an-

ført antallet af registreringer af de enkelte arter. 

 

Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Brunflagermus 332 53 385 32,5 

Dværgflagermus 189 161 350 29,6 

Troldflagermus 304 15 319 26,9 

Sydflagermus 41 0 41 3,5 

Pipistrelflagermus 16 0 16 1,4 

Vandflagermus 9 5 14 1,2 

Damflagermus 6 7 13 1,1 

Frynseflagermus 0 3 3 0,3 

Langøret flagermus 0 1 1 0,1 

Brandts flagermus 0 1 1 0,1 

Ubestemt 26 9 35 3,0 

Total 929 255 1184 100 

 

Tabel 25. 

Flagermusarter registreret i området Langsøparken om sommeren (juli/august) og ef-

teråret (september) i 2015. 

 

Langsøparken er artsrig med 10 registrerede arter af flagermus, hvoraf de 7 

registreredes i yngletiden om sommeren. Af sjældne arter blev registreret 

damflagermus, frynseflagermus og Brandts flagermus, der alle er på den dan-

ske rødliste. De to sidstnævnte arter blev ikke registeret om sommeren, og de 

ynglede ikke i området, mens damflagermus registreredes fåtalligt og kan ha-

ve ynglet i skoven med en lille koloni. Af ualmindelige arter registreredes om 

sommeren enkelte gange individer af pipistrelflagermus og langøret flagermus, 

som måske kan have ynglet fåtalligt i skoven. Desuden registreredes fåtalligt 

vandflagermus, som næsten udelukkende yngler i skov samt fåtalligt sydfla-

germus, som kun yngler i bygninger.  

 

De tre almindeligste arter om sommeren var brunflagermus, dværgflagermus, 

og troldflagermus. Alle disse arter kom tidligt frem først på aftenen og natten, 

og de havde formentlig raste- og ynglesteder i skoven, hvor der findes ældre 
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bøge- og egetræer med hulninger, revner og hulrum, der kan benyttes som 

opholds- og ynglested for disse arter. Der var mange registreringer af brunfla-

germus, der næsten udelukkende yngler i gamle træer, og den havde uden 

tvivl ynglekolonier i skoven, mens dværgflagermus og troldflagermus også kan 

yngle i bygninger og dermed uden for skove.   

 

Der var flest registreringer af fouragerende flagermus langs kanterne af sko-

ven og på det åbne areal med græsmark og overdrev. Overgangen mellem 

skovbrynene og de nærliggende villahaver og andre åbne arealer var de vig-

tigste jagtsteder for de lokale flagermusbestande. Desuden fungerer skovbry-

nene som vigtige ledelinjer mellem jagtområderne og ynglekolonierne. Mange 

af registreringerne af især brunflagermus skete over skoven, og det er typisk 

for denne art, at den nogle gange jager over trætoppene. Den tværgående sti 

gennem skovområdet blev kun i begrænset omfang benyttet som jagtområde 

og ledelinje for flagermusene. Disse jagede også i et begrænset antal mellem 

de høje løvtræer i skovområdet.   

  

Padder  

Der blev registreret fire ynglende paddearter i området: Skrubtudse, butsnu-

det frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander.  

 

Skrubtudse 

Skrubtudse ynglede med nogle få individer i den lille skovsø i den østlige del af 

området, selv om søen ikke forekommer at være særlig egnet som ynglested 

for arten. Efter yngletiden observeredes en del rastende voksne individer af 

skrubtudse i skoven, idet den har ynglesøer tæt på undersøgelsesområdet.  

 

Butsnudet frø 

Butsnudet frø har en stor ynglebestand i Langsøparken, idet der samlet blev 

optalt ca. 750 ægklumper i vandområderne, idet hver ægklump er lagt af en 

enkelt hun. Der var bl.a. en del ægklumper i vandområderne langs den tvær-

gående skovsti og i vældområderne samt i den lille skovsø. Efter yngletiden 

var der mange små og store frøer i skovområdet. 

 

Lille vandsalamander 

Lille vandsalamander ynglede med en del individer i skovsøen og i nogle af de 

mange vandområder i skoven bedømt ud fra antallet af salamanderlarver. Ef-

ter yngletiden opholdt der sig en del voksne individer i skoven, især i arealer-

ne med ellesump. Desuden blev der om efteråret fundet enkelte salamandere 

under og i gamle, rådnende træstammer.  

 

Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander ynglede meget fåtalligt i skovsøen samt enkelte af vand-

områderne i kildevældsarealerne, idet der begge steder blev registreret nogle 

få larver. I øvrigt blev der fundet et rastende voksent individ i en gammel og 

rådnende træstamme i skoven om efteråret. Der er formentlig kun en moderat 

stor bestand af stor vandsalamander i området. 

 

De to arter af vandsalamander har ynglevandhuller tæt på undersøgelsesom-

rådet, og skoven i Langsøparken er uden tvivl et vigtigt raste- og fourage-

ringsområde for de to arter. I den forbindelse er de gamle rådne træstammer 

og -stubbe også overvintringssteder for begge arter.    
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Krybdyr 

Der blev registreret følgende tre krybdyrarter i området: almindeligt firben, 

snog og stålorm. 

 

Almindeligt firben 

Der blev observeret nogle få individer af almindeligt firben i skoven og på det 

overdrevslignende areal nord for. Arten har tilsyneladende en spredt og fåtallig 

forekomst i området, hvilket blandt andet kan skyldes, at der er få sydvendte 

skovbryn. Arten kan måske godt være almindelig i området, da den kan leve i 

mange typer af naturarealer med varierende sol- og skyggeforhold. 

 

Snog   

Der observeredes enkelte snoge i arealerne med ellesump. Snogen har for-

mentlig meget gode fødemuligheder med tilstedeværelsen af de mange voks-

ne individer af butsnudet frø i skoven, og den kommer formodentlig jævnligt i 

den sydligste del af skoven for at fouragere. Desuden har den mulighed for at 

lægge sine æg i kompostbunker i de omkringliggende villahaver.    

 

Stålorm 

Stålorm registreredes med et enkelt individ i skoven, hvor den rastede under 

en gammel og rådden træstamme. Arten er nok kun fåtallig i skovområdet, 

men dens status kan være vanskelig at bedømme, da den som regel ikke er 

særlig aktiv i dagstimerne, men gemmer sig under bladansamlinger, gamle 

træstammer og sten.  

 

 

 
Butsnudet frø har en stor ynglebestand i Langsøparken, idet der ved undersøgelsen blev 

optalt ca. 750 ægklumper i vandområderne. Hver ægklump indeholder mange æg og er 

lagt af en enkelt hun. Frøerne har ret gode raste- og fourageringssteder i skoven og 

især i ellesumpene, hvor der er fugtigt og mange insekter. Foto: 28. april 2015.  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 160/391  

 

Vandinsekter  

Vandløb 

Der er undersøgt fem kildebække, som hver for sig og tilsammen har et arts-

rigt smådyrsliv, og samlet blev der registrerede 94 arter/grupper af smådyr. 

Smådyrslivet omfatter især mange forskellige grupper af vandinsekter. Der er 

fundet fra 51 til 81 arter/grupper i de enkelte vandløb, jf. bilag 7. Der findes 

mange rentvandsarter, da alle fem kildebække har rent vand, som kommer fra 

adskillige sumpkilder. Den østligste af kildebækkene er dog lidt påvirket af ok-

ker fra enkelte af bækkens sidegrene, men vandet er rent.  

 

Der er registreret mange ualmindelige og sjældne arter, idet 19 arter er ual-

mindelige og 10 arter er sjældne eller ret sjældne på landsplan. Det gælder 

især for insektgrupperne slørvinger, vandbiller, vårfluer og sommerfuglemyg. 

Af slørvingearterne er der således en enkelt art, Leuctra digitata, som er sjæl-

den, og den er fundet i en enkelt af kildebækkene. De ualmindelige arter om-

fatter Amphinemura standfussi, Nemurella picteti, Leuctra hippopus og Leuctra 

nigra, og disse arter er alle fundet i de fem kildebække. 

 

Hos vandbillerne er to af arterne ret sjældne, hvilket gælder vandkæren Hy-

draena nigrita og klobillen Limnius volckmari.  Desuden er fundet en række 

ualmindelige arter som vandkæren Hydraena gracilis, rovbillen Stenus nitidi-

usculus og vandkæren Elodes marginata. Flere af billearterne lever øverst i 

kildeområderne. Hos vårfluerne omfatter de sjældne arter Wormaldia occipita-

lis, Berea maura, Berea pullata og Crunoecia irrorata, der især er fundet 

øverst oppe i kilderne. Det er bemærkelsesværdigt, at den førstnævnte findes 

i fire af de undersøgte kildebække. De ualmindelige vårfluearter omfatter Be-

raeodes minutus, Sericostoma personatum og Potamophylax nigricornis.  

 

Der er tre arter af sommerfuglemyg, som er sjældne på landsplan, og det om-

fatter Pericoma fallax, Satchelliella stammeri og Bazarella subneglecta. Desu-

den er Berdeniella freyi og Ulomyia fuliginosa ualmindelige herhjemme. For al-

le de nævnte arter gælder det, at de fortrinsvis lever i kildeområderne. Desu-

den er der registreret en række andre ualmindelige arter, hvilket omfatter fim-

reormen Dugesia gonocephala, stankelbenet Pedicia rivosa, glansmyggen Pty-

choptera lacustris, kvægmyggen Eusimulium costatum, thaumaleamyggen 

Thaumalea testacea og dansemyggen Parametriocnemus stylatus. 

 

Vandområder     

Der er undersøgt smådyrslivet i skovsøen og i en række af de små vandområ-

der i ellesumpene. De sidstnævnte omfatter vandarealer i tilknytning til kilde-

væld, eller hvor der er en høj grundvandstand. Her er fundet en del af de 

rentvandsarter af vandinsekter, som er registreret i forbindelse med undersø-

gelsen af de fem kildebække. Det omfatter således en del af de sjældne og 

ualmindelige arter af vandbiller, vårfluer, myg og fluer, som er omtalt i afsnit-

tet om smådyrslivet i vandløb.  

 

Ved undersøgelsen af vandområderne er der fundet 75 arter/grupper af små-

dyr, jf. bilag 8. Ud over de nævnte arter under vandløb er der af særlige arter 

fundet vårfluen Glyphotaelius pellucidus samt sneglene Aplexa hypnorum og 

Anisus leucostomus. Disse arter kan i et vist omfang tåle udtørring af vandom-

rådet, hvilket også gælder flere af de ualmindelige eller sjældne arter af bl.a. 

sommerfuglemyg, der lever på overgangen mellem land og vand. 
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Landinsekter  

Der er registreret en lang række af landinsekter i skovområdet i Langsøpar-

ken, og det gælder især arter af biller hørende til bl.a. grupperne skarnbasse, 

torbister, blødvinger, bladbiller, snudebiller, smældere, borebiller, træbukke og 

barkbiller. Larverne af de fire sidstnævnte billegrupper fandtes især i gamle 

træstammer og træstød af løvtræer, både på arealer med bøgeskov, løvblan-

dingsskov og ellesump. Der blev fundet en del arter af gruppen løbebiller, 

hvoraf enkelte er mere eller mindre ualmindelige på landsplan.  

 

Det omfattede således enkelte individer i løvskoven af sneglerøver, der lever 

snegle og børsteløber og toplettet spejlløber, der begge lever af springhaler. 

Desuden omfatter det i ellesumpen vandløber, lever i sumpvegetation. Desu-

den blev der fundet en række typiske skovarter som f.eks. bronzeløber, skov-

fladløber, violetrandet løber, kratløber, skovløber, børsteløber, bred muldløber 

og kratløber, som alle er forholdsvis almindelige i løvskove. De fleste af løbe-

billerne ses ikke i dagstimerne, da de oftest er nataktive.  

 

Af træbukke blev der i skovområdet fundet bøgebuk og båndet tandbuk. Af 

andre træbukke blev der desuden registreret en del arter af at blomsterbukke i 

sumpvegetationen i ellesumpene, hvor de voksne insekter suger plantesaft fra 

blomster. Det omfattede bl.a. forholdsvis almindelige arter som firebåndet 

blomsterbuk og sydlig blomsterbuk. 

 

Øvrige smådyr 

Der blev ikke fundet nogen arter, som er ualmindelige på landsplan, bortset 

fra rød skovsnegl, der er indslæbt fra Tyskland for omkring 100 år siden. Arten 

er ret almindelig i skovene i og omkring Silkeborg. 

 

 

 
Kildebæk i den midterste del af skoven i Langsøparken. Her findes mange rentvandsin-

sekter af slørvinger, biller, vårfluer og sommerfuglemyg. Foto: 17. maj 2015.  
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8.4 Samlet vurdering og naturpleje 

 

Naturværdi 

Naturtyper 

Langsøparken er et værdifuldt naturområde, som omfatter tørre naturtyper i 

form af gammel løvskov og løvblandingsskov samt våde naturtyper i form af 

ellesump, vandområder og kildebække. Der er derfor mange levesteder for 

både land- og vandtilknyttede arter af planter og dyr, så der er en stor biologi-

ske mangfoldighed. Dette er også en følge af, at skovarealerne har været 

urørte i mange år, og der er således ikke sket fældning af træer. Desuden om-

fatter området et bakket græsareal med en vis karakter af overdrev, men som 

ikke har en særlig høj biologisk mangfoldighed. 

 

Løvskov og løvblandingsskov 

Løvskoven består hovedsagelig af gammel bøgeskov med et betydeligt islæt af 

gamle egetræer, og bøgeskoven er mest udbredt på de sydvendte og stejle 

bakkeskrænter. Løvblandingsskoven findes især i de centrale og midterste de-

le af skoven, og den består af en del forskellige løvtræer, hvoraf nogle er for-

holdsvis gamle, hvilket ud over bøg og eg også omfatter enkelte ældre birke-

træer. Desuden er der også enkelte nåletræer. Områdevis er der en del op-

vækst af yngre løvtræer, især af bøg. Der er en del gamle og rådnende træ-

stammer og træstubbe af bøg, eg og birk. Der findes derfor en del af gammel-

skovens typiske træboende arter af mosser, laver og træboende svampe. 

 

Ellesump og sumpskov 

Der er to store arealer i den sydlige del af skoven, hvor der er våd og blød tør-

vejord som følge af en massiv udsivning af grundvand og forekomst af en del 

kildebække. Det omfatter to ellesumpe, som er groet til med gamle elletræer 

og enkelte asketræer. Desuden er der udbredte bevoksninger af tørst og sted-

vis af pilekrat. Begge områder består således af den værdifulde EU-naturtype 

”elle- og askeskov med vandløb, søer og væld”. I ellesumpene findes en del 

karakteristiske og ualmindelige arter af fugtigbundsplanter, sumpplanter og 

mosser. Her findes værdifulde plantesamfund, som er typiske for ellesump, 

våde kær, hængesæk og star-sumpe.   

 

Kildebække og vandområder 

Den udbredte udsivning af grundvand i ellesumpene bevirker, at der her findes 

mange sumpkilder og kildebække. Disse vandløb har en god vandkvalitet, og 

de rummer mange ualmindelige og rentvandskrævende arter af vandinsekter. 

Der er okker i enkelte af kildebækkene, men de har rent vand, så der også i  

disse bække findes et artsrigt smådyrsliv af vandinsekter. Udsivningen af 

grundvand skaber også mange små vandområder, hvor der også findes et 

artsrigt plante- og dyreliv med bl.a. en del ualmindelige vandinsekter, og 

mange af disse vandområder er ynglested for padder. Det gælder også søen i 

den nordøstlige del af skovområdet. 

 

Plante- og dyrelivet 

Forekomsten af gammel løvskov, ellesump, sumpkilder, kildebække og mange 

små vandområder giver grundlag for en stor artsrigdom, og ved undersøgelsen 

er der således også fundet et artsrigt plante- og dyreliv, som omfatter mange 

naturtypiske arter samt en del sjældne og ualmindelige arter. Ved undersøgel-

sen i Langsøparken er der således med hensyn til plantelivet registreret 276 
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karplantearter, 43 mosarter, 76 svampearter og 20 lavarter, hvoraf flere er 

typiske for gammelskov og sumpskov.  

 

Dyrelivet omfatter også mange arter, idet der er registreret 50 ynglefuglear-

ter, 23 pattedyrarter (herunder 10 flagermusarter), 4 paddearter, 3 krybdyrar-

ter, 94 smådyrsarter i vandløb, 75 smådyrsarter i vandområderne samt mange 

arter af landinsekter og andre smådyr på land.  

 

Vigtige levesteder for planter og dyr 

For karplanterne er de fugtige og våde arealer i de to ellesumpe af stor betyd-

ning, idet der her er fundet en række ualmindelige fugtigbundsplanter samt 

karakteristiske plantesamfund for ellesump og kildeområder. Desuden findes 

der mange gamle elletræer. I den øvrige del af løvskoven er arealerne med 

gammel bøgeskov og løvblandingsskov af stor betydning, idet der findes gam-

le træer af bøg, eg og birk samt en række andre løvtræsarter. Gamle løvtræer, 

rådnende træstammer og træstød samt ellesumpene er også de vigtigste leve-

steder for mosser, laver og træboende svampe.  

 

For dyrenes vedkommende er løvskoven, ellesumpene, kildeområderne, kilde-

bækkene og vandområderne af stor betydning. Således har de fleste af de re-

gistrerede ynglefugle deres yngle- og fourageringsområder her. For de fleste 

af flagermusarterne er skovbryn og åbne arealer i skoven vigtige jagtsteder 

efter insekter, og løvskoven er vigtig som raste- og ynglested for enkelte af 

flagermusarterne. For vandinsekterne er især de mange kildevæld og kilde-

bække af stor betydning, mens løvskovsarealer med gamle løvtræer og dødt 

ved er vigtige for mange af landinsekterne.     

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret de 10 arter af flagermus, mens der er af padder er fundet 

stor vandsalamander. Af rødlistede pattedyrarter er registreret hare, Brandts 

flagermus, damflagermus og frynseflagermus.  

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Som det fremgår af det ovenstående har Langsøparken en del forskellige na-

turarealer, som tilsammen har en ret høj biologisk mangfoldighed. For at sikre 

de mange ualmindelige og sjældne plante- og dyrearter i området er det der-

for vigtigt at bevare denne mosaik af naturtyper. De vigtigste naturarealer 

med den højeste biodiversitet er således følgende: 

 

 Gammel bøge- og egeskov med dødt ved 

 Skovbryn med bevoksninger af bøg, eg og el 

 Steder i skoven med døde træstammer, stød mv. 

 Ellesumpene med våde arealer og gamle elletræer 

 Kildeområder og kildebække i løvskoven og ellesumpene 

 Vandområder i ellesumpene som følge af sumpkilder   

 

Langsøparken rummer således mange områder og biotoper, som er vigtige for 

bevarelsen af den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse nøglebio-

toper kan der for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Gammel bøgeskov (gamle bøge, veterantræer, dødt ved mv.)  
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 Gammel løvskov (gamle bøge- og egetræer, dødt ved mv.),  

 Blandingsløvskov (gamle træer af flere løvtræsarter, dødt ved mv.) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs løvskoven og ellesumpene) 

 Ellesumpe (vandmættet tørvejord med elletræsbevoksninger) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Redetræer (træer med spættehuller) 

 Vandløb (kildeområder og kildebække) 

 Vandområder (kildeområder i ellesumpene) 

 

Naturpleje 

Løvskoven og ellesumpene i Langsøparken har de seneste år været urørt skov, 

og der foretages ikke nogen fældning af træer mere. Der er derfor kun i be-

grænset omfang nødvendigt, at foretage en naturpleje i området for at opret-

holde og forbedre den biologiske mangfoldighed i området. Der vil således na-

turligt udvikle sig en mere naturpræget skov med en større rumlig struktur 

med flere kronelag og flere veterantræer samt mere dødt ved i form af træ-

stammer både opretstående og liggende på skovbunden.  

 

Ellesumpene har ikke noget behov for pleje, såfremt de fortsætter med at væ-

re våde og tørveagtige som følge af udsivning af grundvand og vand fra kilde-

områderne. Der er heller ikke noget behov for vedligeholdelse af kildebække-

ne, som er typiske beskyggede skovbække uden ret meget urtevegetation. 

Enkelte af kildebækkene indeholder en del okker, men vandet er tilsyneladen-

de rent nok til, at der kan være en artsrig rentvandsfauna. Det bør dog til-

stræbes, at der ikke tilføres overfladevand fra villaområdet nordvest for. 

 

Det følgende er således mere tænkt som retningslinjer for Langsøparken, end 

det er en egentlig pleje af området. Det omfatter følgende: 

 

 I de kommende år foretages ingen fældning træer i skoven og i elle-

sumpene. Det er kun hvis nogle af bøgekrattene bliver alt for tætte, at 

der eventuelt foretages en mindre udtynding af bøgetræer. 

 

 Den største sti, der løber tværs gennem hele skoven, friholdes for 

træopvækst, mens der ikke foretages nogen fældning af træer på de 

helt små stier. Desuden holdes hulvejen fri for opvækst af bøgetræer.  

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke. Alle træruiner i form af stammer, grene, rødder og stød får lov til 

at rådne helt op. Det gælder både løv- og nåletræer.  

 

 I tilfælde af stormfald fjernes træerne kun, hvis de spærrer for skovsti-

erne eller hulvejen. Desuden fjernes træer, som er i fare for at vælte 

ned på skovstierne.   

 

 Der foretages ikke nogen vedligeholdelse af kildebækkene, da de er 

overskygget og uden vandplanter. Kildeområder og kildebække frihol-

des for tilførsel af overfladevand fra villakvartererne.   

 

 Det åbne græsareal nordvest for skoven slås forsat, da det bruges som 

rekreativt areal.    
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Bøgetræ som er flækket og væltet i den vestligste af ellesumpene i Langsøparken. Med 

tiden vil de to stammer og træstødet rådne op, hvilket kan tage op til 30-40 år. Imens 

vil træruinen være vært for en lang række arter af mosser, laver og svampe samt man-

ge træboende billearter. Foto: 23. november 2015. 

 

 

 
Stormfaldet bøgetræ med sit rodsystem i løvblandingsskoven i den midterste del af 

Langsøparken. Træstammen ligger hen over en lille skovsti, men det er ikke nødvendigt 

at fjerne bøgestammen, da det er muligt at gå uden om eller kravle under stammen. I 

forgrunden en gammel gren af eg. Foto: 6. august 2015.  
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9 Kærsgård Plantage  

9.1 Beskrivelse af området 

 

Afgrænsningen af Kærsgård Plantage fremgår af figur 12, og naturtyperne i 

området er vist på figur 13 og 14. Området har et areal på ca. 20 hektar. 

 

 
 

Figur 12. 

Afgrænsningen af området Kærsgård Plantage i den nordvestlige del af Silkeborg. Luft-

fotoet er fra sommeren 2014. Området har et areal på ca. 20 hektar. 
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Figur 13. 
Naturtyper i området Kærsgård Plantage i den nordvestlige del af Silkeborg. 
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Figur 14. 

Naturtyper i området Kærsgård Plantage på et luftfoto fra sommeren 2014. 
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Kærsgård Plantage ligger i et bakket terræn bortset fra den østligste del, hvor 

terrænet er fladt. Hele området udgøres af skov bortset fra en enkelt skrænt i 

den vestlige del, som er næsten uden træer. Der er morbund, bortset fra nog-

le træbevoksede mosearealer med tørvejord og enkelte løvskovsarealer med 

muldjord i den vestlige del. Der findes naturtyperne løvskov, nåleskov, bland-

skov, sumpskov, mose, overdrev, hede, vandområder og vandløb.  

 

Skov 

Skoven består for størstedelens vedkommende af løvskov, som især findes i 

den vestlige, nordlige og sydlige del af området. Løvskoven domineres af bøg 

og eg, hvoraf størstedelen er 30-40 år gamle. Det er næsten kun i den vestlige 

og østlige del af området, at der findes arealer med gamle og højstammede 

bøge- og egetræer på op til ca. 100 år. Der er nåleskov i den centrale og østli-

ge del af området, og den består for hovedpartens vedkommende af ret gamle 

gran- og fyrretræer, som er op til 60-70 år gamle. Der findes EU-naturtypen 

”bøgeskov på morbund med kristtorn” i løvskoven. Stedvis findes arealer med 

blandingsskov, der bl.a. har enkelte gamle birketræer på 70-80 år.  

 

Mose 

Det omfatter fire mosearealer (skovmose I-IV) i de centrale dele af skoven, 

hvor arealerne er vokset til med især birketræer og nu har karakter af sump-

skov. Her findes EU-naturtypen ”skovbevokset tørvemose”, som blandt andet 

rummer en del bevoksninger af forskellige tørvemosser. Det sydligste af area-

lerne er ret vådt (skovmose I), idet der findes sumpkilder flere steder på area-

let, og her findes de mest artsrige bevoksninger af tørvemos.    

 

Overdrev/hede 

I den vestlige del af området findes en stejl og åben bakkeskrænt, hvor der 

kun er få og små træer. Her findes et græsbevokset overdrevsareal med bety-

delig karakter af hede, idet der stedvis findes en del bevoksninger af hedens 

typiske dværgbuske, især på den sydligste del af arealet.    

 

Vandområder 

Der findes kun tre små vandarealer. Det ene ligger i området med kildevæld 

og er noget tilgroet med især grå-pil og tagrør (A). Desuden er vandfladen re-

duceret på grund af forekomsten af hængesæk. De to øvrige små vandområ-

der ligger i den centrale del af skoven i tilknytning til afvandingsgrøfter og er 

stærkt beskygget af træer samt noget okkerholdige (B og C).     

 

Vandløb 

Afstrømningen fra sumpkilderne i den østlige del af området danner en kilde-

bæk med rent vand og et godt fald (vandløb 1). Bækken har et lille tilløb med 

rent vand. Desuden findes en del grøfter, som afvander mosearealerne og en-

kelte vældskrænter i den nordlige halvdel af området. Grøfterne samles til én 

fælles grøft, der løber mod syd i den centrale del af skoven (vandløb 2). Grøf-

terne er påvirket af okker og humusstoffer, så vandet har en svagt brunlig far-

ve, men er uforurenet.  
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Den østlige del af Kærsgård Plantage har et fladt terræn, hvor der især er plantet bøge-

skov. De fleste bøgetræer er 30-40 gamle, men der findes også gamle og højstammede 

bøgetræer på op til ca. 100 år. Områdevis findes også bevoksninger med unge egetræ-

er på 30-40 år samt stedvis gamle egetræer på ca. 100 år. Foto: 28. april 2015.   

 

 

 
Den vestlige og nordlige del af Kærsgård Plantage har et bakket terræn, hvor der også 

er løvskovsarealer, som er domineret af bøgetræer. Disse bevoksninger består af en 

blanding af unge og ældre træer af bøg med et betydeligt islæt af gamle og unge ege-

træer. Jordbunden består i overvejende grad af morbund. Foto: 28. april 2015.   
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I den østlige og flade del af Kærsgård Plantage, hvor der er bøgeskov, findes områdevis 

bevoksninger med egetræer, som er 50-100 år gamle. Det ses i øvrigt, at bøgeskoven 

her har en god selvforyngelse med unge bøgetræer, da disse områder er forholdsvis 

lysåbne, så bøgen har mulighed for at spire her. Foto: 7. maj 2015.     

 

 

 
Der er en del arealer i Kærsgård Plantage, hvor skoven består af en blanding af løv- og 

nåletræer på næringsfattig jordbund. Løvtræerne består især af bøg, eg og birk, mens 

nåletræerne udgøres af nåle- og fyrretræer. Skovbundens vegetation består af typiske 

planter for morbund. Foto: 7. maj 2015.   
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I den centrale og vestlige del af Kærsgård Plantage er terrænet bakket, og der er ho-

vedsagelig gammel nåletræsplantage. Det omfatter gamle gran- og fyrretræer, som er 

op til 60-70 år gamle. Jordbunden består af sur morbund, hvor der fortrinsvis er mos-

bevoksninger og forholdsvis få urter. Foto: 6. august 2015. 

 

 

   

I den vestlige del af Kærsgård plantage findes et åbent areal, som har karakter af hede 

og overdrev på tør jordbund. Her findes blandt andet bevoksninger af hedens typiske 

dværgbuske samt unge træer af birk. Arealet vil med tiden gro til med træer, hvis der 

ikke foretages en pleje med fjernelse af træerne. Foto: 28. april 2015.   
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Der findes fire områder med den højt prioriterede EU-naturtype, ”skovbevokset tørve-

mose”, i Kærsgård Plantage. Her er det den sydligste af disse mosearealer (mose nr. I), 

som er ret våd og har udstrakte bevoksninger af tørvemosser, da der findes en del kil-

devæld på arealet. Foto: 7. maj 2015. 

 

 

 

Skovbevokset tørvemose i den centrale del af Kærsgård Plantage (mose nr. II). Mose-

arealet er ret tilgroet med løv- og nåletræer, men der findes en del bevoksninger af tør-

vemosser. I mosen findes enkelte gamle og opretstående træruiner af birk, hvorpå der 

vokser forskellige træboende svampe. Foto: 23. november 2015.  
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De centrale dele af Kærsgård Plantage afvandes af en lang række grøfter, som samles 

til en fællesgrøft, der løber mod syd. Vandet er rent og er farvet af humusstoffer og ok-

ker. Trods dette har grøften en del rentvandsarter af vandinsekter, hvilket især omfat-

ter slørvinger, vårfluer og vandbiller: Foto: 30. marts 2015. 

 

 

 

Der er kun tre små vandområder i Kærsgård Plantage, og her det det den vestligste af 

disse (sø A), som ligger i området med kildevæld. Vandområdet er noget tilgroet med 

pil og tagrør, og der er hængesæk af især tørvemosser. Trods dette ynglede butsnudet 

med en del individer i vandområdet. Foto: 6. august 2015.  
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9.2 Plantelivet 

 

Planter  

Vegetationen er relativ artsrig på grund af forekomsten af løvskov, blandings-

skov og skovmose samt overdrev og hede. Ved undersøgelsen er der således 

fundet 195 plantearter, jf. bilag 1. Heraf er 36 arter træer og 12 arter buske. 

Der findes værdifulde plantesamfund og ualmindelige plantearter i skovmoser-

ne, mens dette i mere begrænset omfang er tilfældet på de øvrige naturarea-

ler i området, og kun i meget begrænset omfang i nåleskovsarealerne.  

 

Løvskov 

På arealerne med løvskov er bøg den dominerende træart med flest unge træ-

er og færre gamle. Desuden findes en del bevoksninger med eg, som har no-

genlunde samme aldersfordeling som bøg. Herudover findes en lang række 

andre løvtræsarter, herunder en del ældre træer af birk. Da størstedelen af 

løvskoven består af bøge- og egeskov på morbund, og der findes spredte be-

voksninger af kristtorn, udgøres en stor del af løvskoven af EU-naturtypen 

”bøgeskov på morbund med kristtorn”.  

 

Her findes mange af naturtypens karakteristiske plantearter i form af bl.a. 

majblomst, lilje-konval, skovsyre, skovstjerne, almindelig kohvede og håret 

frytle. Et enkelt sted vokser der smuk perikon, men ellers er der ikke fundet 

nogen ualmindelige eller sjældne plantearter, selv i de ældre dele af løvsko-

ven. Enkelte steder findes muldbund, og her vokser nogle af denne naturtypes 

typiske arter i form af bl.a. hvid anemone, skovmærke og stor fladstjerne. 

      

Nåleskov 

Der findes en del ældre nåleskov i plantagen, og det omfatter især arterne 

rød-gran, douglas-gran, ædelgran og skov-fyr, hvoraf rød-gran er den domi-

nerende art. Urtevegetationen er moderat artsrig og omfatter typiske arter 

som bølget bunke, almindelig kohvede, skovstjerne, skovsyre og blåbær. Der 

er ikke fundet nogen ualmindelige eller sjældne plantearter her bortset fra en-

kelte planter af fingerbøl, og vegetationen er domineret af mosser.     

 

Skovmoser 

Den sydligste af moserne (skovmose I) er ret våd, da der findes en del kilde-

væld, og her findes en urtevegetation med typiske fugtigbundsarter som små-

bladet milturt, eng-kabbeleje, kær-snerre, krybende læbeløs, lyse-siv, smal-

bladet kæruld og næb-star samt udstrakte mosbevoksninger af især tørve-

mosser. Mosen er noget tilgroet med løv- og nåletræer.  

 

De tre øvrige moser (skovmose II, III og IV) har i højere grad karakter af næ-

ringsfattige skovmoser, og vegetationen her er domineret af græsser som blå-

top og tagrør samt dværgbuske som hedelyng, tyttebær og blåbær. Desuden 

findes stedvis lidt klokkelyng. Herudover findes en del mosbevoksninger, her-

under af tørvemosser. De tre moser er noget tilgroet med løv- og nåletræer, 

især af birk. Alle fire mosearealer er omfattet af den højtprioriterede EU-

naturtype ”skovbevokset tørvemose”. 

 

Hede og overdrev 

Det lysåbne bakkeareal i den vestlige del af Kærsgård Plantage har mest ka-

rakter af græshede med karakteristiske græsarter, men der findes også area-
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ler med karakter af lynghede, hvor der er bevoksninger af dværgbuskene he-

delyng, tyttebær og blåbær. Det gælder især den sydøstlige del af bakkearea-

let. Der er ikke fundet nogen ualmindelige eller sjældne plantearter ud over 

lidt bevoksninger af smalbladet timian. Spredt i plantagen findes mindre hede-

arealer med hedens typiske dværgbuske.    

 

Vandområder og vandløb 

Vandområdet ved kildevældene (sø 1) er præget af hængesæk bestående af 

mosbevoksninger, især af tørvemosser. Her findes desuden en række typiske 

urter for det næringsfattige og våde miljø i form af bl.a. blåtop, tagrør, liden 

siv, smalbladet kæruld, næb-star, stjerne-star og grå-star. Af ualmindelige ar-

ter findes bevoksninger af aflangbladet vandaks.  

 

De to øvrige vandområder (sø 2 og 3) i den centrale del af plantagen er skyg-

get af træer og har noget surt og okkerholdigt vand. Her findes kun lidt plan-

tevækst bl.a. af aflangbladet vandaks. Som følge af beskygning og okker har 

vandløbene i plantagen kun lidt vegetation, men enkelte steder findes dog be-

voksninger af aflangbladet vandaks.  

 

 

  
Aflangbladet vandaks fandtes i flere af grøfterne og de små vandområder i Kærsgård 

Plantage. Det er en ret robust vandplante, der i overvejende grad vokser i sure og 

brunvandede vandløb, søer og moser. Aflangbladet vandaks er også robust over for ok-

ker, og den kan findes selv i stærkt okkerholdige grøfter, som dem i Kærsgård Planta-

ge. Arten er ualmindelig i Midt- og Vestjylland, men er ellers ret sjælden i den øvrige 

del af landet. Foto: 31. oktober 2015.     
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Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 40 arter af mosser, jf. bilag 2. Det omfatter 

en række almindelige mosarter, der ofte findes i gammel løv- og nåleskov. 

Området er forholdsvis artsrigt, da der findes forskellige naturtyper, og skov-

arealet er ret stort med løvskov, blandingsskov og nåleskov. I den forbindelse 

findes der bl.a. arealer med skovmose og kildevæld, som har en del mosarter.  

 

Der er fundet fire indikatorarter for gammelskov, slank stammemos (Isotheci-

um myosuroides), stor stammemos (Isothecium alpecuroides), almindelig 

fladmos (Neckera complanata) og kruset silkemos (Homalothecium sericeum) 

der alle findes fåtalligt på bøgestammer og træstød i løvskoven. Arterne er 

kun fåtalligt tilstede, idet størstedelen af løvtræerne er forholdsvis unge, og 

der ikke findes ret mange gamle og rådnende træstammer. 

 

I området er der registreret en lang række af de mosarter, der sædvanligvis 

findes i løv- og nåleskov, og der er ikke fundet nogen ualmindelige skovarter. I 

den sydligste af skovmoserne (skovmose I), hvor der er vældarealer, er der 

fåtalligt registreret to ualmindelige arter, sylspidset kamsvøb (Chiloscyphus 

coadunatus) og enbo ribbeløv (Pellia epiphylla).  

 

Desuden rummer denne skovmose fire arter af tørvemosser: Rødbrun tørve-

mos (Sphagnum auriculatum), brodspids-tørvemos (Sphagnum fallax), stump 

tørvemos (Sphagnum inundatum) og almindelig tørvemos (Sphagnum palu-

stre). Disse fire tørvemosarter findes også i skovmosen, som ligger i den cen-

trale del af området (skovmose II), som er ret fugtig. I de to øvrige skovmo-

ser (III og IV) findes kun brodspids-tørvemos og almindelig tørvemos. 

 

 

 
Enbo ribbeløv (Pellia epiphylla) med de taglagte blade er en ualmindelig art, der vokser 

på våde steder, og den fandtes ret almindeligt langs kildebækken i den vestlige del af 

Kærsgård Plantage (vandløb 1). Foto: 7. maj 2015.  
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Almindelig tørvemos (Sphagnum palustre) fandtes i alle de fire skovmoser i Kærsgård 

Plantage.  Den var mest almindelig i de to vådeste af skovmoserne (I og II). Arten vok-

ser typisk i skovbevoksede moser, hvor der er våd, sur og moderat næringsfattig jord-

bund. Den foretrækker at vokse i skygge. Foto: 23. november 2015. 

 

 

 
Brodspids-tørvemos (Sphagnum fallax) voksede også i alle fire skovbevoksede moser i 

Kærsgård Plantage. Arten vokser især i næringsfattige moser, der både kan være åbne 

eller træbevoksede som i skovmoserne i Kærsgård plantage. Brodspids-tørvemos er ud-

bredt og almindelig her i landet. Foto: 31. oktober 2015.  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 179/391  

 

Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 49 arter af svampe i Kærsgård Plantage, bi-

lag 3. Det omfatter en række karakteristiske arter for gammel løv- og nåle-

skov samt blandingsskov. Der er også en række typiske arter for den fugtige 

naturtype skovmose med birkeskov. Området er samlet set en svampelokalitet 

med en moderat stor artsrigdom.  

 

Af vedboende svampe er der registreret en del arter. I det følgende er nævnt 

de indikatorarter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Kærsgård Plantage. Fo-

rekomsten af disse arter er et udtryk for, at der er gammel løvskov. Det om-

fatter følgende syv arter: 

 

Rødmende læderporesvamp og elle-spejlporesvamp, der begge er fundet med 

enkelte eksemplarer på døde træer af rød-el i skovmoserne. Grov kulskorpe er 

registreret nogle få steder i løvskoven på døde grene og stammer af bøg i den 

vestlige del af skoven. Tøndersvamp er fundet flere steder i området i løvskov, 

blandingsskov og skovmose på døde og gamle træer af bøg og birk. Det er 

den hyppigste indikatorart i området. 

 

Desuden er registreret randbæltet hovporesvamp døde og gamle træer af bøg 

og birk samt på døde nåletræsstammer. Stiv ruslædersvamp er registreret på 

enkelte stubbe og grene af eg i løvskoven. Birkeporesvamp er fundet i skov-

moserne på gamle levende og døde birketræer. Endvidere er der registreret 

skorpe-ildporesvamp på enkelte gamle løvtræer.      

 

Laver  

Ved undersøgelsen er der fundet 18 arter af laver i Kærsgård Plantage, bilag 

4. Det omfatter enkelte typiske arter for gammel løvskov med bøge- og ege-

træer, løvblandingsskov og nåleskov. Der er også enkelte typiske arter for 

skovmose. Lavfloraen er kun moderat artsrig, idet størstedelen af området be-

står af ung løvskov og nåleskov. 

 

Der er ikke fundet nogen rødlistede arter af laver, men der er registreret en 

enkelt art, der er forholdsvis ualmindelig på landsplan: 

 

Bleggrøn bægerlav (Cladonia fimbriata) 

Arten er fundet fåtalligt midt i området på et areal med hedelignende vegeta-

tion, hvor der er sandet morbund. Artens foretrukne levested er hede.  
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Birkeporesvamp på en gammel og væltet birk i en af skovmoserne i Kærsgård Plantage. 

Svampearten er specifikt knyttet til gamle birketræer, hvor den vokser på stammen og 

grenene. Svampen er en parasit, der dræber birketræet, hvorefter frugtlegemet kom-

mer frem og ofte kan ses på stående stammer. Foto: 31. oktober 2015. 

 

 

 
Tøndersvamp på et gammelt træ af birk i Kærsgård Plantage. Svampen er flerårig, og 

den danner nogle gange spektakulære strukturer, når flere svampe vokser oven i hin-

anden. Tøndersvampen vokser især på gamle træer af bøg og birk, som er ved at nå 

deres maksimale alder eller på døde stammer. Foto: 6. august 2015.   
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9.3 Dyrelivet 

 

Fugle  

Der blev registreret 41 ynglefuglearter i Kærsgård Plantage, jf. bilag 5. Yngle-

fuglebestanden er moderat artsrig, da der hovedsagelig kun findes arealer 

med løv- og nåleskov. En stor del af skoven består dog af gamle træer, som 

giver en del yngle- og fourageringsmuligheder for skovfugle. Der findes kun et 

enkelt åbent overdrev- og hedeareal samt enkelte små vådområder samt af-

vandingsgrøfter. Af ualmindelige arter ynglede lille korsnæb. 

 

Lille korsnæb 

Der ynglede et enkelt par af lille korsnæb i den centrale del af skovområdet, 

hvor der findes høje grantræer med kogler. Artens næb er specialiseret til at 

åbne grankogler, så fuglen kan få fat i koglefrøene, og lille korsnæb er således 

en fødespecialist, som er knyttet til nåletræer. Den er desuden speciel ved, at 

den allerede begynder at yngle sidst på vinteren, når der er flest kogler.    

 

Ualmindelige rastefugle 

Som tidligere nævnt består ynglefuglebestanden i området næsten udelukken-

de af typiske skovfuglearter, og der er ikke nogen af disse som er ualmindelige 

ynglefugle på landsplan. Af ualmindelige rastefugle registreredes enkelte gan-

ge, at sortspætte og grønspætte fouragerede i området. En del af de gamle 

træstød og myretuer af rød skovmyre bar også præg af, at de to spættearter 

jævnligt fouragerende i skovområdet.  

 

Pattedyr  

Der blev registreret 20 arter af pattedyr i Kærsgård Plantage, bilag 6. Det om-

fattede 8 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det følgende afsnit. 

Desuden omfattede det 12 andre pattedyrarter, hvoraf kun grævling er ual-

mindelig, mens de øvrige arter er ret udbredte og almindelige på landsplan. 

Det omfattede bl.a. almindelige arter som ræv, rådyr og arter af mus. 

 

Grævling 

Der observeredes fodspor af grævling enkelte steder i skovområdet, men der 

blev ikke fundet nogen grævlingehule eller observeret nogen individer, idet 

grævlingen er nataktiv. Det er imidlertid ikke usandsynligt, at den yngler i om-

rådet. Kærsgård Plantage er således helt omgivet af villabebyggelser til alle si-

der, og det virker usandsynligt, at den vandrer til plantagen fra andre steder.  

 

I øvrigt observeredes enkelte individer af hare, som er med på den danske 

rødliste, da den er gået stærkt tilbage i dele af landet. I Silkeborg-området fo-

rekommer den dog at være ret udbredt, og findes fåtalligt selv i de bynære 

skove og øvrige naturarealer. 

 

Flagermus  

I Kærsgård Plantage blev der registreret 8 arter af flagermus, og i tabel 25 er 

anført antallet af registreringer af de enkelte arter. 
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Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Dværgflagermus 219 811 1030 65,9 

Brunflagermus 247 27 274 17,5 

Troldflagermus 116 10 126 8,1 

Sydflagermus 1 70 71 4,5 

Vandflagermus 2 7 9 0,6 

Damflagermus 5 2 7 0,5 

Langøret flagermus 0 5 5 0,3 

Brandts flagermus 1 0 1 0,1 

Ubestemt 8 39 47 2,5 

Total 599 963 1562 100 

 

Tabel 25. 

Flagermusarter registreret i området Kærsgård Plantage om sommeren (juli/august) og 

efteråret (september) i 2015. 

 

Området er artsrigt med 8 arter af flagermus, hvoraf de 7 er registreret i yng-

letiden om sommeren. Brandts flagermus er sjælden og på den danske rødli-

ste. De tre almindeligste arter, dværgflagermus, brunflagermus og troldfla-

germus, blev om sommeren registreret ret tidligt om aftenen og natten. Der 

var formentlig ynglekolonier af disse arter i plantagen. Dværgflagermus og 

troldflagermus yngler i bygninger og træer, og disse to arter behøver derfor 

ikke nødvendigvis at have ynglet i skovområdet, men det var sandsynligt, at 

de havde enkelte ynglekolonier i den vestligste del af skoven.  

 

Brunflagermus yngler udelukkende i gamle og hule træer, og denne art blev 

flere steder i plantagen registreret ret tidligt på aftenen og natten med en del 

individer. Dette betyder, at den formentlig har flere ynglekolonier i plantage-

området, herunder i den sydøstlige og vestligste del, hvor der er gamle bøge- 

og egetræer. Registreringerne tyder også på, at brunflagermus har ynglekolo-

nier andre steder i plantagen, hvor der både er gamle løv- og nåletræer. Det 

gælder bl.a. i de centrale og nordlige dele af området   

 

Alle flagermusarter og de fleste individer blev registreret i den vestlige del af 

området langs skovbryn, over skoven og i de to lysåbne arealer. Især var der 

mange registreringer i det store lysåbne bakkeareal med hede og overdrev. 

Om efteråret var der især mange individer af dværgflagermus. En sådan lys-

ning i skoven er således et meget vigtigt jagtområde for mange arter af fla-

germus og etablering af nærliggende ynglekolonier. Desuden udgør skovveje-

ne og stierne i området vigtige ledelinjer i landskabet for flagermusene.   

  

Padder 

Der blev kun registreret to ynglende paddearter i området: butsnudet frø og 

lille vandsalamander.  

 

Butsnudet frø 

Butsnudet frø ynglede med et moderat antal individer i det lille vandareal ved 

kildeområdet, hvor der blev registreret ca. 40 ægklumper. Desuden ynglede 

arten meget fåtalligt i de to små vandarealer i den centrale del af skoven og 

her blev tilsammen kun registreret 15 ægklumper. Ynglebestanden af butsnu-

det frø var således ret lille som følge af manglen på lysåbne vandområder. 
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Lille vandsalamander 

Lille vandsalamander blev registreret med nogle ganske få voksne individer og 

larver i de tre ovennævnte vandarealer. Der var således kun ganske få yng-

lende individer af lille vandsalamander i området. Vandområderne er ikke sær-

ligt gode ynglesteder for lille vandsalamander, da de var overskygget, med 

surt vand samt lidt okker.    

  

Ynglebestanden af butsnudet frø og lille vandsalamander var således ret lille i 

Kærsgård Plantage som følge af manglen på lysåbne vandområder. Uden for 

ynglesæsonen blev der også kun registreret enkelte rastende og fouragerende 

individer af butsnudet frø i skovområdet. 

 

Krybdyr 

Der blev registreret følgende tre krybdyrarter i Kærsgård Plantage: almindeligt 

firben, stålorm og hugorm. 

 

Almindeligt firben 

Der observeredes enkelte individer af almindeligt firben spredt i skoven samt 

en del individer på det åbne bakkeareal med overdrev og hede. Arten har for-

mentlig en fåtallig og spredt forekomst i skovområdet, da der er få sydvendte 

skovbryn ud til naturarealer, og den er nok mest almindelig langs det indre 

skovbryn i det åbne bakkeareal.  

   

Stålorm 

Stålorm registreredes med et enkelt individ i et af mosearealerne i skoven, 

hvor den rastede under en gammel træstamme. Arten er formentlig kun fåtal-

lig i området, men dens status kan være vanskelig at bedømme, da den mest 

er nataktiv og fører en skjult levevis. 

 

Hugorm 

Der blev observeret en enkelt hugorm på overdrevs- og hedearealet. Arten har 

en ret skjult tilværelse, og den flytter rundt til forskellige opholdssteder i løbet 

af sæsonen. Dens status i området er derfor vanskelig at bedømme, men hug-

orm er formentlig meget fåtallig i området.  

 

Vandinsekter  

Vandløb 

Der er undersøgt to vandløb, hvoraf det ene kommer fra en skovmose med 

kildevæld og har karakter af en skovbæk (vandløb 1). Smådyrslivet er for-

holdsvis artsrigt, idet der er fundet 57 arter/grupper af smådyr. Det andet 

vandløb er en skovgrøft (vandløb 2), som afvander en lang række andre skov-

grøfter. Grøften er lidt belastet med okker, men vandet er rent. Smådyrslivet 

her er moderat artsrigt med 42 arter/grupper, jf. bilag 7.    

 

Af rentvandsarter er der registreret en del i skovbækken og enkelte i skovgrøf-

ten. Det omfatter især slørvinger, vandbiller og vårfluer. Der er fundet 11 

ualmindelige arter, men ingen sjældne. Det omfatter slørvingerne Amphine-

mura standfussi, Nemurella picteti, Nemoura avicularis, Leuctra hippopus og 

Leuctra nigra, vårfluerne Beraeodes minutus og Sericostoma personatum, bil-

len Hydraena gracilis, fimreormen Dugesia gonocephala, glansmyggen Pty-

choptera lacustris og stankelbenet Pedicia rivosa.  
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Vandområder 

Smådyrslivet i de tre små vandområder var med 27 arter/grupper ikke særlig 

artsrigt, da vandet her er surt og okkerholdigt. Det omfattede mest arter af 

myg, fluer, biller og guldsmede, som kan tåle denne vandtype.  Af ualmindeli-

ge arter blev der i vandområdet ved kildevældene registreret larver af lille 

kærguldsmed, der typisk findes i næringsfattige og sure vandområder. Desu-

den blev fundet stankelbenet Phalacrocera replicata, hvis larver er knyttet til 

tørvemosser. Endvidere registreredes et enkelt voksent individ af stribet ski-

vevandkalv (Acilius sulcatus), som ofte findes i surt mosevand. 

 

Landinsekter  

Ved undersøgelsen blev der registreret en lang række arter af landinsekter i 

Kærsgård Plantage, og der blev fundet en del arter af biller hørende til forskel-

lige billegrupper. Især blev der fundet en del arter af gruppen løbebiller, hvor-

af enkelte er mere eller mindre ualmindelige på landsplan. Det gælder således 

vor største løbebille, stor læderløber, der fandtes med et enkelt individ samt 

enkelte individer af grøn sandspringer på sandarealer på overdrevet.  

 

Af øvrige insekter observeredes en del arter af sommerfugle, hvoraf de mest 

ualmindelige er okkergul pletvinge, der observeredes med enkelte voksne in-

divider på overdrevsarealet. Arten er på den danske rødliste som ”næsten tru-

et”. Desuden sås en del voksne individer af citronsommerfugl i skovmoserne, 

hvor de lagde æg på tørstetræer. Her observeredes også enkelte voksne indi-

vider af skovblåfugl, som også er knyttet til tørst.   

 

Øvrige smådyr 

Af ualmindelige arter fandtes rød skovsnegl, der er indslæbt fra Tyskland for 

omkring 100 år siden, men som er ret almindelig i Silkeborg-området. 

 

 

 
Skovblåfugl observeredes med enkelte individer i skovmoserne i Kærsgård Plantage. Ar-

ten lægger især æg på tørst. Foto: 11. maj 2015. 
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9.4 Samlet vurdering og naturpleje 
 

Naturværdi 

Naturtyper 

Kærsgård Plantage er et værdifuldt naturområde, idet det omfatter et stort 

skovareal i et byområde. Der findes naturtyper som løvskov, løvblandingsskov, 

nåleskov, skovmose, overdrev, hede samt våde naturtyper i form af en kilde-

bæk, grøfter og enkelte små vandområder. Der er således levesteder for man-

ge arter af planter og dyr og dermed en stor biologisk mangfoldighed. Dette er 

også en følge af, at dele af skovarealerne har været urørte i en del år, hvilket 

især gælder skovmoserne. I dele af skoven har der også kun i begrænset om-

fang været fældning af træer.  

 

Løvskov  

Løvskoven udgør størstedelen af Kærsgård Plantage, og den består især af 

bøgeskov, men der findes også betydelige arealer med egeskov. Begge skov-

typer består fortrinsvis af træer, som er plantet for 30-40 år siden, men der 

findes også arealer med gammel bøgeskov med bøge- og egetræer på op til 

omkring 100 år. Desuden findes der arealer med blandingsskov, hvor der ud 

over bøg og eg findes en del andre arter af løvtræer og enkelte nåletræsarter. 

Her findes bl.a. en del gamle birketræer. Der er en spredt forekomst af råd-

nende stammer og træstubbe af bøg, eg og birk.   

 

Nåleskov 

I de centrale dele af Kærsgård Plantage findes store arealer med nåletræsbe-

voksninger, og det består for hovedpartens vedkommende af gamle gran- og 

fyrretræer på 60-70 år. De to dominerende nåletræer er rød-gran og skov-fyr, 

men der findes også områdevis bevoksninger af gamle douglasgran og ædel-

gran. Der findes enkelte rådnende nåletræstammer og træstubbe, mens bund-

vegetationen især består af mosbevoksninger.    

 

Skovmose 

Der er fire arealer med skovbevokset mose, hvor der findes den højt priorite-

rede EU-naturtype ”skovbevokset tørvemose”, som blandt andet rummer be-

voksninger af tørvemosser. Der er især udbredte bevoksninger af tørvemosser 

i den ene af skovmoserne, hvor der findes kildevæld, og mosen derfor er per-

manent våd. Alle skovmoserne er i nogen grad groet til med løv- og nåletræer, 

men rummer alligevel en del karakteristiske og ualmindelige arter af fugtig-

bundsplanter og mosser samt værdifulde og typiske plantesamfund. De fire 

skovmoser hører til områdets mest værdifulde naturtyper.  

 

Overdrev og hede 

Det omfatter hovedsagelig den åbne overdrevsbakke, hvor der findes et græs-

bevokset overdrev med en vis karakter af hede, idet der findes bevoksninger 

af hedens karakteristiske dværgbuske. Området er dog under tilgroning med 

små birketræer. I øvrigt findes der stedvis i plantagen arealer med karakter af 

hede, hvor der bl.a. vokser dværgbuske.    

 

Vandløb og vandområder 

Der er en enkelt kildebæk i området med kildevæld, og vandet er rent i bæk-

ken, der rummer en del rentvandsarter af vandinsekter. Desuden findes i de 

centrale dele af skoven et forgrenet netværk af grøfter, hvor vandet er ret på-
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virket af okker, men er rent, så der findes en del rentvandsinsekter. Der findes 

kun tre små vandområder, hvoraf de to er ret overskyggede og okkerbelaste-

de, mens den tredje i kildevældområdet har klart vand og hængesæk af tør-

vemosser. Vandområdet er ynglested for padder. 

