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1. SAMMENFATNING  

 

Strandtudsebestanden i grusgravområdet  

Strandtudse har en lille bestand i Kongensbro Grusgrav ved Ans. I forbindelse med at 

der skal udarbejdes en retableringsplan for grusgravsområdet, når gravningen ophø-

rer i sommeren 2018, har Region Midtjylland brug for en aktuel status af strandtudse-

bestanden og dens ynglesteder i området. Strandtudse er en strengt beskyttet bilag 

IV-art under EU’s habitatdirektiv, og myndighederne skal derfor sikre, at der under og 

efter råstofgravningens ophør er yngle- og levesteder for arten i området. 

 

Der er derfor i foråret og sommeren 2016 gennemført en undersøgelse af strandtud-

sebestanden og dens ynglesteder i grusgravområdet. Hovedformålet har været, at 

undersøge bestandens størrelse samt at kortlægge og beskrive tilstanden af de nuvæ-

rende ynglesteder med henblik på at etablere nye. Der er samtidig undersøgt for, om 

der findes andre plante- og dyrearter, som er sjældne, fredede, rødlistede eller omfat-

tet af habitatdirektivet, og som eventuelt bør indgå i retableringsplanen for området. 

 

Undersøgelsen har vist, at der i 2016 var en moderat stor bestand af strandtudse i 

Kongensbro Grusgrav, idet der blev registreret ca. 70 kvækkende hanner og ca. 40 

æglæggende hunner. Strandtudsebestanden omfattede således lidt over hundrede 

voksne og kønsmodne individer. De ynglede alle sammen i et lavvandet vandområde 

med et areal på ca. 300 m2 og en største dybde på 15-20 cm i maj og 10-15 cm i juni. 

Bunden i vandområdet bestod af sand og lidt lav vegetation. Solen havde således let 

ved at opvarme det klare vand, så æg og haletudser havde en hurtig vækst.  

  

De bedste ynglesteder for strandtudse i Kongensbro Grusgrav vil således være lav-

vandede vandområder med sandbund, hvor der næsten ingen vandplanter findes, så 

der ikke sker en skygning af de varmekrævende æg og haletudser. Vanddybden må 

helst ikke være højere end ca. 25 cm ved yngletidens begyndelse i slutningen af april, 

hvorefter den bør falde til 5-10 cm i perioden med haletudser i maj og juni, så solen let 

kan opvarme vandet. Desuden bør vandområdet udtørre midt på sommeren, så hale-

tudsens fjender i form af fisk og rovlevende larver af vandinsekter går til grunde. 

 

For at sikre strandtudsebestanden i Kongensbro Grusgrav under og efter gravningens 

ophør er det derfor nødvendigt at etablere 5-10 af de ovenævnte typer af vandområ-

der både i de flade centrale dele og randarealer af grusgravområdet. Vandområderne 

bør etableres med lidt varierende dybdeforhold, så der uanset vejret altid vil være 

vandområder, som er optimale ynglesteder. I den sammenhæng bør gamle og tilgroe-

de ynglesteder oprenses for planter. Vandområderne bør etableres og plejes med få 

års mellemrum, så der hvert år vil være optimale ynglesteder i området.   

 

Etablering af flade sandarealer i grusområdet vil give strandtudserne gode fourage-

ringsmuligheder, da deres fødedyr let opdages på bare sandflader. Desuden vil bibe-

holdelse og etablering af sandbunker af forskellig størrelse i grusgraven sikre, at der 
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findes gode gemmesteder og overvintringssteder for de voksne strandtudser i områ-

det. I øvrigt er der ret frie vandringsforhold mellem strandtudsebestanden i Kongens-

bro Grusgrav og i den nærliggende Bøgelund Grusgrav, hvor der findes en lille be-

stand af strandtudse. Dette sikrer en genetisk udveksling mellem de to bestande. 

 

Særlige plante- og dyrearter i grusgravområdet   

Undersøgelsen har vist, at der i Kongensbro Grusgrav findes særlige plantesamfund 

med landplanter, som er typiske for sandede og næringsfattige naturtyper, der er i 

tilbagegang her i landet. Grusgravområdet har således allerede en del ualmindelige 

eller sjældne landplanter. De næringsfattige og klarvandede søer i området udgør en 

efterhånden sjælden søtype herhjemme, og søerne rummer en meget artsrig under-

vandsvegetation. Der blev således registreret 43 undervandsarter, hvoraf en del er 

ualmindelige og sjældne arter af vandplanter og kransnålalger. 