 

Plante- og dyrelivet 

Forekomsten af løvskov, blandingsskov, nåleskov, skovsump, overdrev, vand-

løb og vandområder giver grundlag for en betydelig artsrigdom. Ved undersø-

gelsen er der fundet et moderat artsrigt plante- og dyreliv, som omfatter en 

del naturtypiske arter samt enkelte sjældne og ualmindelige arter. Ved under-

søgelsen i Kærgård Plantage er der således med hensyn til til plantelivet regi-

streret 195 karplantearter, 40 mosarter, 49 svampearter og 18 lavarter, hvor-

af flere er typiske for gammelskov og sumpskov.  

 

Dyrelivet omfatter også ret mange arter, idet der er registreret 41 ynglefugle-

arter, 20 pattedyrarter (herunder 8 flagermusarter), 2 paddearter, 3 krybdyr-

arter, 58 smådyrsarter i vandløbene, 27 smådyrsarter i vandområderne samt 

mange arter af landinsekter på land.  

 

Vigtige levesteder for planter og dyr 

For karplanterne er de fugtige og våde arealer med skovmose af stor betyd-

ning, idet der her er fundet en række ualmindelige fugtigbundsplanter samt 

karakteristiske plantesamfund for skovmose og kildeområder. Desuden findes 

der en del gamle birketræer. I løvskoven er arealerne med gammel bøgeskov 

og løvblandingsskov af stor betydning, idet der findes gamle træer af bøg, eg 

og birk samt en række andre løvtræsarter. Gamle løvtræer, rådnende træ-

stammer og træstød samt skovsumpene er også vigtige levesteder for mosser, 

laver og træboende svampe.  

 

For dyrenes vedkommende er løvskoven, blandingsskoven og skovmoserne af 

stor betydning. Således har de fleste af de registrerede ynglefugle deres yng-

le- og fourageringsområder her. For enkelte af ynglefuglene er de gamle nåle-

træer også af betydning. For de fleste af flagermusarterne er skovbryn og åb-

ne arealer i skoven vigtige jagtsteder efter insekter, og gamle løvtræer er vig-

tige som raste- og ynglested for enkelte af flagermusarterne. For vandinsek-

terne er især kildebækken af stor betydning, mens løvskovsarealer med gamle 

løvtræer og dødt ved er vigtige for mange af landinsekterne. De små vandom-

råder er vigtige som ynglested for padder.     

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret de 8 arter af flagermus, mens der er af rødlistede patte-

dyrarter er registreret hare og Brandts flagermus. Desuden er sommerfuglen 

okkergul pletvinge med på rødlisten.  

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Som det fremgår af det ovenstående har Kærsgård Plantage en del forskellige 

naturarealer, som tilsammen har en forholdsvis høj biologisk mangfoldighed. 

For at sikre at de ualmindelige og sjældne plante- og dyrearter i området er 

det derfor vigtigt at bevare og pleje de vigtigste af disse naturtyper. De vigtig-

ste naturarealer med den højeste biodiversitet er følgende: 
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 Gammel bøge- og egeskov med dødt ved 

 Blandingsskov med gamle træer og dødt ved 

 Skovbryn med bevoksninger af bøg, eg og birk 

 Steder i skoven med døde træstammer, stød mv. 

 Skovmoserne med gamle løvtræer og tørvemosser 

 Lysåbne overdrev- og hedeareal på den stejle bakke 

 Kildeområdet og kildebækken i den vestlige skovmose 

 Vandområdet og kildevæld i den vestlige skovmose   

 

Kærsgård Plantage rummer således en del områder og biotoper, som er vigti-

ge for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse 

nøglebiotoper kan der for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Gammel bøgeskov (gamle bøge, veterantræer, dødt ved mv.)  

 Gammel løvskov (gamle bøge- og egetræer, dødt ved mv.),  

 Blandingsløvskov (gamle træer af flere løvtræsarter, dødt ved mv.) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs løvskoven og overdrevet) 

 Skovmose (våd tørvejord med birke- og ellesump) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Bakkeoverdrev (sandskrænter, lyngpletter mv.) 

 Redetræer (træer med spættehuller) 

 Vandløb (kildeområde og kildebæk) 

 Vandområder (kildeområde i skovsump) 

 

Naturpleje 

For at opretholde og forbedre den biologiske mangfoldighed i Kærsgård Plan-

tage er det nødvendigt, at der sker en naturpleje af skov-, mose- og over-

drevsarealerne samt af grøfterne og vandområderne. Den væsentligste pleje 

er at fjerne en del af trævæksten i mosearealerne, og at der i løvskoven 

kommer mere dødt ved og et kronelag i flere etager. Desuden skal vandområ-

derne gøres mere lysåbne og større. Dette kan gøres på følgende måde: 

 

 I de kommende år foretages kun en begrænset fældning og tynding af 

træer i løvskoven, der får lov til at udvikle sig til en gammel bøge- og 

egeskov samt løvblandingsskov med mange veterantræer og træer i 

forskellige aldre, så skoven får en varieret og rumlig struktur. Skovsti-

erne friholdes for træopvækst, og hvis bøge- og egekrat bliver alt for 

tætte, foretages en udtynding af bøge- og egetræer.  

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke, så antallet af træruiner og dødt ved øges betydeligt. I tilfælde af 

stormfald fjernes træerne kun, hvis de spærrer for skovstierne eller der 

er fare for, at de vil vælte ned over stierne. Alle træruiner i form af 

stammer, grene, rødder og stød får lov til at rådne helt op. Det gælder 

både for løv- og nåletræerne.     

 

 I de tre af skovmoserne (mose II, III og IV) fjernes alle nåletræer og 

piletræer for at gøre dem mere lysåbne. I skovmosen med kildevæld 

(mose I) gøres dette med forsigtighed, da der er udstrakte bevoksnin-

ger af tørvemosser og kildeområder. Gamle træer og træruiner af birk, 

rød-el, ask mv. fjernes ikke fra moserne, og rydningen af træerne skal 

ske om efteråret eller vinteren. 
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 Overdrevet på bakkeskrænten friholdes for opvækst af træer, så der 

kan etablere sig en typisk overdrev- og hedevegetation med blandt an-

det hedens karakteristiske dværgbuske. Lysningen vest for bakke-

skrænten friholdes også for opvækst af træer, da den er et vigtigt 

jagtområde for flere flagermusarter. 

 

 Der foretages ikke nogen vedligeholdelse af kildebækken, da den har 

et godt fald uden vandplanter, og da bækken indgår som en del af en 

skovmose. Vedligeholdelsen af grøftesystemet i skoven begrænses 

mest muligt, og det gælder særligt for de grøfter, som går gennem el-

ler afvander arealerne med skovmoser. Herved kan vandstanden i mo-

serne hæves, så de bliver mere våde. 

 

 De skyggende træer omkring de tre små vandområder fjernes, så de 

bliver mere lysåbne. Dette gøres med forsigtighed omkring vandområ-

det i kildeområdet (sø A), mens de to øvrige vandområder (sø B og C) 

kan oprenses og gøres større. Desuden bør der etableres flere åbne 

vandområder i skovområdet til gavn for bl.a. padder og vandinsekter.     

 

Ved hjælp af ovennævnte forslag til pleje kan det forventes, at den biologiske 

mangfoldighed i Kærsgård Plantage vil blive forøget i de kommende år, når 

forholdene i naturarealerne bliver mere varierede. 

 

 

 
Gammel og rådnende træstamme af bøg, hvor der vokser broget læderporesvamp og 

almindelig fladmos (Neckera complanata). Sidstnævnte er en indikator-art for gammel 

løvskov. Træstammen rummer også mange træboende insektarter, hvilket blandt andet 

gælder for larver af en del billearter. Foto: 23. november 2015. 
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10 Indelukket  

10.1 Beskrivelse af området 

 

Afgrænsningen af Indelukket fremgår af figur 15, og naturtyperne i området er 

vist på figur 16 og 17. Området har et areal på ca. 16 hektar. 

 

 
 

Figur 15. 

Afgrænsningen af området Indelukket i Silkeborg. Luftfotoet er fra sommeren 2014. 

Området har et areal på ca. 16 hektar. 
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Figur 16. 
Naturtyper i området Indelukket i Silkeborg. 
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Figur 17. 

Naturtyper i området Indelukket på et luftfoto fra sommeren 2014. 
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Indelukket ligger i et svagt bakket terræn langs Gudenå, som også kaldes 

Remstrup Å på denne strækning mellem Silkeborg Langsø og Brassø. Den øst-

lige del af området langs åen er fladt, mens den vestlige del er svagt bakket. 

Den nordlige del af området har delvis karakter af park, og der findes flere åb-

ne græsarealer. I hele området findes et vidt forgrenet stinet, der giver sko-

ven en mosaikagtig struktur.  

 

Der er morbund på næsten alle de skovbevoksede arealer, der hovedsagelig 

består af gammel og højstammet løvskov og i mindre grad af nåletræ. Områ-

devis findes der dog arealer med en jordbund, der i højere grad består af 

muldbund end af morbund. Der er ingen vandområder eller vandløb. Der fin-

des naturtyperne løvskov, nåleskov, blandingsskov, sumpskov og lidt hede.  

 

Skov 

Skoven består for størstedelens vedkommende af løvskov bortset fra nåle-

skovsarealer nord og syd for et område med en campingplads. Løvskoven do-

mineres af gamle og høje bøgetræer, hvoraf de ældste er 160-170 år. Desu-

den findes stedvist gamle egetræer, hvoraf de ældste har samme alder. Der er 

en del selvforyngelse af bøgeskoven, så der flere steder er en underskov af 

unge bøgetræer. Omkring de åbne parkarealer i den nordlige del af området er 

der plantet egetræer, som nu er ca. 15 år gamle. På den sydligste del findes 

en lavning med en mindre sumpskov, som især består af birk. 

  

Nåleskovsarealerne består især af højstammede og gamle træer af rødgran, 

douglasgran og ædelgran, der er 60-70 år. Desuden findes en del bevoksnin-

ger af gamle lærk på knap 50 år samt stedvist nåletræsbevoksninger af bl.a. 

normannsgran og skov-fyr med samme alder. I den sydlige og centrale del af 

nåleskoven er der et åbent areal, hvor nåletræerne blev fældet for et par år 

siden. Den sydvestligste del af undersøgelsesområdet udgør i øvrigt en lille del 

af et arboret, hvor der er plantet forskellige udenlandske træarter.  

 

Spredt i bøgeskoven langs Gudenå findes en del gamle og rådnende bøge-

stammer, såvel opretstående som liggende på skovbunden. Desuden ligger 

der stedvis en del grene, som enten er knækket af træerne på grund af 

stormvejr eller stammer fra fældningen af løvtræer. Endvidere findes der 

spredt i løvskoven en del gamle træstubbe. Områdevis findes der således en 

del dødt ved i bøgeskoven.       

 

Hede  

Et areal med hede grænser op til den sydligste del af området, og en lille del 

af dette hedeareal er med i undersøgelsesområdet. Her vokser en del af he-

dens typiske dværgbuske i form af bl.a. hedelyng, revling og blåbær. Området 

er under tilgroning med især skovfyr og birk, men har dog stadig åbne arealer 

med en typisk hedevegetation af dværgbuske.  

 

Parkarealer    

Det omfatter i den nordlige del af området en række græsplæner og grusarea-

ler samt en amfiscene. Disse kulturarealer er omgivet af unge og gamle løv-

træsbevoksninger samt gamle nåletræsbevoksninger. I den sydlige del af om-

rådet findes desuden et areal med et fritidshus, som anvendes som klubhus 

for en række fritidsaktiviteter.   
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Hovedparten af skoven i Indelukket består af højstammet bøgeskov og med enkelte 

egetræer. Bøgeskoven domineres af gamle bøgetræer, hvoraf de ældste er 160-170 år, 

og de fleste egetræer er også gamle og har samme alder som bøgetræerne. Skovbun-

den består i overvejende grad af morbund med få urter. Foto: 28. april 2015. 

 

 

 
Bøgeskoven i Indelukket efter løvspring, hvor kun en del af sollyset når ned til skov-

bunden. De fleste bøgetræer er højstammede og har næsten samme højde, så skoven 

har karakter af en ”søjlehal” med høje og lige stammer samt en lav underskov af unge 

bøgetræer. Foto: 11. maj 2015.   
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Bøgeskoven i Indelukket har flere steder en god selvforyngelse med opvækst af unge 

bøgetræer. Såfremt de unge træer ikke fjernes, vil der med tiden udvikle sig en skov 

med kronelag i flere forskellige højder, og dermed en mere tæt og rumlig struktur end i 

øjeblikket, hvor der kun er et højt og lavt kronelag. Foto: 11. maj 2015. 

 

 

 
Den sydligste del af undersøgelsesområdet i Indelukket består af et lille hedeareal, hvor 

der vokser hedens typiske dværgbuske som hedelyng, revling og blåbær. Arealet græn-

ser op til bøgeskoven og er under tilgroning med birk og skovfyr. Her var der mange 

hugorme, som solede sig på en jordhøj i foråret. Foto: 11. maj 2015.  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 195/391  

 

 
En del steder i bøgeskoven i Indelukket findes gamle og rådnende stammer af bøg, bå-

de stående og liggende. Her er det i den sydligste del af skoven, hvor der er en opret-

stående træruin med en del tøndersvampe samt en liggende gammel og rådnende træ-

stamme og grene med bevoksninger af mosser og laver. Foto: 28. april 2015. 

 

 

 
Gammel opretstående træruin af bøg i den mellemste del af løvskoven i Indelukket. På 

ruinen er der mange træboende svampe, spættehuller og huller efter træboende biller. 

Der er ofte lysåbent omkring gamle træruiner, og her er der vokset en tæt undervege-

tation op af især brombær og hindbær. Foto: 12. august 2015.  
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Den vestlige og flade del af Indelukket ligger langs Gudenå, som også kaldes Remstrup 

Å på denne strækning mellem Brassø og Silkeborg Langsø. Her er det i den sydlige del 

af området, hvor løvskoven går helt ud til åen. Her vokser der træer på åbrinken af 

bøg, eg og birk. Foto: 11. maj 2015.   
 

 

 

Bøgeskoven langs Gudenå (Remstrup Å) i den mellemste del af Indelukket. Der går en 

sti langs åen, og der findes et flot naturlandskab med løvskov og vand langs stien. Her-

fra ses ofte isfugl, når den flyver hen over åen eller sætter sig på de udhængende grene 

for at fiske. En sen aften kan man også se odderen svømme i åen. Foto: 11. maj 2015. 
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Den nordlige del af Indelukket består af et parklignende skovlanskab med en række 

grusstier, græsplæner, åbne arealer og en amfiscene, som bruges til møder og under-

holdning. Disse kulturarealer er omgivet af unge og gamle løvtræsbevoksninger samt 

gamle nåletræsbevoksninger. Foto: 11. maj 2015. 

 

 

 

I den mellemste og sydlige del af Indelukket findes gamle nåletræsbeplantninger, der 

især består højstammede træer af rødgran, douglasgran og ædelgran samt stedvis af 

skov-fyr og lærk. I 2013 og 2014 er der fældet en del nåletræer i den sydlige del af om-

rådet, og her kan der plantes eller indvandre løvtræer. Foto: 11. maj 2015.   
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10.2 Plantelivet 

 

Planter  

Vegetationen er moderat artsrig, da der stort set kun findes naturtypen skov 

på området. Ved undersøgelsen er der således fundet 178 plantearter, jf. bilag 

1. Heraf er 47 arter træer, og 14 arter er buske. Der er ikke fundet nogen 

ualmindelige eller sjældne plantearter.  

 

Løvskov 

Størstedelen af løvskoven består af EU-naturtypen ”bøgeskov på morbund 

med kristtorn”, idet skoven hovedsagelig består af bøgetræer på morbund, og 

stedvis findes der bevoksninger af kristtorn. Her findes mange af naturtypens 

karakteristiske plantearter i form af bl.a. majblomst, lilje-konval, skovsyre, 

skovstjerne, almindelig kohvede, blåbær og håret frytle. Nogle få steder findes 

muldbund, og her vokser nogle af denne naturtypes typiske arter i form af ar-

ter som bl.a. hvid anemone, guldnælde, skovmærke og stor fladstjerne. 

      

Nåleskov 

Nåleskovsarealerne er domineret af gamle træer af rød-gran, douglas-gran og 

skov-fyr. Desuden findes der gamle træer af ædelgran og lærk. Urtevegetatio-

nen på nåleskovsarealerne består af typiske arter for nåleskov på morbund i 

form af bl.a. bølget bunke, almindelig kohvede, skovstjerne, skovsyre, maj-

blomst og blåbær. Vegetationen omfatter i betydelig grad mosser, der stedvis 

har sammenhængende bevoksninger på skovbunden.     

 

Hede 

Hedearealet i den allersydligste del af undersøgelsesområdet omfatter typiske 

plantearter for lyngheden. Det gælder således dværgbuskene hedelyng, rev-

ling, tyttebær og blåbær samt græsserne bølget bunke og blåtop. Desuden 

findes typiske urter som almindelig kohvede, skovstjerne og kratfladbælg. Her 

findes også en del bevoksninger af mosser og laver, herunder rensdyrlaver. 

 

Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 25 arter af mosser, jf. bilag 2. Hovedparten 

af arterne er typiske skovarter, som findes i gammel løvskov og nåleskov samt 

på steder med gamle og rådnende træstammer (træruiner) og træstød. Mos-

serne omfatter således i begrænset omfang nogen af de mange arter, der er 

knyttet til våde skovarealer som skovmoser og kildevæld.  

 

Der er fundet følgende fire indikatorarter for gammelskov: Kruset silkemos 

(Homalothecium sericeum), slank stammemos (Isothecium myosuroides), stor 

stammemos (Isothecium alpecuroides) og almindelig fladmos (Neckera com-

planata). Det er arter som typisk vokser på gamle bøgestammer, som der er 

en del af i Indelukket eller på gamle og rådnende træstammer og -stød.  

 

Af ualmindelige mosser er der i bøgeskoven fundet bevoksninger i form af små 

tuer af lille hvidmos (Leucobryum juniperoideum) på næringsfattig morbund i 

den sydlige del af området. Arten er forholdsvis sjælden på landsplan. 
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I bøgeskoven i Indelukket er der fundet en række indikatorarter af mosser for gammel-

skov. Disse mosser vokser på den nederste del af stammer og rødder af gamle bøge-

træer samt på gamle træstød. Det omfatter kruset silkemos, slank stammemos, stor 

stammemos og almindelig fladmos. Foto: 5. november 2015. 

 

 

 
Af ualmindelige mosser i Indelukket er der ved undersøgelsen nogle få steder fundet 

bevoksninger af lille hvidmos (Leucobryum juniperoideum). Den voksede i små hvidlige 

til bleggrønne tuer på skovbunden, hvor der er næringsfattig morbund. Arten er for-

holdsvis sjælden her i landet. Foto: 12. august 2015.  
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 81 arter af svampe i Indelukket, bilag 3. Det 

omfatter en række karakteristiske arter for gammel løvskov med bøge- og 

egetræer samt løvblandingsskov. Området er samlet set en svampelokalitet 

med en forholdsvis stor artsrigdom.  

 

Af vedboende svampe er der registreret en del arter. I det følgende er nævnt 

de indikator-arter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Indelukket. Forekomsten 

af disse arter er et udtryk for, at der er gammel løvskov. Det omfatter følgen-

de fem arter: 

 

Grov kulskorpe er registreret et enkelt sted i løvskoven på en gammel og råd-

nende bøgestamme i den sydlige del af skoven. Tøndersvamp er fundet mange 

steder i den mellemste og sydlige del af løvskoven på døde og gamle træer af 

bøg, og det er den almindeligste vedboende indikatorsvamp i skoven. Rand-

bæltet hovsporesvamp er registreret en del steder på gamle og rådnende bø-

gestammer samt på enkelte gamle træstød af nåletræer. Stiv ruslædersvamp 

er registreret på en enkelt stub af eg i løvskoven. Birkeporesvamp er fundet i 

den sydligste del af skoven på en gammel og død birkestamme.      

 

Af andre typiske svampearter for gammel skov er der i den sydlige del af om-

rådet fundet enkelte bevoksninger af porcelænshat på gamle og nyvæltede 

bøgestammer samt skorpe-ildporesvamp på en gammel bøgestamme. Desu-

den er registreret enkelte eksemplarer af grøn fluesvamp.  

 

Laver  

Ved undersøgelsen er der fundet 19 lavarter i Indelukket, bilag 4. Det omfatter 

typiske arter for gammel løvskov med bøge- og egetræer. De fleste af laverne 

vokser på egetræerne, men der findes også en del på de gamle bøgetræer. 

Der er også enkelte typiske lavarter for sumpskov på ældre birketræer i den 

sydlige del. Samlet set er lavfloraen moderat artsrig. 

 

Der er fundet en enkelt rødlistet art, almindelig slørkantlav (Theletrema le-

padinum), der er med på rødlisten som ”sårbar”. Den er fundet på nogle få 

gamle træer af bøg i den sydlige del af området. Arten vokser især på glat 

bark af løvtræer, og det omfatter især bøg. Arten er sjælden på landsplan. 

Herudover er der ikke fundet nogen ualmindelige arter. 
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Porcelænshat vokser i småknipper på gamle døende eller nyligt døde løvtræer, især 

bøg. Den kan derfor vokse både højt oppe og på faldne stammer af bøg. Arten vokser 

typisk i gammel bøgeskov, og den var spredt forekommende i den sydlige del af bøge-

skoven i Indelukket. Foto: 28. september 2015. 

 

 

 
To af de indikatorarter af vedboende svampe, som forekommer i gammel løvskov, på 

en gammel og rådnende bøgestamme i Indelukket. Tøndersvamp til venstre er flerårig, 

og den har ofte flere svampelegemer, som vokser oven i hinanden. Randbæltet hovpo-

resvamp til højre vokser også på nåletræsstammer. Foto: 30. marts 2015.    
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10.3 Dyrelivet 

 

Fugle  

Der blev registreret 50 ynglefuglearter i området, jf. bilag 5. Det omfatter især 

typiske skovfuglearter, idet der ud over arealer med skov- og træbevoksninger 

kun findes åbent parklandskab. Forekomsten af mange ældre løv- og nåletræ-

er giver gode yngle- og fourageringsmuligheder for mange skovfuglearter. 

Desuden giver buske og underskov ynglemuligheder for de kratynglende arter. 

Af ualmindelige ynglearter blev registreret skovsanger og korttået træløber. 

 

Skovsanger 

Skovsanger havde et enkelt ynglepar i den sydlige del af skoven, hvor der 

vokser en del gamle bøgetræer. Arten er således især knyttet til løvskov med 

høje bøgetræer, hvorfra hannens særprægede sang høres fra, og reden an-

bringes også højt til vejrs. Skovsanger var tidligere i stærk tilbagegang her-

hjemme, men synes nu at være i fremgang de seneste år. 

 

Korttået træløber 

Korttået træløber ynglede med et enkelt par i den midterste del af skovområ-

det, hvor der findes en del gamle egetræer. Arten foretrækker at yngle i lys-

åbne skove og parker med gamle træer, hvor den kan fange insekter, især i 

den furede bark hos ældre egetræer. Arten har været i fremgang de seneste 

år, herunder i Midt- og Østjylland. 

 

Øvrige ualmindelige arter 

Gudenå løber langs området, og der rastede del individer af isfugl på de ud-

hængende grene fra løvtræerne langs åen, og hvorfra de fiskede efter småfisk. 

Af andre ualmindelige rastende og fouragerende fugle observeredes enkelte 

gange sortspætte og grønspætte. Flere delvis ophuggede gamle træstød og 

oprodede myretuer af rød skovmyre var også et udtryk for, at begge spætte-

arter jævnligt fouragerede i området.  

 

Pattedyr  

Der blev registreret 19 arter af pattedyr i Indelukket, bilag 6. Det omfattede 9 

arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det følgende afsnit. Desuden om-

fattede det 10 andre pattedyrarter, hvoraf kun odder er sjælden og på rødli-

sten (”sårbar”), mens de øvrige arter er ret udbredte og almindelige på lands-

plan. Hare er dog med på rødlisten (”sårbar”). 

 

Odder  

Der blev registreret fodspor af odder nogle få steder på brinken og en lavvan-

det sandbred langs Gudenå. Dette skyldes formentlig at odderen, når den om 

aftenen og natten svømmer igennem åen, af og til bevæger sig op på de van-

løbsnære arealer. Det er velkendt, at arten findes flere steder i Gudenå-

systemet og således også i denne del af Gudenå, som kaldes Remstrup Å. Der 

observeredes ikke nogen odderhule i brinkerne, og åstrækningen bruges der-

for kun som passage- og fiskevand for odderen.       

 

Flagermus  

I Indelukket blev der registreret 9 arter af flagermus, og i tabel 26 er anført 

antallet af registreringer af de enkelte arter. 
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Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Dværgflagermus 116 334 450 62,2 

Brunflagermus 85 19 104 14,4 

Troldflagermus 77 14 91 12,6 

Vandflagermus 18 5 23 3,2 

Skimmelflagermus 5 0 5 0,7 

Damflagermus 1 2 3 0,4 

Langøret flagermus 0 3 3 0,4 

Frynseflagermus 1 1 2 0,3 

Brandts flagermus 1 0 1 0,2 

Ubestemt 40 1 41 5,7 

Total 344 379 723 100 

 

Tabel 26. 

Flagermusarter registreret i området Indelukket om sommeren (juli/august) og efter-

året (september) i 2015. 

 

Indelukket er artsrig med 9 flagermusarter, hvoraf de 8 arter blev registreret i 

yngletiden. Af sjældne arter registreredes skimmelflagermus, frynseflagermus 

og Brandts flagermus, hvoraf de to sidstnævnte er på rødlisten. Alle tre arter 

blev registreret i yngletiden, og de har formentlig ynglekolonier i nærheden i 

bygninger, som er deres foretrukne ynglested. Brandts flagermus og frynse-

flagermus yngler dog også i hule træer, men de få registreringer tyder ikke 

umiddelbart på, at de to arter har ynglekolonier i skovområdet.  

 

De tre almindeligste arter var dværgflagermus, brunflagermus og troldflager-

mus. Disse tre arter kan muligvis have enkelte og små ynglekolonier i hulnin-

ger, revner, spættehuller mv. i ældre træer i området, idet dværgflagermus og 

troldflagermus både yngler i skov og i bygninger, mens brunflagermus udeluk-

kende yngler i hule træer. Det er derfor mest sandsynligt, at det måske kun er 

brunflagermus, som yngler i enkelte af de gamle bøge- og egetræer i området. 

 

Den nordlige del af indelukket består af en blanding af åbne parkarealer og 

løvskov, mens den sydlige del hovedsagelig består gammel løv- og nåleskov. 

Her findes et åbent areal, hvor nåletræsbeplantningen er fældet. Flagermuse-

ne har således flere steder med gode jagtarealer i form af åbne arealer omgi-

vet af skovbryn- og skovkanter. Især observeredes mange individer af dværg-

flagermus, som jagede insekter, og denne art var også langt den hyppigste art 

i området, både sommer og efterår. 

 

Desuden konstateredes det, at der var mange flagermusarter, som brugte Gu-

denåen som fødesøgningssted samt som ledelinje, når de fløj mellem deres 

ynglekolonier og fødesøgningssteder. Langs træbevoksningerne på bredden er 

der således god læ for både vesten- og østenvinden og dermed også mange 

insekter i luften om natten. Desuden er der periodevis mange voksne vand-

løbsinsekter, når disse klækkes fra åen. Gudenåen har tilsyneladende størst 

betydning som fødesøgningssted og ledelinje om sommeren, mens åens be-

tydning er lidt mindre om efteråret.      
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Padder  

Indelukket har ikke nogen vandområder, og der er ikke nogen ynglende pad-

dearter i området. Der observeredes enkelte rastende individer af henholdsvis 

butsnudet frø og skrubtudse i den sydlige del af skoven, og disse er kommet 

til fra andre nærliggende ynglesteder. Det gælder også for et enkelt rastende 

individ af lille vandsalamander, som blev fundet i en brændestabel i skoven.  

 

Krybdyr 

Der blev registreret følgende tre krybdyrarter i området: almindeligt firben, 

stålorm og hugorm. 

 

Almindeligt firben 

Der observeredes enkelte individer af almindeligt firben spredt i området, især 

hvor der er skovbryn. Arten er formentlig udbredt i området, da der findes en 

del åbne arealer med skovbryn, som er artens foretrukne levested. Her kan 

den veksle mellem sol og skygge, så den kan holde en tilpas kropstemperatur. 

   

Stålorm 

Stålorm blev registreret med et enkelt individ, som rastede under en gammelt 

og rådnende løvtræ i den sydligste del af skovområdet. Artens status i områ-

det er vanskelig at bedømme, da den mest er nataktiv og har en forholdsvis 

skjult levevis, men den er formentlig kun fåtalligt tilstede i området.  

 

Hugorm 

I foråret blev der observeret enkelte hugorme, som lå og solvarmede sig på en 

lille jordhøj på hedearealet, som ligger ved sydgrænsen af området. Desuden 

observeredes først på sommeren en enkelt hugorm i sumpskoven nær ved.  

Dette tyder på, at arten ikke er ualmindelig i den sydlige del af Indelukket. 

 

Vandinsekter  

Da der ikke er nogen vandløb eller vandområder i den undersøgte del af Inde-

lukket, lever der ikke nogen vandinsekter som larver i selve undersøgelsesom-

rådet. Der er imidlertid en stor del af løvskoven, som grænser op til Guden-

åen, og her findes en del løvtræer på åbrinken. I disse træer blev der observe-

ret mange rastende voksne insekter, som var klækket fra de vandlevende lar-

ver i åen. Det drejede sig om en række ualmindelige og rentvandskrævende 

arter af bl.a. vandnymfer, guldsmede og døgnfluer. 

 

Det omfattede således enkelte individer af guldsmeden grøn kølleguldsmed, 

der er fredet og bilag IV-art under habitatdirektivet. Desuden omfattede det 

en del individer af de to arter af pragtvandnymfer, blåvinget pragtvandnymfe 

og blåbåndet pragtvandnymfe, som begge findes i større og rene vandløb.  

Endvidere observeredes enkelte rastende individer af vor største døgnflue 

majflue, og det omfattede to arter, Ephemera danica og Ephemera vulgata, 

hvoraf den sidstnævnte både lever i vandløb og søer.    

 

Landinsekter  

Ved undersøgelsen blev der registreret mange arter af landinsekter og i den 

forbindelse blev der fundet en del arter af biller. Flere af disse billearter hører 

til billegrupper, hvis larver findes i gamle træstammer og træstød. Det gælder 

blandt andet grupperne smældere, borebiller, træbukke og barkbiller. Der blev 

også fundet en del arter af gruppen løbebiller, som har mange skovarter. Det 
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omfattede således vor største løbebille, stor læderløber, der er ualmindelig på 

landsplan, og som observeredes med enkelte individer. 

 

Herudover blev fundet en række typiske skovarter af løbebiller som f.eks. 

guldpletløber, violetrandet løber, kratløber, skovhurtigløber, sneglerøver, bør-

steløber, bronzejordløber, guldbrun skægløber, toplettet spejlløber, skovkvik-

løber, skovfladløber, fireplettet jordløber og stor rødløber, som alle er for-

holdsvis almindelige i løvskove. De fleste af løbebillerne er nataktive, og de 

ses derfor ikke ret ofte i dagstimerne. 

 

Der observeredes et enkelt individ af vor største snyltehveps, sabelhveps, i 

den sydlige del af løvskoven. Sabelhvepsen er ca. 3 centimer lang, men har en 

næsten 5 cm centimeter lang læggebrod, som den borer ind i rådne træstam-

mer. Arten er ualmindelig på landsplan. I øvrigt observeredes en del ualminde-

lige sommerfuglearter, heriblandt, skovblåfugl og brun pletvinge, hvoraf den 

sidstnævnte er på rødlisten (”moderat truet”). Den fandtes på hedearealet. 

      

Øvrige smådyr 

Ved undersøgelsen blev der også observeret mange arter af smådyr, som ikke 

er insekter. Det omfattede især mange arter af edderkopper, men ingen af 

disse er ualmindelige herhjemme. Af ualmindelige arter observeredes en del 

individer af rød skovsnegl, der er indført fra Tyskland for omkring 100 år si-

den, men er ret almindelig i skovene i og omkring Silkeborg. 

 

 

 
Gammel opretstående træruin af bøg i den sydlige del af bøgeskoven i Indelukket. Der 

er mange tøndersvampe og et beboet spættehul, hvor stor flagspætte ynglede i 2015. 

Spættehullet kan senere bruges som ynglested for mange af de små hulerugende fugle-

arter samt som rastested- og ynglested for flagermus. Der er også mange insektarter, 

især biller, der er knyttet til gamle træruiner. Foto: 12. august 2015. 
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10.4 Samlet vurdering og naturpleje 
 

Naturværdi 

Indelukket omfatter et fladt og svagt bakket terræn, hvor størstedelen af om-

rådet består af gammel løvskov og en mindre del af gammel nåleskov. Desu-

den findes betydelige arealer med et parklignende landskab, som består af 

løvskov, græsarealer og andre åbne kulturarealer. Løvskoven i Indelukket har 

en ret stor naturmæssig værdi, da der er en forholdsvis stor biologisk mang-

foldighed, og det ligger som et naturområde mellem byen og Gudenå. Skov-

arealerne har også en stor værdi som rekreativt område for folk i Silkeborg. 

 

Løvskov 

Størstedelen af løvskoven består af gamle og højstammede bøgetræer, men 

der findes også en del gamle egetræer i bøgeskoven. Områdevis er der en god 

selvforyngelse med unge bøgetræer, så der med tiden vil kunne udvikle sig en 

tættere bøgeskov med flere kronelag og således en bedre rumlig skovstruktur 

med levesteder for flere dyrearter. Det gælder især den mellemste og sydlige 

del af bøgeskoven. I den allersydligste del af skoven findes arealer med løv-

blandingsskov, hvor der også vokser en del birketræer, og her findes levemu-

ligheder for en række andre dyrearter. En lille del af arboretet indgår også i 

undersøgelsesområdet, og her findes en del udenlandske træarter. 

 

I den mellemste og sydlige del af løvskoven findes spredt en række gamle og 

rådnende træstammer af bøg, både stående og liggende på skovbunden. I til-

knytning til disse gamle træruiner findes i flere tilfælde en del rådnende grene. 

Desuden findes stedvis gamle og rådnende træstubbe af bøg, eg og birk. Disse 

rådnende typer af ved er vigtige for den biologiske mangfoldighed, da de er 

levested for mange arter af mosser, laver, svampe, insekter og smådyr. Sam-

let set har løvskoven en forholdsvis høj naturværdi, men den biologiske mang-

foldighed vil dog kunne øges betydeligt med mere dødt ved.      

 

Nåleskov 

I de centrale og sydlige dele af Indelukket findes gammel nåleskov, som be-

står af gamle og højstammede træer af især rødgran, douglasgran, ædelgran, 

skov-fyr og lærk. Disse nåletræsbevoksninger har ikke så stor en biologisk 

mangfoldighed som løvskoven, men en del af disse gamle bevoksninger bør 

bevares af hensyn til forekomsten af visse dyrearter samt af landskabsmæssi-

ge og beplantningsmæssige/historiske grunde. En del af nåletræsskoven er 

fældet de sidste år ved rendrift, og dette giver mulighed, for at der her kan 

etableres bøge- og egeskov eller løvblandingsskov her.  

 

Hede 

Det omfatter et lille hedeareal i den allersydligste del af undersøgelsesområ-

det, og som er en del af et større hedeområde. Her findes bl.a. hedens typiske 

dværgbuske som hedelyng, revling, tyttebær og blåbær. Hedearealet har en 

stor naturværdi, da det indeholder et anderledes plante- og dyreliv end de øv-

rige naturarealer i Indelukket.   

 

Park 

I nogle arealer i området med park er der plantet egetræer, som er med til at 

forbinde den nordlige og sydlige del af bøgeskoven. Med tiden vil der også bli-

ve gammel egeskov, som rummer levesteder for mange dyrearter.    
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Plante- og dyrelivet 

Jordbunden i skovarealerne består hovedsagelig af morbund, og der findes et 

forholdsvis typisk plante- og dyreliv for bøgeskov og nåleskov på morbund. 

Dominansen af bøg og forekomsten af selvsåede kristtorn betyder, at en del af 

skoven har EU-naturtypen ”bøg på morbund med kristtorn”. Som det er typisk 

for denne naturtype er plantelivet moderat artsrigt, idet der ved undersøgel-

sen er registreret 178 karplantearter, 25 mosarter, 81 svampearter og 19 la-

varter. Det omfatter en hel del af gammelskovens typiske arter.  

 

Dyrelivet er forholdsvis artsrigt, idet der ved undersøgelsen er registreret 50 

ynglefuglearter, 19 pattedyrarter (herunder 9 flagermusarter), 3 paddearter 

og 3 krybdyrarter. Der er dog ingen af de tre paddearter, der yngler i under-

søgelsesområdet, hvor der ikke er vandarealer. Desuden er der registreret en 

del ualmindelige og sjældne vandinsekter, der som voksne individer raster i 

skovkanten ned mod Gudenå. Desuden er der fundet enkelte ualmindelige ar-

ter af landinsekter, herunder bl.a. af biller, sommerfugle og snyltehvepse.  

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret 9 arter af flagermus, hvoraf Brandts flagermus og frynse-

flagermus er med på den danske rødliste. Dette gælder også odder, der benyt-

ter Gudenå og skovarealerne langs åen ved passage af området. Desuden er 

der registreret bilag IV-arten grøn kølleguldsmed, som rastede i træerne langs 

Gudenå samt den rødlistede sommerfugl, brun pletvinge, på hedearealet.    

 

Vigtige levesteder for planter og dyr 

Ved undersøgelsen er der ikke fundet nogen særlige plantesamfund ud over 

hedearealet eller særlige levesteder for ualmindelige og sjældne plantearter, 

og der er således ikke nogen arealer som er specielt vigtige for planterne. For 

mosser og lavers vedkommende blev hovedparten af arterne registreret på 

gamle bøge- og egetræer samt på gamle træstød og træruiner. De træboende 

svampe havde også deres største artsrigdom her på dødt ved.   

 

For dyrelivet er de gamle træer, træruiner og træstød af stor betydning. På 

disse steder findes det mest artsrige insektliv, og mange af skovens fugle fin-

der føde her. En stor del af den gamle løvskovs karakteristiske fuglearter yng-

ler i gamle bøge- og egetræer, som ofte har hulheder, revner mv., hvor der er 

yngle- og fourageringsmuligheder for fuglene.  Hulheder i gamle træer er også 

af stor vigtighed for nogle af flagermusarterne som raste- og ynglested.    

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Den højeste biologiske mangfoldighed i Indelukket findes i løvskoven i tilknyt-

ning til de gamle bøge- og egetræer, både levende og døde (nøglebiotoper). 

For at bibeholde og forbedre plante- og dyrelivet i skovområdet er det derfor 

vigtigt, at disse træer bevares og får lov til at ligge og rådne på skovbunden. 

De vigtigste naturarealer med den højeste biodiversitet omfatter følgende: 

 

 Gammel bøge- og egeskov med dødt ved 

 Skovbryn med bøg, eg og birk langs Gudenå 

 Steder i skoven med døde træstammer, stød mv. 

 Hedeareal og løvblandingsskov i den sydligste del 
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Den højeste biodiversitet i Indelukket er således næsten udelukkende knyttet 

til skovarealerne, der rummer de biotoper, som er vigtigst for bevarelsen af 

den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse nøglebiotoper kan der 

for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Gammel bøgeskov (gamle bøge, veterantræer, dødt ved mv.)  

 Gammel løvskov (gamle bøge- og egetræer, dødt ved mv.),  

 Blandingsløvskov (gamle træer af flere løvtræsarter, dødt ved mv.) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs løvskoven og Gudenå) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Liggende gamle og rådnende træstammer (træruiner) 

 Redetræer (træer med spættehuller) 

 Lysåbne skovbundsarealer med planter 

 Hedearealer med dværgbuske 

 

Naturpleje 

For at få en større biologisk mangfoldighed i Indelukket er det mest afgørende, 

at der bliver flere ældre løvtræer og mere dødt ved samt at løvskoven får lov 

til at udvikle mange kronelag og flere lysåbninger i skovbunden. Desuden vil 

det give en større biologisk mangfoldighed, at etablere vandområder i løvsko-

ven. Plejen kan gøres på følgende måde: 

 

 I de kommende år foretages kun en meget begrænset fældning af løv-

træer i skoven, der får lov til at udvikle sig til en gammel bøge- og 

egeskov med mange veterantræer og træer i forskellige aldre, så sko-

ven får en mere varieret og rumlig struktur.  

 

 Den begrænsede fældning sker kun på steder, hvor der er alt for tætte 

bøgekrat for at skabe gode vækstbetingelser for træerne og flere lys-

åbninger for planterne på skovbunden. Desuden friholdes skovstierne 

for træopvækst. I tilfælde af at ahorn breder sig fjernes disse.   

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke, så antallet af træruiner og dødt ved øges. I tilfælde af stormfald 

fjernes træerne kun, hvis de spærrer for skovstierne eller der er fare 

for, at de vil vælte ned over stierne. Alle træruiner i form af stammer, 

grene og træstubbe får lov til helt at rådne helt op.  

 

 På arealer, hvor der sker fældning af nåletræer, beplantes efterfølgen-

de med bøge- og egetræer eller træerne får lov til at indvandre natur-

ligt, så der skabes løvblandingsskov. De ældste nåletræer bibeholdes 

af især landskabsmæssige og historiske grunde. 

 

 Der etableres enkelte lavvandede vandområder i den mellemste og 

sydligste del af løvskoven for bl.a. at skabe ynglesteder for padder og 

levesteder for vandinsekter samt drikkevandssteder for skovens fugle, 

pattedyr og insekter. 

 

Ved hjælp af ovennævnte forslag kan det forventes, at den biologiske mang-

foldighed i Indelukket vil blive forøget, hvilket især gælder for løvskoven. 
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Gamle og rådnende stammer af bøg i den sydlige del af Indelukket. Bøgetræet er 

knækket efter stormvejr eller efter angreb af trænedbrydende svampe. Det er vigtigt 

for den biologiske mangfoldighed, at både den opretstående og den liggende stamme 

samt grene får lov til at blive liggende og blive nedbrudt. Foto: 5. november 2015. 

 

 

 
Gamle bøgetræer langs Gudenå (Remstrup Å) i den mellemste del af Indelukket. Bøge-

skoven indgår som et vigtigt naturareal mellem åen og Silkeborg by, idet skoven indgår 

som økologisk korridor langs åen og begrænser påvirkningen fra byen. Det er et flot ef-

terårslandskab, hvor der er gode chancer for bl.a. at se isfugl. Foto: 5. november 2015. 
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11 Iskælderdalen  

11.1 Beskrivelse  

 

Afgrænsningen af Iskælderdalen fremgår af figur 18, og naturtyperne i områ-

det er vist på figur 19 og 20. Området har et areal på ca. 6 hektar. 

 

 

 

Figur 18. 
Afgrænsningen af området Iskælderdalen i Silkeborg på et luftfoto fra sommeren 2014.  
Området har et areal på ca. 6 hektar. 
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Figur 19. 

Naturtyper i området Iskælderdalen i Silkeborg. 
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Figur 20. 

Naturtyper i området Iskælderdalen på et luftfoto fra sommeren 2014. 
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Området 

Iskælderdalen ligger i et stærkt bakket terræn, der skråner ned mod Sejsvej 

og Gudenå, der på denne strækning også kaldes Remstrup Å. Området har til-

syneladende fået sit navn efter slugten (”dalen”) i den nordlige del af området, 

hvor der om foråret og sommeren i gamle dage har været opbevaret is, som 

skulle bruges til nedkøling af madvarer (”iskælder”).  

 

Hele området udgøres af gammel og højstammet løvskov, der vokser på ho-

vedsagelig morbund. Der er ingen vandområder eller vandløb, og der findes 

kun naturtypen løvskov. Det er muligt at vandre rundt i størstedelen af skoven 

ad skovstier. Den centrale og vestligste del af området udgøres af en græs-

plæne ved en parkeringsplads. 

 

Løvskoven 

Skoven består udelukkende af bøgeskov, der er domineret af gamle bøgetræ-

er, hvoraf de fleste er ældre end 100 år og enkelte er op til ca. 180 år. Desu-

den findes en del gamle egetræer, som er ældre end 100 år. Flere steder fin-

des store arealer med en underskov af unge bøgetræer på 10-20 år, og bøge-

skoven forekommer at have en god selvforyngelse.  

 

Der er to gamle og opretstående ruintræer af bøg, fordelt med et enkelt i den 

nordlige del af skoven og et enkelt i den vestlige del. Desuden findes spredt i 

hele området enkelte gamle og rådnende træstød. Der er del småbevoksninger 

af selvsået kristtorn, og hovedparten af skoven udgøres af EU-naturtypen ”bøg 

på morbund med kristtorn”. 

 

 

  
Iskælderdalen omfatter en løvskov, som vokser på en bakkeskrænt, der skråner ned 

mod Gudenå, der på strækningen også kaldes Remstrup Å. Mellem åen og skoven løber 

Sejsvej. Løvskoven er en bøgeskov med forholdsvis gamle bøgetræer og en stedvis fo-

rekomst af ret gamle egetræer. Foto: 28. september 2015.  
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Iskælderdalen har fået sit navn som følge af, at der i den nordlige del af området findes 

en skovslugt med bøgetræer (”dalen”), hvor der i gamle dage blev opbevaret is om for-

året og sommeren (”iskælder”). Slugten er en del af Gudenå-dalen, og den skråner ned 

mod åen. De forblæste og skyggede bakkearealer har kun få urter. Foto: 28. april 2015. 

 

 

 

Løvskoven består hovedsagelig af bøgetræer, hvoraf de fleste er omkring 100 år gamle. 

Det er en højstammet bøgeskov, hvor størstedelen af stammerne er høje og slanke som 

følge af den tidligere skovdrift. I størstedelen af skoven er der morbund, dvs. nærings-

fattig sandjord dækket af ret uomsat organisk materiale. Foto: 28. april 2015.     
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Bøgeskoven i Iskælderdalen har en god selvforyngelse, og i omkring halvdelen af sko-

ven er der en underskov af unge bøgetræer. Der er forholdsvis få urter på grund af den 

næringsfattige morbund og beskygningen fra træerne. Desuden er den øverste del af 

bakken ret vindforblæst. Foto: 28. april 2015. 

 

 

 

Der er høje bøgetræer i hele skoven, og de fleste af træerne er lidt mere end 100 år 

gamle. De fleste steder er der en underskov af unge bøgetræer på 10-20 år, men der er 

også stedvis arealer uden underskov. På disse åbne flader vokser der kun få urter, hvil-

ket er typisk for den næringsfattige morbund i løvskov. Foto: 28. april 2015.  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 216/391  

 

  
I den nordlige del af Iskælderdalen findes en opretstående træruin af en gammel bøg, 

hvorpå der vokser mange trænedbrydende svampe, især af tøndersvamp. Træruinen er 

også bosted for larver af en del forskellige billearter. Her vokser kun få unge løvtræer, 

og der findes en typisk og udbredt plantevegetation for morbund. Foto: 28. april 2015.   

      

 

 
I den sydligste del af Iskælderdalen vokser der en meget gammel bøg, der med tiden 

vil blive til en træruin, hvis den får lov til at dø af ælde. Sådanne træruiner er blandt 

andet vigtige yngle- og fourageringssteder for mange fugle og insekter samt voksested 

for træboende svampe. Foto: 4. november 2015.  
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11.2 Plantelivet  

 

Planter 

Vegetationen er moderat artsrig, da der kun findes naturtypen skov på områ-

det. Ved undersøgelsen er der fundet 106 plantearter. Heraf er 33 arter træer, 

og 7 arter er buske, jf. bilag 1. Der er ikke fundet nogen ualmindelige eller 

sjældne plantearter i området, og der findes en typisk vegetation for bøgeskov 

på morbund. Der er dog fundet enkelte planter af almindelig fingerbøl og he-

delyng samt en bevoksning af skov-rørhvene.  

 

Trævegetationen domineres af bøg, og spredt i skoven findes vinter-eg og 

stilk-eg. De fleste træer af disse tre arter er lidt over 100 år gamle, men ar-

terne har også enkelte ældre træer. Det er kun bøg, som har en god selvfor-

yngelse og har en udbredt underskov af yngre træer i en stor del af skoven. 

Der er stedvis selvsåede træer af kristtorn, og størstedelen af skoven har EU-

naturtypen ”bøg på morbund med kristtorn”. I den nordlige del af området 

vokser små træer af taks, som formentlig er udplantet.       

 

Plantelivet i skoven består af typiske arter fra bøgeskov på morbund, og det 

omfatter blandt andet arter som majblomst, skovsyre, almindelig kohvede, 

skovstjerne, blåbær, ørnebregne, almindelig engelsød og bølget bunke. Enkel-

te steder er skovjorden mere rig på muld, og her findes arter fra bøgeskov på 

muldbund. Det omfatter således arter som hvid anemone, guldnælde, dunet 

steffensurt, skovmærke, lund-rapgræs og enblomstret flitteraks. I slugten er 

fundet enkelte fugtigbundsplanter som blåtop og skov-star.  

      

 

 
I bøgeskoven i Iskælderdalen findes en del selvsåede træer af kristtorn på morbunden, 

og størstedelen af skoven har EU-naturtypen ”bøg på morbund med kristtorn”. Skov-

bunden er ikke særlig rig på urter, hvilket ud over jordbundsforhold og skygge skyldes 

de mange nedfaldne blade, som kun langsomt omsættes. Foto: 23. november 2015.   
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Bøgeskoven i Iskælderdalen har især i den sydlige del en tæt underskov af unge bøge-

træer, og bøgen har her en god selvforyngelse. Efter løvspring er der ikke ret meget 

lys, som når ned til skovbunden, så der er svære vækstbetingelser for urtevegetatio-

nen, som derfor typisk ikke er særlig artsrig. Foto: 11. maj 2015.    

 

 

 
I den sydlige del af Iskælderdalen findes arealer, hvor der er flere etager af bøgetræer 

med forskellig alder. Det forreste træ er knap 150 år gammelt, mens de yngste træer er 

10-20 år gamle. Arealer med denne skovstruktur får efterhånden karakter af urørt skov 

og har bl.a. en del ynglende skovfugle og insektarter. Foto: 11. maj 2015.  
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Mosser  

Ved undersøgelsen af Iskælderdalen er der fundet 15 arter af mosser, jf. bilag 

2. Det omfatter almindelige og typiske skovarter, som findes i gammel løvskov 

med bøge- og egetræer. Der er fåtalligt og spredt registreret to arter, som er 

typiske for gammelskov: slank stammemos (Isothecium myosuroides) og Ul-

vefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus). Der er ikke fundet nogen ualmin-

delige eller sjældne arter af mosser i området. 

 

 
Ulvefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus) på en gammel træstub af bøg i Iskælder-

dalen. Arten er en indikatorsvamp for gammel løvskov, især gamle bøgeskove. På træ-

stubben vokser også broget læderporesvamp. Foto: 4. november 2015. 

 

Der er oftest mest bevoksninger af mosser på trærødderne og den nederste del af træ-

stammerne af bøgetræerne. Foto: 12. august 2015.  
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 38 arter af svampe i Iskælderdalen, bilag 3. 

Det omfatter enkelte karakteristiske arter for gammel løvskov med bøge- og 

egetræer. Området er en svampelokalitet med kun en moderat stor artsrigdom 

af svampe, da der kun findes løvskov og ingen andre naturtyper.  

 

Af vedboende svampe er der registreret enkelte arter. I det følgende er nævnt 

de indikatorarter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Iskælderdalen. Forekom-

sten af disse arter er et udtryk for, at der er gammel løvskov. Det omfatter 

følgende fire træboende arter: 

 

Tøndersvamp er fundet med en del eksemplarer på de to døde og opretståen-

de træruiner af bøg samt på enkelte gamle træstød, og det er den hyppigste 

trænedbrydende svamp. Randbæltet hovsporesvamp registreredes med enkel-

te svampe på gamle træstød af bøg og eg. Flad lakporesvamp er også fundet 

med enkelte svampe på gamle træstød af bøg. Stiv ruslædersvamp er regi-

streret på enkelte stubbe og grene af eg. Herudover er kun registreret enkelte 

individer af grøn fluesvamp og punkstokket indigo-rørhat.  

 

Laver  

Ved undersøgelsen er der fundet 12 arter af laver i Iskælderdalen, bilag 4. Det 

omfatter typiske arter for gammel løvskov med bøge- og egetræer, som er 

den eneste naturtype i området. De fleste af laverne vokser på egetræerne, 

men der er også enkelte typiske arter for gamle bøgetræer samt ældre birke-

træer. Iskælderdalen har samlet set kun en moderat artsrig lavflora.  

 

 

 
På den gamle træruin af bøg i den nordlige del af Iskælderdalen vokser der mange 

svampe af tøndersvamp, der er den almindeligste af de større trænedbrydende svam-

pearter i området. Tøndersvamp indfinder sig som regel først på levende bøgetræer, 

når de er ældre end 150 år, dvs. i ret gamle bøgeskove. Foto: 11. maj 2015. 
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Foranderlig skælhat fandtes med store bevoksninger på enkelte af de gamle træstød af 

løvtræer om efteråret i Iskælderdalen, fortrinsvis på den øverste del af bakkeskrænten. 

Arten er almindelig på gamle stubbe i løvskove, og svampene er meget iøjnefaldende, 

når de vokser i store knipper som på billedet. Foto: 28. september 2015. 

 

 

  

De to trænedbrydende svampe, flad laksporesvamp og stor kuljordbær, på en trærod af 

bøg i løvskoven i Iskælderdalen. Begge arter findes i gammel løvskov og især på bøge-

træer. Flad laksporesvamp kan vokse på både levende og dødt ved, mens stor kuljord-

bær foretrækker dødt ved. Foto: 28. september 2015.      
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11.3 Dyrelivet  
 

Fugle 

Der blev registreret 33 ynglefuglearter i Iskælderdalen, jf. bilag 5. De ynglen-

de arter omfattede typiske skovfuglearter for løvskov, idet der stort set ikke 

findes andre naturtyper. Forekomsten af underskov bevirkede, at en del af de 

fuglearter, som yngler i buskvegetation, også ynglede i området. Desuden be-

tød forekomsten af en del spættehuller i de gamle løvtræer, at der også var 

redemuligheder for mange af de hulerugende arter. 