 

Der blev registreret fire ynglende paddearter i søerne og vandområderne i grusgrav-

området samt tre krybdyrarter i området. Desuden registreredes 38 ynglefuglearter, 

hvoraf syv af arterne er ualmindelige ynglefugle på landsplan. Desuden ynglede der 

otte arter af vandfugle i søerne. Af pattedyr blev registreret 18 arter, hvilket omfattede 

fem flagermusarter og odder, som alle fouragerede i området. De seks arter er bilag 

IV-arter, og fire af arterne er også på den danske rødliste. Desuden blev observeret 

hare, som er på rødlisten, da den på landsplan er gået stærkt tilbage de seneste år. 

 

Af landinsekter registreredes mange ualmindelige og sjældne landinsekter, hvilket 

omfattede mange arter biller og sommerfugle, hvoraf fire er rødlistede. Grusgravom-

rådet er således levested for mange insektarter, som er knyttet til den varme og san-

dede jord samt de særlige plantearter, der vokser her. De klarvandede og vegetations-

rige søer rummer også et artsrigt insektliv, hvilket omfattede mange ualmindelige og 

sjældne arter af især vandnymfer, guldsmede, vandbiller og vandtæger. Bl.a. blev der 

registreret 26 arter af vandnymfer og guldsmede, herunder en enkelt rødlistet art. 

 

Når råstofgravningen i Kongensbro Grusgrav ophører i sommeren 2018, skal området 

retableres som naturområde. Ud over de tidligere beskrevne vandområder for strand-

tudse, er det også væsentligt, at de nuværende sandflader bevares, og at der etable-

res tilsvarende nye. Disse sandflader bør ikke tilplantes med nåletræer eller tilsås med 

kulturplanter, men ved at de vilde planter og træer naturligt indvandrer til området. 

Herved skabes de særlige naturtyper, som har en næringsfattig sandbund, hvor der 

vokser ualmindelige og sjældne plantearter. Dette vil også være til gavn for dyrelivet. 

 

Søerne i Kongensbro Grusgrav har rent og klart grundvand, og der findes en artsrig 

og udbredt undervandsvegetation med ualmindelige og sjældne plantearter. For at 

bevare det næringsfattige og klare vand er det væsentligt, at de nuværende nærings-

fattige sand- og grusarealer beholdes, og at der ikke tilføres næringsrigt jord til grus-

gravområdet eller sker tilstrømning af næringsrigt overfladevand. Samlet set har Kon-

gensbro Grusgrav således et stort naturpotentiale for både vand- og landarealerne.    
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2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN  

 

Baggrunden for undersøgelsen 

Strandtudse har en lille bestand i vandområderne i Kongensbro Grusgrav, som ligger i 

nærheden af Ans. Desuden er der en lille bestand af strandtudse i vandområder lige 

syd for grusgravområdet. Med henblik på at sikre strandtudsebestanden i grusgravom-

rådet er der etableret enkelte lavvandede vandarealer i 2015, der skal fungere som 

ynglesteder for strandtudsen. Desuden skal vandarealerne sikre, at der er mulighed 

for en udveksling af strandtudser mellem bestanden i grusgravområdet og syd for.     

 

I forbindelse med at der skal udarbejdes en retableringsplan for området med Kon-

gensbro Grusgrav, når tilladelsen til råstofudvinding ophører i sommeren 2018, har 

Region Midtjylland brug for at få en aktuel status af strandtudsebestanden og dens 

ynglesteder i området. Strandtudse er omfattet af bilag IV under EU´s habitatdirektiv, 

og det er således en strengt beskyttet art. Myndighederne skal derfor sikre, at der 

under og efter råstofgravningens ophør er yngle- og levesteder for artens fortsatte 

bevarelse, hvilket skal sikres gennem retableringsplanen. 

 

Ved undersøgelsen af strandtudsebestanden og dens ynglesteder i grusgravområdet 

er det samtidig hensigtsmæssigt at undersøge, om der i området findes andre plante- 

og dyrearter, der enten er sjældne, fredede, rødlistede eller omfattet af habitatdirekti-

vet. Registreringen af sådanne arter eller særlige plantesamfund vil kunne indgå i 

udarbejdelsen af retableringsplanen for Kongensbro Grusgrav.    

 

Formålet med undersøgelsen 

For at kunne udarbejde en retableringsplan for Kongensbro Grusgrav som især tilgo-

deser strandtudsen, er det derfor nødvendigt for Region Midtjylland at kende strand-

tudsebestandens størrelse og dens ynglesteder i området samt bestandens mulighe-

der for udveksling med bestanden syd for. Formålet med undersøgelsen i foråret og 

sommeren 2016 i Kongensbro Grusgrav har derfor været følgende: 

 

 Undersøge størrelsen af bestanden af strandtudse samt kortlægge og beskri-

ve tilstanden af de nuværende ynglesteder i grusgravområdet. 