 

Der blev ikke registreret nogen sjældne eller ualmindelige ynglearter. Skovens 

alder og struktur betød, at der ynglede en del karakteristiske arter for gammel 

og højstammet løvskov. Det omfattede blandt andet kernebider, spætmejse, 

træløber, rødstjert og stor flagspætte. Desuden var der en lille koloni af råge i 

den nordligste del af skoven. Her var der også opsat enkelte fuglekasser, hvor 

der blandt andet ynglede stær. Arten ynglede også i et spættehul.    

 

Pattedyr  

Der blev registreret 15 arter af pattedyr i Iskælderdalen, bilag 6. Det omfatte-

de 9 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det følgende afsnit. Desuden 

omfattede det 6 andre pattedyrarter, men ikke nogen som er sjældne eller 

ualmindelige, og pattedyrbestanden forekom kun at være moderat artsrig. Det 

mest bemærkelsesværdige var, at der af og til opholdt sig enkelte rådyr i sko-

ven, der er omgivet af Gudenå, bebyggelser og kolonihaver. 

 

Flagermus  

I Iskælderdalen blev der registreret 9 arter af flagermus, og i tabel 27 er an-

ført antallet af registreringer af de enkelte arter. 

 

Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Dværgflagermus 532 1111 1643 68,0 

Sydflagermus 32 208 240 9,9 

Brunflagermus 187 48 235 9,7 

Troldflagermus 142 59 201 8,3 

Vandflagermus 27 3 30 1,3 

Langøret flagermus 0 8 8 0,4 

Damflagermus 3 2 5 0,2 

Brandts flagermus 1 0 1 <0,1 

Frynseflagermus 0 1 1 <0,1 

Ubestemt 45 6 51 2,1 

Total 969 1446 2415 100 

 

Tabel 27. 

Flagermusarter registreret i området Iskælderdalen om sommeren (juli/august) og ef-

teråret (september) i 2015.  

 

Iskælderdalen er artsrig med 9 flagermusarter, hvoraf de 7 arter blev registre-

ret i ynglesæsonen om sommeren. Af sjældne arter registreredes et enkelt in-

divid henholdsvis af Brandts flagermus om sommeren og frynseflagermus om 

efteråret. Begge arter er med på den danske rødliste. De få registreringer af 
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de to arter tyder ikke på, at de havde ynglekolonier i Iskælderdalen eller i 

nærheden af området. 

 

De fire almindeligste arter var dværgflagermus, sydflagermus, brunflagermus 

og troldflagermus. Alle fire arter kom tidligt frem om aftenen og natten, hvil-

ket tydede på ynglekolonier i skovområdet eller i nærheden. Sydflagermus 

yngler udelukkende i kolonier i huse og bygninger, hvorfor de registrerede in-

divider af denne art kom fra kolonier uden for skovområdet. Dværgflagermus 

og troldflagermus yngler både i bygninger og i hule træer, og det er ikke 

usandsynligt at der findes enkelte småkolonier af de to arter i skoven. 

 

Brunflagermus yngler udelukkende i hulheder, sprækker og huler i gamle træ-

er. Det forholdsvis store antal registreringer af denne art først på aftenen og 

natten betyder, at der må findes ynglekolonier af brunflagermus, idet der vok-

ser en del ældre bøge- og egetræer i skoven. Der findes da også enkelte ældre 

løvtræer med hulheder, revner, spættehuller, som er potentielle raste- og 

ynglesteder arten, og i et enkelt tilfælde konstateredes da også udflyvning af 

brunflagermus fra en hulhed i et gammelt bøgetræ. 

 

De fleste flagermus jagede efter insekter langs skovkanten af Iskælderdalen 

samt i mindre grad langs stier og åbne arealer i skoven. Desuden registrere-

des det, at brun flagermus også jagede hen over skoven. Iskælderdalen ligger 

ret tæt på Gudenåen, og det blev registreret, at der var mange arter af fla-

germus, som brugte åen til fourageringssted og som ledelinje i landskabet. 

Her klækkes periodevis mange vandinsekter, og der er ret vindbeskyttet ved 

vesten- og østenvind, hvilket giver gode jagtmuligheder for flagermus. 

 

 

 
Hulhed i en gammel bøg i den centrale del af løvskoven i Iskælderdalen. Brunflagermus 

havde raste- og ynglekoloni i denne hule, hvorfra der blev registreret udflyvende indivi-

der af denne art om sommeren og efteråret. Foto: 28. september 2015. 
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Padder  

Iskælderdalen har ingen vandområder, og der er således ingen ynglesteder for 

padderne. Der blev kun registreret et enkelt rastende individ af henholdsvis 

butsnudet frø og lille vandsalamander, og begge arter observeredes i slugten i 

den nordlige del af skoven. Lille vandsalamander fandtes i en rådnende træ-

stub. Begge arter er vandret til skoven, der kun bruges som raste- og fourage-

ringsområde samt eventuelt til overvintringssted.    

 

Krybdyr 

Der blev registreret to krybdyrarter i Iskælderdalen, almindeligt firben og stål-

orm, som begge var fåtalligt tilstede.  

 

Almindeligt firben 

Almindeligt firben observeredes med enkelte individer spredt i området. Arten 

er formentlig kun fåtallig og spredt forekommende i området, da der findes få 

sydvendte skovbryn med gode levesteder for arten. Den foretrækker således 

steder, hvor den kan veksle mellem sol og skygge, så den kan opretholde den 

rette kropstemperatur. 

   

Stålorm 

Stålorm blev registreret med et enkelt individ, som rastede under en rådnende 

bøgegren i den sydligste del af området. Artens status er vanskelig at bedøm-

me, da den ikke er særlig aktiv i dagstimerne, men den er formentlig kun få-

tallig i området. Dette skyldes måske, at regnorme hører til en artens fore-

trukne fødeemner, og der er ikke særlig mange regnorme i morjorden her. 

 

Vandinsekter  

Da der ikke er nogen vandløb eller vandområder i Iskælderdalen, lever der ik-

ke nogen vandinsekter som larver i området. Langs den sydvestligste del af 

skoven ned mod Gudenå blev der imidlertid i træerne observeret en del ra-

stende voksne insekter, som var klækket fra vandlevende larver i åen. Det 

drejede sig om en række ualmindelige og rentvandskrævende arter af blandt 

andet vandnymfer, guldsmede og døgnfluer. 

 

Der omfattede således enkelte individer af vores to arter af pragtvandnymfer, 

blåvinget pragtvandnymfe og blåbåndet pragtvandnymfe samt et enkelt indi-

vid af den sjældne guldsmed grøn kølleguldsmed. Sidstnævnte er fredet og bi-

lag IV-art under habitatdirektivet. Desuden observeredes enkelte rastende in-

divider af vor største døgnflue, majflue (Ephemera danica).    

 

Landinsekter  

Ved undersøgelsen er der registreret en del arter af biller i løvskoven. Der blev 

især fundet arter af gruppen løbebiller, hvoraf enkelte er ualmindelige. Det 

omfatter således vor største løbebille, stor læderløber, som blev fundet med et 

enkelt individ i slugten i skoven. Der registreredes også enkelte individer af 

den ualmindelige løbebille bred muldløber samt af sneglerøver, der udelukken-

de lever af snegle og børsteløber, der begge lever af springhaler. Af andre ty-

piske skovarter blev fundet bl.a. bronzeløber, skovfladløber, skovløber, violet-

randet løber, børsteløber, og kratløber. De fleste af skovløbebillerne er natak-

tive, og de ses derfor sjældent i dagstimerne.  

 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 225/391  

 

Desuden er der fundet enkelte billearter, som hører til grupperne skarnbasser, 

torbister, pragtbiller, blødvinger, bladbiller, snudebiller, smældere, borebiller, 

træbukke og barkbiller. Larverne af bl.a. de fire sidstnævnte grupper er knyt-

tet til gamle og rådnende træstammer, idet larverne lever af råddent ved. Der 

er også arter fra nogle af de andre billegrupper, som findes i tilknytning til 

nedbrudt ved eller under barken af gamle træer.  

 

Af andre ualmindelige insekter observeredes et enkelt individ af sabelhveps, 

som er den største snyltehveps her i landet. Arten har en meget lang lægge-

brod på næsten 5 cm, som den kan bore ind i træveddet og lægge sine æg i 

larver af træhvepse.    

 

Øvrige smådyr  

Der observeredes mange arter af edderkopper og mejere, som er typiske for 

løvskove, men ikke nogen særlige eller ualmindelige arter. Desuden registre-

redes en række karakteristiske sneglearter for løvskoven, herunder enkelte in-

divider af den her i landet ualmindelige art, rød skovsnegl. Arten er indslæbt 

her til landet fra Tyskland, og i Jylland findes den spredt i Midtjylland. 

 

 

 
Rød skovsnegl fandtes spredt i løvskoven i Iskælderdalen. Det er ikke en oprindelig 

dansk art, men den er blevet indslæbt fra Tyskland, idet den blev udsat her i landet for 

lidt over 100 år siden. Den er findes nu spredt herhjemme og er hyppigst forekommen-

de i Midtjylland og Nordsjælland. Den er således ret almindelig i løvskovene i og om-

kring Silkeborg. Den røde farve kan variere i intensitet, og nogen gange ses lysere eller 

mørkere individer. Foto: 17. maj 2015.  
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11.4 Samlet vurdering og naturpleje 

 

Naturværdi 

Iskælderdalen består af en gammel bøgeskov på en bakkeskrænt, der skråner 

ned mod Gudenå, og skoven udgør den nordlige forlængelse af det store skov-

område Nordskov. Bøgeskoven i Iskælderdalen har således en forholdsvis stor 

landskabelig og naturmæssig værdi. Desuden er det et betydeligt naturområde 

langs Gudenå og midt i Silkeborg by. Bøgeskoven i Iskælderdalen har især en 

vigtig rolle som naturområde mellem åen og byen. 

 

Løvskov 

Hele området udgøres af gammel og højstammet løvskov, som hovedsagelig 

består af bøgetræer og i mindre grad af egetræer. Desuden findes fåtalligt en 

række andre løvtræsarter og ganske få nåletræer. Der er således i store træk 

tale om en bøgeskov der vokser på morbund, og hvor der stort set ikke findes 

andre naturtyper, herunder vandområder.  

 

I den sydlige del af skoven er der en god selvforyngelse af unge bøgetræer, 

mens den er noget mindre i den nordlige del. Der er ikke fældet træer i skoven 

de seneste mange år. Spredt i skoven findes gamle og rådnende træstubbe 

samt to steder med opretstående træruiner af gamle bøgetræer samt enkelte 

veterantræer af bøg og eg. Området har således kun en moderat høj natur-

værdi, da der kun er få gamle og rådnende træstammer.  

 

Plante- og dyrelivet 

De ovennævnte skovforhold bevirker, at der i Iskælderdalen findes et relativt 

typisk plante- og dyreliv for bøgeskov på morbund. Dominansen af bøg og fo-

rekomsten af selvsåede kristtorn betyder, at størstedelen af skoven er omfat-

tet af EU-naturtypen ”bøg på morbund med kristtorn”. Som det er typisk for 

denne naturtype er plantelivet moderat artsrigt, idet der ved undersøgelsen 

kun er registreret 106 karplantearter, 15 mosarter, 38 svampearter og 12 la-

varter. Det omfatter en del af gammelskovens typiske arter.  

 

Dyrelivet er også moderat artsrigt, idet der ved undersøgelsen er registreret 

33 ynglefuglearter, 15 pattedyrarter (herunder 9 flagermusarter), 2 paddear-

ter og 2 krybdyrarter. Desuden er der registreret enkelte ualmindelige vandin-

sekter, der som voksne individer rastede i skoven ned mod Gudenå. Desuden 

er fundet en del af skovtypens karakteristiske landinsekter og andre smådyr, 

herunder en del billearter, hvoraf enkelte er ualmindelige.  

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret 9 arter af flagermus, hvoraf de to af arterne, Brandts fla-

germus og frynseflagermus, er med på den danske rødliste. Enkelte af flager-

musarterne har raste- og ynglesteder i skoven, mens de fleste arter benytter 

skoven i forbindelse med deres jagt efter insekter. 

 

Vigtige levesteder for planter og dyr 

Ved undersøgelsen er der ikke fundet nogen særlige plantesamfund eller leve-

steder for ualmindelige plantearter, og der er således ikke nogen jordbunds-

arealer, som er særlig vigtige for planterne. For mosser og lavers vedkom-

mende blev hovedparten af arterne registreret på gamle bøge- og egetræer 
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samt på gamle træstød og træruiner. De træboende svampe havde også deres 

største artsrigdom her på dødt ved.   

 

For dyrelivet er de gamle træer, træruiner og træstød af stor betydning. På 

disse steder findes det mest artsrige insektliv og mange af skovens fugle fin-

der føde her. En stor del af den gamle løvskovs karakteristiske fuglearter yng-

ler i gamle bøge- og egetræer, som ofte har hulheder, revner mv., hvor der er 

yngle- og fourageringsmuligheder for fuglene.  Hulheder i gamle træer er også 

af stor vigtighed for flere af flagermusarterne som raste- og ynglested.    

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Den højeste biologiske mangfoldighed I Iskælderdalen findes i tilknytning til de 

gamle bøge- og egetræer, både levende og døde (nøglebiotoper). For at bibe-

holde og forbedre plante- og dyrelivet i skovområdet er det derfor vigtigt, at 

disse træer bevares og får lov til at ligge og rådne på skovbunden, når de dør. 

De vigtigste nøglebiotoper omfatter især følgende: 

 

 Enkeltstående gamle bøge- og egetræer (veterantræer) 

 Gammel bøge- og egeskov (stammer med varierende alder) 

 Opretstående gamle og døde træer (træruiner) 

 Liggende gamle og rådnende træstammer (træruiner) 

 Gamle og rådnende træstubbe af bøg og eg 

 Træer med spættehuller (redetræer)   

 Lysåbne skovbundsarealer med en del planter 

 

De ovennævnte biotoper findes spredt i skoven i Iskælderdalen, og der er så-

ledes i høj grad tale om en mosaik af småarealer. 

  

Naturpleje 

For at få en større biologisk mangfoldighed i skovområdet Iskælderdalen er 

det formentlig mest afgørende, at der bliver flere ældre træer og mere dødt 

ved samt at løvskoven udvikler til en skov med et kronelag i mange etager og 

flere lysåbninger til skovbunden. Dette kan gøres på følgende måde: 

 

 I de kommende år foretages kun en meget begrænset fældning af træ-

er i skoven, der får lov til at udvikle sig til en gammel bøge- og ege-

skov med mange veterantræer og træer i forskellige aldre, så skoven 

får en mere varieret og rumlig struktur.  

 

 Den begrænsede fældning sker kun på steder, hvor der er tætte bøge-

krat for at skabe gode vækstbetingelser for træerne og flere lysåbnin-

ger for planterne på skovbunden. Desuden friholdes skovstierne for 

træopvækst. I tilfælde af at ahorn breder sig fjernes disse.   

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke, så antallet af træruiner og dødt ved øges kraftigt. I tilfælde af 

stormfald fjernes træerne kun, hvis de spærrer for skovstierne eller der 

er fare for, at de vil vælte ned over stierne. Alle træruiner i form af 

stammer, grene og trærødder får lov til at rådne helt op.  

 

Ved hjælp af ovennævnte forslag kan det forventes, at den biologiske mang-

foldighed i skoven i Iskælderdalen vil blive forøget i de kommende år. 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 228/391  

 

 
Den mellemste del af løvskoven i Iskælderdalen, hvor græsplænen grænser op til sko-

ven. Her vokser en del egetræer på omkring 100 år. Skoven har her en rumlig struktur 

med bøge- og løvtræer i varierende højde. Der er også et tæt og bredt skovbryn, som 

også er med til at øge den biologiske mangfoldighed. Foto: 4. november 2015. 

 

 

  

Slugten i den nordlige del af Iskælderdalen, hvor der er ved at udvikle sig en løvskov 

med bøgetræer i forskellige aldre og dermed en mere rumlig skov med en større biolo-

gisk mangfoldighed. I bunden af slugten vokser der også andre løvtræer som dun-birk, 

rød-el og skov-elm. Foto: 4. november 2015.  
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12 Vestre Kejlstrup  

12.1 Beskrivelse af området 

 

Afgrænsningen af Vestre Kejlstrup fremgår af figur 21, og naturtyperne i om-

rådet er vist på figur 22 og 23. Området har et areal på ca. 51 hektar. 

 

 
 

Figur 21. 

Afgrænsningen af området Vestre Kejlstrup i den nordlige del af Silkeborg. Luftfotoet er 

fra sommeren 2014. Området har et areal på ca. 51 hektar. 
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Figur 22. 
Naturtyper i området Vestre Kejlstrup i den nordlige del af Silkeborg. 
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Figur 23. 

Naturtyper i området Vestre Kejlstrup på et luftfoto fra sommeren 2014. 
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Området Vestre Kejlstrup ligger i et stærkt bakket terræn, som mod øst af-

grænses af den nye motorvej. Denne er etableret igennem det tidligere Dyre-

haven og Vestre Kejlstrup plantage, hvis vestlige dele indgår som en del af 

undersøgelsesområdet. Kejlstrupvej løber gennem den østligste del af området 

i nord-sydgående retning. Undersøgelsesområdet er omgivet af beboelses- og 

industrikvarterer samt motorvejen. 

 

Hovedparten af undersøgelsesområdet består af gammel løvskov, hvoraf stør-

stedelen er bøgeskov. Desuden findes områdevis arealer med gammel nåle-

skov. Langs to vandløb findes arealer med sumpskov, som bl.a. andet omfat-

ter elle-, aske- og birkeskov. Herudover findes åbne eng- og overdrevsarealer. 

Af naturtyper findes løvskov, nåleskov, blandingsskov, sumpskov, mose, hede, 

overdrev, eng, vandområder og vandløb. Med de mange naturtyper har områ-

det samlet set et stort naturpotentiale.  

 

Skov 

Størstedelen af skovarealerne består af bøgetræsbevoksninger med ret for-

skellig alder. De yngste bevoksninger omfatter bøgetræer på 20-30 år, mens 

de ældste bevoksninger har bøgetræer på 100-120 år. Enkelte steder findes 

bøgetræer på op til 150 år. Der er især udstrakte arealer med ældre bøgeskov 

i den sydvestlige del af området, hvor der er et stærkt bakket terræn. Nogle 

steder er der en naturlig opvækst af yngre bøgetræer, men de fleste steder 

har bøgeskoven kun en begrænset opvækst af yngre træer.  

 

Områdevis findes også bevoksninger af ældre egetræer, især i den vestlige del 

af området. Her er der en del egetræer på 100-120 år. Stedvis findes også be-

voksninger af egetræer på 40-60 år samt enkelte ældre ege på op til ca. 200 

år i den mellemste og østlige del. På de mere fugtige arealer findes bevoks-

ninger af især birk, iblandet ask og rød-el. Det gælder især langs de to vand-

løb i området, hvor der findes arealer med birke-, elle- og askeskov. De æld-

ste træer af birk, rød-el og ask er op til 70-80 år gamle. 

 

Der er sammenhængende nåletræsbeplantninger i de centrale dele af den 

vestlige del af området samt stedvist på arealer i den mellemste del. Det om-

fatter forholdsvis gamle bevoksninger af rødgran, normannsgran, douglasgran 

og ædelgran samt stedvist lidt bevoksninger af skov-fyr og lærk. Nåletræsbe-

voksningerne er 40-50 år gamle, og nogle af bevoksningerne er 60-70 år. Der 

er enkelte steder med blandskov af nåle- og løvskov samt krat. Spredt findes 

enkelte gamle og rådnende træstammer af bøg, eg og birk samt en del råd-

nende træstubbe af disse arter. 

 

Mose 

Der er skovtilgroede mosearealer langs det vestlige vandløb, og langs den 

sydlige del af vandløbet findes et areal med den højt prioriterede EU-naturtype 

”skovbevokset tørvemose”, hvor der bl.a. findes en del bevoksninger af tør-

vemosser (skovmose I). I den østlige del af området mellem Kejlstrupvej og 

motorvejen findes to mosearealer, hvor grundvandstanden er forholdsvis høj, 

og der er fugtige arealer med aske- og birkeskov samt åbne mosearealer 

(skovmose II og III). Begge skovmoser rummer også arealer med den oven-

nævnte EU-naturtype med skovbevoksede tørvemosearealer. 
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Eng                

Det omfatter et fugtigt og åbent engareal omkring den lille bæk langs Kejl-

strupvej i den østlige del af området. Engarealet er uden græsning af hjorte 

efter, at Dyrehaven er nedlagt som følge af motorvejsbyggeriet, og engen er 

under tilgroning med lyse-siv samt forskellige græsser, men er uden træ-

vækst. Der er en del fugtigbundsplanter langs bækken, der løber gennem en-

gen samt på enkelte steder med våde arealer. Engen har en del typiske plan-

tearter for en moderat næringsrig eng. 

 

Overdrev          

Det største overdrev udgøres af et parklignende område med græsarealer og 

enkelte træer i den nordligste del af undersøgelsesområdet. Græsvegetationen 

slås og rummer en del typiske overdrevsplanter. Størstedelen af arealet er 

omkranset af unge egetræer og buske af rød kornel.  

 

Desuden finder der tre overdrevslignende arealer langs motorvejen i den øst-

ligste del af skovområdet. Der er ingen form for drift, og alle tre arealer er un-

der tilgroning med græsvegetation. Det nordligste areal rummer en del typiske 

overdrevsarter, mens det midterste og det sydligste areal kun har enkelte ka-

rakteristiske overdrevsarter og er stærkt domineret af græsarter. 

   

Hede 

I den centrale del af området, hvor der er blandingsskov, findes et bakket he-

deareal, som er under tilgroning med løv- og nåletræer. Her findes dog stadig 

udbredte bevoksninger af hedens typiske dværgbuske i form af hedelyng, tyt-

tebær og blåbær samt en række karakteristiske urter og mosser for heden. 

Arealet har til dels også karakter af egekrat.  

 

Vandområder 

Der er fem vandhuller og søer i området. Det drejer sig om tre næringsrige 

småsøer, der fungerer som regnvands- og bundfældningsbassiner i den sydlige 

del af parken med græsarealer (sø A, B og C). Småsøerne har afløb til en bæk, 

der løber mod syd, og som før sydgrænsen af undersøgelsesområdet er udvi-

det til et sumpet vandområde (sø D). Desuden findes et lille skovvandhul ved 

siden af bækken i den sydøstlige del af området (sø E).     

 

Vandløb 

Det omfatter to bække, hvoraf den ene bæk slynger sig naturligt gennem løv-

blandingsskov i den centrale del af området (bæk 1). Bækken har varierede 

fysiske forhold med sand, grus og sten samt stedvis grustryg. Desuden har 

den forholdsvis rent vand, selv om den modtager vand fra de tre småsøer i 

parken med græsarealer, idet bækken har en god selvrensningsevne.  

 

Den østligst beliggende bæk løber først gennem en eng og fortsætter derefter 

som en delvis naturlig slynget skovbæk med sandet, gruset og stenet bund, 

inden den rørlægges og løber mod syd (bæk 2). Den modtager overfladevand 

fra befæstede arealer og er lidt forurenet.    
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Størstedelen af Vestre Kejlstrup udgøres af løvskov, hvoraf hovedparten består af bøge-

skov, hvor træerne har ret forskellig alder. Her er det i den østlige del af området, hvor 

terrænet er svagt og stærkt bakket, og hvor der både er gammel højstammet bøgeskov 

og yngre bøgeskov. Skovbunden er hovedsagelig morbund. Foto: 8. november 2015.  

 

 

 
Den vestlige del af Vester Kejlstrup er stærkt bakket, og der er store sammenhængen-

de løvskovsarealer, som er domineret af bøgeskov. Det omfatter både yngre og ældre 

bøgetræer. Jordbunden består især af morbund, og på de forblæste og løvdækkede 

bakkeskrænter vokser der ikke særlig mange plantearter. Foto: 23. november 2015.      



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 235/391  

 

 
I den vestlige del af Vestre Kjelstrup er der store arealer med unge bøgetræer, som er 

plantet for 20-30 år siden. Her er der kun en ringe opvækst af selvsåede bøgetræer, 

mens der en naturlig opvækst af nye bøgetræer flere af de steder, hvor der er gammel 

bøgeskov. Det gælder især i den vestligste del af området. Foto: 29. april 2015.  

 

 

 
De ældste bøgetræsbevoksninger er 100-120 år gamle, og der findes enkelte bøgetræer 

på op til 150 år. Her er det i den vestlige og stærkt bakkede del af Vestre Kejlstrup, 

hvor de ældste bevoksninger af bøgetræer generelt findes. Den løvdækkede morbund 

rummer ikke mange planter. Foto: 29. april 2015. 
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I løvskoven i den vestlige del af Vestre Kejlstrup findes arealer med bevoksninger af 

egetræer på 40-60 år, og der er stedvis ældre ege på 100-120 år samt enkelte meget 

gamle egetræer på op til ca. 200 år. I den østlige del af Vestre Kejlstrup findes der også 

en del egetræer i bøgeskoven og med samme aldersfordeling. Foto: 29. april 2015.  

 

 

 
Der er områder med nåleskov i den vestlige og midterste del af Vestre Kejlstrup. De fle-

ste nåletræsbevoksninger er 40-50 år gamle og enkelte er op til 60-70 år. Det omfatter 

især bevoksninger af rødgran, douglasgran, ædelgran og normannsgran. Desuden fin-

des spredte bevoksninger af skov-fyr og lærk. Foto: 5. november 2015. 
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Langs skovbækken i den vestlige del af Vestre Kejlstrup findes næringsfattige moseare-

aler, som har en spredt forekomst af birketræer og en del bevoksninger af tørvemosser 

(skovmose I). Det omfatter den højt prioriterede EU-naturtype ”skovbevokset tørvemo-

se”, og der findes en del arter af tørvemosser. Foto: 8. november 2015. 
 

 

 

I den østlige del af Vestre Kejlstrup ved Kejlstrupvej findes en område med elle-

askesump med en del træer af rød-el og enkelte af ask (skovmose II). Her findes også 

lidt bevoksninger af tørvemosser, og området hører ind under EU-naturtypen ”skovbe-

vokset tørvemose”. Området er ikke ret vådt om sommeren. Foto: 8. november 2015. 
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I Vestre Kejlstrup vest for den nye motorvej findes et moseområde, som både er åben 

og groet til med birketræer (skovmose III). Her findes bevoksninger af tørvemosser og 

en del af området er omfattet af EU-naturtypen ”skovbevokset tørvemose”. Moseområ-

det er noget tørt, hvilket skyldes en øget dræning af området. Foto: 7. maj 2015.  

 

 

 

I Vestre Kejlstrup ved Kejlstrupvej findes en eng, som gennemstrømmes af et lille 

vandløb. Der er ikke mere nogen græsning af engen med hjorte efter, at Dyrehaven er 

blevet nedlagt som følge af motorvejsbyggeriet, og i sommeren 2015 var der en begyn-

dende tilgroning med høje græsser og lyse-siv. Foto: 29. april 2015.  
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Den nordlige del af Vestre Kejlstrup består af et bakket parklandskab med karakter af 

overdrev og med en del typiske overdrevsplanter. I den sydlige del af overdrevet findes 

tre sammenhængende søer (A, B og C), der fungerer som sedimentationsbassiner for 

overfladevand fra byområdet. Foto: 7. maj 2015. 

 

 

 

Den sydligste af søerne (sø C) på det nordlige overdrev i Vester Kejlstrup. Søen har en 

veludviklet undervandsvegetation bestående af især hjertebladet vandaks, der er en 

ualmindelig vandplanteart. Ud over de tre søer på overdrevet findes der kun enkelte 

små vandområder i skovene i Vester Kejlstrup. Foto: 6. august 2015. 
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I den centrale del af Vestre Kejlstrup langs en skovbæk findes en tæt løvblandingsskov, 

som er domineret af ældre træer af dun-birk, men med opvækst af en lang række af 

andre løvtræsarter, hvoraf de fleste foretrækker fugtig bund. Skovområdet er urørt, og 

det får lov til at udvikle sig mod naturskov. Foto: 29. april 2015. 

 

 

 
I den samme centrale del af Vestre Kejlstrup med skovbækken findes et bakket hede-

areal, som er under tilgroning med især birk, eg og nåletræer. Der findes dog stadig 

åbne arealer med hedens typiske dværgbuske som hedelyng, tyttebær og blåbær samt 

græsset blåtop. Foto: 23. november 2015.  
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Skovbækken i den centrale del af Vestre Kejlstrup (vandløb 1), som er naturligt slynget 

gennem urørt løvblandingsskov. Bækken har gode fysiske forhold med en sandet, gru-

set og stenet bund med grusstryg og en ret god vandkvalitet. Der findes en artsrig 

rentvandsfauna af vandinsekter af især slørvinger og vårfluer. Foto: 29. april 2015.  

 

 

 

Bækken i den østlige del af Vestre Kejlstrup (vandløb 2), som er naturligt slynget gen-

nem løvskov, inden den er rørlagt i sit videre forløb mod syd. Vandløbet har gode fysi-

ske forhold med en sandet, gruset og stenet bund, men vandkvaliteten er noget forrin-

get som følge af tilførsel af overfladevand fra vejanlæg. Foto: 29. april 2015.   
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12.2 Plantelivet 

 

Planter  

Vegetationen er meget artsrig på grund af forekomsten af de mange naturty-

per i området, og ved undersøgelsen er der fundet 410 plantearter, jf. bilag 1. 

Heraf er 60 arter træer, og 23 arter er buske. Der findes en del værdifulde 

plantesamfund og mange ualmindelige plantearter. 

 

Løvskov 

Langt hovedparten af løvskoven vokser på morbund, og her findes mange af 

de plantearter, som er typisk for denne naturtype. Det omfatter således karak-

teristiske arter som majblomst, lilje-konval, skovsyre, almindelig kohvede, 

skovstjerne, blåbær og håret frytle. Da der mange steder vokser kristtorn ud-

gøres en stor del af løvskoven af EU-naturtypen ”bøgeskov på morbund med 

kristtorn”. Enkelte steder findes en mere muldrig jordbund, og her vokser der 

en række typiske arter for EU-naturtypen ”bøgeskov på muldbund”. Af ual-

mindelige arter er bl.a. fundet enkelte planter af smuk perikon og skov-

hullæbe i den vestlige del af området. 

 

Nåleskov 

Plantelivet udgøres af typiske arter for nåleskov på morbund, hvilket bl.a. om-

fatter arter som ørnebregne, majblomst, skovsyre, almindelig kohvede, skov-

stjerne, blåbær, bølget bunke og håret frytle. Desuden er der i vid udstræk-

ning bevoksninger af forskellige arter af bregner samt udstrakte og sammen-

hængende bevoksninger af mosser. Der er ikke fundet nogen ualmindelige el-

ler sjældne plantearter på arealerne med nåleskov. 

 

Mose 

Det omfatter de tre arealer med skovmose, hvoraf den vestligst beliggende er 

ret våd med enkelte vandarealer og er domineret af dun-birk (skovmose I). 

Her findes typiske arter som bl.a. blåtop, hunde-hvene, grå-star, næb-star, 

skovsyre og engviol samt en del bevoksninger af tørvemosser. Af ualmindelige 

arter er her fundet enkelte planter af stjerne-star og aflangbladet vandaks. 

Mosen øst for Kejlstrupvej er en moderat fugtig mose, der er domineret af ask 

og rød-el (skovmose II). Plantelivet er domineret af blåtop, og af ualmindelige 

arter findes meget fåtalligt stjerne-star og smalbladet kæruld.  

 

Mosearealet ved motorvejen består dels af et langstrakt, åbent og fugtigt areal 

samt dels af et moderat fugtigt areal med birkeskov (skovmose III). Mosen er 

domineret af blåtop, og har en række typiske arter for denne næringsfattige 

mosetype. Her findes ret fåtalligt ualmindelige arter som hirse-star, blågrøn 

star, grøn star, stjerne-star, smalbladet kæruld og mose-troldurt. Desuden 

findes områdevis bevoksninger af tørvemosser. Plantelivet på mosearealet er 

truet af udtørring, efter at motorvejen er blevet etableret, og tilførslen af over-

flade- og grundvand er blevet mindre.         

   

Eng og overdrev 

Engarealet ved Kejlstrupvej er som følge af den manglende græsning fra hjor-

tene i det tidligere Dyrehaven under tilgroning med høje planter. Vegetationen 

består af typiske plantearter for den fugtige eng, og der er ikke fundet nogen 

ualmindelige eller sjældne plantearter. De fire overdrevsarealer rummer heller 

ikke nogen særlige plantearter, og de er alle kun moderat artsrige. 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 243/391  

 

Hede 

Hedearealet er ud over hedens naturlige vækst af egekrat i betydelig grad 

groet til med træer i form af birk, bævreasp, skov-fyr og rødgran, men der 

findes også enkelte af hedens typiske træer, ene og almindelig røn. Bevoks-

ningerne af dværgbuske domineres af hedelyng og blåbær, mens der mere 

spredt findes tyttebær. Desuden findes typisk en del bevoksninger af bølget 

bunke og lidt blåtop. På hedearealet vokser fåtalligt engelsk visse samt på 

overgangen til de fugtige arealer langs bækken nogle få planter af den ual-

mindelige art, skov-gøgelilje.      

 

Vandområder og vandløb 

Af de fem vandområder er det kun den sydligste af søerne i området med det 

store overdrev (sø C), som rummer en ualmindelig art, hjertebladet vandaks. 

Arten har store og sammenhængende bevoksninger i søen. De to øvrige søer i 

parken (sø A og B) har kun lidt undervandsvegetation i form af især liden 

vandaks. Vandområdet i den midterste del af skoven (sø D) er undertilgroning 

med sumpplanter og uden undervandsplanter. Der er heller ikke nogen under-

vandsplanter i skovdammen i den østlige del som følge af beskygning (sø E). 

De to vandløb i området har kun få vandplanter og ingen ualmindelige arter. 

 

Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 51 arter af mosser, jf. bilag 2. Området er 

forholdsvis artsrigt, da der findes mange forskellige naturtyper, og herunder 

bl.a. våde arealer som skovmose og kildevæld, som rummer en del mosarter. 

Desuden rummer området arealer med gammel løvskov og nåleskov samt en 

del gamle og rådnende træstammer (træruiner) og træstød. 

 

Der er fundet følgende seks indikatorarter for gammelskov: Kruset silkemos 

(Homalothecium sericeum), slank stammemos (Isothecium myosuroides), stor 

stammemos (Isothecium alpecuroides), almindelig fladmos (Neckera com-

planata), ulvefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus) og radeløv-hindeblad 

(Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides). De fem førstnævnte er fundet på 

gamle eller rådnende bøgestammer og -stød, mens den sidstnævnte art er re-

gistreret i skovmosen i den centrale del af området. 

 

I området er der registreret mange af de mosarter, der sædvanligvis findes i 

gammel løvskov og nåleskov, og som er almindelige og udbredte arter her-

hjemme. Af ualmindelige arter er der i arealer med skovmose og andre fugtige 

steder fundet nedløbende bryum (Bryum pseudotriquetrum), sylspidset 

kamsvøb (Chiloscyphus coadunatus) enbo ribbeløv (Pellia epiphylla) og rade-

løv-hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides).  

 

På arealerne med skovmose er der desuden fundet en del arter af tørvemos-

ser, hvilket omfatter følgende 9 arter: Rødbrun tørvemos (Sphagnum auricula-

tum), brodspids-tørvemos (Sphagnum fallax), frynset tørvemos (Sphagnum 

fimbriatum), stump tørvemos (Sphagnum inundatum), almindelig tørvemos 

(Sphagnum palustre), sod-tørvemos (Sphagnum papillosum), spraglet tørve-

mos (Sphagnum russowii)og udspærret tørvemos (Sphagnum squarrosum). 

Desuden er der i skovmosen ved motorvejen fåtalligt registreret kuplet tørve-

mos (Sphagnum flexuosum). 
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I skovmosen i den centrale del af Vestre Kjelstrup ved bækken (skovmose I) voksede 

der seks arter af tørvemoser på den våde og næringsfattige skovbund. Her er det en 

bevoksning af spraglet tørvemos (Sphagnum russowii) og enkelte planter af almindelig 

tørvemos (Sphagnum palustre). Foto: 8. november 2015. 

 

 

 
Almindelig tørvemos (Sphagnum palustre) havde en del bevoksninger i alle tre skovmo-

ser i Vestre Kjelstrup. Det er en stor og grov tørvemos, som især findes på våd, sur og 

moderat næringsfattig tørvebund, der ofte er skygget af træer. Den vokser som regel i 

tætte tuer. Foto: 8. november 2015.  
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 84 arter af svampe i Vestre Kejlstrup, bilag 

3. Det omfatter en lang række karakteristiske arter for gammel løvskov med 

bøge- og egetræer samt løvblandingsskov. Der er også en række typiske arter 

for den fugtige naturtyper ellesump og skovmose samt enkelte karakteristiske 

arter for overdrev og hede. Området er samlet set en svampelokalitet med en 

moderat stor artsrigdom.  

 

Af vedboende svampe er der registreret en del arter. I det følgende er nævnt 

de indikator-arter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Vestre Kejlstrup. Fore-

komsten af disse arter er et udtryk for, at der er gammel løvskov. Det omfat-

ter følgende otte arter: 

 

Rødmende læderporesvamp og elle-spejlporesvamp er begge fundet med en-

kelte eksemplarer på døde træer af rød-el i skovmosen den centrale del af om-

rådet og ved Kjelstrupvej. Grov kulskorpe er registreret enkelte steder i løv-

skoven på døde grene og stammer af bøg. Tøndersvamp er almindelig i løv-

skoven og skovmoserne på døde og gamle træer af bøg og birk. Randbæltet 

hovporesvamp registreredes ret almindelig på de førnævnte steder samt 

spredt på døde nåletræsstammer.  

 

Flad lakporesvamp er fundet i løvskoven med enkelte svampe på døde bøge-

stammer. Stiv ruslædersvamp er registreret på enkelte stubbe og grene af eg i 

løvskoven. Birkeporesvamp er fundet med en del eksemplarer i skovmoser, 

løvblandingsskov og løvskov på gamle og døde birketræer.  

 

Af andre indikatorarter for gammelskov registreredes blandt andet fåtalligt og 

spredt i området blomme-ildporesvamp, skorpe-ildporesvamp, porcelænshat, 

grøn fluesvamp og sommer-rørhat.      

 

Laver  

Ved undersøgelsen er der fundet 26 arter af laver i Vester Kejlstrup, bilag 4. 

Det omfatter en række typiske arter for gammel løvskov med bøge- og ege-

træer samt løvblandingsskov. Der er især fundet mange arter, der ofte vokser 

på egetræer. Der er også en del typiske arter for som gammel nåleskov, 

sumpskov, skovmose og overdrev. Der er således en forholdsvis stor artsrig-

dom af laver i Vester Kejlstrup.  

 

Der er fundet en enkelt sjælden og rødlistet art samt en art, som er ualminde-

lig på landsplan. Det omfatter følgende to arter: 

 

Almindelig slørkantlav (Theletrema lepadinum) 

Arten er fundet på enkelte bøgestammer i den vestlige del af området, idet 

den især vokser på glat bark af løvtræer, og det omfatter især bøg. Arten er 

sjælden på landsplan og er med på rødlisten som ”sårbar”. 

 

Åben prikvortelav (Pertusaria hymenea)  

Den er registreret som skorpebevoksninger på enkelte bøgestammer i løvsko-

ven i den vestlige del af området. 
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Tøndersvamp på et gammelt birketræ i den centrale del af Vestre Kejlstrup. Tønder-

svampen er den almindeligste træboende svampeart i området, og den vokser især på 

gamle træer af birk og bøg, og er derfor en indikator for gammelskov. Svampen er fler-

årig og får nogle gange som her en underlig vækstform. Foto: 8. november 2015. 

 

 

 
Stiv ruslædersvamp er også en indikator-art for gammel løvskov, og den er især knyttet 

til gamle egetræer. Her vokser den på en gammel og rådnende egetræstub, men den 

vokser også på stammer og grene af gamle egetræer. Arten fandtes spredt i både den 

vestlige og østlige del af løvskoven i Vestre Kjelstrup. Foto: 8. november 2015.  
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12.3 Dyrelivet  

 

Fugle  

Der blev registreret 62 ynglefuglearter i vestre Kejlstrup, jf. bilag 5. De mange 

ynglefuglearter skyldes især, at der findes mange naturtyper i form af bl.a. 

løvskov, nåleskov, løvblandingsskov, krat, sumpskov, overdrev, hede, eng, 

mose, vandområder og vandløb. Desuden vokser der mange gamle løv- og nå-

letræer på de fleste arealer. Der blev registreret en del sjældne ynglefuglear-

ter i form af spurvehøg, huldue, natugle og korttået træløber samt ualmindeli-

ge arter som nattergal, skovsanger, lille gråsisken og lille korsnæb.  

 

Spurvehøg 

Spurvehøg ynglede med et par i et nåletræ i den vestlige del af skovområdet, 

hvor der er gammel nåleskov. Parret fik to ungfugle på vingerne. I de seneste 

år er spurvehøg i stigende grad begyndt at yngle i bynære skove og parker 

herhjemme. Spurvehøgeparret havde formentlig ret gode fødeforhold med de 

mange småfugle i skoven og de omkringliggende villahaver.    

 

Huldue  

Huldue havde et ynglepar i den vestlige del af skoven, hvor der er mange 

gamle løvtræer af bøg og eg. Parret benyttede et spættehul i en gammel bøg 

som ynglested, og ud fra størrelsen af redehullet kunne det tyde på, at det var 

lavet af en sortspætte. Parret havde tilsyneladende en god ynglesucces, idet 

der observeredes enkelte ungfugle midt på sommeren. 

 

Natugle 

Natugle hørtes flere gange i den centrale del af skoven først på foråret, men 

selve ynglestedet blev ikke lokaliseret. Yngleparret har sandsynligvis ynglet i 

et gammelt hult træ af eg eller bøg, idet der ikke var nogen uglekasser. Parret 

havde ynglesucces, idet der hørtes ungfugle i skoven først på sommeren.  

 

Korttået træløber 

Korttået træløber havde to ynglepar i den nordvestligste og sydvestligste del 

af skoven, hvor der findes en del gamle egetræer, som er artens foretrukne 

træ med hensyn til fødesøgning. Egens furede bark rummer mange insekter, 

som træløberen kan nå med sit spidse næb. Det ene par fik enkelte unger på 

vingerne, men ynglesuccessen ikke blev kendt for det andet par.  

 

Ualmindelige fugle 

Af ualmindelige ynglefugle registreredes et enkelt par af nattergal i den mid-

terste del af skoven, hvor der findes pilekrat i tilknytning til bækken, som lø-

ber gennem skoven. Skovsanger havde to ynglepar fordelt med et par hen-

holdsvis i den centrale og den vestlige del af skoven, hvor der er høje bøge-

træer. Lille gråsisken ynglede med fire par i den centrale del, hvor der er 

sumpskov med birketræer langs et vandløb. Lille korsnæb ynglede med et par 

i den vestlige del af skoven, hvor der er gamle grantræer.  

 

Desuden havde råge fem ynglekolonier med tilsammen ca. 90 ynglepar, for-

delt med ca. 70 i den sydvestligste del af skoven og ca. 20 i den sydøstlige 

del. Endvidere var der mange par af stor flagspætte, i alt ca. 6 par. I øvrigt 

observeredes sortspætte fouragere i skovområdet.   
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Pattedyr  

Der blev registreret 27 arter af pattedyr i Vestre Kejlstrup, bilag 6. Det omfat-

tede bl.a. 9 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det følgende afsnit. 

Herudover blev der af ualmindelige arter registreret brud og grævling.  

 

Brud 

Brud blev observeret en enkelt gang om sommeren i den centrale del af områ-

det, hvor der er søer, vandløb, overdrev og skov. Arten har formentlig gode 

leveforhold her med de varierede naturforhold samt føde i form af en del mus. 

Arten ses dog sjældent, da den har en skjult levevis.   

 

Grævling 

Der blev fundet en del spor efter grævling og en enkelt grævlingehule i den 

østlige del af området. Arten yngler og fouragerer således i skovområdet, men 

den ses sjældent, da den er nataktiv. I den vestlige del af området blev der 

også fundet en del spor af grævling, og den var ikke ualmindelig i skoven. 

 

I øvrigt blev der observeret en del individer af hare, som er på den danske 

rødliste. Den er tilsyneladende forholdsvis almindelig i området. Ved de tre sø-

er fandtes fodspor efter husmår, der har gode leveforhold med skovarealer og 

omkringliggende villakvarterer, som er artens foretrukne levested. 

 

Flagermus  

I Vestre Kejlstrup blev der registreret 9 arter af flagermus, og i tabel 28 er an-

ført antallet af registreringer af de enkelte arter. 

 

Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Brunflagermus 921 542 1463 47,2 

Dværgflagermus 277 922 1199 38,7 

Troldflagermus 27 94 121 3,9 

Damflagermus 86 9 95 3,1 

Vandflagermus 43 5 48 1,5 

Sydflagermus 7 10 17 0,5 

Frynseflagermus 3 1 4 0,1 

Langøret flagermus 0 1 1 <0,1 

Brandts flagermus 1 0 1 <0,1 

Ubestemt 113 39 152 4,9 

Total 1478 1623 3101 100 

 

Tabel 28. 

Flagermusarter registreret i området Vestre Kejlstrup om sommeren (juli/august) og ef-

teråret (september) i 2015. 

 

Vestre Kejlstrup er artsrig med 9 flagermusarter, hvoraf de 8 arter registrere-

des i yngletiden om sommeren. Af sjældne arter blev registreret enkelte indi-

vider af frynseflagermus og Brandts flagermus, som begge er på den danske 

rødliste. De to arter blev registreret om sommeren, og begge arter ynglede 

formentlig i nærheden af undersøgelsesområdet i bygninger, som er deres fo-

retrukne raste- og ynglested. Begge arter yngler dog også i hule træer, men 

de få registreringer tyder ikke umiddelbart på, at de har en ynglekoloni i skov-

området. Eventuelt yngler de blot meget fåtalligt i skovområdet. 
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De to almindeligste arter var brunflagermus og dværgflagermus, men der var 

også en del registreringer af troldflagermus og damflagermus. Disse fire arter 

har sandsynligvis rastesteder og ynglekolonier i hulninger i ældre træer i Ve-

stre Kejlstrup, idet arterne kom frem ret tidligt på aftenen og natten. Der fin-

des således mange ældre bøge- og egetræer i skovområdet. Dværgflagermus, 

troldflagermus og damflagermus yngler både i skov og bygninger, mens brun-

flagermus udelukkende yngler i hule træer. Denne art har nok flere ynglekolo-

nier i området, idet arten blev registreret et stort antal gange flere steder. 

 

Især var der mange registreringer af de fire ovennævnte arter om sommeren 

ved de tre søer på overdrevet i den nordlige del af området. Arterne kom tid-

ligt til søerne sidst på aftenen og først på natten, hvilket tyder på, at der var 

ynglekolonier i nærheden. Arealet med de tre søer er således et vigtigt foura-

geringsområde for de lokale flagermusbestande, idet der er mange vandinsek-

ter, som klækker fra søerne både om sommeren og efteråret.  

 

I øvrigt er der mange fourageringsområder for flagermus i Vester Kejlstrup, 

hvor der er lange strækninger med skovbryn af løvtræer, og i den nordlige del 

af området findes åbne overdrevsarealer, der er omgivet af træbevoksninger 

og læhegn. Her findes også de tre ovennævnte søer. I efteråret var der også 

mange registreringer af brunflagermus og dværgflagermus over søerne.      

 

Padder  

Der blev registreret tre ynglende paddearter i Vestre Kejlstrup: Skrubtudse, 

butsnudet frø og lille vandsalamander.  

 

Skrubtudse 

Skrubtudse ynglede med en del individer i de tre småsøer i den nordvestlige 

del af området. I alle søerne var der en del guldfisk, men da skrubtudsens ha-

letudser er giftige for fisk, kan den godt yngle i sådanne vandområder.    

 

Butsnudet frø 

Butsnudet frø ynglede fåtalligt i de tre småsøer i den nordvestlige del af områ-

det. Forekomsten af en del guldfisk i alle tre søer var formentlig stærkt be-

grænsende for antallet af ynglende frøer.  

 

Lille vandsalamander 

Lille vandsalamander ynglede fåtalligt i de tre småsøer i den nordvestlige del 

af området. Da salamanderlarver ædes af fisk, vor tilstedeværelsen af guldfisk 

begrænsende for ynglebestanden for lille vandsalamander. 

 

Skrubtudse og butsnudet frø registreredes med enkelte rastende og fourage-

rende voksne individer i hele området. Desuden fandtes enkelte rastende indi-

vider af lille vandsalamander i nogle af de rådnende stammer i skoven.        

 

Krybdyr 

Der blev registreret følgende tre krybdyrarter i området Vestre Kejlstrup: al-

mindeligt firben, snog og stålorm. 

 

Almindeligt firben 

Der observeredes en del individer af almindeligt firben spredt i hele området, 

hvor arten må formodes at være forholdsvis almindelig. De fleste iagtagelser 
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var langs skovbryn og på overgange mellem træbevoksninger og åbne arealer, 

som er artens foretrukne levested.  

 

Snog   

Snog observeredes med et enkelt individ i de tre småsøer samt i sumpskoven 

langs bækken, som modtager vand fra søerne. Arten er formentlig fåtallig til-

stede i den midterste del af området, hvor der er åbne vandarealer samt byt-

tedyr i form af padder. Desuden er der kompostbunker i de nærliggende ha-

ver, hvor den kan lægge sine æg.   

 

Stålorm 

Stålorm registreredes kun en enkelt gang i sumpskoven i den centrale del un-

der en rådnende træstamme, hvor den havde gemt sig. Artens status i områ-

det er svær at bedømme, da den mest er aktiv om natten. Bedømt ud fra den-

ne ene registrering er stålorm dog formentlig kun fåtallig i området. 

 

Vandinsekter  

Vandløb 

Der blev undersøgt to vandløb, idet der i bækken (vandløb 1) i den vestlige del 

af området er fundet 58 arter/grupper af smådyr, mens der i bækken (vandløb 

2) i den østlige del af området er fundet 39 arter/grupper. Tilsammen er der i 

de to vandløb registreret 63 arter/grupper af smådyr, og smådyrsfaunaen er 

forholdsvis varieret, jf. bilag 7. Der er fundet en del rentvandsarter i det vest-

lige vandløb, men kun få rentvandsarter i det østlige, som er lidt forurenet 

som følge af tilførsel af overfladevand fra befæstede arealer.  

 

Der er registreret 9 ualmindelige arter og ingen sjældne arter, og hovedparten 

af rentvandsarterne er fundet i det vestlige vandløb. Det omfatter slørvingerne 

Amphinemura standfussi, Nemurella picteti, Nemoura avicularis, Nemoura 

flexuosa, Leuctra hippopus og Leuctra nigra. Desuden omfatter det vårfluen 

Sericostoma personatum, glansmyggen Ptychoptera lacustris og fimreormen 

Dugesia gonocephala. Der er således tale om en række vandinsekter, som 

normalt findes i rene skovbække med en god vandløbskvalitet. 

 

Vandområder     

Der er undersøgt fem vandområder i området (sø A, B, C, D og E), jf. bilag 8. 

I alt blev der registreret 131 arter/grupper af smådyr i vandområderne, idet 

der var flest arter i de tre indbyrdes forbundne søer i overdrevsområdet, mens 

der kun var få arter i de to øvrige små vandområder. I de tre søer var der en 

moderat artsrig og varieret smådyrsfauna, som især omfattede en del arter af 

guldsmede, vandnymfer, biller og snegle. 

 

Af ualmindelige arter observeredes ved de tre søer et voksent individ af stor 

kejserguldsmed (Anax imperator), der er landets største guldsmedeart, og 

som er indvandret her til landet for omkring 20 år siden. Af øvrige 

ualmindelige guldsmedearter blev registreret arter som håret mosaikguldsmed 

(Brachyton pratense), grøn smaraglibel (Cordulia aenea) og sort hedelibel 

(Sympetrum danae). Desuden blev registreret den ualmindelige stavtæge 

(Ranatra linearis), der er vor største vandtægeart, og som synes at have bredt 

sig herhjemme i takt med at somrene er blevet varmere. Envidere blev fundet 

stribet skivevandkalv (Acilius sulcatus).   
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Landinsekter  

Med de mange naturarealer og naturtyper i Vestre Kejlstrup findes der mange 

forskellige insektgrupper med et stort antal arter. Detaljerede undersøgelser 

vil sandsynligvis vise, at der findes en artsrig insektfauna i området. I det føl-

gende er kort nævnt en række karakteristiske og ualmindelige arter inden for 

grupperne sommerfugle og biller, som blev observeret i forbindelse med nær-

værende undersøgelse. 

 

Sommerfugle     

Der er registreret to rødlistede dagsommerfuglearter på det store overdrev i 

den nordlige del af området. Det omfattede enkelte voksne individer og larver 

af okkergul pletvinge og seksplettet køllesværmer. Den førstnævnte art har 

planter af lancet-vejbred som foretrukken foderplante, mens den sidstnævnte 

art især foretrækker almindelig kællingetand som foderplante. Desuden obser-

veredes dukatsommerfugl, der også er med på rødlisten, med enkelte voksne 

individer på det nordligste overdrevsareal ved motorvejen. Arten har alminde-

lig syre og rødknæ som foderplanter.  

 

Ud over de tre rødlistede dagsommerfuglearter blev der observeret en lang 

række andre arter i Vestre Kejlstrup, hvilket omfattede følgende: stregbred-

pande, skråstregbredpande, aurora, stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, 

grønåret kålsommerfugl, citronsommerfugl, lille ildfugl, dværgblåfugl, alminde-

lig blåfugl, dagpåfugleøje, nældens takvinge, græsrandøje, engrandøje og ok-

kergul randøje. Nogle af disse arter yngler sandsynligvis i området.     

 

Biller   

Ved undersøgelsen er der registreret mange arter af biller, og især er der fun-

det en del arter af gruppen løbebiller, hvoraf enkelte er ualmindelige. Det om-

fatter således vor største løbebille, stor læderløber, der er ca. 4 cm lang, og 

guldpletløber, der også er en stor løbebille på knap 3 cm. Begge blev fundet 

spredt i løvskoven. Her fandtes også en lang række andre arter af løbebiller 

som f. eks. bronzeløber, skovfladløber, sneglerøver, skovløber, violetrandet 

løber, fireplettet barkløber, børsteløber, bred muldløber og kratløber.  

 

De fleste af skovløbebillerne er nataktive, og de ses derfor sjældent i dagsti-

merne. Desuden er der fundet en række billearter inden for bl.a. grupperne 

skarnbasser, torbister, pragtbiller, blødvinger, bladbiller, snudebiller, smælde-

re, borebiller, træbukke og barkbiller. Larverne af de fire sidstnævnte grupper 

er knyttet til gamle og rådnende træstammer, idet larverne lever af råddent 

ved. Der er også arter fra de andre billegrupper, som findes i dødt ved. 