 

 Foreslå pleje af de nuværende ynglesteder for strandtudse i grusgravområdet 

samt etablering af nye ynglesteder for arten.   

 

 Vurdere størrelsen af strandtudsebestanden syd for og mulighederne for ud-

veksling af individer mellem de to bestande af strandtudse. 

 

 Undersøge for tilstedeværelsen af andre sjældne, rødlistede og beskyttede 

plante- og dyrearter i grusgravområdet. 

 

 Foreslå hvilke hensyn der skal tages til de registrerede sjældne og beskyttede 

arter under og efter gravningens ophør. 
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3. STRANDTUDSENS BIOLOGI  

 

Udbredelse og status 

Strandtudse (Epidalea calamita) er udbredt i det meste af Danmark, men er de sene-

ste årtier gået tilbage, så den i mange landsdele nu er sjælden. Arten findes især 

langs kysten på strandenge, men forekommer også enkelte steder inde i landet, bl.a. i 

Midtjylland. De indenlandske lokaliteter omfatter især grusgrave. Arten er fredet her-

hjemme, og den er omfattet af EU’s habitatdirektiv som bilag IV-art, dvs. en strengt 

beskyttet art, hvis leve- og ynglesteder ikke må ødelægges eller forringes.   

 

Leve- og ynglesteder   

Strandtudsen yngler især i lavvandede vandområder, som tørrer ud i løbet af somme-

ren. På strandenge og kystnære lokaliteter er det således ofte små temporære vand-

områder og lagunesøer, som er sommerudtørrende. De indenlandske lokaliteter om-

fatter især små lavvandede vandarealer i grusgrave, hvor disse som regel udtørrer i 

løbet af sommeren. Desuden udgøres de indenlandske lokaliteter i mindre grad af 

næringsfattige søer med en sparsom rørskov. 

 

Strandtudsens valg af ynglested hænger sammen med, at dens haletudser ikke ret 

godt tåler tilstedeværelsen af rovdyr i vandet i form af vandinsekter, fisk, vandsala-

mandere mv. samt haletudser af andre paddearter. Strandtudsen foretrækker således 

nyopståede vandområder, som den har helt for sig selv. Desuden hænger strandtud-

sens valg af ynglested sammen med, at dens forvandling fra æg til haletudser og små 

tudser, der går på land, sker meget hurtigt og i løbet af kun ca. 40 dage (Fog m.fl., 

1997). Den kan derfor nå at yngle i nyopståede og temporære vandområder, som 

udtørrer allerede først eller midt på sommeren.  

 

Strandtudsen har også en anden tilpasning der gør, at de kan yngle i de midlertidige 

vandområder. Hannen har således en høj kvækning om aftenen og natten, der kan 

høres op til omkring 1 km i stille vejr, og blot en enkelt han der har fundet et velegnet 

ynglested i f.eks. en grusgrav, vil med sin kvækning lokke andre hanner og hunnerne 

til vandområdet. Sandet og gruset i en grusgrav har også den fordel, at strandtudser-

ne let får øje på deres byttedyr, især biller, myrer og edderkopper på de bare sand-

arealer. Grusgrave udgør således et godt levested for arten, ligesom tudserne let kan 

grave sig dybt ned i sandet midt om efteråret, og overvintre i dvaletilstand. 

 

Æg og haletudser     

Strandtudsen begynder som regel at kvække i slutningen af april og høres mest inten-

sivt i maj, hvorefter dens kvækken ophører i løbet af første halvdel af juni. Den lange 

kvækkeperiode skyldes, at yngletidspunkter for de enkelte bestande i høj grad er arve-

ligt bestemt og afhængig af vejret. I den enkelte bestand kan der også være forskel i 

yngletidspunktet, idet en del af bestanden kan yngle i maj og en anden del i begyndel-

sen af juni. Det mest almindelige er, at kvækningen og æglægningen sker i maj, og 

den kan som tidligere nævnt i nogle bestande ske i flere omgange.  
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Æggene lægges om natten i lange og dobbelte ægstrenge mellem de enkelte planter i 

ynglestedet. Antallet af lagte æg fra en enkelt hun er som oftest 3.000-4.000 (Fog 

m.fl., 1997). I løbet af blot 3-4 dage klækker æggene til små haletudser i de lavvande-

de vandområder, hvis vejret er varmt. Det gælder således blandt andet de små lav-

vandede arealer i grusgrave, som let opvarmes af solen. De nyklækkede haletudser er 

kun ½ cm lange, og i løbet af en måned vokser de til en længde på ca. 2-3 cm, hvoref-

ter de små tudser går på land. Haletudserne lever af alger og mikroorganismer, som 

sidder fast på sten og planter på lavt vand, og som raspes af med deres horntænder. 