  

Af træbukke blev der i skovområdet fundet bøgebuk, blankplettet tandbuk og 

båndet tandbuk. Af andre træbukke blev der desuden registreret en del arter 

af at blomsterbukke, hvor de voksne insekter suger plantesaft fra blomster. 

Det omfattede bl.a. forholdsvis almindelige arter som firebåndet blomsterbuk 

og sydlig blomsterbuk, der især blev fundet på steder med mange skærm-

blomstrede planter. Desuden fandtes vor største borebille, ege-borebille, på 

døde grene og træstød af eg.  

 

Andre smådyr 

Af ualmindelige smådyr observeredes kun rød skovsnegl, der ualmindelig på 

landsplan, men forholdsvis almindelig i og omkring Silkeborg. 
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Guldpletløber med de karakteristiske farvede pletter på dækvingerne blev fundet med 

enkelte individer i løvskoven i Vestre Kejlstrup. Det er en af vores største løbebiller med 

en længde på knap 3 centimeter. Arten er et rovdyr, der normalt jager efter smådyr om 

natten, ligesom de fleste løbebiller. Foto: 6. august 2015. 

 

 

 
Læderløber registreredes med enkelte individer i løvskoven i den vestlige del af Vestre 

Kejlstrup. Det er vores største løbebilleart, idet den er ca. 4 centimeter lang. Ligesom 

de fleste andre løbebiller er den aktiv om natten, hvor den jager forskellige smådyr. 

Læderløber kan blive flere år gammel. Foto: 6. august 2015.  



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 253/391  

 

12.4 Samlet vurdering og naturpleje 

 

Naturværdi 

Naturtyper 

Vestre Kjelstrup er et værdifuldt naturområde, som ligger i et varieret land-

skab med høje bakker og lavbundsarealer. Der er mange forskellige natur-

arealer, der mest omfatter tørre naturarealer og i mindre grad våde naturarea-

ler. Det undersøgte område har således naturtyperne løvskov, nåleskov, løv-

blandingsskov, sumpskov, skovmose, mose, eng, overdrev, hede, vandområ-

de, søer og vandløb. De mange naturtyper og sammenhængen i naturarealer-

ne betyder, at Vestre Kejlstrup har mange levesteder for planter og dyr. 

 

Løvskov 

Størstedelen af skovarealet er løvskov, der består af bøgeskov, der områdevis 

har ret varierende aldre, da det består af arealer, hvor bøgetræerne er hen-

holdsvis 20-30 og 100-120 år gamle. Desuden findes stedvis enkelte gamle 

bøge på op til 150 år. Der er også en del egetræer i bøgeskoven, og egetræ-

erne har også en varieret aldersstruktur og med enkelte meget gamle træer 

på op til omkring 200 år. I de centrale dele og lavtliggende dele af skovområ-

det findes tæt løvblandingsskov med bl.a. en del gamle birketræer.  

 

Det er kun i den vestligste del af skovområdet, at bøg har en god selvforyn-

gelse med unge bøgetræer, mens den er forholdsvis begrænset i de øvrige de-

le af løvskoven. Der har kun i begrænset omfang været træfældning de sene-

ste år, men der findes en del gamle og rådnende træstammer og træstød af 

bøg og eg samt enkelte gamle træer (veterantræer) af disse. Det betyder, at 

der er levesteder for en del af gammelskovens typiske arter af planter, mos-

ser, laver og svampe. Der er næsten udelukkende morbund.   

 

Nåleskov 

Der er sammenhængende arealer med gammel nåleskov i de centrale og vest-

lige dele af skoven. Hovedparten af nåleskovsarealerne består af nåletræer på 

40-50 år, men nogle af arealerne har også nåletræer på 60-70 år. Nåletræer-

ne består især af rødgran, douglasgran, ædelgran og normannsgran, men der 

findes også mindre arealer med andre skov-fyr og lærk. Nogle steder findes 

blandingsskov af nåle- og løvtræer, især i den midterste del af skovområdet. 

Der er morbund på alle nåletræsarealerne og en typisk skovbundsvegetation.  

 

Skovmose 

Der er tre mosearealer med tørvejord, som hver har deres forskellige typer af 

trævækst. Mosen i den centrale del af skoven ved skovbækken (skovmose I) 

har våde mosearealer med især birketræer og en del bevoksninger af tørve-

mosser, mens mosen langs Kejlstrupvej (skovmose II) er fugtig med elle- og 

asketræer samt lidt tørvemosbevoksninger. Den tredje mose (skovmose III) 

ved motorvejen omfatter en fugtig birkeskov med en spredt forekomst af tør-

vemosser. Alle tre moser har i mere eller mindre grad EU-naturtypen ”skovbe-

voksede tørvemoser”, og der findes værdifulde planter, mosser og plantesam-

fund, hvilket bl.a. omfatter en del arter af tørvemosser. 

  

Hede 

Det omfatter et hedeareal på morbund i et svagt bakket terræn i den centrale 

del af skovområdet, hvor der er blandingsskov med løv- og nåletræer. Hede-
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arealet er således noget tilgroet med træer, men rummer stadig åbne arealer 

med hedens typiske dværgbuske i form af hedelyng, tyttebær og blåbær samt 

typiske plantearter. En lille del af heden har også karakter af egekrat. Hede-

arealet rummer både værdifulde plantesamfund og planter, men dele af area-

let trænger til at blive mere åbent gennem fjernelse af tæt trævækst. 

 

Overdrev/eng 

Den nordligste del af undersøgelsesområdet består af en åben og bakket 

græspark, der har karakter af overdrev, og som har en del typiske overdrevs-

arter af planter. Desuden findes der tre arealer med overdrev langs motorve-

jen. Der er ingen drift af disse arealer, som er undertilgroning med høje græs-

ser og urter. Den mest værdifulde af disse tre overdrev er den nordligste, som 

rummer en del typiske overdrevsplanter. Desuden findes en eng langs Kejl-

strupvej, og som er under begyndende tilgroning med græsser og siv. Her fin-

des en moderat artsrig engvegetation.      

 

Vandløb/vandområder 

I den centrale del af området findes en skovbæk med en god vandløbskvalitet, 

og som rummer en artsrig rentvandsfauna med en del ualmindelige arter af 

ferskvandsinsekter. Desuden findes en bæk ved Kejlstrupvej, som er lidt foru-

renet af tilledning af overfladevand fra befæstede arealer og kun rummer et 

moderat artsrigt smådyrsliv med få rentvandsarter.  

 

Af stillestående vandområder findes tre søer i den sydlige del af det store 

overdrev, og den ene af søerne har en veludviklet undervandsvegetation, 

mens den kun er moderat god i de to øvrige. De tre søer er ikke særlig gode 

ynglesteder for padder, da der er udsat guldfisk, som æder haletudserne. 

Desuden findes to små vandområder, hvoraf den ene er helt skygget af træer, 

og den har en begrænset naturværdi i øjeblikket.      

         

Plante- og dyrelivet 

De mange ovennævnte naturarealer og naturtyper giver grundlag for en stor 

artsrigdom, og ved undersøgelsen er der da også fundet et meget artsrigt 

plante- og dyreliv med mange naturtypiske arter og en del sjældne og ualmin-

delige arter. Ved undersøgelsen i Vestre Kejlstrup er der således med hensyn 

til plantelivet registreret 410 karplantearter, 51 mosarter, 84 svampearter og 

26 lavarter, hvoraf flere er typiske for gammelskov.  

 

Dyrelivet omfatter også mange arter, idet der er registreret 62 ynglefuglear-

ter, 27 pattedyrarter (herunder 9 flagermusarter), 3 ynglende paddearter, 4 

krybdyrarter, 58 smådyrsarter i vandløb, 131 smådyrsarter i vandområderne 

samt mange arter af landinsekter og smådyr på land. Det ovennævnte omfat-

ter således tilsammen et stort antal plante- og dyrearter. 

 

Vigtige levesteder for plantearterne 

Af karplanter er fundet en række ualmindelige og enkelte sjældne arter, hvoraf 

langt de fleste er registreret i skovmoserne, løvblandingsskov og hedearealet. 

For mossernes vedkommende blev hovedparten af arterne og de ualmindelige 

arter fundet på steder med gamle bøge- og egetræer samt i skovmoserne, 

hvilket især gælder tørvemosserne. Svampene havde den største artsrigdom i 

løvskoven og for de træboende svampearters vedkommende på dødt ved. La-

verne havde flest arter på stammer og grene af ege- og bøgetræer.  
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Vigtige levesteder for dyrearterne 

Med hensyn til dyrelivet blev de fleste ynglefuglearter registreret i løvskoven 

og løvblandingsskoven, hvilket også omfattede hovedparten af de ualmindelige 

og sjældne arter. Pattedyrsarterne blev registreret spredt i området bortset fra 

arterne af flagermus, som især blev registreret i skovområdet langs skovbryn 

og over de tre søer. Desuden er de gamle bøge- og egetræer raste- og yngle-

steder for nogle af flagermusarterne.  Der er ikke nogen gode ynglesteder for 

padderne, mens krybdyrene fandtes spredt i området. For vandinsekterne er 

skovbækken vigtig, og for mange af landinsekterne spiller gammel løvskov, 

træruiner og dødt ved en vigtig rolle.     

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret 9 arter af flagermus. Af rødlistede pattedyrarter er regi-

streret hare, Brandts flagermus og frynseflagermus. Desuden er der af rødli-

stede arter af insekter fundet sommerfuglene okkergul pletvinge, dukatsom-

merfugl og seksplettet køllesværmer.  

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Som det fremgår af det ovenstående har Funder Krat ret mange naturarealer, 

som har en høj biologisk mangfoldighed, og hvis bevarelse er vigtige for bl.a. 

at sikre de mange ualmindelige og sjældne plante- og dyrearter i området. De 

vigtigste naturarealer med den højeste biodiversitet er således følgende: 

 

 Gammel bøge- og egeskov med døde træstammer, stød mv. 

 Løvblandingsskov med døde træstammer, grene, træstød mv. 

 Skovmoserne med elle-, aske- og birkesump med tørvemosser 

 Hedearealet med egekrat og omkringliggende løvblandingsskov  

 De tre søer og det omkringliggende overdrev og skovlandskab 

 Skovbækken med rentvandsfauna og ualmindelige vandinsekter 

 

Vestre Kejlstrup har således mange naturarealer og biotoper, som er vigtige 

for bevarelse af den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse nøgle-

biotoper kan der for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Gammel bøgeskov (gamle bøgestammer, dødt ved mv.)  

 Gammel løvskov (gamle bøge- og egetræer, dødt ved mv.)  

 Blandingsløvskov (forskellige gamle løvtræsarter, dødt ved mv.) 

 Egekrat (selvsåede egebevoksninger med hedevegetation) 

 Skovmoser (ellesump, askesump og birkesump med tørvemos) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs skovranden, overdrev og eng) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Redetræer (træer med spættehuller, rovfuglereder mv.) 

 Hedeareal (egekrat, dværgbuske, vegetation mv.) 

 Overdrev (omkring de tre søer og ved motorvej) 

 Engareal (engvegetation og vandløb) 

 Vandområder (tre søer, vandarealer i skovmose mv.) 

 Vandløb (skovbækken og engvandløb/bæk) 
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Naturpleje 

Som det fremgår af det ovenfor nævnte har området Vestre Kejlstrup et stort 

naturpotentiale som følge af de mange naturarealer og naturtyper. De fleste af 

disse arealer kan passe selv, men for nogle af naturarealerne er det nødven-

digt at foretage en eller anden form for naturpleje for at opretholde deres nu-

værende biologiske mangfoldighed og naturværdi eller forbedre den nuværen-

de tilstand. Plejen kan bl.a. omfatte følgende: 

 

 I de kommende år foretages der i løvskoven kun en begrænset fæld-

ning og tynding af bøgetræer på arealer med ung bøgeskov, mens are-

aler med gammel løvskov og løvblandingsskov forbliver urørte. Herved  

fås flere ældre bøge- og egetræer med forskellige aldre, så løvskoven 

får en mere varieret og rumlig struktur samt flere veterantræer. Skov-

stierne friholdes for opvækst af træer, og ældre træer langs stierne 

fjernes kun, hvis der er fare for, at de vil vælte i stormvej.   

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke, så antallet af træruiner og dødt ved øges betydeligt. I tilfælde af 

stormfald fjernes træerne kun, hvis de spærrer for skovstierne eller der 

er fare for, at de vil vælte ned over stierne. Alle træruiner i form af 

stammer, grene, rødder og stød får lov til at rådne helt op. Det gælder 

både for løv- og nåletræerne.     

 

 I skovmose I fjernes med forsigtighed nåletræer og pilekrat, da mose-

arealerne er bløde og har udstrakte tørvemosbevoksninger. Desuden 

mindskes afvandingen af skovmose II ved tilkastning af grøfterne, så 

mosen bliver mere våd og tilgroningen nedsættes. I skovmose III til-

kastes afvandingsgrøfterne også for at gøre mosen mere våd. Gamle 

træruiner af birk, rød-el, ask mv. fjernes ikke, og rydningen af træerne 

skal ske om efteråret eller vinteren. 

 

 På hedearealet fjernes bevoksninger af nåletræer og tætte træbevoks-

ninger, så heden bliver mere åben med dværgbuske. Hedens naturlige 

træarter fjernes ikke, herunder eg, ene og almindelig røn. Det store 

overdrev friholdes for opvækst af andre træer end eg og hvidtjørn, og 

græsarealerne slås sidst på sommeren. På engen indføres græsning og 

høslæt, så vegetationen kan holdes lav. Der gødskes ikke på overdre-

vet og engen, så der kan udvikle sig en mere typisk vegetation. 

 

 Der foretages ingen vedligeholdelse af de to bække i området, og til-

førslen af overfladevand til bækken ved Kejlstrupvej søges reduceret, 

så vandkvaliteten i bækken forbedres. De skyggende træer omkring 

den lille dam fjernes (sø E), så den kan blive lysåben. Desuden etable-

res åbne vandområder i skovarealerne og på de åbne naturarealer til 

gavn for bl.a. padder og vandinsekter.     

 

Ved hjælp af de ovennævnte forslag til pleje kan det forventes, at den biologi-

ske mangfoldighed i Vestre Kejlstrup vil blive forøget i de kommende år, idet 

der vil blive mere gammelt og urørt løvskov samt mere våde og lysåbne 

skovmoser. Desuden vil der udvikle sig en mere artsrig vegetation på arealer-

ne med hede, overdrev og eng. Endvidere vil flere åbne vandområder betyde 

langt flere leve- og ynglesteder for bl.a. padder og vandinsekter. 
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Om efteråret er der et spektakulært farvespil i løvskoven. Her er det i den østlige del af 

Vestre Kjelstrup, hvor en ca. 200 år gammel eg er omgivet af røde, orange, gule og 

grønne farver. Skovbrynet her er bredt og i flere etager, og det er derfor levested for 

mange dyrearter, bl.a. insekter og fugle. Foto: 8. november 2015. 

 

 

 

I skoven findes løvtræer, som både har udviklet sjove strukturer og flotte farvespil. Her 

er det et gammelt træ af mirabel, hvor en stor sidegren er savet af, og hvor der i for-

bindelse med nedbrydningen af træet har dannet sig en ”træand”. Hulheden var i øvrigt 

sommerrastested for brunflagermus. Foto: 29. april 2015. 
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13 Østre Kejlstrup  

13.1 Beskrivelse af området 

 

Afgrænsningen af Østre Kejlstrup fremgår af figur 24, og naturtyperne i områ-

det er vist på figur 25 og 26. Området har et areal på ca. 51 hektar. 

 

 
 

Figur 24. 

Afgrænsningen af området Østre Kejlstrup i den vestlige del af Silkeborg. Luftfotoet er 

fra sommeren 2014. Området har et areal på ca. 51 hektar. 
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Figur 25. 
Naturtyper i området Østre Kejlstrup i Silkeborg. 
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Figur 26. 

Naturtyper i området Østre Kejlstrup på et luftfoto fra sommeren 2014. 
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Undersøgelsesområdet Østre Kejlstrup omfatter en mosaik af mange forskelli-

ge naturarealer med varierende størrelse, og som er sammenhængende i et 

stærkt bakket terræn omgivet af villa- og industriarealer. Den vestlige del af 

området er afgrænset af den nye motorvej, der er ført gennem det tidligere 

Dyrehaven, hvis østlige del indgår i undersøgelsesområdet.  

 

Størstedelen af undersøgelsesområdet består af skov, som omfatter en blan-

ding af løv- og nåleskov. Desuden findes store åbne overdrev- og hedearealer 

med spredte bevoksninger af træer. Herudover findes mindre arealer med mo-

se- og engarealer samt søer og vandløb. Der findes således mange naturtyper, 

hvilket omfatter løvskov, nåleskov, blandingsskov, skovmose, krat, mose, he-

de, overdrev, eng, vandområde og vandløb. Østre Kejlstrup har derfor som 

udgangspunkt et ret stort naturpotentiale. 

 

Skov 

Hovedparten af skovarealerne består af løvskov, hvoraf størstedelen udgøres 

af bøgetræsbevoksninger. Disse har områdevis en ret forskellig alder, idet de 

yngste bevoksninger omfatter bøgetræer på 30-40 år, mens de ældste be-

voksninger har bøgetræer på 100-120 år. Enkelte af bøgetræerne er op til 150 

år gamle. Der er især ældre bøgeskov i den vestligste og østligste del af om-

rådet. Nogle steder er der en naturlig opvækst af yngre bøgetræer, men man-

ge steder er bøgeskoven uden opvækst af unge træer.  

 

Stedvis findes bevoksninger af ældre egetræer, især i den vestligste og østlig-

ste del af området. Her er der en del egetræer på 100-120 år samt enkelte 

træer på 140-150 år. Områdevis findes også yngre bevoksninger af egetræer 

på 30-50 år. Flere steder er der gamle bevoksninger af birk, hvoraf de ældste 

træer er op til 70-80 år gamle. Ved motorvejen findes en birkeskov med ka-

rakter af skovmose. Desuden findes stedvis blandingsskov og krat med for-

skellige arter af løvtræer og buske. 

 

I den midterste og sydlige del af skoven er der sammenhængende nåletræs-

bevoksninger samt enkelte mindre arealer i den vestlige del. Det omfatter for-

holdsvis gamle bevoksninger af især rødgran, douglasgran, skovfyr og lærk. 

Hovedparten af nåletræsbevoksningerne er 40-60 år gamle, men der findes 

også bevoksninger på 60-80 år af rødgran og douglasgran. Spredt i undersø-

gelsesområdet findes enkelte gamle og rådnende træstammer samt en del 

rådnende træstubbe, både af løv- og nåletræer. 

 

Mose 

Det omfatter et fugtigt og noget næringsfattigt areal, som ligger ved motorve-

jen og syd for søen i den sydvestlige del af området. Arealet består af en 

sumpskov af birk, som gennemstrømmes af en bæk, der er sommerudtørren-

de. Der er fugtige steder med bevoksninger af bl.a. tørvemosser, og der findes 

arealer med den højt prioriterede EU-naturtype ”skovbevokset tørvemose”.   

 

Eng                

Det udgøres af de åbne og fugtige græsarealer omkring bækken, som løber 

ned gennem den langstrakte slugt i den midterste og nordligste del af områ-

det. Engarealet er under tilgroning med enkelte buske og træer. Vegetationen 

består af en blanding af eng- og overdrevsplanter, som især vokser på mode-

rat næringsrig jordbund.   
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Overdrev          

Det omfatter græsarealer med fåregræsning i den nordvestlige del af området.  

Stedvis vokser der enkelte egetræer, og i den centrale del er der et lille ege-

krat bestående af unge egetræer. På overdrevet findes også en gravhøj, hvor 

busk- og trævegetation er ryddet. Vegetationen udgøres af en blanding af ar-

ter fra overdrev og græsmarker.  

 

Hede 

Hovedparten af den langstrakte slugt i den midterste og nordligste del af om-

rådet består af hede, hvoraf størstedelen er under tilgroning med løv- og nåle-

træer. Områdevis findes der dog stadig udbredte bevoksninger af hedens typi-

ske dværgbuske i form af hedelyng, tyttebær og blåbær. Desuden findes typi-

ske træer for heden i form af bl.a. ene, tørst, eg og almindelig røn.  

 

Vandområder 

I den centrale del af området findes en langstrakt og moderat næringsrig sø 

med klart vand (A), der har indløb i den nordlige del og afløb fra østsiden via 

et overløb til en bæk. Desuden findes to nyanlagte vandbassiner i tilknytning 

til motorvejen, dels i den sydvestlige del af området (B) og dels i den nord-

vestlige del (C). Begge bassiner har moderat næringsrigt vand og er under 

langsom tilgroning med sumpplanter langs bredderne. 

 

Vandløb 

Det omfatter den lille bæk, som løber ned gennem slugten med hede og videre 

gennem den langstrakte sø, hvorfra den har afløb mod syd via et overløbsbyg-

værk. Bækken er reguleret opstrøms søen, mens den nedstrøms er naturlig 

slynget med varierede fysiske forhold. Vandløbet er sommerudtørrende oven 

og neden for søen. Bækken modtager øverst overfladevand fra byarealer.  

   

 

 
Størstedelen af skoven i Østre Kejlstrup består af løvskov, hvoraf størstedelen udgøres 

af gamle bøgetræsbevoksninger. Foto: 29. april 2015. 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 263/391  

 

 
Det meste af bøgeskoven vokser på bakkeskrænter, og en stor del af bøgetræerne er 

100-120 år gamle og enkelte op til 150 år. Skovbunden består af morbund, og der gror 

ikke særlig mange planter som følge af beskygning fra træerne om sommeren, og da 

skovbunden er dækket af løv og noget vindforblæst. Foto: 29. april 2015. 

 

 

 
Der er egeskov på mindre arealer i Østre Kejlstrup, og de består især af egetræer på 

30-50 år og 100-120 år. De ældste er op til 150 år. Egeskoven har ikke så tæt en be-

skygning som bøgeskoven om sommeren, og skovbunden i egeskovene er i langt højere 

grad dækket af planter. Foto: 11. maj 2015.  
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Bøgeskoven har mange steder et betydeligt islæt af egetræer. Her er det i den vestlige 

og bakkede del af bøgeskoven i Østre Kejlstrup, hvor en gammel hulvej anes i terrænet.   

I baggrunden anes en mindre birkeskov, og denne skovtype findes enkelte steder i 

skovområdet eller ofte som en del af løvblandingsskovene. Foto: 29. april 2015.  

 

 

 

En stor del af skoven i Østre Kejlstrup består af gammel nåleskov, som især findes i den 

midterste del af området. Det omfatter især gamle træer på 40-60 år af rødgran, doug-

lasgran, skovfyr og lærk. Nåleskoven er nogle steder ret åben, og der findes en del ve-

getation på skovbunden, især på bakkeskrænterne. Foto: 6. august 2015. 
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I den sydlige del af Østre Kejlstrup ved motorvejen findes en mose, hvor der vokser en 

del birketræer. Der er bevoksninger med tørvemosser enkelte steder, og der findes EU-

naturtypen ”skovbevokset tørvemose”. Som følge af motorvejsbyggeriet er mosen ble-

vet mere tør, så tørvemosbevoksningerne er blevet mindre. Foto: 29. april 2015. 

 

 

 

Den nordvestlige del af Østre Kejlstrup består af overdrevsarealer, som periodevis er 

græsset af får. På den øverste del af overdrevet vokser der spredt unge egetræer, og i 

den centrale del af området findes et egekrat med forholdsvis unge træer af eg. På 

overdrevet findes også en gravhøj. Foto: 6. august 2015.  
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I den nordlige del af Østre Kejlstrup findes en langstrakt slugt med enkelte sidegrene, 

hvoraf hovedparten udgøres af hede. Dele af heden er under tilgroning med træer, men 

der findes stadig åbne arealer med hedens typiske dværgbuske. Der er flere typer af 

hede, herunder lynghede, græshede, lyngbakke og egekrat. Foto: 29. april 2015. 

 

 

 
I slugten med hede i Østre Kjelstrup vokser hedens typiske dværgbuske i form af hede-

lyng, tyttebær, revling og blåbær. Desuden findes typiske træer som eg, ene, bævreasp 

og almindelig røn. Slugten gennemstrømmes af et lille vandløb, og arealerne langs det-

te består af en kombination af eng og græshede. Foto: 29. april 2015. 
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I den centrale del af Østre Kjelstrup findes en langstrakt sø, som er skabt ved opstem-

ning af vandløbet, der løber gennem slugten med hede. Søen har afløb til en bæk via et 

overløb. Søvandet er ret klart, og der findes et forholdsvis artsrigt plante- og smådyrsliv 

i søen. Flagermus har et vigtigt jagtområde her. Foto: 29. april 2015. 

 

 

  

Vandløbet som modtager afløbsvandet fra søen har en god vandløbskvalitet med gruset 

og stenet vandløbsbund. Mængden af vand i vandløbet afhænger af vandstanden i søen, 

og i slutningen af foråret 2015 var der kun lidt vand, og i løbet af sommeren var vand-

løbet periodevis udtørret. Foto: 29. april 2015. 
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13.2 Plantelivet  

 

Planter 

Vegetationen er meget artsrig på grund af forekomsten af de mange naturty-

per i området, og ved undersøgelsen er der fundet 356 plantearter, jf. bilag 1. 

Heraf er 57 arter træer, og 23 arter er buske. Der findes en del værdifulde 

plantesamfund og ualmindelige plantearter. 

 

Løvskov 

Størstedelen af løvskoven vokser på morbund, og her findes mange af de 

plantearter, som er typiske for denne naturtype. Det omfatter således karakte-

ristiske arter som majblomst, lilje-konval, skovsyre, almindelig kohvede, skov-

stjerne, blåbær og håret frytle. Spredt i løvskoven vokser der kristtorn, og en 

stor del af løvskoven udgøres af EU-naturtypen ”bøgeskov på morbund med 

kristtorn”. Enkelte steder findes en mere muldrig jordbund, og her vokser der 

en række typiske arter for EU-naturtypen ”bøgeskov på muldbund”. Af ual-

mindelige arter er fundet enkelte planter af smuk perikon i den østlige del. 

 

Nåleskov 

De mest dominerende nåletræer er rød-gran, skov-fyr og lærk. Plantelivet ud-

gøres af typiske arter for nåleskov på morbund, hvilket bl.a. omfatter arter 

som ørnebregne, majblomst, skovsyre, almindelig kohvede, skovstjerne, blå-

bær, bølget bunke og håret frytle. Desuden er der mange bevoksninger af for-

skellige arter af bregner samt udstrakte bevoksninger af mosser. Af ualminde-

lige arter er fundet enkelte planter af femradet ulvefod og liden vintergrøn.   

 

Mose 

Det omfatter arealet med skovmose syd for søen i den centrale del af områ-

det. Der er birkeskov på hele mosearealet, hvis bundvegetation er domineret 

af blåtop og mose-bunke. Desuden findes en del bevoksninger af tormentil. 

Vegetationen består af en blanding af arter fra den næringsfattige og moderat 

næringsrige mose, herunder med tørvemosser. Af ualmindelige arter findes ret 

fåtalligt hirse-star, blågrøn star, grøn star, stjerne-star og smalbladet kæruld. 

Efter at motorvejen er blevet etableret, og tilførslen af overflade- og grund-

vand er blevet mindre, forekommer plantelivet på mosearealet at være truet.   

   

Eng og overdrev 

Vegetationen på engarealerne langs bækken, der løber til søen, er moderat 

artsrig og består af typiske arter for den moderat næringsrige eng. Der er ikke 

fundet nogen ualmindelige eller sjældne plantearter på engarealerne, hvilket 

også gælder for overdrevsarealerne med fåregræsning. Vegetationen her be-

står af almindelige plantearter for tørre overdrev og græsmarker med et vist 

islæt af karakteristiske overdrevsarter.  

 

Hede 

Hedearealet i den langstrakte slugt rummer en blanding af flere forskellige ty-

per af hede i form af blandt andet lynghede, græshede, egekrat og lyngbak-

ker. Disse arealer er i nogen grad groet til med træer og buske, herunder en 

del gamle egetræer. Vegetationen er forholdsvis artsrig, og rummer ud over 

hedens typiske dværgbuske, hedelyng, tyttebær, blåbær og revling ualminde-

lige arter som engelsk visse, smalbladet timian og lav skorsoner. Den lave ve-

getation på en del af hedebakkerne er truet af tilgroning med buske og træer.  
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Vandområder og vandløb 

Der er ingen af de tre vandområder, hvor der er fundet nogen ualmindelige el-

ler sjældne plantearter. De to nyanlagte småsøer har endnu en ret artsfattig 

vegetation (sø B og C), mens vegetationen er moderat artsrig i den største sø 

(sø A). Der er kun få vandplanter i bækken og ingen særlige arter. 

 

Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 56 arter af mosser, jf. bilag 2. Området er 

forholdsvis artsrigt, da der findes mange forskellige naturtyper. Desuden har 

området arealer med gammel løvskov og nåleskov samt en del gamle og råd-

nende træstammer (træruiner) og træstød. 

 

Der er fundet følgende seks indikatorarter for gammelskov: Kruset silkemos 

(Homalothecium sericeum), slank stammemos (Isothecium myosuroides), stor 

stammemos (Isothecium alpecuroides), almindelig fladmos (Neckera com-

planata), ulvefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus) og radeløv-hindeblad 

(Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides). De fem førstnævnte er fortrinsvis 

fundet på gamle eller rådnende bøgestammer og -stød, mens den sidstnævnte 

art er registreret i skovmose eller andre fugtige arealer. 

 

Af ualmindelige arter er der fåtalligt fundet lille hvidmos (Leucobryum junipe-

roideum) på næringsfattig morbund,  forskelligbladet kamsvøb (Chiloscyphus 

profundus) på et gammelt træstød samt i skovmosen og andre fugtige steder 

nedløbende bryum (Bryum pseudotriquetrum), sylspidset kamsvøb (Chiloscy-

phus coadunatus), forskelligbladet kamsvøb (Chiloscyphus profundus), og ra-

deløv-hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides). Desuden er der 

fundet brodspids-tørvemos (Sphagnum fallax) og almindelig tørvemos 

(Sphagnum palustre) i skovmosen.  

 

 

 
Bevoksninger af almindelig fladmos (Neckera complanata) på en egestub, hvor der også 

vokser ege-labyrintsvamp. Foto: 6. november 2015. 
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Rådnende bøgestamme med bevoksninger af slank stammemos (Isothecium myosuroi-

des), der er indikatorart for gammelskov. Desuden findes bevoksninger af forskellige 

arter af laver, især af rynket skållav. Foto: 6. november 2015. 

 

 

 
Bevoksninger af stor stammemos (Isothecium alpecuroides), som er indikatorart for 

gammelskov, på en gammel bøgestamme. Her vokser der også mange læderporesvam-

pe. Foto: 6. november 2015.  
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 118 arter af svampe i Østre Kejlstrup, bilag 

3. Det omfatter en lang række karakteristiske arter for gammel løvskov med 

bøge- og egetræer samt løvblandingsskov. Der er også en del typiske arter for 

andre naturtyper som sumpskov, mose, overdrev og hede. Området er samlet 

set en svampelokalitet med en stor artsrigdom.  

 

Af vedboende svampe er der registreret en del arter. I det følgende er nævnt 

de indikatorarter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Østre Kejlstrup. Gammel 

løv- og nåleskov har ofte mange af disse vednedbrydende svampearter. Det 

omfatter følgende syv arter: 

 

Rødmende læderporesvamp og elle-spejlsporesvamp er begge fundet med en-

kelte eksemplarer på døde træer af rød-el i skovmosen langs bækken i den 

centrale del af området. Grov kulskorpe er registreret enkelte steder i løvsko-

ven på døde grene og stammer af bøg. Tøndersvamp er fundet almindelig i 

løvskoven, løvblandingsskovene og skovmoserne på døde og gamle træer af 

bøg og birk, og det er den almindeligste træboende svamp i området.  

 

Randbæltet hovporesvamp registreredes ret almindelig på de førnævnte steder 

samt på døde nåletræsstammer. Flad lakporesvamp er fundet i løvskoven i 

den vestlige og østlige del af området. Stiv ruslædersvamp er registreret på 

enkelte stubbe og grene af eg i løvskoven. Birkeporesvamp er især fundet en 

del steder i skovmosen på gamle og døde birketræer. Desuden er registreret 

en række typiske arter for gammelskov. Det omfatter bl.a. blomme-

ildporesvamp, skorpe-ildporesvamp, porcelænshat og grøn fluesvamp.  

 

Laver  

Ved undersøgelsen er der fundet 34 arter af laver i Øster Kejlstrup, bilag 4. 

Det omfatter typiske arter for gammel løvskov med bøge- og egetræer samt 

løvblandingsskov. Der er især fundet mange arter, der ofte vokser på egetræ-

er. Der er også en del typiske arter for gammel nåleskov, sumpskov, skovmo-

se, overdrev og hede. Der er en forholdsvis stor artsrigdom af laver. 

 

Der er fundet en enkelt sjælden og rødlistet art samt to arter, som er ualmin-

delige på landsplan. Det omfatter følgende tre arter:  

 

Almindelig slørkantlav (Theletrema lepadinum) 

Arten er fundet på enkelte bøgestammer i den vestlige del af området, idet 

den især vokser på glat bark af løvtræer, fortrinsvis bøg. Arten er sjælden på 

landsplan og er med på rødlisten som ”sårbar”. 

 

Hunde-skjoldlav (Peltigera canina) 

Den er registreret fåtalligt på sandet og lysåben jord på hedearealerne i den 

midterste del af området. Arten er forholdsvis ualmindelig på landsplan. 

 

Småskællet muslingelav (Hypocenomyce scalaris) 

Arten er fundet et enkelt sted i den midterste del af området på den nederste 

del af træstammer af birk. Arten er ualmindelig på landsplan. 

 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 272/391  

 

 
Randbæltet hovporesvamp er en flerårig og hård svamp, der både kan findes på løv- og 

nåletræ. Her er det på et gammelt og svækket birketræ. Svampen foretrækker oftest 

bøg, rød-el og grantræer, men findes også en række andre træarter. Den findes som 

regel i gammel og urørt skov. Foto: 29. april 2015. 

 

 

 
Birkeporesvampen er enårig, idet de friske frugtlegemer vokser frem om sommeren og 

efteråret, hvorefter de bliver siddende næsten et år. Arten findes kun på birk, og den 

findes især i sumpskove med gamle birketræer.  Svampen er en parasit, der først dræ-

ber træet, hvorefter den danner et frugtlegeme. Foto: 8. november 2015.  
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13.3 Dyrelivet 

 

Fugle  

Der blev registreret 54 ynglefuglearter i området, jf. bilag 5. Der findes en del 

naturtyper i området, hvilket giver ynglemuligheder for fuglearter tilknyttet 

skov og krat eller mere åbne arealer som overdrev og hede. Af forholdsvis 

sjældne arter ynglede natugle og rødrygget tornskade, mens der af ualminde-

lige arter ynglede bynkefugl, skovsanger, lille gråsisken og lille korsnæb. 

 

Natugle 

Natugle ynglede i den østlige del af skoven, hvor der findes en del gamle træ-

er af bøg og eg. Natuglen hørtes her flere gange i løbet af foråret, og den har 

formentlig ynglet i en hulhed i et gammelt bøge- eller egetræ. Parret havde 

ynglesucces, idet der hørtes ungfugle først på sommeren. Natugle klarer sig 

normalt godt i skovområder med gamle og hule løvtræer. 

  

Rødrygget tornskade 

Rødrygget tornskade havde et enkelt ynglepar i den midterste og nordlige del 

af området. Her findes langstrakte og åbne bakkearealer med overdrev og he-

de, hvor der er en spredt forekomst af buske og træer, hvilket er artens fore-

trukne ynglebiotop. Yngleparret havde ynglesucces, idet der midt på somme-

ren observeredes to udfløjne ungfugle.     

 

Ualmindelige arter       

Af ualmindelige arter ynglede bynkefugl med et enkelt par i den midterste del 

af overdrev- og hedearealerne, og der observeredes to ungfugle i løbet af 

sommeren. Skovsanger havde et ynglepar i den højstammede bøgeskov øst 

for motorvejen. Lille gråsisken ynglede med tre par i birkeskoven lige øst for 

motorvejen. Lille korsnæb havde et enkelt ynglepar i den sydlige del af sko-

ven, hvor der er gamle nåletræer. Desuden havde råge to små ynglekolonier 

med tilsammen ca. 10 par i den vestlige og østlige del af skoven.  

 

Pattedyr  

Der blev registreret 28 arter af pattedyr i Østre Kejlstrup, bilag 6. Det omfat-

tede bl.a. 10 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det følgende afsnit. 

Herudover blev der af ualmindelige arter registreret brud, lækat og grævling. 

 

Brud 

Brud blev kun observeret en enkelt gang om sommeren i slugten nær den 

langstrakte sø. Med de varierede naturforhold, som både omfatter skov og åb-

ne naturtyper med bl.a. mange mus, har arten formentlig ret gode leveforhold 

i området, hvor den nok ikke er ualmindelig, men sjældent ses.   

 

Lækat 

Lækat observeredes en enkelt gang om sommeren ved den langstrakte sø. 

Med en blanding af skov og åbne naturarealer samt mange byttedyr i form af 

mus har lækatten ret gode leveforhold i området. Da den hævder et ret stort 

territorie, var der formentlig kun et enkelt par i området. 

 

Grævling 

Der blev fundet en enkelt grævlingehule i den østlige del af området samt 

stedvis enkelte spor. Arten yngler og fouragerer således i området, men den 
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ses sjældent, da den er nataktiv. Der blev i øvrigt fundet en ihjelkørt grævling 

lige vest for området på vejen til Nørre Bakke. 

 

Desuden blev der observeret enkelte individer af hare, som er på den danske 

rødliste. Vurderet ud fra de få iagtagelser af arten var den tilsyneladende ikke 

ret almindelig i området måske lige bortset fra den langstrakte slugt i den 

midterste del af området. Her blev der også registreret spor efter husmår, der 

sandsynligvis er almindelig i området med dens kombination af skovarealer og 

omkringliggende villakvarterer, som er artens foretrukne levested. 

 

Flagermus  

I Østre Kejlstrup blev der registreret 10 arter af flagermus, og i tabel 29 er an-

ført antallet af registreringer af de enkelte arter. 

 

Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Vandflagermus 434 521 955 37,4 

Brunflagermus 182 369 551 21,6 

Langøret flagermus 0 368 368 14,4 

Dværgflagermus 49 251 300 11,7 

Damflagermus 91 21 112 4,4 

Sydflagermus 8 49 57 2,2 

Troldflagermus 2 20 22 0,9 

Skimmelflagermus 18 - 18 0,7 

Frynseflagermus 3 3 6 0,2 

Brandts flagermus 1 1 2 0,1 

Ubestemt 57 106 163 6,4 

Total 845 1709 2554 100 

 

Tabel 29. 

Flagermusarter registreret i området Østre Kejlstrup om sommeren (juli/august) og ef-

teråret (september) i 2015. 

 

Østre Kejlstrup er artsrig med 10 arter af flagermus, hvoraf de 9 arter blev re-

gistreret i yngletiden om sommeren. Af sjældne arter fandtes skimmelflager-

mus, frynseflagermus og Brandts flagermus, hvoraf de to sidstnævnte er på 

den danske rødliste. De to arter blev registreret fåtalligt om sommeren, og 

begge arter ynglede måske i nærheden af undersøgelsesområdet i bygninger, 

der er deres foretrukne ynglested. Begge arter yngler også i hule træer, men 

de få registreringer tyder ikke på, at de har en ynglekoloni i skovområdet. Må-

ske er de to arter meget fåtalligt ynglende i hule træer i området. 

 

De to almindeligste arter var vandflagermus og brunflagermus, men der var 

også mange registreringer af langøret flagermus, dværgflagermus og damfla-

germus. Langøret flagermus blev først registreret om efteråret og ynglede til-

syneladende ikke i området, mens de fire øvrige arter sandsynligvis havde ra-

stesteder og ynglekolonier. I skovarealerne findes således en del ældre bøge- 

og egetræer, hvoraf nogle har hulninger, revner og hulrum, som kan benyttes 

som raste- og ynglested for vandflagermus, brunflagermus, dværgflagermus 

og damflagermus, der alle yngler i hule træer.  
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Der var mange registreringer af vandflagermus, brunflagermus og damflager-

mus om sommeren ved den langstrakte sø i den centrale del af området. 

Brun- og damflagermusene dukkede tidligt op ved søen, og der findes for-

mentlig ynglekolonier i nærheden for de to arter. Søen er således et vigtigt 

fourageringsområde for de lokale flagermusbestande, idet der er mange vand-

insekter, som klækker fra søen om sommeren og efteråret.  

 

Langt størstedelen af registreringerne om efteråret af langøret flagermus blev 

gjort i nærheden af motorvejen. Her findes bl.a. Silkeborg Kommunes forsøgs-

træer, hvor dele af fældede træer er påhæftet levende træer for at de skal 

fungere som opholdssted for flagermus. De mange registreringer her tyder på, 

at flere af flagermusarterne, især langøret flagermus, benytter disse eller nær-

liggende træer som rastested. Langøret flagermus blev kun fåtalligt registreret 

andre steder i området.  

 

I øvrigt er der mange fourageringsområder for flagermus i Østre Kejlstrup, 

hvor der bl.a. er mange skovbryn af løvtræer samt åbne overdrevs- og hede-

arealer med træbevoksninger. Især blev der registreret mange jagende fla-

germus i slugten med hedearealer og omkring den langstrakte sø for enden af 

slugten. Der var specielt mange jagende flagermus, når der var masseklæk-

ning af voksne insekter fra søen.  

 

 

 
Gammelt birketræ med et hulrum i skoven nær den aflange sø i Østre Kejlstrup. Hul-

rummet er omkranset af rynket lædersvamp, og det var rastested for brunflagermus, 

som registreredes udflyvende fra hullet. Det blev ikke nærmere afklaret, om hulrummet 

også blev benyttet som ynglekoloni. Brunflagermus registreredes jagende insekter 

langs skovbrynet ved søen. Foto: 8. oktober 2015.    
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Padder  

Der blev registreret tre ynglende paddearter i Østre Kejlstrup: Skrubtudse, 

butsnudet frø og lille vandsalamander.  

 

Skrubtudse 

Skrubtudse ynglede med enkelte individer i den langstrakte sø i den centrale 

del af området. I søen fandtes enkelte fisk, men da skrubtudsens haletudser 

er giftige for fisk, kan den godt yngle i vandområdet.    

 

Butsnudet frø 

Butsnudet frø ynglede meget fåtalligt i de to nyanlagte regnvandsbassiner ved 

motorvejen samt fåtalligt i den langstrakte sø i den centrale del af området.  

Her var antallet af haletudser begrænset af forekomsten af fisk.  

 

Lille vandsalamander 

Lille vandsalamander ynglede med enkelte individer i de to regnvandsbassiner 

ved motorvejen. Desuden ynglede den med en del individer i den langstrakte 

sø i den centrale del af området, men ynglesuccessen var ret lille. 

 

Skrubtudse og butsnudet frø registreredes med enkelte rastende og fourage-

rende voksne individer i hele området Østre Kejlstrup. Desuden fandtes et en-

kelt individ af lille vandsalamander under en rådnende træstamme.        

 

Krybdyr 

Der blev registreret følgende fire krybdyrarter i området Øster Kejlstrup: al-

mindeligt firben, snog, stålorm og hugorm. 

 

Almindeligt firben 

Der registreredes enkelte individer af almindeligt firben i hele området, hvor 

arten formentlig er relativ almindelig. De fleste iagtagelser var på artens fore-

trukne levested, det vil sige langs skovbryn samt på overgange mellem træ-

bevoksninger og åbne arealer. 

 

Snog   

Snog observeredes med et enkelt individ i den langstrakte sø i den centrale del 

af området samt med et enkelt individ langs vandløbet, som løber gennem 

slugten med søen. Arten er formentlig ualmindelig i området, hvor der kun er 

få åbne vandarealer og ikke særlig mange byttedyr i form af padder.    

 

Stålorm 

Stålorm registreredes med et enkelt individ dels i slugten i den centrale del af 

området og dels i den østlige del af skoven. Begge steder havde stålormen 

gemt sig under en rådnende træstamme. Bedømt ud fra de to registreringer er 

stålorm fåtallig i området, men er muligvis mere almindelig. 

 

Hugorm 

Hugorm blev observeret med en enkelt hun, som lå og solede sig på en hede-

bakke i slugten i den centrale del af området. Arten lever ret skjult, og det er 

vanskeligt at vurdere dens hyppighed i området, men den er formentlig kun 

fåtallig tilstede i slugten med overdrevs- og hedearealer. 
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Vandinsekter  

Vandløb 

Der er undersøgt den sommerudtørrende bæk (vandløb 3), som løber gennem 

den langstrakte sø i midten af området. Smådyrslivet er forholdsvis artsrigt, 

selv om bækken periodevis er udtørrende om sommeren, idet der blev fundet 

47 arter/grupper af smådyr, jf. bilag 7. Hovedparten af arterne fandtes i bæk-

ken neden for søen, hvor der er en god fysisk vandløbskvalitet med en sandet, 

gruset og stenet vandløbsbund. En hel del af de fundne arter kan tåle periode-

vis udtørring af vandløbet, hvilket bl.a. gælder slørvinger. 

 

Der er registreret 6 ualmindelige arter og ingen sjældne arter. Det omfatter 

slørvingerne Brachyptera risi, Nemurella picteti og Leuctra nigra samt vårflu-

erne Tinodes pallidus, Sericostoma personatum og Potamophylax nigricornis. 

Smådyrslivet er ikke særlig artsrigt på vandløbsstrækningen oven for søen på 

grund af den periodevise udtørring om sommeren samt tilledning af overflade-

vand fra byområder. Dele af smådyrslivet på vandløbsstrækningen neden for 

søen vil være truet af bækkens udtørring om sommeren.   

 

Vandområder 

Der er undersøgt smådyrslivet i den langstrakte sø, hvor der blev fundet 134 

arter/grupper af smådyr, jf. bilag 8. De fleste af smådyrene er bestemt til art i 

felten med en lup, men nogle af smådyrene er indsamlet og bestemt under 

mikroskop. Der blev registreret en del arter af vandinsekter af grupperne 

guldsmede, vandnymfer, vandtæger, biller og dansemyg samt af snegle. Ho-

vedparten af arterne er udbredte og almindelige i vandhuller og søer, men en-

kelte af arterne er ualmindelige på landsplan.   

 

Det observeredes således et voksent individ og hun  af guldsmeden stor blåpil 

(Orthetrum cancellatum) i søen, men det blev ikke afklaret, om den havde lagt 

æg i søen. Desuden observeredes larver og voksne af ualmindelige arter som 

rødøjet vandnymfe (Erythromma najas), håret mosaikguldsmed (Brachyton 

pratense), grøn smaraglibel (Cordulia aenea) og sort hedelibel (Sympetrum 

danae). Desuden blev registreret vandtægen dværgbugsvømmer (Plea leachi), 

der er ualmindelig i Midtjylland samt billen stribet skivevandkalv (Acilius 

sulcatus), der også er forholdsvis ualmindelig. 

 

Landinsekter  

Der er mange naturarealer og naturtyper i Østre Kjelstrup, og der findes der-

for også mange forskellige insektgrupper med et stort antal arter. Detaljerede 

undersøgelser vil sandsynligvis vise, at der findes en artsrig insektfauna i om-

rådet. I det følgende er kort nævnt en række karakteristiske og ualmindelige 

arter inden for grupperne sommerfugle og biller, som blev observeret i forbin-

delse med nærværende undersøgelse. 

 

Sommerfugle     

Der blev registreret fire rødlistede dagsommerfuglearter på hedearealet i den 

nordlige del af området. Det omfattede enkelte voksne individer og larver af 

dukatsommerfugl, som har almindelig syre og rødknæ som foderplanter for 

larverne, okkergul pletvinge, der har planter af lancet-vejbred som foretruk-

ken foderplante, brun pletvinge, som bruger forskellige arter som foderplante 

samt seksplettet køllesværmer, der især foretrækker almindelig kællingetand 

som foderplante.   
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Ud over de tre rødlistede dagsommerfuglearter blev der observeret en lang 

række andre arter i Østre Kejlstrup, hvilket omfattede følgende: stregbred-

pande, skråstregbredpande, stor bredpande, aurora, stor kålsommerfugl, lille 

kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl, citronsommerfugl, lille ildfugl, 

dværgblåfugl, almindelig blåfugl, dagpåfugleøje, nældens takvinge, græsrand-

øje, engrandøje og okkergul randøje. Nogle af disse arter ynglede i området.     

 

Biller   

Ved undersøgelsen er der registreret mange arter af biller, og især er der fun-

det en del arter af gruppen løbebiller, hvoraf enkelte er ualmindelige. Det om-

fatter således landets største løbebille, stor læderløber, der fandtes i brænde-

stabler af eg ved den aflange sø. Spredt i skoven fandtes også en lang række 

andre arter af løbebiller som f. eks. guldpletløber, bronzeløber, skovfladløber, 

sneglerøver, skovløber, violetrandet løber, fireplettet barkløber, børsteløber, 

bred muldløber og kratløber. De fleste af skovløbebillerne er nataktive, og de 

ses derfor sjældent i dagstimerne.  

 

Desuden er der fundet en lang række billearter inden for bl.a. grupperne 

skarnbasser, torbister, pragtbiller, blødvinger, bladbiller, snudebiller, smælde-

re, borebiller, træbukke og barkbiller. Larverne af de fire sidstnævnte grupper 

er knyttet til gamle og rådnende træstammer, idet larverne lever af råddent 

ved. Der er også arter fra de andre billegrupper, som findes i dødt ved. Af 

ualmindelige skarnbasser blev fundet glat skarnbasse og af torbister guldbas-

se, idet begge observeredes på hedearealet. Sidstnævnte er knyttet til myre-

tuer af rød skovmyre.  

  

Af træbukke blev der i skovområdet fundet bøgebuk, blankplettet tandbuk, 

båndet tandbuk og fyrretandbuk. Desuden blev der registreret en del arter af 

at blomsterbukke, hvor de voksne insekter suger plantesaft fra blomster. Det 

omfattede bl.a. forholdsvis almindelige arter som sortsømmet blomsterbuk, 

tobaksfarvet blomsterbuk, firebåndet blomsterbuk og sydlig blomsterbuk, der 

især blev fundet på hedearealet og på steder med en del skærmblomstrede 

planter. Desuden fandtes på døde grene og træstød ege-borebille, der er lan-

dets største art af borebille.  

 

Øvrige smådyr 

Der observeredes en lang række arter af andre smådyr end insekter, og især 

var der mange arter af edderkopper. En detaljeret undersøgelse vil uden tvivl 

vise, at der findes en del ualmindelige arter i området. Af snegle observeredes 

en del arter af rød skovsnegl, der ualmindelig på landsplan, men forholdsvis 

almindelig i og omkring Silkeborg. Arten er indført fra Tyskland for omkring 

100 år siden.  
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Stor blåpil er en art, som er udbredt her i landet, men ikke er særlig almindelig. Under 

alle omstændigheder er den ualmindelig i Midtjylland og herunder i Silkeborg-området. 

Arten blev registreret med et enkelt voksent individ i den aflange sø i Østre Kjelstrup. 

Her er det den observerede hun, som modsat den blå han er gul. Foto: 14. juni 2015. 

 

 

 

Firebåndet blomsterbuk hører til billegruppen træbukke, som lægger æg i eller på det 

træ, hvor larven lever og forpupper sig, hvorefter det bliver til et voksent insekt. De 

voksne blomsterbukke suger nektar på blomster. Arten her lægger sine æg i gamle og 

møre stubbe og stammer af løvtræ, og den var almindelig i området. Foto: 2. juli 2015.   
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13.4 Samlet vurdering og naturpleje 
 

Naturværdi 

Naturtyper 

Østre Kjelstrup omfatter et værdifuldt naturområde, som består af et varieret 

landskab med bakker og dale. Der er mange forskellige typer af naturarealer, 

der mest omfatter tørre naturarealer og i mindre grad våde naturarealer. Det 

undersøgte område har således naturtyperne løvskov, nåleskov, løvblandings-

skov, skovmose, mose, eng, overdrev, hede, søer og vandløb. De mange na-

turtyper og sammenhængen i området betyder, at Østre Kejlstrup har mange 

levesteder for planter og dyr, og dermed også en stor artsrigdom. 

 

Løvskov 

Størstedelen af skovarealet er løvskov, der hovedsagelig består af bøgeskov 

iblandet enkelte egetræer. Bøgeskoven består i store træk af arealer, hvor der 

vokser bøgetræer i to aldersgrupper på henholdsvis 20-30 og 100-120 år. 

Desuden findes stedvis enkelte gamle bøge på op til 150 år. Egetræerne har 

en tilsvarende alderstruktur og enkelte steder findes mindre arealer med ren 

egeskov. Desuden findes birkeskov og blandskov med bl.a. en del gamle bir-

ketræer, hvoraf en del er op til 70-80 år gamle.  

 

Selvforyngelsen af bøg er generelt ikke særlig stor i bøgeskovsarealerne, og 

der findes kun i begrænset omfang gamle og rådnende træstammer og gamle 

opretstående veterantræer. Det betyder, at der områdevis i løvskoven er for-

holdsvis få levesteder for en del af gammelskovens typiske arter af mosser, 

laver og træsvampe. Der findes dog en del gamle og rådnende træstød, så 

disse arter fra gammelskoven har en del levesteder i løvskoven.    

 

Nåleskov 

Der er sammenhængende arealer med gammel nåleskov i de centrale dele af 

skoven. Hovedparten af nåleskovsarealerne består af nåletræer på 40-60 år, 

men nogle af arealerne har også nåletræer på 60-80 år. Nåletræerne består 

især af gamle træer af rødgran, douglasgran, skov-fyr og lærk. Da nåletræer-

ne er ret gamle og vokser på et stærkt bakket terræn er nåleskoven forholds-

vis lysåben, og der en del vegetation på skovbunden.  

 

Mose 

Det omfatter et fugtigt moseareal, hvoraf størstedelen er bevokset med birke-

skov og har karakter af skovmose. Der findes således EU-naturtypen ”skovbe-

vokset tørvemose”. Arealet har tidligere været mere fugtigt, men er blevet 

mere tørt efter motorvejsbyggeriet, men det indeholder dog endnu værdifulde 

plantesamfund og plantearter, herunder bevoksninger med tørvemosser. På 

længere sigt er mosevegetationen dog truet af, at der tilføres mindre grund- 

og overfladevand som følge af motorvejen. 

 

Hede 

Hedearealet i den langstrakte dal i den midterste og nordligste del af området 

består af flere typer af heder, herunder lynghede, græshede, egekrat og lyng-

bakker. Hedearealet er områdevis noget tilgroet med træer, men rummer sta-

dig åbne arealer med hedens typiske dværgbuske i form af hedelyng, tytte-

bær, revling og blåbær. Desuden findes typiske træer som eg, ene, tørst og 

almindelig røn. Hedearealet rummer både værdifulde plantesamfund og plan-
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tearter, men dele af arealet trænger til at blive mere åbent ved fjernelse af 

tæt trævækst. Det gælder især de øverste bakkeskrænter. 

 

Overdrev/eng 

Det omfatter åbne græsarealer med fåregræsning i den nordvestlige del af 

området, hvor der er enkelte egetræer, egekrat og en gravhøj. Vegetationen 

er moderat artsrig og har enkelte typiske overdrevsarter, men rummer ingen 

ualmindelige plantearter. Der er engarealer langs bækken, som løber gennem 

hedeområdet, og her findes en moderat artsrig engvegetation uden særlige el-

ler ualmindelige plantearter.     

 

Vandområder/vandløb 

Af vandområder findes en langstrakt og klarvandet sø, som har et moderat 

artsrigt plante- og dyreliv med enkelte ualmindelige vandinsekter. Herudover 

findes to nyanlagte regnvandsbassiner, som kun har et begrænset plante- og 

dyreliv. Der er kun et enkelt vandløb, som løber gennem søen, og som perio-

devis er sommerudtørrende. Det er kun på strækningen nedstrøm søen, at der 

findes et artsrigt smådyrsliv med ualmindelige vandinsekter.  

         

Plante- og dyrelivet 

De mange ovennævnte naturarealer og naturtyper giver grundlag for en stor 

artsrigdom, og ved undersøgelsen er der da også fundet et artsrigt plante- og 

dyreliv med mange naturtypiske arter og en del sjældne og ualmindelige arter. 

Ved undersøgelsen i Østre Kejlstrup er der således med hensyn til plantelivet 

registreret 356 karplantearter, 56 mosarter, 118 svampearter og 34 lavarter, 

hvoraf flere er typiske for gammelskov.  

 

Dyrelivet omfatter også mange arter, idet der er registreret 54 ynglefuglear-

ter, 28 pattedyrarter (herunder 10 flagermusarter), 3 ynglende paddearter, 4 

krybdyrarter, 47 smådyrsarter i bækken, 134 smådyrsarter i den langstrakte 

sø samt mange arter af landinsekter og smådyr på land. Det ovennævnte om-

fatter således tilsammen et stort antal plante- og dyrearter. 

 

Vigtige levesteder for plantearterne 

Af karplanter er fundet en række ualmindelige plantearter, hvoraf de fleste er 

registreret på hedearealet, mens der er registreret enkelte i skovområdet og 

skovmosen. For mossernes vedkommende blev hovedparten af arterne og de 

ualmindelige arter fundet på steder med gamle bøge- og egetræer samt i 

skovmosen, hvilket gælder tørvemosserne. Svampene havde den største arts-

rigdom i løvskoven og på hedearealet samt for de træboende svampearters 

vedkommende på dødt ved i skovområdet. Laverne havde flest arter på 

stammer og grene af egetræerne, især på hedearealet.  

  

Vigtige levesteder for dyrearterne 

Med hensyn til dyrelivet blev de fleste ynglefuglearter registreret i løvskoven 

og løvblandingsskoven, hvilket også omfattede hovedparten af de ualmindelige 

og sjældne arter. Pattedyrsarterne blev registreret spredt i området bortset fra 

arterne af flagermus, som især blev registreret i skovområdet langs skovbryn 

og omkring den langstrakte sø. Desuden er de gamle bøge- og egetræer ra-

ste- og ynglesteder for nogle af flagermusarterne. Der er ikke nogen gode 

ynglesteder for padderne, mens krybdyrene især fandtes på hedearealet. For 
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vandinsekterne er skovbækken vigtig, og for mange af landinsekterne fandtes 

de fleste arter i gammel løvskov, træruiner og dødt ved.     

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret 10 arter af flagermus. Desuden ynglede på hedearealet 

rødrygget tornskade, der er omfattet af bilag 1 under EU’s fuglebeskyttelsesdi-

rektiv. Af rødlistede pattedyrarter er registreret Brandts flagermus, frynsefla-

germus og hare. Desuden er der af rødlistede arter af landinsekter fundet 

sommerfuglene dukatsommerfugl, okkergul pletvinge, brun pletvinge og seks-

plettet køllesværmer.  

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Østre Kejlstrup har mange forskellige naturarealer, og området har som følge 

heraf en ret høj biologisk mangfoldighed. Undersøgelsen har vist, at der findes 

en del ualmindelige og sjældne plante- og dyrearter. De vigtigste naturarealer 

med den højeste biodiversitet er følgende: 

 

 Gammel bøge- og egeskov med døde træstammer, træstød mv. 

 Løvblandingsskov med døde træstammer, grene, træstød mv. 

 Gammel og lysåben nåleskov på et stærkt bakket terræn  

 Skovmose med birkesump og bevoksninger af tørvemosser 

 Hedeareal med bevoksninger af dværgbuske, egekrat mv.  

 Den aflange sø samt omkringliggende overdrev og løvskov 

 Bækken nedstrøms den aflange sø og rentvandsfaunaen 

 

Østre Kejlstrup har således mange naturarealer og biotoper, som er vigtige for 

bevarelse af den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse nøglebio-

toper kan der for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Gammel bøgeskov (gamle bøgestammer, dødt ved mv.) 

 Gammel egeskov (gamle egestammer, dødt ved mv.)  

 Gammel løvskov (gamle bøge- og egetræer, dødt ved mv.)  

 Blandingsløvskov (forskellige gamle løvtræsarter, dødt ved mv.) 

 Gammel og åben nåleskov (gamle nåletræer, dødt ved mv.) 

 Skovmose (mose med birkesump og tørvemosser) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs skovranden og hede) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Redetræer (træer med spættehuller, uglereder mv.) 

 Hedeareal (lynghede, dværgbuske, egekrat, lyngbakker mv.) 

 Overdrev (græsset overdrev, egekrat, gravhøj mv.) 

 Vandområder (søen og de omkringliggende arealer) 

 Vandløb (bækken nedstrøms søen) 

 

Naturpleje 

Som det fremgår af det ovenfor nævnte har området Østre Kejlstrup et ret 

stort naturpotentiale som følge af de mange naturarealer og naturtyper. En del 

af disse naturarealer kan passe selv, men for nogle af arealerne er det nød-

vendigt at foretage en eller anden form for naturpleje for at opretholde deres 

nuværende biologiske mangfoldighed og naturværdi eller forbedre den nuvæ-

rende tilstand. Plejen kan bl.a. omfatte følgende: 
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 I de kommende år foretages der i løvskoven kun en begrænset fæld-

ning og tynding af bøgetræer på arealer med ung bøgeskov, mens are-

aler med gammel løvskov og løvblandingsskov forbliver urørte. Herved  

fås flere ældre bøge- og egetræer med forskellige aldre, så løvskoven 

får en mere varieret og rumlig struktur samt flere veterantræer. Skov-

stierne friholdes for opvækst af træer, og ældre træer langs stierne 

fjernes kun, hvis der er fare for, at de vil vælte i stormvej. 

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke, så antallet af træruiner og dødt ved øges betydeligt. I tilfælde af 

stormfald fjernes træerne kun, hvis de spærrer for skovstierne eller der 

er fare for, at de vil vælte ned over stierne. Alle træruiner i form af 

stammer, grene, rødder og stød får lov til at rådne helt op. Det gælder 

både for løv- og nåletræerne.   

 

 Når nåleskovsarealerne fældes, eller nåletræerne gradvis vælter som 

følge af alder eller stormvejr, foretages der ikke en genplantning med 

nye nåletræer. I stedet plantes løvtræer eller træerne får lov til selv at 

indvandre, hvorved der kan forventes, at der etablere sig en blan-

dingsskov med løv- og nåletræer, som vil øge den biologiske mangfol-

dighed i området både for planter og dyr.        

 

 I skovmosen ved motorvejen mindskes afvandingen mosen ved tilkast-

ning af afvandingsgrøfter, så mosen bliver mere våd. Såfremt birke-

skoven bliver for tæt foretages en tynding, så skoven bliver mere lys-

åben. Gamle træruiner af birk fjernes ikke, og rydningen af birketræ-

erne skal ske om efteråret eller vinteren. 

 

 På hedearealet fjernes bevoksninger af nåletræer og tætte træbevoks-

ninger, så heden bliver mere åben med dværgbuske. Hedens naturlige 

træarter fjernes ikke, herunder bl.a. eg, ene, tørst, slåen og almindelig 

røn. Desuden friholdes overdrevets typiske busk, hvidtjørn, for fæld-

ning. Endvidere foretages en årlig slåning af græsheden om efteråret 

samt med flere års mellemrum af lyngheden.  

 

 På overdrevet fortsættes med græsning, så græsvegetationen holdes 

lav af hensyn til overdrevets lave urter. Der foretages ikke nogen 

gødskning af overdrevet, så jordbunden gradvis bliver mere nærings-

fattig, og der kommer flere typiske overdrevsarter. Overdrevet frihol-

des for trævækst bortset fra naturligt forekommende arter som eg, 

ene, hvidtjørn, almindelige røn mv. 

 

 Der foretages ingen vedligeholdelse i hele forløbet af bækken, som lø-

ber gennem slugten med hede og den aflange sø, da den har et godt 

fald og en sandet, gruset og stenet vandløbsbund. Kvaliteten af over-

fladevandet fra byarealerne, som tilføres bækken, søges forbedret. 

Desuden bør tilførslen af vand fra søen til bækken øges sidst på foråret 

og om sommeren, så vandløbet ikke udtørrer. 

 

 Den store og aflange sø friholdes helt for vedligeholdelse, og de to ny-

etablerede regnvandsbassiner vedligeholdes kun i begrænset omfang i 

de kommende år, så de bl.a. kan blive gode ynglesteder for padder og 
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levesteder for vandinsekter. Desuden undersøges, om der eventuelt 

kan etableres lavvandede vandområder nær bækken på den nederste 

del af hedearealet eller i den østligste del af skoven.     

 

Ved hjælp af de ovennævnte forslag til pleje kan det forventes, at den biologi-

ske mangfoldighed i Østre Kejlstrup kan fastholdes og vil blive forøget i de 

kommende år. Der vil således blive mere gammel og urørt løvskov med dødt 

ved samt en mere våd skovmose. Desuden vil der udvikle sig en mere artsrig 

vegetation på arealerne med hede, overdrev og eng. Endvidere vil flere åbne 

vandområder medføre leve- og ynglesteder for bl.a. padder og vandinsekter. 

 

 

 
Skoven i Østre Kejlstrup har ikke særlig mange gamle og rådnende træstammer af løv-

træer, og det er derfor af stor betydning for den biologiske mangfoldighed, at antallet af 

disse træruiner forøges. Disse er bl.a. levested for mange arter af mosser, laver og 

træboende svampe. Der er også mange insekter, som er knyttet til disse træruiner en-

ten som voksne eller larver. Foto: 23. november 2015. 
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14 Amerika Plantage 

14.1 Beskrivelse 

 

Afgrænsningen af Amerika Plantage fremgår af figur 27, og naturtyperne i om-

rådet er vist på figur 28 og 29. Området har et areal på ca. 62 hektar. 

 

 
 

Figur 27. 

Afgrænsningen af området Amerika Plantage vest for Gjern. Luftfotoet er fra sommeren 

2014. Området har et areal på ca. 62 hektar 
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Figur 28. 
Naturtyper i området Amerika Plantage vest for Gjern. 
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Figur 29. 

Naturtyper i Amerika Plantage på et luftfoto fra sommeren 2014. 
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Amerika Plantage består for størstedelens vedkommende af et fladt terræn, 

hvoraf hovedparten er nåletræsplantage. Den nordvestlige del af området, der 

skråner ned mod ådalen med Gjern Å, består i sær af birkeskov og sumpskov. 

På skrænterne findes en lang række sumpkilder og små kildebække, der løber 

til Gjern Å. I den vestlige, centrale og østlige del af området findes arealer 

med løvskov, hvoraf det meste er forholdsvis nyplantet. Der er sandet og næ-

ringsfattig morbund i størstedelen af området, og våd tørvejord på skrænterne 

ned mod Gjern Ådalen. Af naturtyper findes nåleskov, løvskov, blandingsskov, 

sumpskov, mose, hede, vandområder, vandløb og kildevæld. 

 

Skov         

Nåletræbeplantningerne i området består især af middelgamle bevoksninger af 

rødgran, men omfatter også en lang række andre arter af nåletræer af slæg-

terne gran, fyr og lærk. I den vestlige, centrale og østlige del findes ældre nå-

letræsbeplantninger, hvor der vokser nåletræer på 70-80 år af bl.a. rød-gran, 

sitka-gran og skov-fyr. Områdevis findes beplantninger med forholdsvis unge 

nåletræer og birk. I den vestlige del findes et areal med rendrift, hvor alle nå-

letræer er fældet, og der er sket nyplantning med skov-fyr. Nogle enkelte ste-

der er der små arealer med ældre løvskov bestående af især bøgetræer.  

 

De nordvestlige og skrånende skrænter ned mod Gjern Ådalen består for stør-

stedelens vedkommende af urørt skov. Der siver en del grundvand ud af 

skrænterne, og her findes sumpskov med elle-, aske- og birketræer, hvoraf 

enkelte er op til 70-80 år gamle. Her findes også en lang række andre arter af 

løvtræer som f.eks. hæg og tørst. Stedvis findes de højt prioriterede EU-

naturtyper ”skovbevokset tørvemose” og ”elle- og askeskov med vandløb, søer 

og væld”. På overgangen mellem det flade og skrånende terræn findes blan-

dingsskov samt bevoksninger af lærk og skov-fyr. Desuden findes der syd for 

plantagen et areal med en sumpskov, som gennemstrømmes af en lille bæk. 

 

Mose 

Der er fugtige og våde mosearealer flere steder på skrænterne ned mod Gjern 

Ådalen. De fleste af arealerne er groet til med løvtræer, såsom birk, el og ask, 

og de har karakter af mosetypen sumpskov. Stedvis findes våde mose- og 

vældarealer med bevoksninger af bl.a. starer og tørvemosser. Disse sumplig-

nende steder har også enkelte små arealer med hængesæk, hvor der blandt 

andet er bevoksninger af tørvemosser. Nogle få steder har hængesæksarea-

lerne delvis karakter af højmose, men er i betydelig grad groet til med træer, 

især med bevoksninger af birk.  

 

Hede 

En stor del af området var hede inden tilplantningen med nåletræer. Flere ste-

der findes der endnu rester af heden med bl.a. dens karakteristiske dværgbu-

ske, hedelyng, revling og tyttebær. I området findes således små arealer med 

hedetyperne dværgbuskhede, græshede samt lav- og moshede. De største og 

mest sammenhængende hedearealer findes i den nordlige del af området, 

hvor der er en bakketop og en mindesten. Enkelte steder har nogle af hede-

arealerne betydelig karakter af overdrev. 

 

Vandområder 

I den centrale del af området findes et langstrakt vandområde med klart og 

noget surt vand (sø A). Her findes hængesæk med udstrakte bevoksninger af 
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tørvemosser. Desuden findes der et træomkranset og noget beskygget vand-

område langs vestgrænsen af området (sø B). Herudover er der en del steder 

med små vandområder i området med sumpskov og ofte i tilknytning til kilde-

vældene. Vandet i nogle af disse småvande er svagt surt og lidt brunfarvet af 

humusstoffer. En del af dem har et frit vandspejl, mens andre er mere groet til 

med pilekrat og træer.  

 

Vandløb 

På skrænten ned mod Gjern Ådalen findes en lang række væld- og kildeområ-

der, hvorfra der løber mange små kildebække ned mod ådalen. Alle kildebæk-

ke har helt rent vand, og de har et jævnt til godt fald med sandbund og lidt 

grus samt en del dødt plante- og bladmateriale. Da de løber gennem sump-

skov har de karakter af små skovkildebække. Den største af kildebækkene lig-

ger i den nordligste del af området, hvor den begynder som en stor sumpkilde 

i et krat, hvorefter den har et godt fald med en bund bestående af sand, grus 

og sten. Desuden findes en lille bæk i sumpskoven syd for plantageområdet.    

 

Øvrige arealer 

I den østlige del af området findes Gjern Genbrugsplads og et lille murstens-

hus i nåletræsplantagen. Huset benyttes bl.a. af børnehaveklasser og skole-

børn. Desuden findes en parkeringsplads og et rasteområde i den nordlige del. 

I plantagen findes en del skovveje- og vandrestier, hvoraf enkelte også er be-

regnet til mountainbikes. I øvrigt er en lille del af nåleskoven tæt ved landeve-

jen udlagt og indhegnet som hundeskov. 

 

 

 
Vandområde i den vestlige del af Amerika Plantage (sø A). Størstedelen af plantagen 

består af nåletræsbevoksninger, men det der gør området biologisk interessant er de 

våde arealer i den vestlige del af området. Her findes således udstrakte arealer med 

sumpskov, der rummer mange væld og kildebække. Foto: 29. april 2015.    
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Størstedelen af Amerika Plantage omfatter nåletræsplantage, hvoraf hovedparten be-

står af forholdsvis gamle træer af rødgran, sitka-gran, skov-fyr og lærk. Da skovdriften 

har omfattet rendrift, har nåletræerne områdevis samme alder. Her er det nogle gamle 

skov-fyr i den centrale del af området. Foto: 15. november 2015.  

 

 

 
Hovedparten af nåletræsbeplantningerne i Amerika Plantage består af middelgamle 

rødgran, men der findes også stedvis gamle træer på 70-80 år af bl.a. rødgran, sitka-

gran, ædelgran og skov-fyr. Skovbunden består af en næringsfattig og sandet mor-

bund, som i betydelig grad er dækket af mosbevoksninger. Foto: 7. maj 2015. 
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I Amerika Plantage er der plantet birkeskov flere steder på de flade arealer, som udgør 

langt størsteparten af plantagen. På de nordvestlige og skrånende bakkeskrænter ned 

mod Gjern Ådal er der urørt skov, og den består for hovedpartens vedkommende af 

selvsåede birketræer. Foto: 7. maj 2015.   

 

 

 

Øverst på bakkeskrænterne, der skråner ned mod Gjern Ådal findes der enkelte steder 

bevoksninger af ældre bøgetræer iblandet enkelte gamle egetræer. Desuden findes der 

en del steder blandingsskov med forskellige løv- og nåletræer. Skovbunden består af 

morbund, og der er ikke særlig mange plantearter. Foto: 7. maj 2015.   
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I den nordvestlige del af Amerika Plantage er der fugtige og våde mosearealer på 

skrænterne ned mod Gjern Ådal. Størstedelen af mosearealerne er groet til med birke-, 

elle- og asketræer, og der findes mosetypen sumpskov, hvilket omfatter birkesump, el-

lesump og askesump. Foto: 7. maj 2015.  

 

 

 

Våd ellesump på mosearealerne i den nordvestlige del af Amerika Plantage. Tørvejorden 

i ellesumpen er konstant vandmættet og blød som følge af en høj grundvandstand og 

udsivning af grundvand. Nogle steder er der star-sumpe og hængesæk med bevoksnin-

ger af tørvemoser. Vegetationen er artsrig og frodig. Foto: 12. juni 2015. 
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I sumpskoven i den nordvestlige del af Amerika Plantage findes mange sumpvæld, hvor 

grundvandet siver frem og danner små kildebække, som løber mod Gjern Å. Kildebæk-

kene rummer en artsrig rentvandsfauna, som bl.a. rummer mange arter af slørvinger, 

vårfluer og sommerfuglemyg. Foto: 29. april 2015. 

 

 

 

Nogle steder samler det udsivende grundvand sig til små vandområder i sumpskoven, 

og her findes der også mange rentvandsarter af vandinsekter. Vandområderne benyttes 

også som ynglesteder for padder, og i vandområdet på billedet blev der lagt ca. 25 æg-

klumper af butsnudet frø. Foto: 29. april 2015. 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 294/391  

 

 

I den nordligste del af Amerika Plantage findes en hedebakke, og øverst på denne bak-

ke er der en flot udsigt over Gjern Bakker. På bakken vokser hedens typiske dværgbu-

ske hedelyng, revling, tyttebær og blåbær. Desuden vokser der en del mosser og laver 

samt findes lidt egekrat. Foto: 7. maj 2015. 

 

 

 

Hedebakken i den nordlige del af Amerika Plantage er under konstant tilgroning med 

træer, og med års mellemrum fjernes en del af disse træer, så den øverste del af hede-

arealet kan forblive åben og den gode udsigt bevares. På den åbne hede er der en vel-

udviklet vegetation af lyng, mosser og laver. Foto: 7. maj 2015. 
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Den største af kildebækkene (vandløb 6), som løber til Gjern Å, har en god vandløbs-

kvalitet med et godt fald over sandet, gruset og stenet bund. Her findes en artsrig rent-

vandsfauna med mange ualmindelige arter af vandinsekter. Kildebækken begynder i et 

stort sumpområde, hvor mange sumpkilder løber sammen. Foto: 7. maj 2015. 

    

 

  

I den sydligste del af Amerika Plantage findes en våd ellesump, som gennemstrømmes 

af en lille bæk med rent vand. I bækken findes et artsrigt smådyrsliv med mange rent-

vandsinsekter, hvoraf en del er ualmindelige. Det omfatter især arter af slørvinger, vår-

fluer og sommerfuglemyg. Foto: 7. maj 2015. 
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Der findes kun en enkelt sø i Amerika Plantage, og den ligger i den centrale del af om-

rådet. Det er en aflang sø, hvor størstedelen af søen er fyldt op med hængesæk bestå-

ende af tørvemosser, og der er næsten kun frit vandspejl langs bredderne om somme-

ren. Vandet er klart og noget surt som følge af tørvemosserne. Foto: 12. juni 2015.  

 

 

 

Vegetationen i den aflange sø i den centrale del af Amerika Plantage består hovedsage-

lig af tørvemosser, som danner hængesæk i det meste af søen. Desuden findes en ræk-

ke typiske plantearter, som kan tåle at stå i surt vand. Det gælder blandt andet for 

smalbladet kæruld. Foto: 12. juni 2015. 
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14.2 Plantelivet  

 

Planter 

Vegetationen er artsrig på grund af forekomsten af de mange naturtyper i om-

rådet, og ved undersøgelsen er der fundet 335 plantearter, jf. bilag 1. Heraf er 

49 arter træer, og 16 arter er buske. Der findes en del værdifulde plantesam-

fund og mange ualmindelige plantearter. 

 

Nåleskov 

Vegetationen i nåleskoven er ikke særlig artsrig, og rummer typiske plantear-

ter for denne sure og næringsfattige jordtype, som i betydelig grad er domine-

ret af mosbevoksninger. Der er således ikke fundet nogen ualmindelige eller 

sjældne plantearter. På de lysåbne arealer mellem nåletræerne er der spredte 

bevoksninger af hedens typiske dværgbuske i form af hedelyng, tyttebær og 

blåbær, mens der af urter især findes bølget bunke. 

 

Løvskov  

Der er enkelte mindre arealer med gammel bøgeskov i de centrale dele af om-

rådet, og vegetationen her består af typiske plantearter for bøgeskov på mor-

bund. På arealerne med ung birkeskov samt det forholdsvis nyplantede areal 

med løv- og nåletræer i den østligste del af området består vegetationen i 

overvejende grad af planter fra overdrev og hede. I den centrale del af områ-

det er der fåtalligt fundet de ualmindelige arter smuk perikon og liden vinter-

grøn på overgangen mellem løv- og nåleskov. 

 

Sumpskov 

Der er mosearealer med sumpskov på det meste af den vestlige og skrånende 

del af området ned mod Gjern Å. Den høje grundvandstand på disse arealer og 

forekomsten af de mange steder med væld, sumpkilder og kildebække gør, at 

der her findes mange forskellige fugtige og våde naturtyper. Her findes såle-

des forskellige typer af sumpskov bestående af rød-el, ask og birk samt våde 

sump- og vældarealer med bl.a. starsump og hængesæk. Det omfatter en 

række værdifulde og artsrige plantesamfund, og bl.a. findes EU-naturtypen 

”Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld”. Stedvis er der også bevoks-

ninger af birk og tørvemosser med EU-naturtypen ”skovbevokset tørvemose”.  

 

Der er fundet en del ualmindelige plantearter på arealerne med sumpskov, 

skovmose og væld. Det omfatter således kær-mangeløv og almindelig kam-

bregne, som begge vokser på arealet med den store sumpkilde i den nordlig-

ste del af området. Desuden findes fåtalligt og spredt i sumpskoven ualminde-

lige arter som hulkravet kodriver, mose-troldurt, hirse-star, langakset star og 

trindstænglet star. På nogle få arealer med en våd tørvebund, som er sur og 

næringsfattig, og som har en vis karakter af hedemose eller højmose, findes 

også fåtalligt de ualmindelige arter smalbladet kæruld, tue-kæruld, stjerne-

star, klokkelyng, rosmarinlyng og pors.  

 

Hede 

Det omfatter specielt en hedebakke i den nordlige del af området, som især 

består af de to typer af hede, dværgbuskhede samt lav- og moshede. Her fin-

des således de karakteristiske dværgbuske, hedelyng, tyttebær, revling og 

blåbær samt mere spredt de ualmindelige arter klokkelyng, rosmarinlyng, en-

gelsk visse og smalbladet timian. Herudover findes nogle få planter af den 
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ualmindelige art lav skorsoner. På mange af de lysåbne arealer med nåletræer 

findes ofte småbevoksninger af de fire førstnævnte karakteristiske dværgbu-

ske. Desuden findes der enkelte græsmark- og overdrevsarealer med en hede-

lignende vegetation i området, men som er uden ualmindelige plantearter. 

 

Vandområder  

Vegetationen er mest artsrig i sø A, hvor der ud over udstrakte bevoksninger 

af tørvemosser findes en række typiske bredzonearter for den næringsfattige 

og sure sø, hvilket blandt andet omfatter arter som næb-star, grå-star, stjer-

ne-star, liden siv, smalbladet kæruld, hunde-hvene og blåtop. Af ualmindelige 

arter er fundet nogle få bevoksninger af den insektædende plante, rundbladet 

soldug, på hængesækken af tørvemosser i den midterste del af søen. Den 

træbeskyggede sø B rummer ingen undervandsplanter og kun enkelte bredzo-

neplanter i form af blåtop og hunde-hvene.  

 

Kildebækkene  

Vegetationen i kildebækkene omfatter få arter af vandplanter, men nogle ste-

der en del bevoksninger af mosser. Af ualmindelige arter fandtes enkelte ste-

der bevoksninger af stor vandarve. Bredzonen langs alle kildebækkene er der-

imod groet til med typiske plantearter fra sumpskov- og kildevældsarealer. 

Det omfatter blandt andet typiske arter som almindelig milturt, småbladet 

milturt, krybende læbeløs, eng-nellikerod, vand-mynte, sump-fladstjerne og 

almindelig mjødurt samt forskellige arter af bregner.  

 

 

  
Rundbladet soldug havde enkelte planter på hængesækken af tørvemosser i den aflange 

sø i Amerika Plantage. Rundbladet soldug er en insektædende plante, der har lange kir-

telhår på bladene. På hvert kirtelhår sidder en klæbrig dråbe, der fungerer som klister, 

når et insekt sætter sig på bladet. Dråben indeholder også fordøjelsesvæske, som oplø-

ser insektets bløddele. Foto: 3. juli 2015. 
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Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 70 arter af mosser, jf. bilag 2. Området er 

artsrigt, da det dels arealmæssigt er stort og dels rummer mange forskellige 

naturtyper. Det er især væsentligt, at der findes store arealer med sumpskov 

og urørt skov, hvor der er mange forskellige fugtige og våde naturtyper. Det 

mest artsrige areal findes således i den nordligste del af området, hvor der er 

et stort kildevældsareal (kildebæk 6), som rummer mere end 25 mosarter.  

  

Der er fundet følgende fem indikatorarter for gammelskov: Kruset silkemos 

(Homalothecium sericeum), slank stammemos (Isothecium myosuroides), ra-

deløv-hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. asplenioides), flad kransemos 

(Neckera complanata) og ulvefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus). Arterne 

er fundet i løvskovsarealerne og i sumpskovene.  

 

A ualmindelige arter er registreret arterne lille hvidmos (Leucobryum junipero-

ideum), nedløbende bryum (Bryum pseudotriquetrum), sylspidset kamsvøb 

(Chiloscyphus coadunatus), forskelligbladet kamsvøb (Chiloscyphus profun-

dus), enbo ribbeløv (Pellia epiphylla), radeløv-hindeblad (Plagiochila asplenioi-

des ssp. asplenioides), lille hindeblad (Plagiochila asplenioides ssp. porelloides) 

og bleg dunmos (Trichocolea tomentella). Det er arter, som især vokser på 

våde arealer med ellesump og kildevæld.  

 

I sumpskoven er der stedvis arealer med bevoksninger af tørvemosser samt i 

hængesækken i den langstrakte sø (sø A). Der er fundet følgende 8 arter af 

tørvemosser: Rødgrenet tørvemos (Sphagnum angustifolium), pjusket tørve-

mos (Sphagnum cuspidatum), brodspids-tørvemos (Sphagnum fallax), frynset 

tørvemos (Sphagnum fimbriatum), stump tørvemos (Sphagnum inundatum), 

almindelig tørvemos (Sphagnum palustre), udspærret tørvemos (Sphagnum 

squarrosum) og trindgrenet tørvemos (Sphagnum teres). 

 

 

 
Kruset silkemos (Homalothecium sericeum) er indikatorart for gammel skov, og vokse-

de på enkelte gamle træstammer i Amerika Plantage. Foto: 29. april 2015. 
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Udspærret tørvemos (Sphagnum squarrosum) var hyppig i hængesækken i den lang-

strakte sø i Amerika Plantage. Foto: 12. juni 2015. 

 

 

 

Rødgrenet tørvemos (Sphagnum angustifolium) fandtes et enkelt sted i sumpskoven i 

Amerika Plantage. Foto: 9. november 2015. 
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 129 arter af svampe i Amerika Plantage, bi-

lag 3. Det omfatter karakteristiske arter for gammel nåle- og løvskov samt en 

lang række svampearter, som er typiske for andre naturtyper som bl.a. sump-

skov, mose, overdrev og hede. Især er der mange karakteristiske arter for 

sumpskov. Samlet set har området en stor artsrigdom af svampe.  

 

Af vedboende svampe er der registreret mange arter. I det følgende er nævnt 

de indikatorarter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Østre Kejlstrup. Gammel 

løv- og nåleskov har ofte mange af disse vednedbrydende svampearter. Det 

omfatter følgende syv arter: 

 

Rødmende læderporesvamp og elle-spejlporesvamp er begge fundet på en del 

døde træer og træstubbe af rød-el i sumpskoven i den nordvestlige del af om-

rådet. Flad lakporesvamp er også fundet her med enkelte svampe på gamle 

træstød af løvtræer. Tøndersvamp er fundet forholdsvis almindelig i sumpsko-

ven og birkeskoven på døde og gamle træer af birk. Det var den mest almin-

delige af de træboende svampe. 

 

Randbæltet hovporesvamp registreredes i sumpskoven på gamle og døde løv-

træer samt på døde nåletræsstammer. Stiv ruslædersvamp fandtes spredt på 

især gamle egetræstød i den nordlige del af området. Birkeporesvamp er fun-

det almindelig både i sumpskoven og birkeskoven på gamle og døde birketræ-

er. Herudover registreredes spredt en række andre indikatorarter for gammel-

skov, bl.a. porcelænshat, punkstokket indigo-rørhat og skorpe-ildporesvamp.   

   

Laver  

Ved undersøgelsen er der fundet 33 arter af laver i Amerika Plantage, bilag 4. 

Det omfatter en række typiske arter for gammel nåle- og løvskov, sumpskov 

og hede. Der er således en forholdsvis stor artsrigdom. Af de registrerede ar-

ter er tre rødlistet og to er ualmindelige. Det omfatter følgende fem arter: 

 

Kruset skjoldlav (Peltigera praetextata) 

Den er fundet enkelte steder, hvor der er sandet morbund, mosbevoksninger 

og skov. Arten er sjælden herhjemme og med på rødlisten som ”sårbar”. 

 

Tynd skjoldlav (Peltigera membranacea) 

Tynd skjoldlav er registreret et enkelt sted på sandet og skovbevokset mor-

bund. Arten er ret sjælden og er med på rødlisten som ”næsten truet”.  

 

Kølle-skållav (Melanohalea exasperata) 

Arten fandtes på enkelte egetræer i den vestlige del af området. Den er relativ 

sjælden og på rødlisten som ”næsten truet”. 

 

Bleggrøn bægerlav (Cladonia fimbriata) 

Arten voksede på sandet morbund på hedebakken i den nordvestlige del af 

området. Arten er ualmindelig på landsplan. 

 

Hunde-skjoldlav (Peltigera canina) 

Den er fundet spredt i området på sandede og lysåbne steder. Arten er for-

holdsvis ualmindelig på landsplan. 
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Ege-labyrintsvamp fandtes fåtalligt i den nordvestlige del af Amerika Plantage, hvor der 

er gamle træer og stød af egetræer i løv- og sumpskoven. Arten vokser både på leven-

de og dødt ved af eg. Den har lange labyrintiske porer med et spektakulært udseende, 

og det er sjældent med så mange taglagte frugtlegemer.  Foto: 10. december 2015.  

 

 

 
Randbæltet hovporesvamp er en flerårig svamp, og her er det to ældre eksemplarer i 

Amerika Plantage på en gammel og død træstamme af rødgran, som er dens hyppigste 

værtstræ. Den kan dog også vokse på gamle bøg, el og birk. Arten er således en typisk 

indikator for gammel nåle- eller løvskov. Foto: 7. august 2015.   
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14.3 Dyrelivet 

 

Fugle  

Der blev registreret 57 ynglefuglearter i området, jf. bilag 5. Størstedelen af 

området består af nåletræsplantage, men der findes også betydelige arealer 

med sumpskov og enkelte steder med løvskov. Desuden er der arealer med 

blandingsskov samt et enkelt åbent areal efter fældning af nåletræer. Der fin-

des således især skovfuglearter, men også arter der er knyttet til mere åbent 

land med buskads og enkelte træer. Især var arealerne med sumpskov et godt 

fouragerings- og ynglested for mange af småfuglearterne samt spætter. 

 

Af sjældne ynglefugle registreredes spurvehøg, skovhornugle, sortspætte, rød-

rygget tornskade og ravn samt af ualmindelige ynglefugle fandtes bynkefugl, 

lille gråsisken og lille korsnæb. 

 

Spurvehøg   

Spurvehøg havde et enkelt par i den centrale del af skovområdet, hvor den 

ynglede i en gammel kragerede i et fyrretræ. Parret havde ynglesucces, idet 

der midt på sommeren observeredes to udfløjne ungfugle.  

 

Skovhornugle  

Skovhornugle hørtes flere gange i den centrale del af skovområdet, hvor der 

voksede nåletræer. Selve reden blev dog ikke fundet. Først på sommeren hør-

tes ungfugle af skovhornugle i området.    

 

Sortspætte  

Sortspætte ynglede med et enkelt par, der havde deres ynglehule i et gam-

melt bøgetræ i den nordlige del af området. Midt på sommeren observeredes 

en ungfugl, som formentlig stammede fra dette ynglepar.  

 

Rødrygget tornskade 

Rødrygget tornskade havde et enkelt ynglepar, som ynglede i den sydvestlige 

del af området ved det åbne areal, hvor der var fældet nåletræer og plantet 

nye unge fyrretræer. Her observeredes en enkelt ungfugl i sensommeren.   

 

Ravn 

Ravn ynglede med et enkelt par i den vestlige del af området. Parret observe-

redes enkelte gange først på foråret, men opgav tilsyneladende ret hurtigt at 

yngle, og fuglene sås derefter kun sporadisk resten af året. 

 

Ualmindelige arter 

Af ualmindelige arter ynglede bynkefugl med et enkelt par på det åbne areal i 

den sydvestlige del af området, hvor der var fældet træer. Lille gråsisken regi-

streredes med tre ynglepar i en løs koloni i sumpskoven ned mod Gjern Å. Lille 

korsnæb havde fire ynglepar i høje grantræer spredt i området.  

 

Grønspætte registreredes en del gange i området, hvor den især fouragerede 

på steder med sumpskov i den nordlige del af området ved Gjern Ådalen. Des-

uden bar gamle træstød og myretuer af rød skovmyre også præg af, at arten 

sammen med sortspætte jævnligt fouragerede i området. Der blev ikke fundet 

noget ynglested, og grønspætte ynglede formentlig ikke i undersøgelsesområ-

det, men sandsynligvis i nærheden. Desuden var der ret mange par af stor 
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flagspætte i området, især i sumpskovene hvor der var mange gamle spætte-

huller. Disse huller blev blandt andet benyttes af hulerugende småfuglearter 

samt som rastested for flagermus. 

 

Pattedyr  

Der blev registreret 25 arter af pattedyr i Amerika Plantage, bilag 6. Det om-

fattede blandt andet 7 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det føl-

gende afsnit. Herudover blev der af ualmindelige arter observeret brud, lækat, 

mink, grævling og krondyr. 

 

Brud 

Brud observeredes to steder i området, dels i sumpskoven ned mod Gjern Å 

og dels i den vestlige del, hvor der er blandskov. Da brud er et lille mårdyr, 

der har en ubemærket levevis, kan det være svært at vurdere dens status i 

området, men den er formentlig ikke ualmindelig på arealerne med sumpskov. 

 

Lækat  

Lækat sås en enkelt gang i sumpskoven ned mod Gjern Å, og den fandtes nok 

kun fåtalligt i området, idet hannen hævder et ret stort territorie over for an-

dre artsfæller. Sumpskoven med de mange naturtyper med tæt urtevegetation 

samt fugtige arealer giver arten gode levemuligheder. 

 

Mink 

Der blev observeret en enkelt mink i den nordvestlige del af området, hvor der 

er sumpskov ned mod Gjern Å. Det drejede sig formentlig om et individ, der 

var undsluppet fra en minkfarm, da den ikke blev registreret sidenhen, og de 

fritlevende mink primært er knyttet til vandområder.  

 

Grævling 

Ud over en grævlingehule fandtes der flere steder spor af grævling i området, 

hvor den formentlig ikke er ualmindelig. Sporene fandtes især i den nordvest-

lige del ned mod Gjern Ådalen, hvis blanding af eng og skov hører til artens 

foretrukne levested. Arten sås ikke, da den er nataktiv. 

 

Krondyr 

Krondyr observeredes enkelte gange i området med flokke af hunner og kalve 

samt en enlig han. Det drejede sig om individer, som enten var på gennem-

vandring eller en del af bestanden i skovene i og nær Gjern Bakker. Kronhjor-

tebestanden i Midtjylland har været i fremgang de seneste tiår. 

 

I øvrigt blev der spredt i området observeret individer af hare, som er på den 

danske rødliste. Vurderet ud fra de mange iagtagelser af arten er den tilsyne-

ladende ret almindelig i området, og den forekommer ikke at være truet. Det 

gælder også for skovarealerne i Gjern Bakker og det omgivende agerlandskab.  

 

Flagermus  

I Amerika Plantage blev der registreret 7 arter af flagermus, og i tabel 30 er 

anført antallet af registreringer af de enkelte arter. 
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Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Dværgflagermus 267 946 1213 84,4 

Brunflagermus 18 132 150 10,4 

Troldflagermus 6 11 17 1,2 

Damflagermus 8 5 13 0,9 

Langøret flagermus 2 7 9 0,6 

Vandflagermus 3 5 8 0,6 

Brandts flagermus 6 2 8 0,6 

Ubestemt 10 9 19 1,3 

Total 320 1117 1437 100 

  

Tabel 30. 

Flagermusarter registreret i området Amerika Plantage om sommeren (juli/august) og 

efteråret (september) 2015.  

 

Amerika Plantage er artsrig med 7 flagermusarter. Alle arterne blev både regi-

streret om sommeren i ynglesæsonen samt om efteråret, når ungerne var ud-

fløjne. Af sjældne arter blev registreret nogle få eksemplarer af Brandts fla-

germus, der er på den danske rødliste. Desuden registreredes fåtalligt langøret 

flagermus, som er en ualmindelig art. Begge arter har sommerraste- og yngle-

steder i skov og i bygninger, mens overvintringen især sker i bygninger. De få 

registreringer tyder på, at ingen af de to arter havde ynglekolonier i skoven, 

men i nærliggende bygninger eller huse. 

 

Den almindeligste art var dværgflagermus, der blev registreret med en del in-

divider lige før solnedgang, og dette tyder på, at der var en eller flere yngleko-

lonier af denne art i skoven. Desuden var der sandsynligvis en lille ynglekoloni 

af brunflagermus. Der var mange spættehuller i sumpskovene ned mod Gjern 

Å, og nogle af disse kan være benyttet som raste- og ynglested både for 

dværgflagermus og brunflagermus. De øvrige arter forekom ikke at have no-

gen ynglekolonier i området, men kan godt have haft sommerrastesteder.  

 

Der var flest jagende flagermus hen over de skrånende arealer med sump-

skov, og som forekom at være gode jagtarealer med en del insekter. Generelt 

forekom der at være ret mange jagtsteder for flagermusene langs de mange 

skovbryn, skovveje og åbne arealer. Sidstnævnte omfattede blandt andet det 

fældede skovareal i den centrale del af området, de åbne arealer ved gen-

brugspladsen, det langstrakte vandområde før skrænten ned mod Gjern Å 

samt skovarealer beplantet med lave træer. Skovvejene i området er også vig-

tige ledelinjer for flagermusene.     

     

Padder  

Der blev registreret tre ynglende paddearter i området med Amerika Plantage: 

butsnudet frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander.  

 

Butsnudet frø 

Butsnudet frø ynglede fåtalligt i det langstrakte vandområde i midten af områ-

det og i det lille vandområde i den vestligste del af området. Desuden ynglede 

arten ret almindeligt i flere af de små vandområder, som findes en hel del ste-

der på arealerne med sumpskov. Efter yngletiden observeredes en del voksne 

individer, som rastede og fouragerede i den nordvestlige del af undersøgelses-
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området, især i sumpskoven. Ynglebestanden af butsnudet frø er formentlig 

kun moderat stor, men der vandrer måske en del individer til fra Gjern Ådal.  

 

Lille vandsalamander 

Lille vandsalamander ynglede fåtalligt i vandområdet i den centrale del af om-

rådet, hvor der kun blev registreret to voksne individer og nogle få larver. 

Vandområdet er muligvis for surt til at være en god ynglelokalitet. Desuden 

ynglede arten meget fåtalligt i nogle af vandansamlingerne i sumpskovsarea-

lerne i den nordvestlige del af området. Her fandtes uden for yngletiden enkel-

te rastende voksne individer, herunder i rådnende stammer og stubbe.   

 

Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander ynglede meget fåtalligt i vandområdet i den centrale del 

af området, hvor den kun blev registreret med to larver. Ligesom for den 

ovennævnte art er vandområdet formentlig for surt til at være en god ynglelo-

kalitet for stor vandsalamander. I øvrigt blev der fundet et enkelt rastende in-

divid af stor vandsalamander under en af de væltede og rådnende birkestam-

mer i sumpskovsarealet. Arten er formentlig meget fåtallig i hele området.        

 

 

 
Butsnudet frø ynglede med en del individer i den nordvestlige del af Amerika Plantage. 

Den var ikke særlig talrigt ynglende i den aflange sø, men havde en del ynglepar i nogle 

af de små vandområder i sumpskoven, som var skabt på grund af udsivende grundvand 

og tilstedeværelsen af sumpkilder. Om sommeren og efteråret opholdt der sig ret man-

ge rastende og fouragerende individer af butsnudet frø i sumpskovsområdet, hvor de 

formentlig havde gode fødeforhold. Foto: 29. april 2015. 
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Krybdyr 

Der blev registreret følgende fire krybdyrarter i området med Amerika Planta-

ge: almindeligt firben, snog, stålorm og hugorm. 

 

Almindeligt firben 

Der observeredes en del individer af almindeligt firben spredt i hele området, 

hvor arten som helhed formentlig er forholdsvis almindelig. De fleste iagtagel-

ser var langs skovbryn og på overgange mellem træbevoksninger og åbne 

arealer, som er artens foretrukne levested, idet den i relation til varme har 

mulighed for at veksle mellem skygge og sol. Da den er levendefødende stiller 

den heller ikke nogen specielle krav til æglægningssted.  

 

Snog   

Snog observeredes med tre forskellige individer på arealerne med sumpskov i 

den nordvestlige del af området, hvor de formentlig var på jagt efter bytte i 

form af frøer, firben, mus mv. Samme sted sås først på sommeren en tyk hun 

med æg, som lå og solbadede på en træstub. Snogen er tilsyneladende ikke 

ualmindelig i denne del af området, idet der formentlig kommer en del snoge 

op fra Gjern Ådal for at fouragere i sumpskovene. Desuden er der steder med 

bunker af plantedele, hvor snogen vil kunne lægge sine æg.    

 

Stålorm 

Stålorm registreredes kun en enkelt gang i sumpskoven under en rådnende 

træstamme, hvor den havde gemt sig. Artens status i området er svær at vur-

dere, da den mest er aktiv om natten og har en skjult levevis. Bedømt ud fra 

denne ene registrering er stålorm kun fåtallig i området, men den kan sagtens 

være spredt eller ret almindelig i arealerne med sumpskov, hvor leveforholde-

ne forekommer at være ret gode for arten. 

 

Hugorm 

Hugorm observeredes om foråret en enkelt gang med en han i sumpskoven 

samt med en hun på det lysåbne areal i den vestlige del af området. Arten fø-

rer en ret skjult tilværelse og skifter opholdssted i løbet af sæsonen. Dens sta-

tus er derfor vanskelig at bedømme, men den findes nok spredt over hele om-

rådet, hvor den formentlig ikke er særlig hyppig.  

 

Vandinsekter  

Vandløb 

Der er undersøgt syv vandløb i området, jf. figur 28. Vandløbene 1-6 er alle 

kildebække, hvoraf de fem første er små kildebække med et godt fald ned 

gennem den store sumpskov, mens den sjette er en lidt større kildebæk med 

et godt fald gennem løv- og nåleskov. Den begynder som en stor sumpkilde, 

mens de fem andre små kildebække dannes ved, at der siver grundvand ud fra 

skrænten og de fugtige arealer i sumpskoven. Vandløb 7 er en lille bæk, som 

løber gennem sumpskov med hovedsagelig elletræer.    

 

De syv vandløb har tilsammen et artsrigt smådyrsliv, idet der er registreret 93 

arter/grupper af smådyr. Der er fundet fra 34 til 81 arter/grupper i de enkelte 

vandløb, jf. bilag 7. Den største af kildebækkene (vandløb 6), er den mest 

artsrige som følge af gode varierede fysiske forhold med en sandet, gruset og 

stenet vandløbsbund, mens de øvrige kildebække har en sandet og gruset 

bund. Smådyrslivet er varieret med mange forskellige grupper af vandinsek-
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ter. Der er fundet mange rentvandsarter, idet alle kildebække har rent vand, 

men der er også en god vandkvalitet i bækken syd for skoven. 

  

Der er registreret mange ualmindelige og sjældne arter, idet 25 arter er ual-

mindelige og 9 arter er sjældne eller ret sjældne på landsplan. Det omfatter 

især mange af arterne af slørvinger, vårfluer, vandbiller og sommerfuglemyg. 

Af de 9 registrerede slørvingearter er der således på landsplan 6 af arterne, 

som er ualmindelige og 2 af arterne, som er sjældne. De sidstnævnte omfatter 

Nemoura dubitans, der fundet i to af kildebækkene og Leuctra digitata, der er 

fundet i alle kildebækkene. De ualmindelige arter omfatter Amphinemura 

standfussi, Nemurella picteti, Nemoura avicularis, Leuctra hippopus og Leuctra 

nigra, der er fundet i alle syv vandløb. 

 

Af de 16 registrerede arter af vårfluer er på landsplan de 7 af arterne ualmin-

delige, mens 4 er sjældne. De fire sidstnævnte omfatter Agapetus fuscipes, 

der er fundet i et enkelt vandløb, Wormaldia occipitalis, der er fundet i en en-

kelt kildebæk, Berea pullata, der er fundet i to kildebække og Crunoecia irrora-

ta, der er fundet i fire kildebække. De ualmindelige arter omfatter Rhyacophila 

fasciata, Lype reducta, Tinodes pallidus, Beraeodes minutus, Sericostoma per-

sonatum, Silo pallipes og Potamophylax nigricornis. Med hensyn til vandbiller 

er vandkæren Hydraena nigrita og klobillen Limnius volckmari, der begge er 

fundet i et enkelt vandløb, ret sjældne på landsplan, mens vandkæren Hydra-

ena gracilis og Elodes marginata er ualmindelige.   

 

I selve kildeområderne er der fundet 4 arter af sommerfuglemyg, hvoraf Peri-

coma fallax er sjælden på landsplan, og er fundet i fire vandløb, mens Berde-

niella freyi og Ulomyia fuliginosa er ualmindelige. Desuden er der af ualminde-

ligere arter registreret fimreormen Dugesia gonocephala, børsteormen Stylod-

rilus heringianus, stankelbenet Pedicia rivosa, glansmyggen Ptychoptera lacus-

tris, kvægmyggen Eusimulium costatum, thaumaleamyggen Thaumalea 

testacea, dansemyggene Metriocnemus fuscipes og Parametriocnemus stylatus 

samt huesneglen Ancylus fluviatilis. 

 

Vandområder     

Det lille og stærkt skyggede vandområde i den sydlige del af Amerika Plantage 

(sø D) havde ikke nogen særlig artsrigt smådyrsliv, mens der var et mere 

artsrigt smådyrsliv i den aflange sø i den centrale del af området (sø A), hvor 

der blev fundet 34 arter af arter/grupper af smådyr, jf. bilag 8. Det omfattede 

især arter af vandinsekter, som lever i surt og næringsfattigt vand. Desuden 

fandtes 72 arter/grupper af smådyr i vandområderne i sumpskoven. 

 

Der blev især registreret en del arter af vandnymfer og guldsmede, og enkelte 

af disse arter er ualmindelige på landsplan. Det omfatter spyd-vandnymfe, 

sort hedelibel, blodrød hedelibel og lille kærguldsmed. Desuden blev der fun-

det de ualmindelige billearter, vandtræderen Haliplus flavicollis og vandkalven 

Rhantus suturellus. Endvidere registreredes stankelbenet Phalacrocera replica-

ta, hvis larve lever på tørvemosser samt vandedderkop (Argyroneta aquatica), 

der begge er forholdsvis ualmindelige. Herudover registreredes en del af de 

ualmindelige arter af vandinsekter, som blev fundet i kildebækkene eller i de 

små vandområder, som findes i sumpskoven som følge af udsivning af grund-

vand. Det omfattede især arter af slørvinger, vårfluer, biller, myg og fluer.   
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Vårfluen Agapetus fuscipes er en forholdsvis sjælden art, der lever i rene kildebække 

med sten på bunden. Her bygger larven et hus af sandskorn, som sidder fast på sten, 

og for hver hudskifte må larven bygge et nyt hus. Arten var almindelig i den største kil-

debæk i Amerika Plantage (vandløb 6). Foto: 7. maj 2015. 

 

 

 
Rød vandnymfe var almindelig i den langstrakte og sure sø i Amerika Plantage (sø A).  I 

forbindelse med parringen griber hannen ved hjælp af bagkropsvedhængene fat om det 

forreste brystled hos hunnen. Arten er den eneste vandnymfe med rød bagkrop, og den 

er forholdsvis udbredt herhjemme. Foto: 12. juni 2015 
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Landinsekter  

Der er store naturarealer og en del naturtyper i Amerika Plantage, og der fin-

des derfor også mange forskellige insektgrupper. Detaljerede undersøgelser vil 

sandsynligvis vise, at der findes en ret artsrig insektfauna i området som hel-

hed. I det følgende er kort nævnt en række karakteristiske og ualmindelige ar-

ter inden for grupperne sommerfugle og biller, som blev observeret i forbin-

delse med nærværende undersøgelse. 

 

Sommerfugle     

Der blev registreret 2 rødlistede dagsommerfuglearter på arealet i den østlig-

ste del af området, hvor der er overdrev, hede og ung løvblandingsskov. Det 

omfattede fåtalligt dukatsommerfugl, som har almindelig syre og rødknæ som 

foderplanter for larverne og okkergul pletvinge, der har planter af lancet-

vejbred som foretrukken foderplante. Den førstnævnte er med på rødlisten 

som ”næsten truet” og den sidstnævnte som ”sårbar”.    

 

Ud over de to rødlistede dagsommerfuglearter blev der observeret mange an-

dre arter i Amerika Plantage, hvilket omfattede følgende: stregbredpande, 

skråstregbredpande, aurora, stor kålsommerfugl, lille kålsommerfugl, grønåret 

kålsommerfugl, citronsommerfugl, lille ildfugl, almindelig blåfugl, skovblåfugl, 

dagpåfugleøje, nældens takvinge, græsrandøje, engrandøje og okkergul rand-

øje. Nogle af disse arter ynglede i området.     

 

Biller   

Ved undersøgelsen er der registreret mange arter af biller, og især er der fun-

det en del arter af gruppen løbebiller. Af ualmindelige løbebiller observeredes 

enkelte individer af grøn sandspringer og brun sandspringer på soleksponere 

sandarealer. Herudover observeredes en række andre arter, der er knyttet til 

forskellige naturtyper fra tør sandbund til fugtig skovbund. Det omfatter bl.a. 

guldpletløber, bronzeløber, skovfladløber, ovalløber, skovløber, violetrandet 

løber, fireplettet barkløber, børsteløber og kratløber. De fleste af skovløbebil-

lerne er nataktive, og de ses derfor sjældent i dagstimerne.  

 

Desuden er der fundet en lang række billearter inden for bl.a. grupperne 

skarnbasser, torbister, pragtbiller, blødvinger, bladbiller, snudebiller, smælde-

re, borebiller, træbukke og barkbiller. Larverne af de fire sidstnævnte grupper 

er knyttet til gamle og rådnende træstammer, idet larverne lever af råddent 

ved. Af ualmindelige skarnbasser blev fundet glat skarnbasse og af torbister 

guldbasse, hvoraf sidstnævnte er knyttet til myretuer af rød skovmyre.  

  

Af træbukke blev der i skovområdet fundet granbarkbuk, blankplettet tandbuk, 

båndet tandbuk og fyrretandbuk. Desuden blev der registreret en del arter af 

at blomsterbukke, hvor de voksne insekter suger plantesaft fra blomster. Det 

omfattede blandt andet forholdsvis almindelige arter som rød blomsterbuk, 

sortsømmet blomsterbuk, tobaksfarvet blomsterbuk, firebåndet blomsterbuk 

og sydlig blomsterbuk.  