 

Registrering af strandtudse     

Strandtudsebestanden kan registreres på forskellig vis afhængig af deres livstadie. 

Den mest effektive registrering er at høre hannernes kvækken om natten, hvilket de 

især gør på lune og vindstille nætter, og hvor deres kvækken kan høres på en afstand 

af op til 1 km. Det er dog ofte nødvendigt at lytte mange aftener for at ramme den 

enkelte bestands kvækkeperiode. Desuden kan ægstrengene registreres, men dette 

er ofte vanskeligt, da forvandlingen til haletudser sker i løbet af få dage. Derimod er 

det lettere at registrere haletudserne, som er til stede i ca. 1 måned, men artsbe-

stemmelsen af disse kan være vanskelig i forhold til andre tudsearter. Endelig kan de 

voksne registreres, når de om natten kravler omkring eller om dagen på skjulesteder. 

 

  

Strandtudse er en lille og tætbygget tudse, som har en kropslængde på 4-8 cm, og som har relativt 

korte bagben. Huden er vortet, og farven er som oftest brun med en del mørkere pletter. Grundfarven 

kan dog variere en del, og den er ofte lysere. Det bedste kendetegn for strandtudse er normalt den 

gule stribe, der løber fra snuden og ned over ryggen. Den kan dog mangle hos nogle individer. Andre 

gode kendetegn er de gulgrønne øjne og de korte bagben. Strandtudser bliver kønsmodne som 2-4 

årige. Her er det en kønsmoden og tyk hun på sin natlige vandring mod ynglestedet. Foto: Biopix.      
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4. BESKRIVELSE AF GRUSGRAVOMRÅDET 

 

Beliggenheden af den undersøgte del af Kongensbro Grusgrav fremgår af figur 1.  

 

 

Figur 1 

Beliggenheden af den undersøgte del af Kongensbro Grusgrav. Området ligger øst for Ans ved Tan-

ge Sø og nordvest for Fårvang. Det er et randmorænelandskab med hedeslette og smeltevandsflod-

dal, som er en del af Gudenå-dalen og det omgivende bakkede landskab med hede og skov. 

 

Kongensbro Grusgrav ligger øst for Ans og nordvest for Fårvang. Det grænser mod 

syd op til landevejen mellem Århus og Viborg, mens det mod nord indgår i et randmo-

rænelandskab ned mod Gudenå og Tange Sø. Dette landskab omfatter hedeslette og 

smeltevandsfloddal, som er en del af Gudenå-dalen og det omgivende bakkede land-

skab med hede og skov. Jordbunden består i grusgravområdet og det omgivende 

landskab især af sand, grus og sten, og jordbunden er således generelt ret nærings-

fattig i området. Den nærmere afgrænsning af det undersøgte grusgravområde er vist 

på figur 2 og på et luftfoto fra sommeren 2016 på figur 3.      
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Figur 2 

Afgrænsningen af den undersøgte del af Kongensbro Grusgrav. Undersøgelsesområdet har et samlet 

areal på 52 ha, og det omfatter et bakket/fladt område med nuværende og tidligere grusgravninger. 

   

Undersøgelsesområdet der er på ca. 52 hektar ligger nord for Århusvej, og langs den-

ne landevej er landskabet fra naturens side bakket. Herfra er der stejle skrænter mod 

nord ned til et stort fladt område, hvor den nuværende grusgravning foregår, og hvor 

der også findes tidligere grusgravningsarealer. Det flade område består således af en 

mosaik af flade sandarealer, arealer til deponering af sand og grus samt en del vand-

områder i forskellig størrelse. Der løber en grusvej gennem området mod nord til Brå-

rup. Det omgivende landskab består hovedsagelig af hede og skov, hvilket især om-

fatter nåleskov. Desuden findes åbne og sandede arealer uden buske og træer.  
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Figur 3 

Afgrænsningen af den undersøgte del af Kongensbro Grusgrav på et luftfoto fra sommeren 2016. Det 

omfatter et bakket og fladt område med nuværende og tidligere grusgravninger. Der findes især 

arealer med sand samt søer af forskellig størrelse. Desuden findes beplantede og tilgroede arealer.   