 

Øvrige smådyr 

Der observeredes en lang række arter af andre smådyr end insekter, og især 

var der mange arter af edderkopper. Af disse fandtes bl.a. smaragdedderkop, 

der er ualmindelig på landsplan, ved den store sø med hængesæk.    
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14.4 Samlet vurdering og naturpleje  

 

Naturværdi 

Naturtyper 

Amerika Plantage er et værdifuldt naturområde, da det omfatter et stort sam-

menhængende skovområde, og det har store urørte arealer med sumpskove, 

som rummer mange kildebække. Der er mange forskellige typer af naturarea-

ler, der arealmæssigt mest omfatter tørre naturarealer og i mindre grad våde 

naturarealer. Der findes således naturtyperne nåleskov, løvskov, blandings-

skov, løvblandingsskov, sumpskov, mose, hede, overdrev, søer, vandarealer, 

kildebække og sumpkilder. De mange naturtyper og sammenhængen i områ-

det betyder, at der er mange levesteder for planter og dyr. 

 

Nåleskov 

Hovedparten af området udgøres af nåletræsplantage, som især består af for-

holdsvis gamle rødgran, men der er også arealer med ret gamle bevoksninger 

af forskellige arter af gran, fyr og lærk. Der findes stedvis arealer med gamle 

nåletræsbeplantninger, hvilket især omfatter rødgran, sitka-gran og skov-fyr. 

På de flade arealer, som udgør størstedelen af området, har der været ren-

drift, og bevoksninger af de forskellige nåletræer har derfor arealvis samme 

alder, mens nålebevoksningerne på det bakkede arealer i den nordvestlige del 

ikke har haft rendrift og har en mere varieret aldersstruktur.  

 

De fleste nåletræsbevoksninger på de flade arealer er ret skyggefulde, og 

morbunden er ikke særlig artsrig med hensyn til planter, men er i betydelig 

grad dækket af mosbevoksninger. Fyrretræsbevoksningerne er generelt de 

mest lysåbne og har de fleste plantearter. På de bakkede arealer er nåletræs-

bevoksningerne mere lysåbne, og her findes en mere planterig morbundsvege-

tation. Der er ikke ret mange gamle og rådnende træstammer af nåletræer, 

mens der findes en del rådnende nåletræsstubbe. 

 

Løvskov 

Størstedelen af løvskoven består af plantet birkeskov på de flade arealer, og 

birketræerne er ikke særlig gamle og med samme alder. På skråningen ned 

mod Gjern Ådal findes en del arealer med selvsået birkeskov, hvor træerne 

har forskellig alder. På den øverste del af skrænten findes strækningsvis area-

ler med bøgebevoksninger med træer med forskellig alder, og her findes også 

enkelte egetræer med forskellig alder. Morbunden har de fleste steder med 

løvskov kun et moderat artsrigt planteliv. Der er få gamle og rådnende stam-

mer af løvtræer, men en del rådnende træstubbe.    

 

Sumpskov  

Der er sumpskov på størstedelen af bakkeskrænten ned mod Gjern Ådal. 

Grundvandstanden står generelt højt på skrænten, og der er mange steder 

hvor vandet siver frem, så der er vandområder og sumpkilder. Hovedparten af 

den nordvestlige del af Amerika Plantage består således af våde og bløde mo-

searealer, hvor der er sumpskovstyperne elle-, aske- og birkesump. En del af 

arealerne består også af fugtig løvblandingsskov, som er domineret af birk, og 

på enkelte højtliggende steder findes bevoksninger af nåletræer, især af lærk. 

Desuden findes en lille ellesump i den sydligste del af området. 
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De mange sumpkilder bevirker, at der findes adskillige små kildebække i 

sumpskoven samt våde arealer med kær, star-sumpe og tørvemose. Det om-

fatter en række værdifulde og planterige samfund på fugtig tørvejord, og der 

findes således de to højt prioriterede EU-naturtyper, ”elle- og askeskove ved 

vandløb, søer og væld” og ”skovbevokset tørvemose”. Her findes således 

mange og ualmindelige plantearter for forskellige mose- og kærtyper. På ste-

der med næringsfattig og våd tørvebund findes arealer med karakter af hede-

mose eller højmose med karakteristiske plantearter og tørvemosser. 

       

Hede 

I den nordlige del af Amerika Plantage findes en hedebakke, som har hedens 

karakteristiske dværgbuske med hedelyng, revling, tyttebær og blåbær samt 

lidt egekrat. Her findes også hedens typiske træer i form af ene, tørst og al-

mindelig røn. Hedearealet rummer både værdifulde plantesamfund og plante-

arter, men dele af arealet trænger til at blive mere åbent ved fjernelse af tæt 

trævækst. Det gælder især de øverste bakkeskrænter. Med års mellemrum fo-

retages der da også en fældning af træer på den øverste del af bakken, så den 

storslåede udsigt til Gjern Bakker kan bevares. I øvrigt findes der stedvis i om-

rådet mindre arealer med hedens dværgbuske og typiske planter.     

 

Vandløb 

De mange sumpkilder og små kildebække i sumpskoven gør dette område til 

en værdifuld vandløbslokalitet, idet kildebækkene har rent vand og rummer et 

artsrigt smådyrsliv med mange ualmindelige og sjældne rentvandsinsekter. 

Nordøst for sumpskoven ligger et stort sumpkildeareal i en skovslugt og en 

kildebæk (nr. 6), som rummer et smådyrsliv med et stort antal rentvandsarter 

af vandinsekter, hvoraf mange er ualmindelige eller sjældne. Desuden findes 

der i den sydligste del af området en skovbæk med en artsrig rentvandsfauna.   

 

Vandområder 

I den vestlige del af området findes en langstrakt småsø, som har surt og klart 

vand. Størstedelen af søen har hængesæk af tørvemosser, og der findes et 

specielt samfund med en række særlige og ualmindelige plantearter. Samtidig 

er smådyrslivet i søen også specielt med en række karakteristiske og ualmin-

delige arter for denne sure vandnaturtype. Desuden findes et lille og træom-

kranset vandområde i den vestligste del af området, og som har et noget arts-

fattigt plante- og smådyrsliv. I øvrigt findes der mange små vandarealer i 

sumpskoven, og en del af disse har et bevaringsværdigt smådyrsliv.      

         

Plante- og dyrelivet 

De store sammenhængende naturarealer og mange naturtyper i Amerika Plan-

tage giver grundlag for en stor artsrigdom, og ved undersøgelsen er der da 

også fundet et artsrigt plante- og dyreliv med mange naturtypiske arter og en 

del sjældne og ualmindelige arter. Der er således med hensyn til plantelivet 

registreret 335 karplantearter, 71 mosarter, 129svampearter og 33 lavarter, 

hvoraf flere er typiske for gammelskov.  

 

Dyrelivet omfatter også mange arter, idet der er registreret 57 ynglefuglear-

ter, 25 pattedyrarter (herunder 7 flagermusarter), 3 ynglende paddearter, 4 

krybdyrarter, 93 smådyrsarter i kildebække, 81 smådyrsarter i vandområder-

ne samt mange arter af landinsekter og smådyr på land. Langt de fleste plan-

te- og dyrearter er fundet i området med sumpskov og kildebække. 
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Vigtige levesteder for plantearterne 

Af karplanter er fundet en række ualmindelige plantearter, hvoraf de fleste er 

registreret i områderne med sumpskov og hedebakke, men der er også regi-

streret en del arter på steder med løvblandingsskov. For mossernes vedkom-

mende blev hovedparten af arterne og de ualmindelige arter fundet på steder 

med kildevæld, sumpskov, løvblandingsskov, hede samt på gamle løvtræer, 

især bøge- og egetræer. Svampene havde en stor artsrigdom i både nålesko-

ven, løvskoven, sumpskoven og på hedearealet samt for de træboende svam-

pearters vedkommende på dødt ved. Laverne havde flest arter på stammer og 

grene af gamle løvtræer, især egetræerne, samt på heden.  

  

Vigtige levesteder for dyrearterne 

Med hensyn til dyrelivet blev de fleste ynglefuglearter registreret i sumpsko-

ven, løvskoven og løvblandingsskoven, men der var også en del arter i nåle-

skoven. Pattedyrsarterne blev registreret spredt i området bortset fra arterne 

af flagermus, som især blev registreret i skovområdet langs skovbryn og over 

sumpskoven. Desuden er enkelte af de gamle løvtræer raste- og ynglesteder 

for nogle af flagermusarterne. Den langstrakte småsø og de små vandområder 

i sumpskoven er ynglesteder for padderne, mens krybdyrene især fandtes i 

sumpskoven og på hedearealerne. For vandinsekterne er kildebækkene og sø-

en vigtig, og for mange af landinsekterne er sumpskoven af stor betydning.     

 

Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret 7 arter af flagermus samt af padder stor vandsalamander. 

Desuden ynglede rødrygget tornskade, der er omfattet af bilag 1 under EU’s 

fuglebeskyttelsesdirektiv. Af rødlistede pattedyrarter er der registreret Brandts 

flagermus samt hare. Desuden er der af rødlistede arter af landinsekter fundet 

sommerfuglene dukatsommerfugl og okkergul pletvinge.  

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Amerika Plantage har mange forskellige naturarealer, og området har samlet 

set en forholdsvis høj biologisk mangfoldighed, men kun på arealerne med 

sumpskov, løvblandingsskov og løvskov. Undersøgelsen har således vist, at 

der her findes den største biologiske mangfoldighed samt en del ualmindelige 

og sjældne plante- og dyrearter. De vigtigste naturarealer med den højeste 

biodiversitet er følgende: 

 

 Sumpskov med elle-, aske- og birkesump samt mosearealer 

 Løvblandingsskov med døde træstammer, grene, træstød mv. 

 Gammel bøge- og egeskov med døde træstammer, træstød mv. 

 Hedebakke med bevoksninger af dværgbuske, egekrat mv.  

 Kildeområder og kildebække med rentvandsarter af vandinsekter  

 Den aflange småsø samt omkringliggende hedearealer 

 

Amerika Plantage har således en del naturarealer og biotoper, som er vigtige 

for bevarelse af den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse nøgle-

biotoper kan der for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Sumpskov (elle-, aske- og birkesump, dødt ved mv.) 

 Løvblandingsskov (gamle løvtræsarter, dødt ved mv.)  

 Løvskov (gamle bøge- og egetræer, dødt ved mv.) 
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 Hedebakke (lynghede, dværgbuske, egekrat mv.)  

 Gammel og åben nåleskov (gamle nåletræer, dødt ved mv.) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs indre og ydre skovrande) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Redetræer (træer med spættehuller, rovfuglereder mv.) 

 Vandløb (kildeområder, kildebække og skovvandløb) 

 Vandområder (sø samt små vandområder i sumpskoven) 

 

Naturpleje 

Som det fremgår af det ovenfor nævnte har Amerika Plantage et ret stort na-

turpotentiale som følge af, at det er et stort sammenhænde område, og at der 

findes mange naturtyper, hvoraf nogle har en stor biologisk mangfoldighed. En 

stor del af disse naturarealer kan passe sig selv, men for nogle af arealerne er 

det nødvendigt at foretage en eller anden form for naturpleje for at opretholde 

deres nuværende biologiske mangfoldighed og naturværdi eller forbedre den 

nuværende tilstand. Plejen kan bl.a. omfatte følgende: 

 

 I sumpskovene foretages der ikke nogen fældning af træer, og skoven 

får lov til at være urørt, så skovarealerne gradvis får endnu mere præg 

af naturskov med veterantræer. Mange af arealerne i sumpskoven er 

desuden ret sarte og tåler ikke fysisk påvirkning, hvilket bl.a. gælder 

arealer som kildeområder, kildebække, sumpe, hængesæk og højmo-

se. Væltede træer fjernes kun, hvis de ligger på skovstierne. 

 

 I løvblandingsskovene i den nordvestlige del af området foretages der 

ikke nogen fældning af træer, og skovarealerne får lov til at ligge urørt 

hen, så de efterhånden får mere karakter af naturskov. Væltede træer 

fjernes kun, når de ligger på stierne. I den nyplantede løvblandings-

skov i den østligste del af området foretages der heller ikke nogen 

fældning af træer i de kommende år. 

 

 På løvskovsarealer med bøge- og egetræer foretages der ikke nogen 

fældning af gamle træer, og arealerne får lov til i videst omfang at lig-

ge urørt hen. På de tilplantede birkeskovsarealer foretages kun en be-

grænset tynding af birketræer, og i de selvsåede birkeskove på skræn-

terne fjernes kun træer i forbindelse med pleje af arealer med hede, 

mose, højmose mv. Væltede birketræer fjernes kun fra stierne. 

 

 Når arealer med nåleskov er fældet, tilplantes arealerne med løvtræer 

eller en kombination af løv- og nåletræer. På arealerne med gammel 

nåleskov foretages kun plughugst, så der bliver flere lysåbne steder for 

vegetationen, og de gamle væltede træer fjernes kun, hvis de ligger på 

veje og stier. Det er hensigtsmæssigt for den biologiske mangfoldig-

hed, at der kommer flere træruiner af nåletræ. 

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke, så antallet af træruiner og dødt ved øges betydeligt i de forskellige 

skovtyper. I tilfælde af stormfald fjernes træerne kun, hvis de spærrer 

for skovstierne eller der er fare for, at træerne vil vælte ned over stier-

ne. Alle træruiner i form af stammer, grene, rødder og stød får lov til 

at rådne helt op. Det gælder både for løv- og nåletræerne.   
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 På hedebakken i den nordlige del af området fjernes alle nåletræer 

samt høje løvtræer, der bl.a. spærrer for udsigten fra toppen. Desuden 

fjernes alt opvækst af birketræer fra hedeområdet, så den bliver lys-

åben igen, så hedens dværgbuske og typiske vegetation kan brede sig. 

Hedens naturlige træarter som eg, ene, slåen, hvidtjørn, tørst og al-

mindelig røn fjernes kun, hvis bevoksningerne bliver for tætte.    

 

 Der foretages ingen vedligeholdelse af kildebækkene i deres forløb 

gennem sumpskoven og andre skovarealer, da de har et godt fald og 

ikke har noget behov for vedligeholdelse. De er desuden ret skrøbelige 

over for eventuelle indgreb. Der kan foretages vedligeholdelse i forbin-

delse med deres passage af den nederste skovvej og asfaltstien på det 

gamle jernbanespor. Skovbækken i ellesumpen i den sydligste del af 

området har heller ikke behov for nogen vedligeholdelse.   

 

 Den aflange sø med hængesæk med tørvemosser friholdes i de først-

kommende år for oprensning, men der fjernes en del af de skyggende 

buske og træer langs bredden. Der fældes træer omkring den lille sø i 

den vestligste del af området, så den bliver mere lysåben. Desuden bør 

der etableres lavvandede småsøer flere steder, da området er meget 

fattigt på vandområder og helt uden på den flade del.     

 

Ved hjælp af de ovennævnte forslag til pleje kan det forventes, at den biologi-

ske mangfoldighed i Amerika Plantage kan fastholdes og vil blive forøget i de 

kommende år.  

 

 

 
Den aflange og sure sø med hængesæk af tørvemosser (sø A) er ved at gro til med 

birk, pil og lyse-siv langs bredzonen. Søen har en høj naturværdi, og for at sikre og for-

bedre denne, er det nødvendigt at fjerne disse træ- og sivbevoksninger bortset fra en-

kelte af de ældre birketræer. Efter nogle år bør en del af hængesækken også oprenses 

for at sikre et tilstrækkeligt stort vandspejl. Foto: 12. juni 2015 
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15 Gjern Bakker  

15.1 Beskrivelse af området 

 

Afgrænsningen af Gjern Bakker fremgår af figur 30, og naturtyperne i området 

er vist på figur 31 og 32. Området har et areal på ca. 47 hektar. 

 

 
 

Figur 30. 

Afgrænsning af området Gjern Bakker vest for Gjern. Luftfotoet er fra sommeren 2014. 
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Figur 31. 
Naturtyper i området Gjern Bakker vest for Gjern. 
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Figur 32. 

Naturtyper i området Gjern Bakker på et luftfoto fra sommeren 2014. 
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Den vestlige del af området er ret fladt, mens den centrale og østlige del er 

bakket og med slugter. I den vestlige del er der især nåleskovsplantage, men 

der findes også arealer med ung birkeskov og blandingsskov. I den østlige del 

findes arealer med løvskov, som især består af egekrat og i mindre grad af 

bøgeskov. Desuden findes store arealer med nåletræsbevoksninger.  

 

Der findes også store arealer med hede, hvoraf en del er fåregræsset og har 

lav vegetation, mens andre hedearealer er ugræsset og med høj vegetation. 

Endvidere findes et lavbundsareal med hedemose og skovmose med en del 

birketræer. Generelt er jorden næringsfattig og sandet, men der findes også 

arealer med morbund og tørvejord. Området rummer naturtyperne nåleskov, 

løvskov, egekrat, blandingsskov, skovmose, hedemose, hede og overdrev. 

 

Nåleskov    

Nåleskoven i den nordvestlige del af området består især af ret gamle bevoks-

ninger af skov-fyr, og de ældste af træerne er op til 60-70 år gamle. De øvrige 

nåletræsbeplantninger udgøres af moderat gamle grantræer, som hovedsage-

lig er 30-40 år gamle, men som også rummer ældre træer på op til 60-70 år. 

Rødgran er dominerende, men der findes også en del bevoksninger af sitka-

gran samt enkelte bevoksninger af normannsgran og douglasgran. Enkelte 

steder findes bevoksninger med lærk samt et areal med gamle træer af kæm-

pe-thuja i den østlige del af området. 

 

Der er to arealer, hvor nåletræerne nyligt er fældet, og som ligger i henholds-

vis i den centrale og østlige del af området. Begge arealer havde en del stam-

mer, grene og trærødder liggende på jordbunden. I den nordøstlige del af om-

rådet er der en dyb slugt, som er under tilgroning med nåletræer, og her fin-

des også enkelte gamle og høje nåletræer. Nåleskoven findes stort set i to for-

skellige landskabstyper i området, idet den vestlige del vokser på lavbunds-

arealer med drænet mor- og tørvebund, mens den østlige del vokser på tørre 

bakkearealer med sand- og morbund.     

 

Løvskov 

I den centrale del af området findes en langstrakt øst-vest gående bakke-

skrænt, hvor der er egeskov (egekrat) samt en del bøgetræer. Der har tidlige-

re været kreaturgræsning og stævningsdrift på disse bakkearealer. Kreaturer-

nes nedbidning af egetræerne samt afsavning af grene og stammer gennem 

årene har skabt et særligt egekrat, hvor egetræerne ikke er særligt høje og 

har krogede grene (troldeskov), og bøgetræerne nogle steder er flerstammede 

og grener sig fra skovbunden (bøgerøller).  

 

Dette har skabt et veludviklet og særpræget egekrat, hvor der er udstrakte og 

bunddækkende bevoksninger af blåbær samt stedvis med ørnebregner. Denne 

særprægede og værdifulde skovtype findes også på en øst-vestgående bakke 

syd for i den sydligste del af området. Desuden findes skovtypen på en skov-

skrænt nordøst for samt på bakkearealer i den nordøstligste del af området, 

hvor egekrattet er noget spredt med åbne arealer. Jordbunden i egekrattene 

består hovedsagelig af sandet morbund.  

 

I den centrale og østlige del af området findes stedvis bevoksninger med gam-

le træer af eg og bøg, hvoraf de ældste er omkring 100 år gamle. Desuden 

findes der stedvis enkeltstående ege- og bøgetræer. Der er også flere steder i 
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området, hvor der findes arealer med ung birkeskov samt steder med blan-

dingsskov af nåle- og løvtræer. De unge birkeskove findes i den vestligste del 

og på et bakkeareal i den østlige del. På de lavestliggende og mest fugtige 

skovarealer findes en del træer af birk, hvoraf de ældste er op til 70-80 år. 

Blandingsskovene består især af skov-fyr samt forskellige arter af løvtræer, 

hvilket fortrinsvis omfatter eg, bøg og birk.  

 

Skovmose 

I den centrale del af området ligger en fugtig lavning, der består af en næ-

ringsfattig og sur mose, som i varierende grad er groet til med buske og træ-

er. Mosens bundvegetation er domineret af græsset blåtop, men der findes 

også en del bevoksninger af kæruld og tørvemosser. Her findes mange af he-

demosens typiske dværgbuske, herunder bl.a. mose-pors, klokkelyng og tra-

nebær. Trævæksten består hovedsagelig af birk, og flere steder findes den 

højtprioriterede EU-naturtype ”skovbevokset tørvemose” med en del bevoks-

ninger af tørvemosser. 

 

Hede 

Det omfatter en række arealer i den østlige del af området. Hovedparten af 

arealerne er græsset med får og har en lav urtevegetation, mens den øvrige 

del ikke havde græsning i 2015 og havde en høj urtevegetation. Desuden var 

der begyndt at indfinde sig trævegetation på det vestligste areal. På hedearea-

lerne fandtes spredt hedens karakteristiske dværgbuske i form af hedelyng, 

revling og tyttebær. Hedearealerne havde således i højere grad karakter af 

græshede end af dværgbuskhede. Størstedelen af hedearealerne havde derfor 

mest karakter af græshede og græsoverdrev på tør og sandet jord. 

 

 
I Gjern Bakker findes flere arealer med egekrat, som er den mest særprægede naturty-

pe i området. Egetræerne i disse egekrat er for de fleste træers vedkommende ikke 

særlig høje og har krogede grene, så egekrattene har karakter af en slags ”troldeskov”. 

Bundvegetationen er stærkt domineret af dværgbusken blåbær. Foto: 7. august 2015. 
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Det største og mest sammenhængende egekrat i Gjern Bakker findes i den centrale del 

af området, hvor der er en langstrakt øst-vestgående bakkeskrænt. Egekrattet her be-

står mest af gamle og tynde egetræer, som har en meget langsom vækst. Egekrattet 

har morbund, som er helt groet til med dværgbusken blåbær. Foto: 29. april 2014.    

 

 

 
Egetræerne på den langstrakte bakkeskrænt i Gjern Bakker har mange sære stamme-

former med krogede stammer og grene. Der har tidligere været kreaturgræsning og 

stævningsdrift på disse bakkearealer, og kreaturernes nedbidning af træerne samt af-

savning af grene og stammer har skabt de krogede egetræer. Foto: 29. april 2015.   
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De krogede egetræer i Gjern bakker består især af vinter-eg og i mindre grad af almin-

delig eg, der normalt er mest dominerende i den danske natur. Dominansen af vinter-

eg er især en følge af, at arten tidligere er plantet på den sandede mordbund i bakker-

ne. Morbunden giver også gode vækstbetingelser for blåbær. Foto: 7. maj 2015.   

 

 

 
Egekrattene i Gjern bakker er ret lysåbne om foråret og sommeren, så sollyset i bety-

delig grad kan trænge ned til skovbunden. Her vokser både dværgbuske som blåbær, 

hedelyng og tyttebær samt en lang række typiske urter, der er typiske for den sure og 

næringsfattige morbund. Her er der bl.a. et artsrigt insektliv. Foto: 12. juni 2015. 
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I Gjern Bakker er der også arealer med gammel bøgeskov, som vokser på morbund. Ef-

ter løvspring er der ikke ret meget lys, som når ned til skovbunden, og urtevegetatio-

nen her er derfor ikke særlig artsrig i forhold til de mere lysåbne egekrat. Her er det 

bøgeskoven i den østligste del af området. Foto: 5. maj 2015.  

 

 

 
På arealerne med bøgeskov i Gjern Bakker har der tidligere været græsning og stæv-

ningsskov, hvor der er sket afsavning af grene og stammer af bøgetræerne. Dette har 

bevirket, at der flere steder findes bøgetræer, som grener sig med flere stammer fra 

bunden (”bøgerøller”). Det ses i øvrigt, at morbunden er urtefattig. Foto: 7. maj 2015. 
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Den vestlige del af området i Gjern bakker udgøres af et fladt terræn, som især er do-

mineret af gamle bevoksninger af skovfyr. Skoven er forholdsvis lysåben, og der er 

bundbevoksninger af dværgbuske og mindre løvtræer. Terrænet har tidligere været fug-

tige lavbundsarealer og er domineret af græsset blåtop. Foto: 5. maj 2015. 
 

 

 
I den nordøstlige del af området i Gjern Bakker findes en stor slugt, som har karakter af 

lyng- og græshede. Slugten er tilplantet med især nåletræer, og på længere sigt vil 

arealet blive domineret af nåleskov. Da arealet ligger op til et andet hedeareal, bør det 

overvejes, at gøre slugten til et åbent hedeareal. Foto: 7. august 2015.     
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I den østlige del af området i Gjern Bakker findes et fladt terræn, hvor der er overdrev 

og hede. Her findes arealer som har en typisk hedevegetation med dværgbuske af bl.a. 

hedelyng, tyttebær og blåbær, mens andre arealer mere har karakter af overdrev eller 

græshede med stærk dominans af græsset bølget bunke. Foto: 15. august 2015..   

 

 

 

Der er naturpleje på en del af det flade terræn med hede og overdrev i form af slåning 

og græsning med får. En del af området er uden pleje og under tilgroning med græsset 

bølget bunke. Syd for hede- og overdrevsarealerne er der fældet nåletræer, og dette 

areal vil med tiden blive omdannet til hede. Foto: 15. august 2015. 
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I den centrale del af området med Gjern Bakker ligger en næringsfattig og sur mose, 

hvor vegetationen domineres af blåtop, kæruld og pors. Desuden findes der arealer 

med sammenhængende bevoksninger af tørvemosser. Her findes også andre af hede-

mosens arter, bl.a. klokkelyng, rosmarinlyng og tranebær. Foto: 9. november 2015.   

 

 

 

Syd for hedemosen i Gjern Bakker findes en langstrakt bakke, hvor der er et egekrat 

med mange bøgetræer på morbund. Bøgetræerne bærer tydeligt præg af, at der tidlige-

re har været græsning og stævningsdrift, idet der er mange flerstammede bøgetræer, 

som grener sig helt fra bunden (”bøgerøller”). Foto: 23. november 2015.  
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Troldeskovene med de krogede egetræer i Gjern Bakker er en særpræget og værdifuld 

naturtype, som er menneskeskabt som følge af tidligere tiders kreaturgræsning og 

stævningsdrift. En medvirkende årsag til de krogede egetræer er muligvis træernes ge-

netiske forhold eller en stærk vindeksponering. Foto: 9. november 2015.     

 

 

 
Troldeskovene i Gjern Bakker har et artsrigt plante- og dyreliv med mange ualmindelige 

og sjældne arter. Der findes en del gamle og rådnende træstød, som har mange arter af 

bl.a. mosser, svampe, laver og insekter. I en af træstubbene i den største troldeskov 

midt i området bor der også en ”sælsom” skovtrold. Foto: 10. december 2015.  
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15.2 Plantelivet  

 

Planter 

Vegetationen er moderat artsrig, og ved undersøgelsen er der fundet 220 

plantearter, jf. bilag 1. Heraf er 38 arter træer, og 18 arter er buske. Der fin-

des en del værdifulde plantesamfund og mange ualmindelige plantearter. 

 

Nåleskov 

Bundvegetationen i den vestlige del af området bærer præg af, at terrænet er 

ret lavtliggende og områdevis noget fugtig. Vegetationen domineres generelt 

af blåtop og i lidt mindre grad af bølget bunke. Der er også en del bevoksnin-

ger af dværgbuskene hedelyng, tyttebær og blåbær samt af mosser. Herud-

over er vegetationen afhængig af, om nåletræsbevoksningen domineres af fyr, 

gran eller lærk. Af ualmindelige arter findes enkelte planter af almindelig kam-

bregne og liden vintergrøn samt enkelte buske af pors. 

 

I den mellemste og østlige del af området bliver jordbunden i nåleskoven 

gradvis mere tør og sandet i takt med, at terrænet bliver mere bakket i ret-

ningen fra vest mod øst. Her er stadig en udbredt forekomst af dværgbuskene 

hedelyng, tyttebær og blåbær, men bundvegetationen domineres i stigende 

grad af tørbundstålende græsser som bølget bunke, fåresvingel og rød svingel. 

Der er ikke fundet nogen ualmindelige plantearter her. Hvor skovvejen deler 

sig, findes en gammel bevoksning af kæmpe-thuja. Lige nord for er et areal 

med nåleskov fældet i 2015 for at genskabe heden. 

 

Løvskov  

Den langstrakte skrænt med egekrat i den centrale del af området har i højere 

grad karakter af krat end af egeskov, idet tidligere tiders hugst og kreatur-

græsning har skabt lave egetræer med krogede grene. Vinter-eg er domine-

rende, mens stilk-eg kun er fåtalligt forekommende. Desuden er der en del 

flerstammede bøgetræer og en del opvækst af unge bøgetræer. Trævæksten 

omfatter desuden en spredt forekomst af typiske arter som bævreasp, almin-

delig røn, tørst, ene og almindelig gedeblad.  

 

Bundvegetationen domineres af blåbær, men der findes også en del bevoks-

ninger af de øvrige typiske dværgbuske hedelyng, tyttebær og revling. Desu-

den findes karakteristiske arter som bølget bunke, almindelig kohvede, skov-

syre, majblomst, skovstjerne, håret frytle og engelsød, som er typiske på san-

det morjord. I den østlige del af egekrattet er der tætte bevoksninger af ørne-

bregne. Af sjældne arter er fundet enkelte planter af femradet ulvefod samt af 

ualmindelige arter som smuk perikon og engelsk visse.     

 

Trævæksten og urtevegetationen i egekrattet, som ligger på bakken nordvest 

for det ovennævnte, minder en hel del om dette. Det gælder også for egekrat-

tet, som ligger syd for. Her har egekrattet dog en mindre dækkende bundve-

getation, idet der bl.a. er væsentlig mindre bevoksninger af blåbær. Det fjerde 

areal med egekrat i den nordøstlige del af området er ret lysåbent og med en 

ret spredt bundvegetation. I de tre nævnte egekrat er der af ualmindelige ar-

ter fundet engelsk visse og smuk perikon. Desuden er der i det østligste ege-

krat fundet nogle få planter af den sjældne almindelig ulvefod. Generelt har de 

tre egekrat en lidt mindre artsrig vegetation end egekrattet på den langstrakte 
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bakkeskrænt i den midterste del af området, men de rummer alle bevarings-

værdige plantesamfund og plantearter.      

 

Af anden løvskov findes der i den mellemste og østlige del af området stedvis 

mindre arealer med gammel bøgeskov på morbund. Her findes også en del 

ældre egetræer. Urtevegetationen er typisk for denne skovtype og jordbund. I 

den centrale del af området findes desuden løvskov, som består af en blanding 

af ege- og birketræer samt enkelte nåletræer. Bundvegetationen består især 

af dværgbuske samt af græsserne bølget bunke og blåtop. Desuden findes der 

i den vestlige og østlige del af området arealer med forholdsvis unge bevoks-

ninger af birketræer og med en typisk bundvegetation for morbund.       

 

Skovmose 

Skovmosen i den centrale del af området rummer en artsrig og værdifuld ve-

getation, der rummer en lang række typiske og ualmindelige plantearter for 

hedemosen og den skovbevoksede tørvemose. Arealet er i nogen grad groet til 

med tæer og buske, især af dun-birk, krybende pil og pors, men er stadig for-

holdsvis lysåben, så der er en veludviklet bundvegetation af fugtigbundsplan-

ter og tørvemosser på den våde og næringsfattige tørvejord.  

 

Her findes en del bunddækkende bevoksninger af blåtop og kæruld samt af 

dværgbuskene hedelyng, klokkelyng, tyttebær og revling. Af ualmindelige ar-

ter er fundet smalbladet kæruld, tuet kæruld, trindstænglet star, stjerne-star, 

rosmarinlyng, mose-bølle, tranebær, rundbladet soldug og pors. Desuden fin-

des der forholdsvis store og sammenhængende bevoksninger af tørvemosser, 

som rummer mange tørvemosarter. En stor del af skovmosen har EU-

naturtypen ”skovbevokset tørvemose”.   

 

Hede 

Hedearealerne i den østlige del af området består mest af græshede, der er 

domineret af bølget bunke, fløjlsgræs og almindelig hvene. Der findes dog og-

så betydeligere arealer med dværgbuskehede med en del bevoksninger af he-

delyng, tyttebær, revling og blåbær. Vegetationshøjden og tilgroningen med 

buske og træer på hedearealerne er bl.a. afhængig af, om der er græsning el-

ler arealerne har henligget uden drift. 

 

I 2015 var der således fåregræsning på den østlige del, og her var vegetatio-

nen kort, mens der var en høj vegetation på de øvrige hedearealer, hvor der 

ikke var græsning. Den vestlige del var desuden under tilgroning med buske 

og træer, især af birk. Enkelte arealer var domineret af hedens dværgbuske og 

især af hedelyng, men langt størstedelen bestod af typiske græsarter fra 

græsheden. Af ualmindelige arter blev der fundet engelsk visse, håret visse, 

smalbladet timian og lav skorsoner. 
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Almindelig ulvefod er en sporeplante, der formerer sig med sporer, og hvor tilvæksten 

sker ved krybende skud. Den vokser på lysåben mor- og sandbund på heder, og den er 

sjælden på landsplan. Den voksede med enkelte planter i den nordøstlige del af Gjern 

Bakker, hvor der er sandet hede. I øvrigt ses hede-rensdyrlav. Foto: 29. april 2015.  

 

 

 

Blåbær er en dværgbusk med grønne og kantede grene, og som formerer sig med frø 

og underjordiske udløbere. Om foråret har den røde og opblæste blomster. Den vokser 

især på mager jordbund, og i Gjern Bakker er den dominerende i bl.a. egekrattene. Ar-

ten er almindelig i Jylland, men er ellers sjælden i det øvrige land. Foto: 7. maj 2015. 
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Mosser  

Ved undersøgelsen er der fundet 53 arter af mosser, jf. bilag 2. Området er 

forholdsvis artsrigt, da det arealmæssigt er ret stort, og der findes mange na-

turtyper. Det omfatter bl.a. gammel løvskov og nåleskov samt skovmose, og 

disse naturarealer rummer normalt mange mosarter. 

  

Der er fundet følgende fem indikatorarter for gammelskov: Kruset silkemos 

(Homalothecium sericeum), slank stammemos (Isothecium myosuroides), stor 

stammemos (Isothecium alpecuroides), almindelig fladmos (Neckera com-

planata) og ulvefod-kransemos (Rhytidiadelphus loreus). Arterne er fundet 

spredt i området i løvskovarealerne med bøge- og egetræer. Af ualmindelige 

arter er registreret arterne sylspidset kamsvøb (Chiloscyphus coadunatus), 

forskelligbladet kamsvøb (Chiloscyphus profundus) og lille hvidmos (Leucobry-

um juniperoideum). Disse arter er også fundet i løvskovsarealerne. 

 

I skovmosen er der en del bevoksninger af tørvemosser, og her er der fundet 

følgende 8 arter af tørvemosser: Rødgrenet tørvemos (Sphagnum angustifoli-

um), pjusket tørvemos (Sphagnum cuspidatum), brodspids-tørvemos (Sphag-

num fallax), frynset tørvemos (Sphagnum fimbriatum), rød tørvemos (Sphag-

num magellanicum), almindelig tørvemos (Sphagnum palustre), sod-tørvemos 

(Sphagnum papillosum) og spraglet tørvemos (Sphagnum russowii). Skovmo-

sen er således en ret artsrig lokalitet for tørvemosser. 

 

 

 
Skovmosen i den centrale del af Gjern Bakker har store og sammenhængende bevoks-

ninger af tørvemosser, og her er fundet otte arter af tørvemosser. En af disse tørve-

mosser er rød tørvemos (Sphagnum magellanicum), der vokser i sure hede- og højmo-

ser, og som er en ualmindelig art på landsplan. Foto: 9. november 2015.  
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Svampe  

Ved undersøgelsen er der fundet 112 arter af svampe i Gjern Bakker, bilag 3. 

Det omfatter en lang række karakteristiske arter for gammel løv- og nåleskov, 

herunder egekrat og løvblandingsskov. Det omfatter også mange typiske arter 

for andre naturtyper som skovmose, overdrev og hede. Samlet set har områ-

det en stor artsrigdom af svampe.  

 

Der er registreret en del arter af vedboende svampe. I det følgende er nævnt 

de indikatorarter, som bruges i den statslige NOVANA-overvågning af skov-

habitattyper, og som er fundet ved undersøgelsen af Gjern Bakker. Gammel 

løv- og nåleskov har ofte mange af disse vednedbrydende svampearter. Det 

omfatter følgende syv vedboende arter: 

 

Rødmende læderporesvamp og elle-spejlsporesvamp er begge fundet på en-

kelte træer og træstubbe af rød-el i skovmosen og blandingsskoven i den cen-

trale del af området. Flad lakporesvamp er især registreret på en del gamle 

træstød af eg i egekrattene. Tøndersvamp er fundet forholdsvis almindelig i 

området på gamle birk i skovmosen og løvblandingsskov samt på gamle og 

døde træstammer af bøg i løvskovene. 

 

Randbæltet hovporesvamp er registreret på enkelte gamle og døde løvtræer 

samt på en del døde nåletræsstammer. Birkeporesvamp var ret almindelig bå-

de i skovmosen og i birkeskovene på gamle og døde birketræer. Stiv ruslæ-

dersvamp fandtes spredt i egekrattene, både på stammer og gamle træstub-

be. Ud over de nævnte arter er der også fundet en række andre typiske arter 

for gammelskov, hvilket bl.a. omfattede skorpe-ildporesvamp, porcelænshat, 

punkstokket indigo-rørhat, grøn fluesvamp og sommer-rørhat.  

 

Laver  

Ved undersøgelsen er der fundet 44 arter af laver i Amerika Plantage, bilag 4. 

Det omfatter en række typiske arter for gammel nåle- og løvskov, sumpskov, 

overdrev og hede. Der er en ret stor artsrigdom. Af de registrerede arter er to 

rødlistet og fem er ualmindelige. Det omfatter følgende syv arter: 

 

Kruset skjoldlav (Peltigera praetextata) 

Den er fundet nogle få steder, hvor der er sandet morbund og skov. Arten er 

sjælden herhjemme og med på rødlisten som ”sårbar”. 

 

Kølle-skållav (Melanohalea exasperata) 

Arten fandtes på enkelte egetræer i den midterste del af området. Den er rela-

tiv sjælden og på rødlisten som ”næsten truet”. 

 

Bleggrøn bægerlav (Cladonia fimbriata) 

Den voksede spredt i området i egeskovene og på hedearealerne. Arten er 

ualmindelig på landsplan. 

 

By-snosporelav (Scoliciosporum chlorococcum) 

Arten er fundet spredt i området på løvstammer. Arten er ualmindelig på 

landsplan, men er under spredning.  
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Hunde-skjoldlav (Peltigera canina) 

Den er fundet enkelte steder i området på sandede og lysåbne steder. Arten er 

forholdsvis ualmindelig på landsplan. 

 

Småskællet muslingelav (Hypocenomyce scalaris) 

Arten er fundet nogle få steder på træstammer af fyr og birk i den midterste 

del af området. Arten er forholdsvis ualmindelig på landsplan. 

 

Stor grenlav (Ramalina fraxinea)   

Den er registreret på enkelte egetræer i egekrattet midt i området. Arten er 

ualmindelig på landsplan. 

 

 

 
I Gjern Bakker findes ret mange træboende svampearter, men der findes også mange 

arter af svampe, som vokser i den sure og næringsfattige morbund på arealer med 

skov, hede og hedemose. Bl.a. findes der mange arter af skørhatte, og her er det præg-

tig skørhat med sin flotte røde hat. Foto: 9. november 2015.   
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15.3 Dyrelivet  

 

Fugle 

Der blev registreret 53 ynglefuglearter i området, jf. bilag 5. Området domine-

res af skovfuglearter, idet der er store arealer med skov, hvoraf det meste er 

nåleskov, mens en mindre del er løvskov. Desuden findes arealer med bland-

skov og en mose med sumpskov. I den østlige del findes endvidere betydelige-

re arealer med åbent overdrev og hede, hvor der findes fuglearter knyttet til 

det åbne land og arealer med spredt busk- og træbevoksning.   

 

Af forholdsvis sjældne arter ynglede duehøg, skovsneppe, skovhornugle, nat-

ravn og rødrygget tornskade samt af ualmindelige arter bynkefugl, lille gråsi-

sken og lille korsnæb.   

 

Duehøg 

Duehøg registreredes med et enkelt ynglepar i den centrale del af området, 

hvor der er høje og tætte nåle- og løvtræer. Parret havde en ret diskret ad-

færd, og reden blev ikke fundet. Midt på sommeren observeredes en ungfugl i 

området, som formentlig stammede fra dette par.  

 

Skovsneppe 

Skovsneppe havde et par i den østlige del af området, hvor den i aftenskum-

ringen hørtes med sin karakteristiske stemme og flyvende rundt med stive og 

langsomme vingeslag, som den typisk gør på ynglestedet. Det var ikke muligt 

nærmere at lokalisere ynglestedet, som muligvis var i mosearealet.       

 

Skovhornugle 

Skovhornugle havde et enkelt ynglepar i den centrale del af området, hvor der 

er fyrreskov. Her hørtes den flere gange i foråret, men den nærmere placering 

af redestedet blev ikke kendt. Først på sommeren hørtes to udfløjne ungfugle, 

som formentlig stammede fra dette par.   

 

Natravn 

Natravn ynglede i fyrreskoven i den nordvestlige del af området, hvor den hør-

tes med sin karakteristiske snurrende sang om aftenen. Desuden sås den to 

gange i flugt hen over det åbne hedeareal øst for. Selv om arten er knyttet til 

nåleskov, anbringes reden på jorden. Parrets ynglesuccessen blev ikke kendt.   

 

Rødrygget tornskade 

Rødrygget tornskade ynglede med et enkelt par i den nordøstlige del af områ-

det, hvor der er åbne overdrevs- og hedearealer samt en spredt forekomst af 

nåle- og løvtræer. Åbne overdrevsarealer med en spredt forekomst af træer er 

artens foretrukne ynglested. Sidst på sommeren sås en enkelt ungfugl.    

 

Ualmindelige arter 

Af ualmindelige arter havde bynkefugl et enkelt par på de åbne hedearealer i 

den østlige del af området, og parret fik mindst to unger. Gråsisken ynglede 

med tre par i en løs koloni i moseområdet med birketræer i den sydlige del af 

området. Lille korsnæb havde to par på steder med nåletræer.  

 

Grønspætte og sortspætte registreredes flere gange fouragerende i gamle 

træstød og tuer af rød skovmyre, som hører til deres foretrukne fouragerings-
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steder. Der var dog tilsyneladende ikke nogen af de to arter, som ynglede i 

området. Derimod var der en del ynglepar af stor flagspætte, og deres huller 

giver ynglemuligheder for hulerugende småfugle og rastesteder for flagermus.  

 

Pattedyr  

Der blev registreret 24 arter af pattedyr i Gjern Bakker, bilag 6. Det omfattede 

7 arter af flagermus, som er nærmere omtalt i det følgende afsnit. Herudover 

blev der af sjældne arter registreret skovmår, mens der af ualmindelige arter 

blev observeret brud, grævling, krondyr og dådyr. Skovmår er på den danske 

rødliste som ”sårbar”. 

 

Skovmår  

Skovmår blev observeret med et enkelt individ i den vestlige del af området på 

et areal med gammel og åben fyrreskov, som er en af artens foretrukne leve-

steder. Arten er sjælden på landsplan, men har bl.a. mindre bestande i 

Midtjylland, hvor der løv- og nåleskov. 

 

Brud 

Brud registreredes to steder i området. Dels i den nordøstlige del, hvor der er 

hede og løvskov samt dels i den centrale del, hvor der er egekrat. Bedømt ud 

fra de to observationer er arten formentlig ikke ualmindelig i området. Brud 

har en spredt forekomst på landsplan og findes i en del forskellige naturtyper. 

 

Grævling 

Grævling blev registreret med to grævlingegrave og fodspor i området, og der 

forekom at være en del grævlinge, som både fouragerede eller ynglede i om-

rådet bedømt ud fra antallet af spor. 

 

Krondyr 

Krondyr observeredes tre gange i løbet af foråret og sommeren i området, og 

det drejede sig om mindre flokke af hunner og kalve, som var på gennemvan-

dring eller en del af en stationær bestand i Gjern Bakker. Kronhjortebestanden 

i Midtjylland og den øvrige del af landet har været i fremgang de seneste tiår. 

 

Dådyr  

Dådyr registreredes om sommeren med en enkelt han, som var på gennem-

vandring af området, hvor der tilsyneladende ikke er nogen fast dådyrbestand. 

I de seneste år har dådyr været i fremgang i Midtjylland, og der har nu flere 

steder etableret sig dådyrbestande i det midtjyske. 

 

I øvrigt blev der spredt i området observeret en del individer af hare, som er 

på den danske rødliste som ”sårbar”. Vurderet ud fra de mange iagtagelser fo-

rekommer den at være forholdsvis almindelig og ikke at være truet i området 

samt i skovlandskabet med Gjern Bakker.  

 

Flagermus  

I Gjern Bakker blev der registreret 7 arter af flagermus, og i tabel 31 er anført 

antallet af registreringer af de enkelte arter. 
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Flagermusart 
Antal registreringer 

Procent 
Sommer Efterår Total 

Dværgflagermus 486 246 732 89,4 

Brunflagermus 43 20 63 7,7 

Troldflagermus 8 2 10 1,2 

Damflagermus 4 - 4 0,5 

Frynseflagermus 2 - 2 0,2 

Langøret flagermus - 2 2 0,2 

Vandflagermus - 1 1 0,1 

Ubestemt 1 4 5 0,6 

Total 544 275 819 100 

 

Tabel 31. 

Flagermusarter registreret i området Gjern Bakker om sommeren (juli/august) og efter-

året (september) i 2015. 

 

Gjern Bakker er artsrig med 7 flagermusarter, hvoraf de 5 arter blev registre-

ret om sommeren i yngletiden. Om efteråret blev der også registreret 5 arter. 

Af sjældne arter registreredes fåtalligt frynseflagermus, som nok ikke ynglede 

i området som følge af det ringe antal registreringer. Arten er på den danske 

rødliste. Desuden registreredes fåtalligt om efteråret langøret flagermus, som 

er en ualmindelig art på landsplan.  

 

Langt den almindeligste art var dværgflagermus, der om sommeren blev regi-

streret med en del individer lige før solnedgang, som tegn på at der nok var 

en eller flere ynglekolonier af denne art i skovområdet. Der var også tidlige 

udflyvninger af brunflagermus, hvilket tydede på ynglekolonier i undersøgel-

sesområdet. Endvidere var damflagermus tidligt ude at jage, og som kunne 

stamme fra en lille ynglekoloni i området. Troldflagermus kom senere på nat-

ten, og den ynglede formentlig ikke i området.  

 

I området fandtes der stedvis enkelte gamle bøge- og egetræer med hulheder 

og sprækker samt en del spættehuller i både løv- og nåleskovsarealerne. Hul-

hederne i træerne og nogle af spættehullerne kan være benyttet som raste- 

og ynglested for dværgflagermus, brunflagermus og damflagermus. De to øv-

rige sommerarter forekom ikke at have nogen ynglesteder i området, men kan 

eventuelt have haft sommerrastesteder i de nævnte steder.  

 

Der var flest jagende flagermus langs den vest-østgående skovvej, som 

strækker sig gennem området. Denne skovvej var også meget vigtig som le-

delinje for flagermusene i forbindelse med deres flugt frem og tilbage fra de 

øvrige jagtarealer, som især omfattede de lysåbne arealer. Det gjaldt således 

to arealer i den centrale del, hvor der var fældet en del træer og skabt lysåb-

ninger samt langs skovbrynene i den østlige del af området. Her fandtes også 

store åbne hede- og overdrevsarealer, hvor flagermusene fouragerede langs 

skovkanterne. Lysningerne i skovarealerne er således af stor vigtighed for de 

fouragerende flagermus i skovene.   
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Padder  

Der findes ikke nogen vandområder i undersøgelsesområdet, og der ynglede 

ikke nogen paddearter i området. Af rastende padder registreredes enkelte in-

divider af butsnudet frø og lille vandsalamander, der begge er vandret til om-

rådet fra nærliggende ynglesteder. Blandt andet ligger der to nygravede vand-

huller på en mark lige syd for området. Individerne af lille vandsalamander 

blev især fundet i og under rådnende træstammer. 

 

Krybdyr 

Der blev registreret følgende fem krybdyrarter i området med Gjern Bakker: 

almindeligt firben, markfirben, snog, stålorm og hugorm. 

 

Almindeligt firben 

Almindeligt firben observeredes med enkelte individer spredt i hele området, 

hvor arten forekommer at være forholdsvis almindelig, især i den nordøstlige 

del, hvor der er åbne arealer med en del skovbryn. Artens foretrukne levested 

er således steder med overgange mellem træbevoksninger og åbne arealer, 

hvor den kan veksle mellem skygge og sol. 

 

Markfirben 

Markfirben blev registreret i den nordøstligste del af området, hvor der findes 

en række soleksponerede sandskrænter langs et egekrat. Markfirbenet lægger 

æg, som den graver ned i jorden, hvorefter æggene bliver udruget som følge 

af solens opvarmning. Der blev kun observeret en han og en hun på stedet, og 

der var formentlig tale om en ret lille koloni bestående af få dyr.   

 

Snog   

Snog observeredes kun en enkelt gang i den træbevoksede mose i den centra-

le og sydlige del af området. Dette tyder på, at den er fåtallig i det undersøgte 

område, hvor den formentlig kun kommer af og til for at fange frøer, firben, 

mus mv. Der er nok ikke nogen egentlig snogebestand i området, da kun det 

fugtige moseareal hører til et af artens foretrukne levesteder.     

 

Stålorm 

Stålorm registreredes med et enkelt individ i en rådnende træstub samt med 

et enkelt individ under en rådnende træstamme i de centrale dele af området. 

Artens status i området er svær at bedømme, da den mest er nataktiv, men 

bedømt ud fra de to iagtagelser er den formentlig ikke ualmindelig i området i 

betragtning af dens skjulte levevis.  

 

Hugorm 

Hugorm blev observeret med to individer i det store egekrat i den centrale del 

af området samt med et enkelt individ på hedearealerne i den nordøstlige del. 

I betragtning af artens skjulte levevis, og at der i området findes mange vel-

egnede levesteder for hugorm kunne de tre iagtagelser tyde på, at hugormen 

ikke er ualmindelig i området.  
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Vandinsekter  

Der er ikke er nogen vandløb eller vandområder i det undersøgte område af 

Gjern Bakker, og der lever ikke nogen vandinsekter som larver i området bort-

set fra arter af myg, fluer stankelben mv, som kan leve i små skovpytter. Om-

rådet ligger imidlertid ikke ret langt fra Gudenå, og ved undersøgelsen obser-

veredes en del arter af voksne insekter, som var klækket fra vandlevende lar-

ver i åen, og som derefter var søgt over til nærliggende skovarealer i området. 

Det gjaldt især for mange arter af vandnymfer og guldsmede.  

 

Det mest bemærkelsesværdige var, at der sidst på sommeren i området op-

holdt sig mange individer af den sjældne guldsmed grøn kølleguldsmed. Den 

7. august observeredes det således, at der befandt sig 40-50 individer af grøn 

kølleguldsmed på og langs den vestlige del af skovvejen. Arten er fredet og bi-

lag IV-art under habitatdirektivet. Desuden observeredes en del individer af 

blåvinget pragtvandnymfe og blåbåndet pragtvandnymfe. Disse rentvands-

krævende og ualmindelige arter stammer også fra Gudenå. 

  

 

 
Grøn kølleguldsmed er fredet herhjemme og bilag IV-art under EU’s habitatdirektiv, 

dvs. en strengt beskyttet art. Artens larver lever i Gudenåen, der ikke ligger ret langt 

fra det undersøgte område af Gjern Bakker. I sensommeren opholdt der sig mange 

voksne individer af denne art i den vestlige del af området, hvor der er fyrre- og birke-

skov. Især var der en del individer af arten på skovvejen. Foto: 7. august 2015. 
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Landinsekter  

Der findes en artsrig insektfauna i Gjern Bakker, hvor der findes store skov-

arealer, som rummer nåleskov, løvskov og sumpskov. Desuden findes hede- 

og overdrevsarealer samt bare sandflader, som tiltrækker mange insektarter. 

Der er således store sammenhængende naturarealer og en del naturtyper i 

området, og der findes derfor også mange forskellige insektgrupper. I det føl-

gende er kort nævnt en række karakteristiske og ualmindelige arter inden for 

grupperne sommerfugle, biller og myrer, som blev observeret i forbindelse 

med nærværende undersøgelse. 

 

Sommerfugle     

Der blev registreret syv rødlistede dagsommerfuglearter i området, hvoraf de 

fleste blev observeret på arealet i den østligste del af området, hvor der bl.a. 

er overdrev, hede, egekrat, løvblandingsskov og sumpskov. Det omfattede 

markperlemorsommerfugl (moderat truet) og klitperlemorsommerfugl (sår-

bar), som begge har violer som foderplanter for larverne. Desuden omfattede 

det brun pletvinge (moderat truet), der især har kohvede og ærenpris som fo-

derplanter, okkergul pletvinge (sårbar), der har planter af lancet-vejbred som 

foretrukken foderplante. 

 

Desuden omfattede de rødlistede arter dukatsommerfugl (sårbar) og violet-

randet ildfugl (sårbar), som begge har almindelig syre og rødknæ som foder-

planter for larverne samt foranderlig blåfugl (næsten truet), der har hedelyng 

som foderplante. Af andre ualmindelige arter registreredes bl.a. blåhale, som 

udelukkende er knyttet til egetræer, og observeredes i det store egekrat i om-

rådet. Desuden observeredes af andre ualmindelige arter skovblåfugl og sort-

året hvidvinge, der er knyttet til forskellige løvtræer. Herudover observeredes 

et stort antal individer af citronsommerfugl, der er knyttet til tørstetræet. 

 

Ud over de syv rødlistede dagsommerfuglearter blev der observeret mange 

andre sommerfuglearter i Gjern Bakker, hvilket omfattede følgende: streg-

bredpande, skråstregbredpande, stor bredpande, aurora, stor kålsommerfugl, 

lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl, lille ildfugl, almindelig blåfugl, 

dagpåfugleøje, nældens takvinge, græsrandøje, engrandøje og okkergul rand-

øje. Nogle af disse arter ynglede i området.     

 

Biller   

Ved undersøgelsen blev der registreret mange arter af biller, og især blev der 

fundet en del arter af gruppen løbebiller. Af ualmindelige løbebiller observere-

des en del individer af grøn sandspringer og enkelte af brun sandspringer på 

soleksponere sandarealer. Herudover observeredes en række andre arter, der 

er knyttet til forskellige naturtyper fra tør sandbund til fugtig skovbund. Det 

omfattede bl.a. guldpletløber, bronzeløber, ovalløber, skovløber, violetrandet 

løber, fireplettet barkløber, børsteløber og kratløber. De fleste af løbebillerne 

er nataktive, og de ses derfor sjældent i dagstimerne.  

 

Desuden er der fundet en lang række billearter inden mange andre billegrup-

per, hvoraf nogle af grupperne er knyttet til gamle og rådnende træstammer 

eller træstød, idet larverne lever af råddent ved. Det omfattede bl.a. en del ar-

ter af træbukke, hvoraf der blev registreret væver, der er en ualmindelig art 

på landsplan. Arten findes på hedearealer langs kysten af Vestjylland, og det 

er ret usædvanligt, at den optræder på et hedeareal i Midtjylland, hvor arten 
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er sjælden. For mere end 50 år siden har væver tidligere levet på hedeområ-

der i det midtjyske.  

 

Desuden er fundet en række almindelige træbukarter som granbarkbuk, 

blankplettet tandbuk, båndet tandbuk og fyrretandbuk. Af andre træbukke 

blev der desuden registreret en del arter af at blomsterbukke, hvor de voksne 

insekter suger plantesaft fra blomster. Det omfattede bl.a. forholdsvis almin-

delige arter som rød blomsterbuk, sortsømmet blomsterbuk, tobaksfarvet 

blomsterbuk, firebåndet blomsterbuk og sydlig blomsterbuk. Af ualmindelige 

skarnbasser fandtes glat skarnbasse og af torbister guldbasse, hvoraf sidst-

nævnte er knyttet til myretuer af rød skovmyre.  

 

Myrer 

Der fandtes en del arter af myrer i området, og ved undersøgelsen blev der 

registreret 10 arter af myrer. Det omfattede rød skovmyre, blodrød rovmyre, 

sort slavemyre, hedemyre, sort havemyrer, græstørvsmyre, barkmyre, almin-

delig stikmyre, sandstikmyre og korttornet stikmyre. Arterne er forholdsvis 

udbredte her i landet bortset fra blodrød skovmyre, der er ualmindelig. De fle-

ste af arterne findes typisk på tørre sand- og hedearealer, langs skovbryn og 

steder med træstubbe eller rådnende ved.   

 

 

 
Træbukken væver er en sjælden art i Midtjylland, og den blev observeret med et enkelt 

individ på en bar sandflade på hede- og egekratarealerne i den nordøstlige del af Gjern 

Bakker. Arten findes langs kysten af Vestjylland, og det er ret usædvanligt, at den op-

holder sig på en indenlandslokalitet. For mere end 50 år siden var den ikke usædvanlig 

på de midtjyske heder. Foto: 20. maj 2015.  
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Øvrige smådyr 

Der observeredes en lang række arter af andre smådyr end insekter, og især 

var der mange arter af edderkopper. Af disse fandtes fåtalligt to sjældne arter 

i den østlige del af området på sandede, lyngbevoksede og sydvendte hede-

skråninger med spredte bevoksninger af ene. Det drejede sig om nordlig fug-

leedderkop (Atypus affinis), der lever i et langt spind nede i jorden, og åbnin-

gen af spindet er ofte camoufleret og dækket af lyngtotter. Arten er meget 

sjælden her i landet og blev betragtet som uddød for landet indtil den blev 

genfundet i 1994 i Midtjylland, hvor den findes ret spredt på hedeskråninger.   

 

Desuden omfatter det mariehøneedderkop (Eresus sandaliatus), hvor hunnen 

lever nede i jorden i en hule med spind, mens hannen vandrer frit omkring. 

Denne art er også sjælden, og kendes kun fra få hedearealer i Midtjylland. Ar-

ten er meget varmekrævende, og den lever på vindbeskyttede og sydvendte 

hedeskråninger. Fugleedderkop og mariehøneedderkop er begge med på den 

danske rødliste som henholdsvis ”næsten truet” og ”moderat truet” Desuden 

blev der fundet smaragdedderkop (Micrommata virescens), der er ualmindelig 

på landsplan, både i den skovbevoksede mose og det største egekrat.  

  

 

 
Smaragdedderkop lever især i næringsfattige moser og fugtige skove. I Gjern Bakker 

observeredes en del individer i skovmosen og det største egekrat i midten af området. 

Det er en jagtedderkop, der lever af andre smådyr, og her er det en hun, som krydser 

skovvejen. Den har en længde på omkring to centimeter, mens hannen er mindre og 

ikke så lysegrøn. Arten er ualmindelig på landsplan. Foto: 7. september 2015.  
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15.4 Samlet vurdering og naturpleje 

 

Naturværdi 

Naturtyper 

Gjern Bakker er et meget værdifuldt naturområde, da det omfatter et stort 

sammenhængende naturområde, som rummer tørre naturtyper i et fladt og 

bakket landskab med en sandet og næringsfattig jordbund. Der findes natur-

typerne nåleskov, løvskov, egekrat, løvblandingsskov, skovmose, hedemose, 

hede og overdrev. Der er ikke nogen vandløb eller vandområder. De mange 

tørre naturtyper og sammenhængen i området betyder, at der er mange leve-

steder for planter og dyr, der er knyttet til tørre og næringsfattige naturarealer 

og i mindre grad til fugtige naturarealer. 

 

Nåleskov 

En stor del af området består af nåletræsplantage, og det omfatter især den 

vestlige og flade del og i noget mindre grad den østlige og bakkede del. Ho-

vedparten af nåleskoven består af gamle træer af især rødgran og skov-fyr, 

men der findes også gamle bevoksninger af bl.a. sitka-gran, douglasgran, 

normannsgran og lærk. Da der tidligere har været rendrift af nåletræsarealer-

ne, har nåletræerne områdevis samme alder. Fyrretræsbevoksningerne er de 

mest lysåbne og har flest plantearter, mens granbevoksningerne er mere 

skyggefulde og har få planter, men en del mosbevoksninger.  Der er relativt få 

gamle og rådnende træstammer af nåletræer, men en del træstubbe. 

 

Løvskov 

Der er betydelige arealer med løvskov, som omfatter egeskov, bøgeskov, bir-

keskov og løvblandingsskov. Størstedelen af egeskovsarealerne består af ege-

krat, og der er kun få steder med gamle og høje egetræer. Bøgeskoven udgø-

res af spredte arealer med bevoksninger af gamle bøgetræer samt stedvis som 

bevoksninger i egekrattene. Der er arealer med plantet birkeskov flere steder 

både i den vestlige og østlige del af området. Det omfatter især forholdsvis 

unge birketræer, men stedvis findes også ældre birketræer i løvskoven. I de 

centrale dele af området findes en del gammel løvblandingsskov og stedvis 

med islæt af nåletræer. Der er få gamle og rådnende stammer af løvtræer, 

men en del rådnende træstubbe.      

 

Egekrat    

Der er fire bakkearealer, som har særlige egekrat, der er skabt som følge af 

tidligere tiders kreaturgræsning og stævningsdrift. Kreaturers nedbidning af 

egetræer samt afsavning af grene og stammer har således skabt egekrat, hvor 

træerne er forholdsvis lave og har krogede grene, mens bøgetræerne fra ne-

den grener sig opefter med flere stammer. Dette har skabt en særpræget type 

af egekrat (troldeskov), hvor skovbunden især er dækket af tætte bevoksnin-

ger af blåbær. Den største og bedst udviklede af disse egekrat findes på en 

lang øst-vestgående bakkeskrænt i den centrale del af området. Desuden fin-

des der tre andre egekrat i området. Der er en del rådnende træstød i ege-

krattene, men relativt få gamle og rådnende træstammer.  

 

Skovmose 

Det omfatter et lavbundsområde i den centrale del af området, som består af 

en næringsfattig hedemose, som i varierende grad er groet til med buske og 

træer. Her findes mange af hedemosens typiske dværgbuske i form af bl.a. 
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hedelyng, klokkelyng, rosmarinlyng, tyttebær, mose-bølle, tranebær og pors. 

Bundvegetationen er domineret af blåtop, men der findes også mange be-

voksninger af kæruld og tørvemosser. Trævæksten består især af birk, og her 

findes den højt prioriterede EU-naturtype ”skovbevokset tørvemose”. Skovmo-

sen rummer således meget værdifulde plantesamfund og ualmindelige plante-

arter, hvilket bl.a. omfatter mange arter af tørvemosser.  

 

Hede 

Størstedelen af hedearealerne i den østlige del af området er græsset med får 

og har en lav vegetation, mens de øvrige arealer ikke var græsset og havde en 

højere urtevegetation. Desuden var der en begyndende tilgroning med birke-

træer på den vestligste del af disse arealer. Områdevis fandtes hedens karak-

teristiske dværgbuske med hedelyng, tyttebær og revling, men hedearealerne 

havde i højere grad karakter af græshede end af dværgbuskhede og havde i 

betydelig grad karakter af overdrev. Der findes samlet set et værdifuldt plan-

tesamfund med en del karakteristiske og ualmindelige plantearter.     

     

Plante- og dyrelivet 

Gjern bakker omfatter et ret stort naturområde med en del forskellige natur-

typer, hvilket giver grundlag for en stor artsrigdom. Ved undersøgelsen er der 

da også fundet et artsrigt plante- og dyreliv med mange naturtypiske arter og 

samt sjældne og ualmindelige arter. Der er således med hensyn til plantelivet 

registreret 220 karplantearter, 53 mosarter, 112 svampearter og 44 lavarter, 

hvoraf flere er typiske for gammelskov.  

 

Dyrelivet omfatter også mange arter, idet der er registreret 53 ynglefuglear-

ter, 25 pattedyrarter (herunder 7 flagermusarter), 3 paddearter, 5 krybdyrar-

ter samt mange arter af landinsekter og smådyr. De fleste plante- og dyrear-

ter er fundet i områderne med egekrat, hede og skovmose, men der er også 

registreret mange arter i løvskovarealerne samlet set. 

 

Vigtige levesteder for plantearterne 

Af karplanter er fundet mange ualmindelige og sjældne plantearter, hvoraf de 

fleste er registreret på arealerne med skovmose, hede og egekrat. For mos-

sernes vedkommende blev hovedparten af arterne og de ualmindelige arter 

fundet på steder med skovmose, egekrat, løvblandingsskov og hede samt på 

gamle løvtræer, især bøge- og egetræer. Svampene havde en stor artsrigdom 

i både nåleskoven, løvskoven, egekrat, løvblandingsskoven og skovmosen 

samt for de træboende svampearters vedkommende på dødt ved. Laverne 

havde flest arter på stammer og grene af gamle løvtræer, især egetræerne 

samt i egekrat og på heden.  

  

Vigtige levesteder for dyrearterne 

Med hensyn til dyrelivet blev de fleste ynglefuglearter registreret i løvskoven, 

løvblandingsskoven, skovmosen, men der var også en del arter i nåleskoven. 

Pattedyrsarterne blev registreret spredt i området bortset fra arterne af fla-

germus, som især blev registreret langs indre og ydre skovbryn. Desuden er 

enkelte af de gamle løvtræer raste- og ynglesteder for nogle af flagermusar-

terne. Krybdyrene fandtes spredt i skovene og på hedearealerne, herunder 

især på sydvendte hedeskrænter. Vigtige for insekterne er egekrat, løvblan-

dingsskov, skovmosen og hedearealerne, og især de sydvendte hedeskrænter 

er vigtige for mange insekter og edderkopper.     
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Bilag IV-arter og rødlistede arter 

Af de strengt beskyttede bilag IV-arter under EU’s Habitatdirektiv er der af 

pattedyr registreret 7 arter af flagermus og skovmår samt af insekter grøn 

kølleguldsmed. Desuden ynglede rødrygget tornskade, der er omfattet af bilag 

1 under EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Af rødlistede pattedyrarter er der regi-

streret Brandts flagermus, skovmår og hare. Desuden er der af rødlistede ar-

ter af sommerfugle fundet markperlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl, 

brun pletvinge, okkergul pletvinge, dukatsommerfugl, violetrandet sommerfugl 

og foranderlig blåfugl. Endvidere er registreret de to rødlistede edderkopper, 

nordlig fugleedderkop og mariehøneedderkop.  

 

De vigtigste naturarealer og nøglebiotoper 

Gjern Bakker har mange forskellige terrestiske naturarealer, og området har 

samlet set en høj biologisk mangfoldighed. De vigtigste naturarealer med den 

højeste biodiversitet er følgende: 

 

 Egekrat med særlige ege- og bøgetræer, dødt ved mv. 

 Løvblandingsskov med døde træstammer, grene, træstød mv. 

 Gammel bøge- og egeskov med døde træstammer, træstød mv. 

 Skovmose med birkesump, hedemose og tørvemose 

 Hede med dværgbuske og sydvendte bakkeskrænter 

 

Gjern Bakker har således en del naturarealer og biotoper, som er vigtige for 

bevarelse af den biologiske mangfoldighed (nøglebiotoper). Af disse nøglebio-

toper kan der for området bl.a. nævnes følgende: 

 

 Egekrat (specielle ege- og bøgetræer, dødt ved mv.) 

 Løvblandingsskov (gamle løvtræsarter, dødt ved mv.)  

 Løvskov (gamle bøge- og egetræer, dødt ved mv.) 

 Skovmose (birkesump, hedemose og tørvemose) 

 Gammel og åben nåleskov (gamle nåletræer, dødt ved mv.) 

 Skovbryn (træbevoksninger langs indre og ydre skovrande) 

 Døde stående træer (spættehuller, hulheder mv.) 

 Redetræer (træer med spættehuller, rovfuglereder mv.) 

 Hede (dværgbuske, sydvendte skrænter, sandarealer mv.)  

 

Naturpleje 

Som det fremgår af det ovenfor nævnte, har Gjern Bakker et ret stort natur-

potentiale som følge af, at det er et stort sammenhænde område, og at der 

findes mange naturtyper, hvoraf nogle har en stor biologisk mangfoldighed. En 

del af disse naturarealer kan passe sig selv, men for nogle af arealerne er det 

nødvendigt at foretage en eller anden form for naturpleje for at opretholde de-

res nuværende biologiske mangfoldighed og naturværdi eller forbedre den nu-

værende tilstand. Plejen kan bl.a. omfatte følgende: 

 

 På arealerne med egekrat bibeholdes egetræer og de specielle fler-

stammede bøgetræer samt de naturligt forekommende træarter for 

egekrat. Dette omfatter ene, tørst og almindelig røn samt hedens typi-

ske dværgbuske. De øvrige forekommende løv- og nåletræer i egekrat-

tene fjernes, hvilket således også gælder de små bøgetræer.    
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 På løvskovsarealer med bøge- og egetræer foretages der ikke nogen 

fældning af gamle træer, og arealerne får lov til i videst omfang at lig-

ge urørt hen, så der bliver flere veterantræer og dødt ved. Det gælder 

også for arealerne med løvblandingsskov, at de får lov til at ligge urørt 

hen, så de efterhånden får mere karakter af naturskov.  

 

 På de tilplantede birkeskovsarealer på de flade arealer foretages en 

tynding af birketræer, så der bliver flere lysåbne steder med gode 

vækstbetingelser for de øvrige birketræer. På bakkeskrænterne med 

selvsåede birketræer fjernes træerne kun i forbindelse med pleje af 

arealer med hede og egekrat. 

 

 Når arealer med nåleskov er fældet, tilplantes arealerne med løvtræer 

eller en kombination af løv- og nåletræer. På arealerne med gammel 

nåleskov foretages plughugst, så der bliver flere lysåbne steder, og de 

gamle væltede træer fjernes kun, hvis de ligger på stier. Det vil gavne 

biodiversiteten i området med flere træruiner af nåletræ. 

 

 Gamle og rådnende træstammer, både stående og liggende, fjernes ik-

ke, så antallet af træruiner og dødt ved øges betydeligt i de forskellige 

skovtyper. I tilfælde af stormfald fjernes træerne, hvis de spærrer for 

skovstierne eller der er fare for, at træerne de vil vælte ned over stier-

ne. Alle træruiner i form af stammer, grene, rødder og stød får lov til 

at rådne helt op. Det gælder både for løv- og nåletræerne.   

 

 I skovmosen foretages der en fældning af alle nåletræer samt af løv-

træer, hvis bevoksningerne af disse er blevet for tætte. Fældningen fo-

retages meget forsigtigt og manuelt om efteråret og vinteren, idet be-

voksningerne af tørvemosser er meget sarte og ikke tåler hård fysisk 

påvirkning fra maskiner. Gamle veterantræer fjernes ikke. 

 

 På hedearealer foretages græsning og slåning af vegetationen, og op-

vækst af løv- og nåletræer fjernes. Hedens naturlige træarter som eg, 

ene, slåen, hvidtjørn, tørst og almindelig røn fjernes kun, hvis bevoks-

ningerne bliver for tætte. Det skovryddede areal ved hedearealerne 

inddrages som en del af hede- og overdrevslandskabet. 

 

 Der er ingen vandarealer i det undersøgte område af Gjern Bakker, og 

der bør derfor etableres lysåbne og lavvandede vandhuller i den vestli-

ge del af området, hvor der er lavbundsarealer. Desuden bør der heller 

ikke foretages nogen vedligeholdelse af de gamle grøfter, som findes i 

den vestlige del af området.     

   

Ved hjælp af de ovennævnte forslag til pleje kan det forventes, at den store 

biologiske mangfoldighed i Gjern Bakker kan fastholdes og vil blive forøget i de 

kommende år.  
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17 Bilag 
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17.1 Bilag 1: Planter 
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Planteart 
Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Aflangbladet vandaks - - X X - - X - - - 

Ager-museurt - - - - - - - - X X 

Ager-padderok X X X X X X X X X X 

Ager-stedmoderblomst X - X - - - X X - - 

Ager-svinemælk X - - - - - X - - - 

Ager-tidsel X X X - X - X X X - 

Ahorn X X X X X X X X X X 

Akeleje X X X - - X X X X - 

Akselblomstret star X X X X X X X X X X 

Aks-rapunsel - X - - - - X - - - 

Almindelig agermåne X - - - - - X - X - 

Almindelig bingelurt - X X - - - - - - - 

Almindelig brandbæger X X X X X X X X X X 

Almindelig brunelle X - X - - - X X X X 

Almindelig bærmispel - - - - - - X X - - 

Almindelig dværgløvefod - - X - X - X X - - 

Almindelig engelsød X X X X X X X X X X 

Almindelig fingerbøl X X X X X X X X X X 

Almindelig fredløs X X X - X - X X X - 

Almindelig fuglegræs X X X X X X X X X X 

Almindelig gedeblad X X X X X X X X X X 

Almindelig guldstjerne - - X - - - - - - - 

Almindelig gyldenris - X - X X - X X X - 

Almindelig gåsemad X - - X - - X X X X 

Almindelig hanekro X X - - - - X X - - 

Almindelig hundegræs X X X X X X X X X X 

Almindelig hvene X X X X X X X X X X 

Almindelig hvidtjørn X X - - X - X X X X 

Almindelig hyld X X X X X X X X X X 

Almindelig hæg X X X X X X X X X X 

Almindelig høgeurt X - X X - - X X X - 

Almindelig hønsetarm X X X X X X X X X X 

Almindelig kambregne X - - - - - - - X X 

Almindelig kamgræs X - - - - - X X X X 

Almindelig katost - X X - X - X X X - 

Almindelig knopurt X X - - - - X X X X 

Almindelig kohvede X X X X X X X X X X 

Almindelig kongepen X X X X X X X X X X 

Almindelig kvik X X X X X X X X X X 

Almindelig kællingetand X - - X - - X X X X 

Almindelig liguster - - - - - - - X - - 

Almindelig lungeurt X X - - X - - - X - 

Almindelig løvefod X X X - - - X X X - 

Almindelig mangeløv X X X X X X X X X X 

Almindelig markarve X X - - - - X X X X 

Almindelig milturt X - X - - - X X X - 

Almindelig mjødurt X X X X - - X X X - 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 351/391  

 

Planteart 
Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Almindelig pimpinelle X - - - - - - - - - 

Almindelig rajgræs X X X X X X X X X X 

Almindelig rapgræs X X X X X X X X X - 

Almindelig røllike X X X X X X X X X X 

Almindelig røn X X X X X X X X X X 

Almindelig Sct. Hansurt X X - - - - X - - - 

Almindelig skjolddrager X X - - - - - - - - 

Almindelig snebær - - - - X - - X - - 

Almindelig spergel X - X - - - X X X X 

Almindelig star X X X - - - X X X X 

Almindelig stedmoderblomst X X X X X X X X X X 

Almindelig sumpstrå X X X X - - X X X - 

Almindelig svinemælk X X - - - - X X - - 

Almindelig syre X X X X X X X X X X 

Almindelig syren - - X - - - - - - - 

Almindelig torskemund X X - X - - X - X - 

Almindelig ulvefod - - - - - - - - - X 

Almindelig vandranunkel - X - - - - - - - - 

Almindelig ædelgran X X X X X X X X X X 

Angelik X X X - - - X X X - 

Ask X X X X X X X X X X 

Avnbøg  X - X - X X X X X X 

Bakke-forglemmigej X - X X - X X X X - 

Bakke-nellike X - - - - - X X - X 

Bakke-svingel X X X X X X X X X X 

Benved - - X - - - X X - - 

Bidende pileurt X X X - - - X X - - 

Bidende ranunkel X X X X X - X X X - 

Bitter bakkestjerne - - - - - - X X X X 

Bittersød natskygge - X X - - - - - X - 

Bjerg-fyr X - - - - - X X X X 

Bjerg-rørhvene - - - - - - X X X X 

Bleg pileurt X X X - - - X - - - 

Blæresmælde X - X - - - X X X X 

Blød hejre X X X X X X X X X X 

Blød storkenæb X - X X - - - X X X 

Blåbær X X X X X X X X X X 

Blågrøn rose X - - - - - - X - - 

Blågrøn star X - - - - - X X - - 

Blåhat X - - - - - X X X X 

Blåmunke X - - X - - X X X X 

Blåtop X - - X X X X X X X 

Bredbladet dunhammer X X - - - - X X X - 

Bredbladet mangeløv X X X X X X X X X X 

Brombær X X X X X X X X X X 

Bugtet kløver X - - - - - X - - X 

Buksbom - - - - X - - - - - 

Burre-snerre X X X - - X X X X - 
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Planteart 
Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Butbladet skræppe X X X - X - X X - - 

Butbladet vandaks X - - - - - - - - - 

By-skræppe - X X - X - X X - - 

Bævreasp X X X X X - X X X X 

Bøg X X X X X X X X X X 

Bølget bunke X X X X X X X X X X 

Børstebladet vandaks - X - - - - - - - - 

Børste-siv - - - - - - X X X - 

Bånd-pil X X - - - - - - - - 

Cikorie X - - - - - X - - - 

Contorta-fyr (klit-fyr) - - - - - - - - X X 

Cypres-vortemælk X - - - - - - - X - 

Dag-pragtstjerne X X - X - - X X X - 

Desmerurt X - X - - - - - - - 

Djævelsbid - - - - - - X X - - 

Douglasgran X X X X X - X X X X 

Draphavre X X X X X X X X X X 

Drue-hyld X X X - X X X X X - 

Druemunke - - X - - - - - - - 

Dun-birk X X X X X X X X X X 

Dunet dueurt X X - - - - - - - - 

Dunet egebregne X - - X - - X X X - 

Dunet gedeblad - - - - - - X X X X 

Dunet steffensurt X X - - X X X X X - 

Dusk-fredløs X X - - - - - - X - 

Dusk-syre X X X X - - X X X X 

Dynd-padderok X X X X - - X X X - 

Døvnælde - X - - X - X - - - 

Elfenbens-padderok x - - - - - - - - - 

Enblomstret flitteraks X X X - - X X X X X 

Ene X - X X X - X X X X 

Eng-brandbæger X X - - - - X - - - 

Engelsk visse - - - - - - X X X X 

Eng-forglemmigej X X X - - - X X X - 

Eng-gedeskæg X X X - - - X X X X 

Eng-kabbeleje X X X X - - X X X - 

Engkarse X X - - - - X X X - 

Eng-nellikerod X X X - - - X X X - 

Eng-rapgræs X X X - X X X X X - 

Engriflet hvidtjørn X X X X X X X X X X 

Eng-rottehale X X X - - - X X X - 

Eng-rævehale X X X - - - X X X - 

Eng-rørhvene X X - X - - X X X X 

Eng-svingel X X - - - - X - X - 

Eng-viol X - X X - - X X X X 

Enkelt pindsvineknop X X - - - - X X X - 

Ensidig klokke - - X - X - X X X X 

Enårig knavel X - - - - - X X X X 



Biodiversiteten i 10 skovområder i Silkeborg Kommune i 2015 353/391  

 

Planteart 
Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Enårig rapgræs X X X X X X X X X X 

Europæisk lærk - - - - X - X X X - 

Feber-nellikerod X X X X X X X X X X 

Femhannet hønsetarm X - - X - - X X X X 

Femhannet pil - X - - - - X - - - 

Femradet ulvefod - - - - - - - X - X 

Fersken-pileurt X X X - X - X X X - 

Fin kløver  X - X X - - X X X X 

Finbladet vejsennep X - - - - - X - - - 

Firblad X - X - - - - - - - 

Fjerbregne X X X X X - X X X - 

Fladfrugtet vandstjerne X X - - - - X X - - 

Flerårig knavel X - - X - - X X X X 

Fliget brøndsel X X X - - - - - - - 

Flipkrave X - - X - - - X X X 

Fløjlsgræs X X X X X X X X X X 

Forskelligfarvet forglemmigej X - X - - - X X X X 

Fruebær X - X - - - X X - - 

Frøbid - X - - - - - - - - 

Fugle-kirsebær X X X X X - X X X - 

Følfod X X X - X - X X - - 

Fåre-svingel X - - X - X X X X X 

Gaffel-vortemælk X - - - - - - - - - 

Gederams X X X X X X X X X X 

Glansbladet hæg X - - X - - X X X X 

Glanskapslet siv X X X X - - X X X - 

Glat dueurt X - - - - - X X X - 

Glat vejbred X X X - - - X - - - 

Glat ærenpris X - - X - - - X X X 

Gold Hejre X - X - - - X - X X 

Grenet pindsvineknop X X X - - - X X X - 

Græsbladet fladstjerne X - - X - - X X X X 

Grøn høgeskæg X - X - X - X - - - 

Grøn star - - - - - - X - - - 

Grå-bynke X X X - - - - - X - 

Grå-el X X X - - - X X X - 

Grå-pil X X X X X - X X X X 

Grå-poppel X - X - - - X - - - 

Grå-star X - - X - - X X X X 

Gul evighedsblomst - - - - - - - X X X 

Gul fladbælg X X X - - - X X - - 

Gul iris X X X - - - X - - - 

Gul kløver X X X X - - X X X X 

Gul snerre X - - X - - X X X X 

Gul åkande - X - - - - - - - - 

Guldnælde X X X - X X X X - - 

Gyldenlak-hjørneklap X X X - - - X X - - 

Gyvel X X X X - X X X X X 
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Planteart 
Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Gærde-snerle X X X - - - X - - - 

Gærde-valmue X X X - - - X X X X 

Gåse-potentil X X X - - - X X - - 

Hamp-hanekro - - - - - - X - - - 

Hare-kløver X X X X X X X X X X 

Haremad - - X - X - X - X - 

Hare-star X - - - - - X X X X 

Hassel X X X X X X X X X X 

Hedelyng X X X X X X X X X X 

Hejrenæb X - X X - - X X X X 

Hestekastanie - - X - X - X X X X 

Hindbær X X X X X X X X X X 

Hirse-star - - - - - - X X X - 

Hjertebladet vandaks - - - - - - X - - - 

Hjortetrøst X X X - - - X - - - 

Horse-tidsel X X X - X - X - X X 

Hulkravet kodriver X - X - - - - - X - 

Hulsvøb X X - - X - X X X - 

Humle - - X - - - - - X - 

Humle-sneglebælg X - X X - - X X - X 

Hunde-hvene X - - X - - X X X X 

Hunde-viol X - - X X - X X X X 

Hvas randfrø X X X - X - X X X - 

Hvid anemone X X X X X X X X X X 

Hvid kornel - - - - - - X - - - 

Hvid okseøje X - - - - - X X X X 

Hvid snerre X X - - - - X X X - 

Hvid åkande - X - - - - X - - - 

Hvid-gran X - - - - - X X X X 

Hvid-kløver X X - - - - X X - - 

Hvidmelet gåsefod - - X - - - X - - - 

Hvid-pil - X - - - - X X - - 

Hybrid-lærk X X - X X - X X X X 

Hyrdetaske X X X - - - X X - - 

Hænge-pil - X - - - - X - - - 

Høj sødgræs X X X - - - X - X - 

Høst-borst X X X - - - X X X X 

Håret frytle X X X X X X X X X X 

Håret høgeurt X X - X - - X X X X 

Håret star X X X - - - X X X - 

Håret visse - - - - - - - - - X 

Japan-pileurt - - - - - - X X - - 

Japansk lærk - - - X X - X X X X 

Kalkved X - X - - - X X X - 

Kalmus - X - - - - - - - - 

Kanadisk bakkestjerne - X X - X - X X X - 

Kantet perikon  X - X X - - X X X X 

Kattehale X X X - - - X - - - 
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Katteskæg X - - X - - X X X X 

Kiddike - - - - - - X X - - 

Kirtlet dueurt X - - - - - - X X - 

Klokkelyng - - - X - - X X X X 

Klæbrig brandbæger X - - X X - X X X X 

Kløvplade - - - - - - X - - - 

Knippe-star - X - - - - - - - - 

Knoldet brunrod X X - - - - - - - - 

Knop-siv X X - X - - X X X X 

Knæbøjet rævehale X X X X X - X X X X 

Korbær - X - - X - X - - - 

Kornet stenbræk X - X - - - X - - X 

Korn-valmue - - - - - - X X - - 

Kors-andemad X X X - - - X - - - 

Korsknap X X X - X X X X X - 

Kragefod X X - X - - X X X X 

Krans-mynte X X - - - - - - - - 

Krat-fladbælg X X X X X - X X X X 

Krat-viol X X X X X X X X X X 

Kredsbladet ranunkel X X - - - - - - - - 

Kristtorn X X X X X X X X X X 

Kruset skræppe X X X X X X X X X X 

Kruset tidsel X X X X X X X X X X 

Kruset vandaks - X - - - - X - - - 

Krybende baldrian X X X - - - - - X - 

Krybende hestegræs X X X X X X X X X X 

Krybende læbeløs X X X X X - X X X - 

Krybende pil X - X X - - X X X X 

Kryb-hvene X X X X - - X X X X 

Kugle-museurt X - - - - - X - X X 

Kæmpegran (Grandis) X X - X X X X X X - 

Kæmpe-thuja - - - - X - X X X X 

Kær-dueurt X X - - - - - - - - 

Kær-fladstjerne X X X - - - - - - - 

Kær-galtetand X X X - - - X - X - 

Kær-guldkarse X X X - - - X - - - 

Kær-høgeskæg X - X - - - - - X - 

Kær-mangeløv X - - - - - - - X - 

Kær-mysse - X - - - - - - - - 

Kær-padderok X X X - - - X X X - 

Kær-ranunkel X X X - - - X X X - 

Kær-snerre X X X X - - X X X - 

Kær-star X X X - - - X - X - 

Kær-svovlrod X X - - - - X - - - 

Kær-tidsel X X X X - - X X X - 

Kær-trehage - - - - - - X - - - 

Kølle-valmue X X X - - - X X - - 

Kål-tidsel X X - - - - - - - - 
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Lancetbladet høgeurt - - - - - - X X X - 

Lancetbladet ærenpris - X - - - - - - - - 

Lancet-vejbred X X X X X - X X X X 

Langakset star X X - - - - - - - - 

Langbladet ranunkel - X - - - - - - - - 

Lav ranunkel X X X X X X X X X X 

Lav skorsoner - - - - - - - X X X 

Liden andemad X X X X - - X X X - 

Liden burre X X X - - - X X X - 

Liden klokke X X X X X - X X X X 

Liden museurt - - - - - - X X X X 

Liden nælde X X - - - - X X - - 

Liden singrøn X - X X X - X - - - 

Liden siv X - - X - - X X X X 

Liden skjaller X - - - - - X X X X 

Liden storkenæb X X X - X - - X X X 

Liden vandaks X X - - - - X X - - 

Liden vintergrøn X - - - - - - X X X 

Liljekonval X X X - X - X - - - 

Lugtløs kamille X X X - X - X X X X 

Lund-fladstjerne - - X - - - X - - - 

Lund-padderok X - X - - - X X - - 

Lund-rapgræs X X X X X X X X X X 

Lupin - - - - - - - X X - 

Lyng-snerre X - - X - - X X X X 

Lyng-øjentrøst - - - - - - - X X X 

Lyse-siv X X X X X X X X X X 

Læge-baldrian X X X - - - X X X - 

Læge-jordrøg - - - - - - X X - - 

Læge-ærenpris X - - - - - X X X - 

Løgkarse X X X - - X X X X - 

Lådden dueurt X X X - - - X X X - 

Majblomst X X X X X X X X X X 

Maj-gøgeurt X - - - - - - - - - 

Mangeblomstret frytle X - - X - - X X X X 

Manna-sødgræs X X X X - - X X X - 

Mark-forglemmigej X - - - - - X X - - 

Mark-frytle X - X X - X X X X X 

Mark-hindeknæ X - - X X - X X X X 

Mark-krageklo X - - - - - - - - X 

Mark-ærenpris X - X X - - X - X X 

Marts-viol X X X - X - X X - - 

Miliegræs X X X - X - X X X - 

Mirabel X X X - X - X X - - 

Mose-bunke X X X X - - X X X X 

Mose-bølle - - - - - - X - X X 

Mose-troldurt - - - - - - X - X - 

Muse-vikke X X - - - - X X - - 
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Mælkebøtte X X X X X X X X X X 

Navr X X X - X X X X - - 

Nikkende brøndsel X X - - - - - - - - 

Nikkende flitteraks - - - - - - X X - - 

Nikkende star - - - - - - X - X - 

Normannsgran X X - X X - X X X X 

Nyrebladet ranunkel X X X - - - X X X - 

Nyse-røllike X X X - - - X - X - 

Næb-star X X X X - - X X X - 

Nælde-klokke - - X - - - - - - - 

Omorika-gran - X - - X - X X X - 

Opret hønsetarm X - X X - - X X - - 

Park-lind - - - - X - - - - - 

Pille-star X - - X X - X X X X 

Pors - - - - - - - - X X 

Prikbladet perikon X X X X X X X X X X 

Pyrenæisk storkenæb X X - - - - - - X - 

Ramsløg - - X - - - - - - - 

Rank evighedsblomst X X - - - - X X X X 

Rank vejsennep - - - - - - - X X X 

Rejnfan X X X X X - X X X X 

Revling X - - X X - X X X X 

Ribs X - X - - - - - - - 

Roset-springklap - - - - X - X - - - 

Rosmarinlyng - - - - - - - - X X 

Ru svinemælk - - - - - - - X - - 

Rundbladet soldug - - - - - - - - X X 

Rundbælg X - - - - - - - X X 

Rynket rose X - - - - - - X - - 

Rød arve - - X - - - X X - - 

Rød hestehov X X - - X - X - - - 

Rød kornel - - X - X - X X - - 

Rød svingel X X X X X X X X X X 

Rød tvetand - X X - X X X - X - 

Rød-eg X X - X X - X X - - 

Rød-el X X X X X - X X X - 

Rød-gran X X X X X X X X X X 

Rød-kløver X X X - - - X X - - 

Rødknæ X X X X - X X X X X 

Rørgræs X X X - - - X X X - 

Sandskæg X - - X - - X X X X 

Sand-star X - - X - - X X X X 

Sanikel X - - - - - X X - - 

Sejle-pil X X X - - - X X X X 

Selje-røn X X X X X - X X X X 

Sitka-gran X X - X X - X X X X 

Skavgræs X - X - - - - - - - 

Skive-kamille X X X X X X X X X X 
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Skovarve X - X - X - X X - - 

Skov-brandbæger X - - X X X X X X - 

Skov-burre - - - - - - - - X - 

Skov-elm X X X X X X X X X - 

Skov-fladbælg X - - - - - X - - - 

Skov-forglemmigej X X X - - - X - - - 

Skov-fyr X X X X X - X X X X 

Skov-galtetand X X X - X - X X X - 

Skov-gøgelilje - - - - - - X - - - 

Skov-hanekro X X X - X - X - - X 

Skov-hullæbe - - - - - - X - -  

Skov-hundegræs X X - - X X X X - - 

Skov-jordbær - - - - - - X - X - 

Skov-kogleaks X X X - - - X X X - 

Skovmærke X X X - X - X - X - 

Skov-padderok X X X X X - X X X X 

Skov-rørhvene X X X X X X X X X X 

Skov-salat X X X X X X X X X - 

Skov-skræppe X X X - X - X X - - 

Skov-star X X X X X X X X X X 

Skovstjerne X X X X X X X X X X 

Skovsyre X X X X X X X X X X 

Skov-viol - - - X - - X X - - 

Skvalderkål X X X X X X X X X - 

Skærm-vortemælk - - - - - - - X X - 

Slangehoved X - - - - - - X X X 

Slank blærerod - X - - - - - - - - 

Slåen X X X X - - X X X X 

Smalbladet dunhammer - X - - - - X - - - 

Smalbladet høgeurt X - - X X - X X X X 

Smalbladet kæruld - - X X - - X X X X 

Smalbladet mangeløv X X X X - - X X X X 

Smalbladet mærke X X X - - - X X X - 

Smalbladet timian X - - X - - - X X X 

Smalbladet vandstjerne X X - - - - - - X - 

Smalbladet vikke X X X - - - X X X - 

Smalbladet ærenpris - X - - - - - - - - 

Smuk perikon - - - X - - X X X X 

Småbladet milturt X - X X - - X X X - 

Småblomstret balsamin X X X X X X X X X - 

Snerle-pileurt X X X - X - X X - - 

Solbær X X - - - - - X - - 

Spidskapslet star - - - - - - X X - X 

Spids-løn X X - - X X X X - - 

Spiræa - - X - - - X X - - 

Stikkelsbær - - - - - - X - - - 

Stilk-eg X X X X X X X X X X 

Stinkende storkenæb X - X - X - X X X - 
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Stiv star - X - - - - - - - - 

Stjerne-star X - - X - - X X X - 

Stor fladstjerne X X X X X X X X X X 

Stor frytle X - - - - - X X X X 

Stor knopurt X - - - - - X - - - 

Stor konval X X X X - - X - X - 

Stor nælde X X X X X X X X X X 

Stor vandarve X X X - - - - - X - 

Storbladet lind - - - - X - X X - - 

Storblomstret hønsetarm X X X X X X X X X X 

Storblomstret vandranunkel X X - - - - - - - - 

Stortoppet hvene X X X X X X X X X X 

Strudsvinge - X - - - - - - - - 

Sump-evighedsblomst X X - - - - X X X - 

Sump-fladstjerne X X X X - - X X X X 

Sump-forglemmigej X X - - - - - - X - 

Sumpkarse X X X - - - X X X - 

Sump-kællingetand X X X - - - X X X - 

Sump-snerre X X X - - - X X X - 

Sværtevæld X X X - - - X - X - 

Svømmende vandaks X X X X - - X - - - 

Sæbeurt - - - - X - - - - - 

Sødskærm - - X - - - - - - - 

Sød-æble X X - - X - X X - - 

Sø-kogleaks - X - - - - - - - - 

Sølvgran (Nobilis) X - - - X - X X X - 

Sølv-potentil X - - - - - - - X X 

Tag-høgeskæg X X - X - - X - - - 

Tagrør X X X X X - X X X X 

Taks X X - X X X X X - - 

Tandbælg X - - X - - X X X X 

Tandrod X X X X - - X - - - 

Tidlig dværgbunke X - X X - X X X X X 

Tigger-ranunkel X X X X - - X X - - 

Tjærenellike X - - - - - - - - X 

Tofrøet vikke X X X X - - X X X X 

Top-star X - X - - - - - X - 

Toradet star X - - - - - - - X - 

Tormentil X - - X - - X X X X 

Tornfrøet hornblad X X - - - - - - - - 

Tranebær X - - - - - X X X X 

Tredelt egebregne X - - X - - X X X X 

Trindstænglet star X - - - - - X - X X 

Trævlekrone X X - - - - - - - - 

Tråd-siv - - - - - - X X X X 

Tudse-siv X X - - - - X - - - 

Tue-kæruld - - - - - - - - X X 

Tusindfryd X X X - - - X X - - 
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Tveskægget ærenpris X X X X - X X X - - 

Tykbladet ærenpris X X X - - - X X X - 

Tyndskulpet brøndkarse X X - - - - - - - - 

Tyttebær X - - X X - X X X X 

Tørst X X X X X - X X X X 

Udspærret dværgbunke - - - X - - X X X X 

Udspærret vinterkarse X X X - - - X - - - 

Vandkarse X X X - - - X - X - 

Vand-mynte X X X - - - X - X - 

Vandnavle X - - - - - - - X - 

Vandpeberrod X X - - - - - - - - 

Vandpest X X - - - - X X - - 

Vand-pileurt X X X - - - X X - - 

Vand-skræppe X X - - - - X - - - 

Vedbend X X X X X X X X X X 

Vedbend-ærenpris X X X - - X X X X - 

Vejbred-skeblad X X X X - - X X - - 

Vej-pileurt X X X X X X X X X X 

Vellugtende guldaks X X X X X X X X X X 

Vild gulerod X X - - - - X X X - 

Vild kørvel X X X - X - X X X - 

Vindaks - - - - - - X - X X 

Vinter-eg X X X X X X X X X X 

Vorte-birk X X X X X X X X X X 

Vorterod X X X - X X X X X - 

Vrietorn X - - - - - X X - - 

Vår-brandbæger X X - X X - X X X X 

Vår-gæslingeblomst X X X X X X X X X X 

Æble-rose - - - - X - X X - - 

Ægte kastanie X - X - X - X X - - 

Øret pil X X - X - - X X X X 

Ørnebregne X X X X X X X X X X 

Østrigsk fyr - - - X X - X X X X 

Samlet antal arter (512) 395 309 276 196 178 106 410 356 336 220 
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Mosart (latinsk navn) Mosart (dansk navn) 
Funder 

Krat 

Lysbro- 

område 

Langsø-

parken 

Kærs-

gård Pl. 

Inde-

lukket 

Iskæl-

derdal 

V. Kejl-

strup 

Ø. Kejl-

strup 

Ameri-

ka Pl.  

Gjern 

Bakker 

Amblystegium serpens Almindelig krybmos X X - - - - X X - - 

Aulacomnium androgynum Kugle-filtmos X X - - X X - X X X 

Aulacomnium palustre Almindelig filtmos X - X X - - X X X X 

Atrchum undulatum Bølget katrinemos X X X X X X X X - - 

Brachythecium albicans Hvidlig kortkapsel - - - - - - - - X X 

Brachythecium rivulare Væld-kortkapsel X - X X - - X X X X 

Brachythecium rutabulum Almindelig kortkapsel X X X X X X X X X X 

Brachythecium salebrosum Skov-kortkapsel X - X - X - X X X - 

Brachythecium velutinum Fløjl-kortkapsel X - X X X X X X X X 

Bryum pseudotriquetrum Nedløbende bryum X - X - - - X X X - 

Bryum sp.  Bryum sp. X - X X - - - X X - 

Calliergon cordifolium Almindelig skebladmos X X - - - - - - - - 

Calliergonella cuspidata Spids spydmos X X X - - - X X X X 

Campylopus flexuosus Filtet bredribbe X - X X - - - - X X 

Campylopus introflexus Stjerne-bredribbe - - - - - - - X X X 

Ceratodon purpureus Rød horntand - - - - - - - X X X 

Chiloscyphus coadunatus Sylspidset kamsvøb X - X X - - X X X X 

Chiloscyphus profundus Forskelligbladet kamsvøb X - - - - - - X X X 

Cirriphyllum piliferum Almindelig penselmos X X - - - - X X - - 

Climacium dendroides Stor engkost X X X - - - - X X - 

Dicranella heteromalla Almindelig fløjlsmos X - - - - - - - X X 

Dicranum bonjeanii Kær-kløvtand X - X - - - - - X - 

Dicranum majus Stor kløvtand X X - - X - X X X X 

Dicranum polysetum Bølgebladet kløvtand - - - X - - - X X X 

Dicranum scoparium Almindelig kløvtand X X X X X X X X X X 

Drepanocladus aduncus Kær-seglmos X X X - - - - - X - 

Drepanocladus fluitans Vand-seglmos X - - X - - - - X - 

Eurhynchium striatum Stribet næbmos X - X - - - - - X - 

Fontinalis antipyretica Almindelig kildemos X X - - - - - - - - 

Homalothecium sericeum Kruset silkemos X X X X X - X X - X 

Hylocomium splendens Almindelig etagemos X - - X X - X X X X 

Hypnum cupressiforme Almindelig cypresmos X X X X X X X X X X 

Isothecium myosuroides Slank stammemos X X X X X X X X X X 

Isothecium myurum Stor stammemos X X X - X - X X - X 

Lepidozia reptans Krybende fingermos X - X - - - X X X X 

Leptodictyum riparium Stor pytmos X X X - - - X X X - 

Leucobryum glaucum Almindelig hvidmos X - - - - - - - X X 

Leucobryum juniperoideum Lille hvidmos X X - - X - - X X X 

Marchantia polymorpha Almindelig lungemos X - - - - - X - - - 

Metzgeria furcata Almindelig gaffelløv X X X X X X X X X X 
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Neckera complanata Almindelig fladmos X X X X X - X X - X 

Mnium hornum Brunfiltet stjernemos X X X X X X X X X X 

Orthodicranum montanum Tæt tyndvinge X - - - - - X X X X 

Orthotrichum sp. Furehætte sp. - - - - - - X X X X 

Orthotrichum affine Almindelig furehætte X - - X - - X 

 

X X 

Orthotrichum speciosum Kortstribet furehætte X X - - X - X X X X 

Oxyrrhynchium praelongum Forskelligbladet vortetand X X X X X X X X X X 

Oxyrrhynchium schleicheri Vredet vortetand - - - - - - - X - - 

Oxyrrhynchium swartzii Ler-vortetand X - X - - - - - - - 

Pellia epiphylla Enbo ribbeløv X - X X - - - - X - 

Pellia sp. Ribbeløv sp. - - - - - - - - X - 

Plagiochila asplenioides ssp. 

asplenoides  Radeløv-hindeblad X - X - - - X X X - 

Plagiochila asplenioides ssp. 

Porelloides  Lille hindeblad X - X - - - - - X - 

Plagiomnium affine Fælled-krybstjerne - X - - - - X - - - 

Plagiomnium elatum  Raslende krybstjerne X - X - - - - - - - 

Plagiomnium ellepticum Mose-krybstjerne X - X - - - - - X - 

Plagiomnium medium Stor krybstjerne X - X - - - - - - - 

Plagiomnium undulatum Bølget krybstjerne X - X X - - X X X - 

Plagiothecium curvifolium Gran-tæppemos - - - X - - - X X X 

Plagiothecium denticulatum Almindelig tæppemos X - - X X X X X X X 

Plagiothecium undulatum Bølget tæppemos X X - X X - X X X X 

Platyhypnidium riparoides Robust strømmos - - - - - - - X X - 

Pleurozium schreberi Trind fyrremos X - - X X - X X X X 

Pohlia nutans Almindelig nikkemos - - - X - - X X X X 

Polytrichastrum formosum Skov-jomfrukapsel X X X X X X X X X X 

Polytrichum commune Almindelig jomfruhår X - - X - - X X X X 

Polytrichum juniperinum Ene-jomfruhår - - - - - - - X X X 

Ptilidium ciliare Almindelig frynsemos - - - X - - - - X X 

Rhizomnium punctatum Almindelig bredblad X - X X - - - - X - 

Rhytidiadelphus loreus Ulvefod-kransemos X - X - - X X X X X 

Rhytidiadelphus squarrosus Plæne-kransemos X X X X X X X X X X 

Rhytidiadelphus triquetrus Stor kransemos X - X X X - X X X - 

Riccia fluitans Flydende stjerneløv X - - - - - - X - - 

Sanionia uncinata Stribet krogblad - - - X - - X X X X 

Scleropodium purum Hulbladet fedtmos X X X X X X X X X X 

Sphagnum angustifolium Rødgrenet tørvemos X - - - - - - - X X 

Sphagnum auriculatum Rødbrun tørvemos X - - X - - X - - - 

Sphagnum cuspidatum Pjusket tørvemos - - - - - - - - X X 

Sphagnum fallax Brodspids-tørvemos X - - X - - X X X X 

Sphagnum fimbriatum Frynset tørvemos X - - - - - X - X X 
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Mosart (latinsk navn) Mosart (dansk navn) 
Funder 

Krat 

Lysbro- 

område 

Langsø-

parken 

Kærs-

gård Pl. 

Inde-

lukket 

Iskæl-

derdal 

V. Kejl-

strup 

Ø. Kejl-

strup 

Ameri-

ka Pl.  

Gjern 

Bakker 

Sphagnum flexuosum Kuplet tørvemos - - - - - - X - - - 

Sphagnum inundatum Stump tørvemos X - - X - - X - X - 

Sphagnum magellanicum Rød tørvemos - - - - - - - - - X 

Sphagnum palustre Almindelig tørvemos X X X X - - X X X X 

Sphagnum papillosum Sod-tørvemos - - - - - - X - - X 

Sphagnum russowii Spraglet tørvemos - - - - - - X - - X 

Sphagnum squarrosum Udspærret tørvemos X X - - - - X X X - 

Sphagnum teres Trindgrenet tørvemos X - X - - - - - X - 

Thuidium tamariscinum Pryd-bregnemos X X X X - - - X X - 

Trichocolea tomentella Bleg dunmos - - - - - - - - X - 

Samlet antal arter  90 70 31 43 40 25 15 52 57 70 54 
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17.3 Bilag 3: Svampe  
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Svampeart (dansk navn) Svampeart (latinsk navn) 
Funder 

Krat 

Lysbro- 

område 

Langsø-

parken 

Kærs-

gård Pl. 

Inde-

lukket 

Iskæl-

derdal 

V. Kejl-

strup 

Ø. Kejl-

strup 

Ameri-

ka Pl.  

Gjern 

Bakker 

Afsmittende topsvamp Bulgaria inqinans - - - - X - X X - - 

Ahorn-rynkeplet Rhytisma acerinum X X X - X - X X - - 

Almindelig barksprænger Vuilleminia comedens - - - - - - - X - X 

Almindelig blækhat Coprinopsis atramentaria X X   X - - - - - 

Almindelig bruskbold Scleroderma citrinum X X X X X X X X X X 

Almindelig bævretop Exidia plana - - - - X - - - X - 

Almindelig cinnobersvamp Nectria cinnabarina X X X - X X X X - X 

Almindelig guldgaffel Calocera viscosa X X X - - X - - X x 

Almindelig gulskive Bisporella citrina X - X - X - - X - - 

Almindelig kantarel Cantharellus cibarius X - - - X - - X X X 

Almindelig netbladhat Paxillus involutus X X - X - - - X - X 

Almindelig orangekantarel Hygrophoropsis aurantiaca - X - - X - X X X X 

Almindelig pigsvamp Hydnum repandum - X X - - - - X - X 

Almindelig pælerodshat Xerula radicata X X X - X - X X - X 

Almindelig rødært Lycogale epidendrum - - - - - - - - X x 

Almindelig skælrørhat Leccinum cyaneobasileucu X - - - X - - - X - 

Almindelig stinksvamp Phallus impudicus X X - X X - X - X x 

Almindelig trævlhat Inocybe geophylla - - X - X - - - - X 

Almindelig tåreblad Hebeloma crustuliniforme - - - - - - X - X - 

Almindelig tåresvamp Dacrymyces stillatus X X X - X X - - X x 

Almindelig violporesvamp Trichaptum abietinum X - - X X X - X X x 

Almindelig østershat Pleurotus ostreatus - X - - - - - X X x 

Anis-savbladhat Lentinellus cochleatus - - - - - - - X - - 

Anis-tragthat Clitotype odora - - - - X - - - X - 

Bestøvlet fladhat Gymnopus peronatus X - X X - - X X - x 

Birkeporesvamp Piptoporus betulins X X X X X - X X X x 

Birke-ridderhat Tricholoma fulvum - - - - - - - - X - 

Birke-skørhat Russula flava X - X - - - X X X - 

Bitter kødporesvamp Postia striptica X - - X X - - X X x 

Blomme-ildporesvamp Phellinus pomaceus - - - - - - X X - - 

Blød begporesvamp Datronia mollis X X X - X - X X - X 

Blød muslingesvamp Crepidotus mollis X - - - - - - X - - 

Blålig kødsporesvamp Postia caesia - - - X - X X - - X 

Bredbladet væbnerhat Megacollybia platyphylla X X X X X X - X X x 

Bredsået blækhat Coprinellus dissemenatus X - - - - - - X X - 

Broget læderporesvamp Trametes versicolor X X X X X X X X X X 

Broget skørhat Russula cyanoxantha X X X - X X X X X X 

Brun kam-fluesvamp Amanita fulva X X - X X - X X X x 

Brungul rørhat Suillus luteus - - - - - - - X X X 

Brunsporesvamp Phaeolus schweinitzii - - - X - - - X X X 

Brunstokket rørhat Boletus badius X X - X X - - X X x 

Brunstænket hekseringshat Lepista flaccida - - X - - - - - X - 

Bæltet rødblad Entoloma undatum - - - - - - - - X X 

Bødende huesvamp Mycena haematopus - - X - - - X X X - 
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Svampeart (dansk navn) Svampeart (latinsk navn) 
Funder 

Krat 

Lysbro- 

område 

Langsø-

parken 

Kærs-

gård Pl. 

Inde-

lukket 

Iskæl-

derdal 

V. Kejl-

strup 

Ø. Kejl-

strup 

Ameri-

ka Pl.  

Gjern 

Bakker 

Bøge-spejlporesvamp Inonotus nodulosus X - X - - - X - - - 

Dråbeplettet mælkehat Lactarius blennius X X X - X - X X X x 

Ege-bævretop Exidia glandulosa X X  X X  X X X X 

Ege-labyrintsvamp Daedalea quercina X X X - - - - X X X 

Ege-mælkehat Lactarius quietus X X X X X X X X X X 

Ege-sprækkeskind Colpoma quernicum X - - - - - X X - x 

Ege-voksskind Peniophora querca X - - X - - - X X x 

Ege-åresvamp Phlebia rufa X - X - - - X X X X 

Elfenbens-sneglehat Hygrophorus ebumeus X X - - - - - X - - 

Elle-spejlporesvamp Inonotus radiatus X X X X - - X X X X 

Fibret flammehat Gymnophilus junonius X - - - - - - X X x 

Fjernbladet slørhat Continarius helvelloides X - X - - - - - - - 

Flad lakporesvamp Ganoderma lipsiense X - X - X X X X X x 

Flamme birkerørhat Leccinium variicolor - - - - - - - - X X 

Flamme-skælhat Pholiota flammans - X - - - - - - - X 

Foranderlig kulbær Hypoxylon multiforme X - X - X - - X - X 

Foranderlig skælhat Pholiota mutabilis X X X - X X X X X x 

Foranderlig stilkporesvamp Polyporus leptocephalus X - X - - X X X - x 

Fyrre-bævresvamp Tremella encephala - - - X - - - - X - 

Fyrre-guldgaffel Calocera furcata - - - X - - - - X X 

Fyrre-korkhat Gloeophyllum sepiarium X  X X - - X X X x 

Galdeskørhat Russula fellea X - X - X - - X - - 

Glimmer-blækhat Coprinus micaceus X X - X X - - X - - 

Gran-koglehat Strobilurus esculentus - - - X - - - - X - 

Gran-lædersvamp Amylostereumchailletii - - - X - - - - X - 

Gran-mælkehat Lactarius deterrimus X - - X - - X X - - 

Gran-svovlhat Hypholoma capnoides X - - X X - - X X X 

Gran-tjæreporesvamp Ischnoderma benzoinum - - - X - - - X X X 

Gran-tjæreporesvamp Ischnoderma benzoinum - - - X - - - - - - 

Grenet stødsvamp Xylaria hypoxylon X X X X X X X X X x 

Grov kulskorpe Eutypa spinosa X X - X X - X X - - 

Græsgrøn skørhat Russula aeruginea X X - - X - - X - - 

Grøn fluesvamp Amanita phalloides X X X - X X X X - X 

Gråviolet åresvamp Ceraceomyces serpens - - - X - - - - X - 

Gul bævresvamp Tremella mesenterica X - X - X - X X X x 

Gul fløjlsfod Flammulina velupites X - X - - - X - X - 

Gulbladet trævlhat Inocybe rimosa - - - - - - - X - - 

Gulfnugget slørhat Cortinarius anomalus X - - - - - - X X - 

Gulmælket huesvamp Mycena crocata X - X - X - - X - - 

Gulplettet ridderhat Tricholoma scalpturatum - - - - - - - X X x 

Gulskive Bisporella citrina X - X - X - X X X X 

Horngrå fladhat Rhodocollybia aserna X X - X X X X X X x 

Hvid tandsvamp Hyphodontia paradoxa - - - - - - - - X - 

Hvidfiltet mælkehat Lactarius vellereus - X - - - X - X X - 
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Svampeart (dansk navn) Svampeart (latinsk navn) 
Funder 

Krat 

Lysbro- 

område 

Langsø-
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Inde-

lukket 

Iskæl-

derdal 

V. Kejl-

strup 

Ø. Kejl-
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Ameri-

ka Pl.  

Gjern 

Bakker 

Hvidlig bævretop Exidia thuretiana X - - - - - - X X - 

Høj slørhat Cortinarius lividoochracius - - - - - - - - X - 

Håret læderporesvamp Trametes hirsuta X X X X X X X X X X 

Håret lædersvamp Stereum hirsutum - X X - - - X X - x 

Ildelugtende slørhat Continarius hinnuleus X - - - - - - X - x 

Knippe-svovlhat Hypholoma fasciculare X X X X X X X X X X 

Kokos-mælkehat  Lactarius glyciosmus X - - - X - X X - - 

Kugleknoldet fluesvamp Amanita citrina X - - - X - X - X X 

Kuldjordbær Hypoxylon fragiforme X X X - X  X X - - 

Kæmpesporesvamp Meripilus giganteus X X - - - X X - X - 

Køllestokket honningsvamp Armillaria lutea X - - - - - X - - - 

Kølle-stødssvamp Xylaria polymorpha X - X - - - X X - X 

Laksefarvet voksskind Peniophora limitata X X X X X X X X X x 

Liden guldgaffel Calocera cornea X - - - X - - - X - 

Lille blod-champignon Agaricus sylvaticus X - - X - - - - X x 

Lys elle-knaphat Naucoria escharoides X - X - - - - - X - 

Lysstokket mørkhat Psathyrella piluliformis X X - - - - - X - x 

Læder-åresvamp Meruliopsis corium X X X - - - - - - - 

Lærke-rørhat Suillus grevillei - - - X - - X X X - 

Manddraber-mælkehat Lactarius necator X - X - X X X X X X 

Mark-champignon Agaricus campestris X X - - X - X - - - 

Mild kam-skørhat Russula pectinatoides X - - - - - X - - - 

Mose-hjelmhat Galerina paludosa X - - X - - - - X X 

Mose-mælkehat Lactarius helvus X - X - - - - - X X 

Mos-hjelmhat Galerina hypnorum - - - X - - - - X x 

Mælkehvid kødporesvamp Postia tephroleuca X X X - - - X - - X 

Mørk elle-knaphat Naucoria scolecina X - X - - - - - X - 

Mørkpuklet slørhat Cortinarius decipiens X - - - - - X - - X 

Nåle-bruskhat Michromphale perforans - - - - - - - - X X 

Okkergul grynhat Cystoderma amianthinum X - - X X - - - X X 

Okkergul skørhat Russula ochroleuca X X X X - X X X X X 

Orange krystalporesvamp Skeletocutis amorpha - - - X - - X X X X 

Panter-fluesvamp Amanita pantherina X - X  X X X X X X 

Pelargonie-slørhat Cortinarius flexipes X - - - - - - X X - 

Pile-bævretop Exidia recisa X X - - - - X X X - 

Plantage-rødblad Entoloma turbidum x  - - X - - - X X - 

Plantage-slørhat Cortinarius biformis - - - X - - - - X X 

Plettet flammehat Gymnophilus sapineus X - - X - - - - X - 

Plettet flammehat Gymnophiles sapineus X X - - - - X X X X 

Porcelænshat Oudemansiella mucida X - X - X X X X X X 

Prægtig skørhat Russula paludosa X X - - - - - X X x 

Puklet læderporesvamp Trametes gibbosa X X - - X X - X - - 

Punkstokket indigo-rørhat Boletus luridiformis X - X - - X - - X x 

Purpurbroget skørhat Russula undulata - - - X - - - X X x 
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Svampeart (dansk navn) Svampeart (latinsk navn) 
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Purpur-væbnerhat Tricholomopsis rutilans - - - X - - - X X x 

Randbæltet hjelmhat Galerina marginata X - - - - - X - X x 

Randbæltet hovporesvamp Fomitopsis pinicola X X X X X X X X X X 

Rank koralsvamp Ramaria stricta X - - - - - - - - - 

Ravsvamp Leotia lubrica X X - - X - - - - - 

Rodfordærver Heterobasidion annosum X - X X X - - X X X 

Rynket lædersvamp Stereum rugosum X - X X X X X X X X 

Rød ametysthat Laccaria laccata - - - X - - - - X - 

Rød fluesvamp Amanita muscaria X X X X X X X X X X 

Rødbrun mælkehat Lactarius rufus X X - - - X - - X x 

Rødmende fluesvamp Amanita rubescens X X X X X X X X X x 

Rødmende læderporesvamp Daedaleopsis confragosa X X X X X - X X X X 

Rødsprukken rørhat Boletus pasceus - - - X X - - - X - 

Røggrå gråblad Lyophyllum fumosum X - - - - - - - - - 

Savbladet skørhat Russula fragilis X - X X X - X X X X 

Sildig epaulethat Panellus serotinus X X X - - - - - - - 

Skinnende stødpude Reticularia lycoperdon X X - - - - - - - - 

Skorpe-ildporesvamp Phellinus ferreus - - - X X - X X X x 

Skov-rødblad Entoloma rhodopolium X X - - - - - X - - 

Skægget mælkehat Lactarius torminosus X - - - X - - X X x 

Skællet stilkporesvamp Polyporus sequarmosus - - - - - X - X X - 

Skær huesvamp Mycena pura X - - X X - X X - - 

Sodfarvet skærmhat Pluteus cervinus X - - - - - X - - X 

Sommer-rørhat Boletus reticulatus X - - - - - - - X - 

Sortfiltet viftesvamp Tapinella atrotomentosa X - - X - - - - - - 

Spiselig rørhat Boletus edulis X - X - X - - X X X 

Spiselig skørhat Russula vesca - X X - - - X X X X 

Sprækkehinde Cylindrobasidium evolvens - - - - X - - X - - 

Stilket bruskbold Scleroderma verrucosum X - - - - - - X - x 

Stiv ruslædersvamp Hymenochaete rubiginosa X X X X X X X X X X 

Stjernesporet rødblad Entoloma conferendum X X - - - - - X X x 

Stor gift-rørhat Russula emetica X - X X - - - X X x 

Stor kulsvamp Kretzschmaria deusta X - X - X X X X - - 

Stor løg-bruskhat Marismius alliacius X X X X X X X X X X 

Stor parasolhat Macrolepiota procera  - - X - - - - - X X 

Stor sejskive Ascocoryne cylichnium X X X - - - X X X x 

Stor skørhat Russula olivacea X - X - X - - X X - 

Stråle-åresvamp Phlebia radiata X - - - X - X X - - 

Støvende kødporesvamp Postia ptychogaster - - - - - - - - X - 

Sveden sodporesvamp Bjerkandera adusta X X X - X - X X X X 

Svovlporesvamp Laetiporus sulphureus X X - - X - - - X X 

Sværtende skørhat Russula nigrans - X X - X - X X - X 

Sødlig mælkehat Lactarius subdulcis - X - - - - X - X x 

Teglrød svovlhat Hypholoma lateritium X X - X - - - - X x 

Tobaksbrun ruslædersvamp Hymenochaete tabacina X - - - - - X X X X 
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Toppet huesvamp Mycenea galericulata X X X - X X X X X - 

Tragt-kantarel Craterellus tubaeformis - - - X - - - - X X 

Tragt-skørhat Russula delica X X - X - - - - X - 

Tætvortet tandsvamp Hyphodontia breviseta - - - X - - - - X - 

Tøndersvamp Fomes fomentariuus X X X X X X X X X X 

Tåge-tragthat Clitotype nebularis X - - - X - - - X - 

Vellugtende tragthatte Clitotype fragrans - - - - - - - X X X 

Vinter-stilkporesvamp Polyporus brumalis - - - X X - X - X X 

Violet ametysthat Laccaria amethystina X X X X X X X X X X 

Voksagtig tandsvamp Resinicium bicolor - - - X - - - X - X 

Ægte honningsvamp Armillaria mellea X - - - - - X - - - 

Året skørhat Russula nitida - - - X - - - - X - 

Samlet antal arter 188 131 75 76 49 81 39 84 118 129 112 
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17.4 Bilag 4: Laver 
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Art af lav (dansk navn) Art af lav (latinsk navn) 
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Bakker 

Almindelig kvistlav Hypogymnia physodes X X X X X X X X X X 

Almindelig prikvortelav Pertusaria pertusa X - X - X - - X - - 

Almindelig skriftlav Graphis scripta X - X - - - X X X X 

Almindelig slørkantlav Thelotrema lepadinum - - - - X - X X - - 

Almindelig slåenlav Evernia prunastri X X X X X X X X X X 

Almindelig støvlav Lepraria incana X X X X X X X X X X 

Almindelig sølvlav Phlyctis argena X X X - - X - X X X 

Almindelig væggelav Xanthoria parietina X X X X X X X X X X 

Askegrå rensdyrlav Cladonia rangiferina - - - - - - - - X X 

Bitter prikvortelav Pertusaria amara X X X - X X X X - X 

Bleggrøn bægerlav Cladonia fimbriata - - - X - - - - X X 

Bleggul kantskivelav Lecanora expallens X X X - - - X - X X 

Blygrå papirlav Platismatia glauca X X - - X X X X X - 

Brun kantskivelav Lecanora chlarotera X X X - X X - X X X 

Brungrøn bægerlav Cladonia chlorophaea X - - X - - X X X X 

By-kantskivelav Lecanora conizaeoides - X X X - - X X - - 

By-snosporelav Scoliciosporum chlorococcum X X X - - - - - - X 

Farve-skållav Parmelia saxatilis - - - - - - - - - X 

Finger-bægerlav Cladonia digitata - - - X - - - X X X 

Finger-kvistlav Hypogymnia tubulosa X - - - - - - X X X 

Grå fyrrelav Pseudevernia furfuracea X - - X - - - X X X 

Grågrøn rosetlav Phaeophyscia orbicularis X - - - - - - - - X 

Grågrøn skivelav Ledicella elaeochroma X X X X X X X X X X 

Guldpudret skållav Melanelixia subaurifera X - - - - - X - - X 

Gulgrøn nålelav Calicium viride X - - - X - - - - X 

Gulhvid rensdyrlav Cladonia arbuscula - - - - - - - - - X 

Hede-rensdyrlav Cladonia portentosa X - - X - - - X X X 

Hunde-skjoldlav Peltigera canina X - - - - - - X X X 

Hviddugget kantskivelav Lecanora carpinea X X X - X - X X - X 

Hvidmelet prikvortelav Pertusaria albescens X X X - X - X X - X 

Hætte-rosetlav Physcia adscendens X X X X X X X X X X 

Kliddet bægerlav Cladonia ramulosa - - - - - - - - X X 

Kløftet bægerlav Cladonia furcata - - - - - - - - X X 

Kruset skjoldlav Peltigera praetextata - - - - - - - - X X 

Kvist-kantskivelav Lecanora symmicta X - - - X - X X - X 

Kølle-skållav Melanohalea exasperata - - - - - - - - X X 

Lakrød bægerlav Cladonia floerkeana - - - - - - - X X X 

Liden skållav Xanthoparmelia mougeottii X          

Liden sortskivelav Amandinacea punctata - - - - - - - - X X 

Mangefrugtet væggelav Xanthoria polycarpa X X - - -  X X - X 

Melet grenlav Ramalina farinacea X X - X - - X X X X 

Rynket skållav Parmelia sulcata X X X X X - X X X X 

Slank bægerlav Cladonia gracilis - - - - - - - - - X 

Småskællet muslinglav Hypocenomyce scalaris - - - - - - - X - X 
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Art af lav (dansk navn) Art af lav (latinsk navn) 
Funder 

Krat 

Lysbro- 

område 

Langsø-

parken 

Kærs-

gård Pl. 

Inde-

lukket 

Iskæl-

derdal 

V. Kejl-

strup 

Ø. Kejl-

strup 

Ameri-

ka Pl.  

Gjern 

Bakker 

Sod-skållav Melanelixia fuliginosa - X X - X X - - - - 

Sort bogstavlav Opegrapha atra - - X - -  X - - - 

Sprække-punktlav Anisomeridium polypori X X - - X - X X X - 

Spæd rosetlav Physcia tenella X X X - X X X X X - 

Stjerne-pletlav Anthonia radiata X - - - - - - X X X 

Stor grenlav Ramalina fraxinea - - - - - - - - - X 

Stor skållav Parmelia acetabulum - - - X - - - - - - 

Træfods-bægerlav Cladonia coniocraea - - - X - - X X X X 

Tue-grenlav Ramalina fasgiata  X X - X - - X X - X 

Tynd skjoldlav Peltigera membranacea - - - - - - - - X - 

Tæppe-bægerlav Cladonia Caespiticia X -  X - - - X X X 

Åben prikvortelav Pertusaria hymenea X X - - - - X - - - 

Samlet antal arter 56 35 23 20 18 19 12 25 35 33 44 
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17.5 Bilag 5: Ynglefugle 
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Fugleart 

Antal ynglepar 

Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Lille lappedykker 1 - - - - - - - - - 

Grågås - 1 - - - - - - - - 

Gravand - - 1 - - - - - - - 

Gråand 3 4 - - - - - - - - 

Musvåge 1 - - - - - - - - - 

Spurvehøg - - - - - - 1 - 1 - 

Duehøg - - - - - - - - - 1 

Agerhøne 1 - - - - - - - - - 

Fasan 2 1 1 - 1 - 1 2 2 2 

Vandrikse - 1 - - - - - - - - 

Blishøne 1 2 - - - - 1 - - - 

Grønbenet Rørhøne 1 2 - - - - 1 - - - 

Skovsneppe - - - - - - - - - 1 

Huldue 1 - - - - - 1 - - - 

Ringdue Ca. 12 5 6 Ca. 20 Ca. 12 Ca. 10 Ca. 18 Ca. 12 Ca. 15 Ca. 15 

Gøg 1 1 - - - - 1 1 1 1 

Natugle - - - - - - 1 1 - - 

Skovhornugle - - - - - - - - 1 1 

Natravn - - - - - - - - - 1 

Isfugl - 1 - - - - - - - - 

Sortspætte 1 - - - - - - - 1 - 

Grønspætte 1 - - - - - - - - - 

Stor flagspætte 7 2 3 4 3 2 6 4 5 4 

Sanglærke 2 - 2 - - - 1 3 2 3 

Bysvale 2 - - - 1 - 1 - 2 - 

Landsvale 1 1 - - 1 - 1 - 2 - 

Skovpiber 3 - 2 2 2 - 3 5 3 5 

Hvid vipstjert 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 

Gærdesmutte 9 5 8 8 7 6 Ca. 12 8 10 7 

Jernspurv 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 

Rødhals Ca. 10 6 5 Ca. 12 Ca. 12 Ca. 10 Ca. 15 Ca. 12 Ca. 15 Ca. 12 

Nattergal 1 - 1 - - - 1 - - - 

Rødstjert 3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 

Bynkefugl 1 - - - - - - 1 1 1 

Sangdrossel 2 2 2 4 2 2 3 4 4 4 

Misteldrossel 3 - - - 1 - 2 3 3 4 

Solsort Ca. 20 Ca. 12 Ca. 12 Ca. 25 Ca. 15 Ca. 12 Ca. 25 Ca. 20 Ca. 15 Ca. 12 

Munk 12 5 8 Ca. 12 Ca. 12 6 Ca. 15 Ca. 12 8 7 

Havesanger 2 2 3 2 3 2 4 2 2 1 

Gærdesanger 2 2 2 3 3 1 4 3 3 2 

Tornsanger 3 2 2 2 1 1 3 5 5 5 

Sivsanger - 1 - - - - - - - - 

Rørsanger 2 4 - - - - - - - - 

Græshoppesanger 1 - - - - - - - - - 

Kærsanger 3 2 1 - 1 - 2 1 1 - 

Gulbug 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 

Løvsanger 10 4 4 5 3 2 Ca. 12 Ca. 10 Ca. 12 Ca. 12 
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Fugleart 

Antal ynglepar 

Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Skovsanger 1 1 1 - 1 - 2 1 - - 

Gransanger 4 3 3 7 5 2 6 7 5 6 

Fuglekonge Ca. 15 3 2 Ca. 20 Ca. 10 - Ca. 15 Ca. 15 Ca. 20 Ca. 20 

Grå fluesnapper 1 1 1 - 1 - 1 1 - - 

Broget fluesnapper 2 1 1 1 1 - 2 2 1 1 

Musvit 10 6 5 6 5 4 8 10 8 9 

Blåmejse 6 4 4 3 3 2 5 6 5 3 

Topmejse 5 3 - 3 2 - 3 3 4 5 

Sumpmejse 5 4 4 4 3 1 5 5 5 2 

Sortmejse Ca. 10 1 1 8 5 - 8 Ca. 10 Ca. 12 Ca. 10 

Halemejse 1 1 1 1 1 - 2 2 2 1 

Spætmejse 7 3 4 5 5 4 8 7 3 3 

Træløber 6 2 3 3 2 2 4 5 2 2 

Korttået træløber 1 1 - - 1 - 1 - - - 

Rødrygget tornskade 1 - - - - - - 1 1 1 

Husskade 2 2 1 1 3 1 4 5 3 2 

Skovskade 3 1 1 3 2 1 3 4 4 4 

Allike 1 - 1 1 1 1 1 2 - - 

Råge - - - - - 5 Ca. 90 Ca. 10 - - 

Krage 3 2 1 3 3 1 4 4 3 3 

Ravn - - - - - - - - 1 - 

Stær 2 2 2 3 5 4 4 4 3 1 

Gråspurv 2 2 1 - 1 - - - 2 1 

Skovspurv 5 3 2 3 3 1 4 4 5 5 

Bogfinke Ca. 12 4 5 8 Ca. 12 8 Ca. 15 Ca. 15 Ca. 12 Ca. 10 

Tornirisk 2 - 1 - 1 - 1  2 1 1 

Lille gråsisken 3 2 3 - - - 4 3 3 3 

Grønsisken 2 - - 1 1 - 2 2 2 1 

Stillits 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 

Grønirisk 4 3 5 5 5 3 5 5 3 3 

Dompap 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 

Kernebider 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

Lille korsnæb 1 - - 1 - - 1 1 4 2 

Rørspurv 2 3 3 - - - 1 - - - 

Gulspurv 3 - 1 1 1 - 2 2 2 2 

Kornværling 1 - - - - - - - 1 - 

Antal arter  70 54 50 41 50 33 61 54 57 53 

Samlet antal arter 84 
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17.6 Bilag 6: Pattedyr 
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Pattedyrart 
Funder 

Krat 

Lysbro-

området 

Langsø- 

parken 

Kærsgård 

Plantage 

Inde- 

lukket 

Iskæl-

derdalen 

Vestre 

Kejlstrup 

Østre 

Kejlstrup 

Amerika 

Plantage 

Gjern 

Bakker 

Insektædere:           

Almindelig spidsmus X X X X X X X X X X 

Dværgspidsmus X X - - - - X X X X 

Vandspidsmus X - - - - - - - - - 

Muldvarp X X X X X X X X X X 

Pindsvin X X X X - - X X - - 

Flagermus:           

Brandts flagermus - X X X X X X X X - 

Damflagermus X X X X X X X X X X 

Vandflagermus X X X X X X X X X X 

Frynseflagermus X X X X X X X X - X 

Troldflagermus X X X X X X X X X X 

Dværgflagermus X X X X X X X X X X 

Pipistrel flagermus X X X - - - - - - - 

Brunflagermus X X X X X X X X X X 

Sydflagermus X X X X - X X X - - 

Skimmelflagermus X - - - X - - X - - 

Langøret flagermus X X X X X X X X X X 

Harer og kaniner:           

Hare X X X X - - X X X X 

Gnavere:           

Mosegris X X X X - - X X X X 

Rødmus X X X X X X X X X X 

Almindelig markmus X X X - - - X X X X 

Sydmarkmus X - - - - - - - - - 

Dværgmus X - - - - - X X - - 

Halsbåndsmus X X X X X - X X X X 

Skovmus X - X - - - X X - X 

Husmus - X - - X - X - X - 

Brun rotte - X X - X - - - X - 

Egern X X X X X X X X X X 

Rovdyr:           

Ræv X X X X X X X X X X 

Grævling X - - X - - X X X X 

Brud X - - - - - X X X X 

Lækat X X - - - - - X X - 

Ilder X - - - - - - - - - 

Mink X X - - - - - - X - 

Husmår - X X - - - X X - - 

Skovmår - - - - - - - - - X 

Odder X X - - X - - - - - 

Hovdyr:           

Rådyr X X X X X X X X X X 

Krondyr X - - - - - - - X X 

Dådyr - - - - - - - - - X 

Antal arter (38) 33 28 23 20 19 15 27 28 25 24 
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17.7 Bilag 7: Smådyr i vandløb 
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Smådyrsart 

Vandløb nr. 

Funder Krat Lysbro Langsøparken Kærsgård Kejlstrup Amerika Plantage 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

Fimreorme:                         

Dugesia gonocephala 5 6 5 5 4 4  4 4 5 3 4 6 7 5   3 4 5 4 5 6 6 

Polycelis felina  1                       

Polycelis nigra    1 2 1 2 1     1  1  2      1 1 

Rundorme:                         

Nematoda indet.  1  1 1   2     1            

Børsteorme:                         

Oligochaeta indet.   1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2  2 2 3       2 

Naididae indet.      1 2 1 1 2 1 2 2  1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 

Stylaria lacustris    2 2                    

Tubificidae indet.      2 3     1    3 2        

Lumbriculus variegatus    1 2 2 2     1   1  1       1 

Stylodrilus heringianus   1 1 1                  1  

Eiseniella tetraeda 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2  1 1 2  1  1  2 1 

Igler:                       1 1 

Glossiphonia complanata  1  1 2 1           1        

Glossiphonia heteroclita    1   1          2        

Helobdella stagnalis      1 4         2 2        

Erpobdella octoculata       2                  

Erpobdella testacea      1 2                  

Vandmider:                         

Hydracarina indet.  1  1 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 1  1 1 1 1  1 2 

Krebsdyr:                         

Candona sp.    2 3 2 5     1             

Daphnia sp.       5                  

Simocephalus sp.       3                  

Asellus aquaticus   1 2 3 2 5 1   1 2 1  1 2 3       2 

Gammarus pulex 10 10 12 10 10 10 12 8 5 6 5 5 6 5 10 12 10 10 12 8 12 10 12 10 

Døgnfluer:                         

Baetis rhodani 5 10 8 7 3 6 10 10 8 5 7 5 5 3 10 12 6 12 13 10 11 12 15 12 

Baetis vernus  3 3 5 1 4 5   2  2     2      5 2 

Baetis sp.    2   2                  

Centroptilum luteolum       1                  

Caenis horaria       2                  

Caenis robusta       4                  

Cloeon dipterum       5                  

Ephemerella ignita       3                  

Leptophlebia marginata       4                  

Slørvinger:                         

Brachyptera risi 10 3 4 5             2        

Amphinemura standfussi  8 10 10 12 2 10  8 7 8 7 8 12 10 12 10  8 5 6 7 8 8 9 

Amphinemura sulcicollis      2                   

Nemurella picteti 3 5 2 8 7 12  7 6 7 6 5 9 7 7  2 6 7 8 8 7 10 5 

Nemoura avicularis             2 2 10 8  3 6 3 2 2 5 3 

Nemoura cinerea 2 8 3 10 5 10 5   5  4 4 3 8 3 3      4 3 

Nemoura dubitans 3 2   2             3 2    2  

Nemoura flexuosa      2         2          
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Smådyrsart 

Vandløb nr. 

Funder Krat Lysbro Langsøparken Kærsgård Kejlstrup Amerika Plantage 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

Leuctra fusca    6  4    2  4           4  

Leuctra hippopus 5 5 6 8  5  3 3 4 4 5 4 7 5   4 3 3 5 6 4 3 

Leuctra nigra 12 10 8 5 10 8  6 8 6 8 12 8 10 12  2 6 8 6 7 5 7 6 

Leuctra digitata  2  4      2        1 2 1 2 2 1  

Capnia bifrons    2                     

Guldsmede:                         

Calopteryx splendens      4 5                  

Calopteryx virgo    2  3 4                  

Vandtæger:                         

Nepa cinerea       3                  

Notonecta glauca       3                  

Sigara falleni       2                  

Sigara semistriata       2                  

Gerris lacustris    1  2 4     1             

Aquarius najas       1                  

Velia caprai  1 1 2 1 3 2   2  2   2   1 2 1 1  3 1 

Biller:                         

Haliplus sp.    1 1 1 2                  

Hydroporus sp.         1  1  1       1   1  

Oreodytes sanmarkii    2                     

Platambus maculatus 1   1 1  1      1 2 1 2       2 1 

Stictotarsus duodecimpustulat.     2                    

Agabus sp.  1   1            1        

Agabus bipustulatus      1    1     1          

Agabus guttatus    1 1 1 1   1   1  1 1 1 1     1  

Ilybius sp.       1     1    1        1 

Ilybius fuliginosus       2                  

Dytiscus marginalis       1                  

Gyrinus substriatus       4                  

Hydraena gracilis  1 2 2 2   2 2 3 1 3 1     1 2 2 2 2 3  

Hydraena nigrita     1       1           1  

Lesteva pubescens  1                       

Helophorus brevipalvis       1                  

Hydrothassa marginella  2                       

Anacaena globulus      1 2 1 2 1 2 2   2 1 1 3 2 1   1 1 

Stenus nitidiusculus  1        1  1             

Elmis aenea      2                   

Limnius volckmari  1  1      2             1  

Elodes marginata  1 2 1    1 2 2 1 2      2     4 1 

Elodes minuta gr. 2 5 5 4 5 5  2 3 4 5 5 3 4 8 3 3 5 4 5 5 6 8 5 

Dovenfluer:                         

Sialis fuliginosa  2 3 3 1 2 2   1  2 1 1           

Sialis lutaria   1  1 1 2     1    1 1       1 

Sialis nigripes    1                     

Vårfluer:                         

Agapetus fuscipes                       7  

Rhyacophila fasciata      2                 2 2 
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Smådyrsart 

Vandløb nr. 

Funder Krat Lysbro Langsøparken Kærsgård Kejlstrup Amerika Plantage 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

Plectrocnemia conspersa 4 3 4 3 3 4  2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 7 4 5 4 6 5 4 

Polycentropus flavomaculatus 1 1 2       2  2 2 2    1  1 1  2 1 

Wormaldia occipitalis  2   1   2 1 2  1           1  

Lype reducta  1  1                1   1  

Tinodes pallidus  3 2  1            2      1  

Hydropsyche angustipennis      2           2        

Berea maura  1 1   1     1               

Berea pullata          1           1  1  

Beraeodes minutus        2 2 3  3 1 1    1  1    1 

Crunoecia irrorata 1 2 1  1     1  2        1 1 1 2  

Sericostoma personatum 6 4 5 8 2 3  6 7 5 6 4 5  3  2 4 5 4 4 5 7 6 

Silo pallipes  1  5                   6  

Mystacides longicornis     1                   1 

Limnephilidae indet. 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 

Ecclisopteryx dalecarlica    1                     

Limnephilus extricatus  2  2  2         2 1         

Limnephilus lunatus       1                  

Anabolia nervosa      1 2                  

Phryganea bipunctata       1                  

Potamophylax cingulatus 2 3 3 4 1 2  2 2 3 1 3 4 5 2 1 2 3 1 2 2 3 4 2 

Potamophylax latipennis  1 1 5 2 2                   

Potamophylax nigricornis 3 1  3     1 2  2     1 5 2 2 2 1 4 2 

Micropterna sequax    1     1                

Halesus sp.      1 1                  

Stankelben:                         

Tipula sp.     1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1        

Tipula lateralis 1   2  1  1 1 2 2 2 1 1 1   1  2   1  

Limoniidae indet.      1 1     1             

Pedicia rivosa 1 2 1 2 1   1 1 2 2 2  1         1 2 

Dicranota sp. 4 5 5 4 3 5 2 5 4 5 4 5 4 5 3 2 3 5 6 6 7 5 7 5 

Eloephila sp.  1 2 1 2   2 3 2 2 3   1 1   1  1 1 1  

Neolimnomyia filata gr.          1  1             

Pilaria sp.     1                    

Sleroprocta sp. 1 2 1 1 1 1  1 2 2 2 2 1 2 2   2 3 2 1 2 3 2 

Sommerfuglemyg:                         

Berdeniella freyi  2 1         1         1  1  

Pericoma sp. 1     2  1  1  2 1 1 1    1  1 1 1 1 

Pericoma fallax  1  1 1      1       1 1 1   1  

Satchelliella pilularia  1    1                   

Satchelliella stammeri  1 1       1   1             

Ulomyia fuliginosa  1       1 1          1   1  

Bazarella subneglecta     1       1             

Glansmyg:                         

Ptychoptera lacustris 1 1  3 2 1 17.8  1 1 2 1 2 1  1        1 1 

Ptychoptera paludosa 2   2 1   2 2 3  1 2 2 2        2 2 

Dixamyg:                         

Dixa maculata gr. 1 1 1 2 2 2  1  1  1 3 1 2  2 1 2 1 1 1 1 2 
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Smådyrsart 

Vandløb nr. 

Funder Krat Lysbro Langsøparken Kærsgård Kejlstrup Amerika Plantage 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

Stikmyg:                         

Anopheles sp.  1   2  2 1 2 3 2 3 2 3           

Culicoides sp. 1 1   2  3 2 2 3 2 2 1 1  1  1 2  1  1  

Kvægmyg:                         

Eusimulium costatum 5 6 4 5 2   2 2 3 2 3      3 3 4 3 5 3 2 

Eusimulium cryophilum 9 10 12 15 2 5 5 4 3 5 3 4 3 4 2   5 5 4 4 5 5 6 

Eusimulium vernum 1   5 1 3    2  2 2 2 2 3 4      2 3 

Wilhelmia equina       7                  

Odagmia ornata 6 7 6 5  10 12 4 5 5 4 6 3 2 8 5 5 3 5 4 5 6 7 5 

Odagmia spinosa    2  2         5 2         

Mitter:                         

Ceratopogonidae indet.       2                  

Bezzia sp.   1 3 1 1 3        1        1 1 

Thaumaleamyg:                         

Thaumalea testacea  1 1 2 1   2 3 3 2 3      2 2 3 3 2 3 3 

Dansemyg:                         

Tanypodinae indet.        3 2 3 2 3      1 2 1 1 1 2 1 

Apsectrotanypus trifascipennis      2 2          2        

Conchapelopia sp.   1      1 1     1        1  

Conchapelopia melanops  1    2 3                  

Macropelopia sp. 1 1 2  1     1  1 1 1 2 1 2        

Macropelopia nebulosa             1 2         1  

Procladius sp.      1      1     2        

Zavrelimyia sp.                  1  1   1  

Diamesa insignipes 1 1 2 2 1 3 5 1  2  2 2 2 2 3   2 2 2 3 3 2 

Prodiamesa olivacea  1  3 2 2 10     2 3 3 3 2 3        

Brillia modesta 2 3 4 3  2  4 3 3 4 3 4 2 4   1 2  1  2 3 

Chaetocladius sp.    1   1                  

Corynoneura sp. 1 1 1     1  2  2 1     1 1 1   1 1 

Cricotopus sp.  1  1 1     1  1             

Dipocladius cultriger      2    2  2 3  3 2     1 1   

Eukiefferiella brevicalcar 3 4 3 10 2 5 10  1 1  2 2  1 3 2 1 1 3 2 2 3 3 

Eukiefferiella claripennis      2      1      1       

Metriocnemus fuscipes  1                     1  

Orthocladius sp.    3  4 5           1  1     

Parametriocnemus stylatus  1 1     1  1  1      1  1   1 1 

Thienemanniella sp.  1         1 1      1 1     1 

Microtendipes sp. 1 1  2 2 5 3   2  3 2 3 2 5 3 2  2 1 1 2 1 

Tvetenia discoloripes 1 2 2 2  5 8 2  3 2 2 2 2   2        

Tvetenia verralli  1  2 1 3   1                

Chironomus sp.       4                  

Chironomus riparius       2                  

Chryptochironomus sp.        3   2               

Polypedilum laetum  1 2 3 2 2         1    1    1  

Tanytarsini indet. 2 3 3 4 2 4 10 1 2 2 2 1 3 4 5 6 5 2 3 2 3 2 4 2 

Cladotanytarsus sp.      1 2    2  2  1          

Tanytarsus sp. 2 3 2 5 3 3 10 2 2 3 2 5 3 2 2  2 1 2 2 2 2 3 2 
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Smådyrsart 

Vandløb nr. 

Funder Krat Lysbro Langsøparken Kærsgård Kejlstrup Amerika Plantage 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

Micropsectra sp.      4 5   1  1   2 2       2 1 

Dansefluer:                    1     

Chelifera sp. 1 2 1 1 1     1  1             

Wiedemannia sp.    1              1       

Sneppefluer:                         

Atherix ibis       1                  

Snegle:                         

Potamopyrgus antipodarum    2  2  3 4 3 2 3   2  2      3 1 

Bithynia tentaculata       5                  

Physa fontinalis       3                  

Lymnaea peregra    2 1  3                  

Lymnaea truncatula 1 1  4 2   2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1  1  2 2 

Gyraulus albus    3  2 1                  

Planorbis planorbis       10                  

Anisus vortex       2                  

Ancylus fluviatilis    2                   3 2 

Acroloxus lacustris       2                  

Radix balthica    1 2 3 4          1        

Muslinger:                         

Pisidium sp. 6 5 3 5 1 4 5 1 2 1 2 1 2  2 2 4 1 2 2   2 3 

Sphaerium corneum       5                  

Anodonta cygnea       2                  

Antal arter  47 72 52 87 74 82 89 51 52 75 45 81 57 42 58 39 47 50 44 47 43 34 81 62 

Samlet antal arter (184) 123 116 94 57 63 47 93 

 

 

(I skemaet er der for arterne anført antallet af individer, som er artsbestemt) 
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17.8 Bilag 8: Smådyr i vandområder 
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Fimreorme:                         

Dugesia gonocephala - 2 - - 2 3 - - - 3 - - - - - - 2 - - - - - - 2 

Dugesia lugubris - - - 2 - - 1 2 - - - - - 1 1 2 - - 1 1 - - - - 

Planaria torva - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Polycelis nigra 1 2 2 4 2 3 4 5 1 - - - - 2 3 2 - - 2 1 2 - - 2 

Rundorme:                         

Nematoda indet. 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 - - - 2 3 2 - 2 2 - 1 - - 2 

Gordius sp. - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mermis sp. - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Børsteorme:                         

Oligochaeta indet. 2 2 3 2 1 2 3 5 2 3 - - - 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 

Naididae indet. - - 2 2 3 2 3 3 2 2 - - - 2 3 3 - 2 2 - - - - - 

Dero sp. - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nais sp. - - 2 3 - - 2 2 - - - - - 2 3 3 - 2 2 2 - - - - 

Tubificidae indet. - 1 2 2 - 2 2 3 5 - 2 2 - 2 3 2 - 2 1 2 - - - - 

Stylaria lacustris - - 2 4 - - 3 5 - - - - - 2 2 3 - - 2 - - - - - 

Ripistis parasita - - - - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - 5 - - 

Chaetogaster diaphanus - - - 1 - - 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 

Lumbriculus variegatus - 1 2 2 - 1 2 2 2 - - - - 1 2 1 - 1 2 - - - - - 

Stylodrilus heringianus - 1 - - 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

Regnorme:                         

Eiseniella tetraeda 1 2 2 1 2 1 2 2 1 - - - - 1 2 1 1 1 - 1 1 - - - 

Igler:                         

Glossiphonia complanata - 1 2 2 - - 4 3 3 - - - - 2 2 3 - - 2 - - - - - 

Glossiphonia concolor - - - 2 - - 2 3 - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - 

Glossiphonia heteroclita - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Helobdella stagnalis 2 - 2 3 - - 3 4 2 - - - - 3 4 3 - 2 2 1 1 - - - 

Erpobdella octoculata 1 - 2 3 - - 2 3 3 - - - - 2 3 3 - 2 2 1 2 - - - 

Erpobdella testacea - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 

Hemiclepsis marginata - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Theromyzon tessulatum - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 

Vandmider:                         

Hydracarina indet. 3 2 4 5 2 3 3 5 4 4 1 - - 2 3 3 - 2 4 3 3 1 2 2 

Edderkopper:                      3   

Argyroneta aquatica - - - 3 2 - 2 - - - - - - - - 1 - - 2 - - 3 - - 

Dolomedes fimbriatus - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Krebsdyr:                         

Candona sp. - 2 3 5 - 2 3 2 2 - - - - 2 3 3 - 2 2 1 1 - - - 

Daphnia sp. - - - 10 - - 10 5 - - - - - 5 10 10 - - 5 2 3 - - - 

Simocephalus sp. - - - 3 - - 4 3 - - - - - 2 4 5 - - 4 3 3 - - - 

Asellus aquaticus 8 5 4 5 2 2 3 4 10 - 4 - - 3 3 4 3 4 2 3 2 - 2 2 

Gammarus pulex 10 15 12 2 5 10 5 10 6 - 15 4 3 - - - 5 - 5 - - - - 5 

Døgnfluer:                         

Baetis rhodani - 5 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Baetis vernus - 2 - - - - - - - 2 - - - -- - - - - - - - - -  

Baetis sp. - - -  - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Centroptilum luteolum - - - - - - - 2 - - - - - -- - - - - - - - - - - 

Caenis horaria - - - 2 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Caenis robusta - - - 1 - - 2 - - - - - - - - 2 2 - 2 - - - - - 

Cloeon dipterum - 2 4 10 - 3 5 10 3 - - - - 3 5 5 4 2 10 4 3 - - - 

Ephemerella ignita - - - - - - - 3 - - -- - - - - - - - - - - - - - 

Leptophlebia marginata - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Slørvinger:                         

Nemoura cinerea 10 15 - - 10 12 3 4 3 5 - - - - - - 2 - 2 - - - - 5 

Nemoura dubitans - - - - 3 4 - -  2 - - - - - - - - - - - - - 5 

Nemurella picteti 2 3 - - 5 3 - - - 5 - - - - - - 1 - 2 - - - - 3 

Guldsmede:                         

Aeshna grandis 2 3 4 10 1 - 5 4 2 - - - - 3 3 2 - 1 2 2 2 - - 2 

Aeshna cyanea 1 - 2 3 - 2 2 2 - - 1 - - - - - - - 2 - - 4 - 3 

Aeshna juncea - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Aeshna mixta - - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anax imperator - - - 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

Brachyton Pratense - - - 3 - - 2 2 - - - - - - 1 2 - - 2 - - - - - 

Cordulia aenea - - - 10 - 2 1 - - - - - - 2 1 2 - - 1 - - - - - 

Somatochlora metallica       3 4                 

Libellula quadrimaculata - - 2 1 - - 1 - - - - - - - 2 2 - - - - 1 - - - 

Libellula depressa - - - 2 - 1 1 - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - 

Orthetrum cancellatum - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Sympetrum sanguineum - - - - - 2 3 - - - - - - - - - - - - - - 4 - 2 

Sympetrum danae - - - 3 - - 1 - - - - - - - 2 1 - - 2 - - 4 - 3 

Leucorrhinia dubia - - - - - 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - 5 - 3 

Vandnymfer:                         

Lestes dryas - - 2 3 - 2 2 1 - - - - - - 1 2 - - 2 - - 2 - 2 

Lestes sponsa 2 - - 1 1 2 2 - - - - - - - - 1 - - 2 - - 1 - 2 

Pyrrhosoma nymphula - - 1 2 - - 2 - - - - - - 2 2 1 - - - - - 2 - - 

Erythromma najas - - - 3 - - 4 3 2 - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Coenagrion hastulatum - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 2 - - 

Coenagrion pulchellum - - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 

Coenagrion puella - - - 2 - - 2 3 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Coenagrion lunulatum - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

Enallagma cyathigerum - - 2 3 2 - 2 - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Ischnura elegans 2 2 3 4 - 2 2 1 - - - - - 2 1 2 - - 2 - - - - 2 

Tæger:                         

Ilyocoris cimicoides - - - 2 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Ranatra linearis - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

Nepa cinerea 1 1 2 4 - - 3 4 3 - - - - 2 2 3 - - 2 1 1 - - - 

Notonecta glauca 1 1 3 5 - 2 5 5 4 - - - - 4 5 4 - 2 3 4 4 - - - 

Sigara sp. 3 2 5 10 - - 5 5 3 - - - - 6 5 6 - 4 5 4 3 - - - 
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Cymatia sp. - - - 3 - 2 4 3 - - - - - - - - - - 3 - - 2 - - 

Callicorixa sp. - - 2 5 - - 3 5 - - - - - 2 - 3 - - 2 - - - - - 

Micronecta sp. - - - 2 - - - - - - - - - 1 1 - - - 2 - - - - - 

Plea leachi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 

Sigara falleni - - - 3 - - 2 3 - - - - - - - 2 - - 2 - - - - - 

Sigara semistriata - - - 2 - - - 4 - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - 

Hesperocorixa linnaei - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hesperocorixa sahlbergi - - 3 2 - - - 2 - - - - - - 2 1 - - 3 - - - - - 

Hydrometra stagnorum - 1 - 2 2 2 2 3 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Mesovelia furcata - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hebrus ruficeps - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

Gerris argentatus - - 2 2 - - 2 - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - 

Gerris thoracicus - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 1 - - 2 - - 

Gerris lacustris - - 2 5 - 3 2 - 2 - - 1 - 2 4 3 - - 2 - - 4 - - 

Aquarius najas - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Velia caprai - 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 2 

Biller:                         

Haliplus sp. - 1 2 3 - 3 2 3 - - - - - 3 4 3 - - 2 - 1 2 - 2 

Haliplus flavicollis - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

Noterus crassicornis 1 2 2 4 - 1 4 2 1 - - - - 2 1 2 - - 1 1 - - - - 

Hydroporus sp. - 1 1 2 - 1 1 2 2 - - - - - 1 1 - - 2 - 1 1 - 2 

Hydroporus nigrita - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Agabus sp. - 1 1 2 - 1 1 2 - - 1 - - 1 1 - - - 1 - - - - 2 

Agabus bipustulatus - - 1 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - 

Agabus undulatus - - - 1 - - 1 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

Ilybius sp. - - 1 - - 1 1 2 1 - - - - - - 2 - - 1 - - - - 1 

Ilybius ater - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - 

Ilybius fuliginosus - - 1 1 - - 2 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 

Ilybius fenestratus - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -  

Platambus maculatus - 1 - 1 - 1 2 1 - - - - - 1 1 2 - - - - - - 1 2 

Graphoderes cinereus - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Laccophilus minutus - - - 2 - 1 2 - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - - 

Hyphydrus ovatus 2 1 2 6 - - 3 2 2 - - - - 2 3 2 - 1 2 - 1 - - 2 

Hygrotus sp. - - - 1 - 2 2 2 1 2 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - 1 

Rhantus exoletus - 1 1 2 - 1 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - 

Colymbetes fuscus 1 - 1 2 - 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 

Hydaticus transversalis - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

Acilius sulcatus - 1 - 1 2 3  - - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1 

Dytiscus sp. 1 - 1 1 - 2 2 2 - - - - - 1 2 1 - 1 2 - 1 - - 1 

Dytiscus marginalis 1 1 - 2 1 2 1 1 1 - - - - 1 - 1 - - 2 - 1 - - 1 

Helochares griseus - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Helophorus sp. - - 1 - - 1 1 1 - - - - - - 1 2 - - 1 - - - - - 

Helophorus aquaticus  - - 1 1 - 2 2 1 - - - - - - 1 1 - - 2 - 1 - - - 

Helophorus brevipalpis 1 1 - 1 - 2 - 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 
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Enochrus sp. - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Hydrobius fuscipes 1 1 - 1 - 1 2 1 - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - 

Limnebius sp. - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Hydraena gracilis 1 1 - - 2 2 - - 1 2 1 - - - - - - - - - - - - 2 

Anacaena globulus - 1 - 1 - - 2 1 1 - - - - 1 2 1 - - 1 - 1 - - 1 

Cymbiodyta marginella - - - 2 - 2 1 - - - - - - - 2 1 - - 1 - - - - - 

Laccobius sp. - - - - - 1 2 - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - 1 

Elodes marginata - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Elodes minuta gr. - 2 - - - 2 2 - - 3 - - - - - - 1 - - - - - - 2 

Donacia crassipes - - - - - - 8 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Donacia versicolorea - - - 1 - - 3 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Donacia marginata - - - 1 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Donacia clavipes - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galerucella nymphaea - - - 1 - - 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dryops sp. - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tanyphyrus lemnae - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

Gyrinus sp. - 2 2 10 - - 5 5 - - - - - 5 10 10 - - 10 - - - - - 

Gyrinus substriatus - - 3 5 - - 3 2 - - - - - 3 3 2 - - 4 - 2 - - - 

Dovenfluer:                         

Sialis fuliginosa - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Sialis lutaria - - 1 3 - 2 2 3 - - - - - 1 1 - - - 2 - - - - 2 

Vårfluer:                         

Polycentropus sp.  - 1 - - 2 2 1 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 

Plectrocnemia conspersa - 2 - - 2 3 2 - - 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 

Polycentropus flavomaculatus - 1 - - 1 1 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 

Cyrnus sp. - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Phryganea sp. - - - 2 - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - 

Phryganea bipunctata - - - 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 - - - - - 

Athripsodes aterrimus - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Athripsodes cinereus - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Triaenodes bicolor - - - 1 - 1 2 1 - - - - - - - 2 - - 1 - - - - - 

Limnephilus sp. 4 5 4 8 - 2 4 6 2 - - - - 6 4 5 - - 4 - 1 2 - - 

Limnephilus rhombicus 3 2 3 12 - 2 5 4 3 - - - - 3 4 3 - - 3 - - 10 2 3 

Limnephilus flavicornis - 1 - 3 - 2 2 2 - - - - - 2 1 3 - - 2 - - - - - 

Glyphotaelius pellucidus 2 3 - 2 4 5 - - - 2 - - - - - 1 - - - - - - - 2 

Anabolia nervosa - 2 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Potamophylax nigricornis - 1 - - 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 

Halesus sp. - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Vandmøl:                         

Cataclysta lemnata - - - 1 - - 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 

Elophila nympheata - - - 2 - - 3 4 - - - - - 2 2 2 - - - - - - - - 

Nymphula stagnata - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stankelben:                         

Tipula sp. 1 1 2 1 - 2 3 4 2 3 - - - 1 1 2 1 2 2 - 1 3 1 3 
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Tipula lateralis - 1 - - - 2 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Phalacrocera replicata - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - 3 - - 

Pedicia rivosa - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Limoniidae indet. 1 - 1 2 - 2 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 

Sommerfuglemyg:                         

Pericoma sp. 1 1 - - 2 3 2 2 1 2 2 1 1 - - - - - - - - 1 1 2 

Pericoma fallax - 1 - - - 2 - - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - 3 

Bazarella subneglecta - - - - - 2 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 

Glansmyg:                         

Ptychoptera lacustris - 1 - - 2 3 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 2 

Ptychoptera paludosa 1 1 - - 2 1 - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - 2 

Ptychoptera contaminata - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

Glasmyg:                         

Chaoborus sp. - - - 2 - - 2 - - - - - - - 2 - - - 3 - - - - - 

Dixamyg:                         

Dixa maculata gr. 1 2 - 2 2 3 2 - - 2 2 1 1 - - - - - - - - - - 2 

Dixella sp. - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 

Stikmyg:                         

Anopheles sp. 2 2 - 3 2 10 5 - - 3 2 2 - - - - - 2 - - - 2 2 3 

Culex sp. 2 1 - - 2 3 3 - 2 1 3 2 2 - - - - 1 - - - 2 3 3 

Aedes sp. 1 1 1 2 3 3 3 2 - 2 2 1 - - - - - - - - - - - - 

Mitter:                         

Ceratopogonidae indet. - - 2 3 - 2 3 3 - - - - - - 1 2 2 - - 2 - - - 2 

Bezzia sp. - - 1 2 - 1 2 1 - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - 3 

Dansemyg:                         

Tanypodinae indet. 1 1 2 3 - 3 4 5 2 2 1 1 1 2 2 3 1 - 2 - - 1 - - 

Tanypus sp. - 1 - 2 - 2 2 1 - - - - - 2 3 2 1 - 1 - - 1 1 2 

Procladius sp. - - - - - 1 2 2 1 - - - - - 1 2 - - 2 - - - - - 

Macropelopia sp. 1 - - 2 - 2 2 2 - - 1 - 1 - 2 2 - - 1 - - - - - 

Diamesinae indet. - - 1 - - 2 2 1 - - - - - 1 1 - 2 1 1 - - 1 - 1 

Prodiamesa olivacea 2 - - - 2 2 - 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthocladiinae sp. - 2 2 3 2 2 4 2 - 2 1 - - 2 1 2 - - 2 - - - - 3 

Cricotopus sp. - 1 - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 

Metriocnemus sp. - 1 - - - 2 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

Orthocladius sp. - - 1 1 - 2 2 1 2 1 1 - - 2 2 1 - - 2 2 3 1 - 2 

Chironominae sp. - - - 2 - - - 2 2 - - - - 2 2 3 - - 2 - 1 - - - 

Chironomus sp. - - - 1 - 2 2 1 2 - - - - 2 1 1 - 1 - - - - - - 

Glyptotendipes sp. - - - - - 2 - 2 2 - - - - 2 2 3 - - - - - - - - 

Microtendipes sp. - - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 1 2 - - 2 - - - - - 

Tanytarsini indet. - 1 - - - 2 - - 2 - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - 

Cladotanytarsus sp. - - 1 - - 2 2 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Tanytarsus sp. - 2 4 10 - 5 10 5 3 3 2 1 1 5 4 10 - 2 5 2 5 2 1 3 

Micropsectra sp. - - - - - - 2 1 - - - - - 2 3 2 - - 2 - - - - - 

Vandfluer:                         
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Ephydridae - 1 1 2 - 2 2 3 - - - - - - - 1 - - 2 - - - - 2 

Svirrefluer:                         

Helophilus sp. - - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

Snegle:                         

Potamopyrgus antipodarum 2 3 - 2 3 - 3 - 4 2 - - - 2 3 4 2 - 2 - - - - 2 

Valvata cristata - - - 3 - - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Valvata piscinalis - - 1 4 - - - 3 - - - - - 1 - 2 - - 3 - - - - - 

Bithynia tentaculata - - - 5 - - 4 5 - - - - - 4 5 5 - - 3 - - - - - 

Bithynia leachi - - - 2 - - 3 4 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Physa fontinalis - - - 3 - - 4 5 - - - - - 3 4 2 - - - - - - - - 

Aplexa hypnorum - - - - 2 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 

Lymnaea glabra - 2 - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lymnaea peregra 6 5 10 6 - 3 5 5 10 - - - - 5 4 5 4 2 3 3 4 - - - 

Lymnea palustris - 3 2 5 - - 2 3 - - - - - - - 2 - - 2 - - - - - 

Lymnea stagnalis - 2 4 5 - - 5 4 - - - - - 3 4 2 - - 2 - - - - - 

Lymnaea truncatula 2 2 - - 2 3 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 

Radix balthica - - - 4 - - 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gyraulus albus - - - 2 - 3 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gyraulus crista - - - 3 - 2 - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - 

Gyraulus laevis - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Planorbis planorbis - - 2 6 - - 4 5 1 - - - - 3 3 4 - - 4 - - - - - 

Anisus contortus - - - 2 - 2 2 - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - 

Anisus leucostomus - - - - 4 3 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - 

Anisus vortex - - - 3 - - 5 4 - - - - - - 2 4 - - - - - - - - 

Planorbarius corneus - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - 

Acroloxus lacustris - - - 2 - - 2 3 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 

Muslinger:                      - - - 

Pisidium sp. - 3 2 10 - 1 3 2 1 - - 2 2 3 4 5 - 3 4 2 3 - - 2 

Sphaerium corneum - - - 5 - - 2 3 - - - - - 3 4 3 - - 2 - - - - - 

Sphaerium lacustre - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 

Antal arter 43 81 71 146 40 116 140 135 52 39 25 11 9 76 88 106 19 27 124 27 34 34 11 73 

Samlet antal arter (221) 192 168 75 27 131 134 82 

 

 

(I skemaet er der for arterne anført antallet af individer, som er artsbestemt) 

 