  

Det fremgår af luftfotoet, at grusgravningsområdet består af en mosaik af flade sand-

arealer, arealer til deponering af sand og grus samt en del søer og vandområder i 

forskellig størrelse. I den nordvestlige del af området findes en ret stor sø og sydvest 

herfor en mindre sø, hvor de stejle skrænter omkring er delvis tilplantet med buske og 

træer. Langs en del af den største sø findes også buske og træer. Desuden findes en 

ret ny sø i den sydlige del af området samt mindre søer i nord og syd af den midterste 

del. På skrænterne langs landevejen findes arealer med planter, buske og træer.     
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Kongensbro Grusgrav ligger nord for landevejen fra Århus til Viborg, og grusgravsområdet er her set i 

retningen fra syd mod nord. På billedet ses grusgravområdets mest markante landskabselementer 

det store sandareal og de tre største søer. Søen i højre side af billedet ligger uden for det nuværende 

graveområde. I baggrunden ses østenden af Tange Sø og Gudenå. Foto: september 2015.   

 

 

Kongensbro Grusgrav set i retningen fra øst mod vest. Grusgravområdet består af de centrale og 

sydlige sandflader med maskiner og høje af opgravet sand. I baggrunden ses områdets største sø og 

forrest i venstre side den næststørste sø. Der graves stadig efter sand i disse to søer, mens gravnin-

gen er ophørt i søen øverst i venstre hjørne og skrænterne er delvis tilplantet. Foto: september 2015. 
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Den nordvestlige del af Kongensbro Grusgrav består af en stor klarvandet og dyb sø med en lille ø i 

midten. Her er gravningen efter sand og grus ophørt bortset fra langs østbredden. Søen er her set fra 

skrænten ved landevejen i retningen fra sydøst mod nordvest. Foto: 3. juni 2016. 

 

 

Den midterste del af Kongensbro Grusgrav, hvor der er flade sandarealer med maskiner og opgrave-

de sandbunker. Dette område er den aktive del af grusgravområdet, hvor der er en mosaik af sand-

bunker, maskiner og vandområder i forskellige størrelser. Foto: 10. maj 2016.   
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Den sydvestlige del af Kongensbro Grusgrav, hvor der er flade sandarealer. I venstre side ses den 

østlige del af den største sø, hvor der graves langs østbredden. I baggrunden ses den centrale og 

aktive del af grusgravområdet med sand- og grusbunker samt maskiner. Foto: 12. maj 2016.  

 

 

Den sydøstlige del af Kongensbro Grusgrav med flade sandarealer og to vandhuller, som er etableret 

som ynglesteder for strandtudse. Der er stejle skrænter langs området, der her ses i retningen vest 

mod øst. På de flade sand- og grusarealer ynglede en del vadefugle. Foto: 10. maj 2015. 
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I den sydøstligste del af Kongensbro Grusgrav ligger en klarvandet sø, hvor gravningen er ophørt, og 

på de stejle skrænter omkring er der sket en delvis tilplantning med fyrretræer og en kraftig tilgroning 

med gyvel. Søen og de omkringliggende arealer har et artsrigt plante- og dyreliv. Foto: 12. maj 2016.  

 

 

I den østlige del af grusgravområdet ligger en klarvandet sø, som er omgivet af flade sandarealer. 

Her set i retningen vest mod øst. Der graves endnu langs nordbredden af søen, mens gravningen er 

ophørt på de omkringliggende arealer, der er ved at gro til med planter. Foto: 17. maj 2016.   
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I den nordlige del af Kongensbro Grusgrav findes en række mindre vandområder i et ujævnt terræn, 

der er under tilgroning med planter og buske. Vandstanden i vandområderne er noget svingende, 

som følge af periodevis tilførsel af vand fra det aktive grusgravningsområde. Foto: 19. juni 2016.  

 

 

I grusgravområdet findes en række fladvandede vandområder, som om foråret og sommeren kun har 

en vanddybde på 10-20 cm og ofte er sommerudtørrende. Strandtudse yngler i disse vandområder, 

og her ses strandtudsernes ynglested i 2016 i den centrale del af området. Foto: 10. maj 2016.  
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5. METODER VED FELTUNDERSØGELSEN 

 

Tidspunkt for undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført af Per Nissen Grøn, Orbicon A/S, på følgende 16 dage 

i 2016: 28. april, 1. maj, 5. maj, 10. maj, 11. maj, 12. maj, 17. maj, 19. maj, 21. maj, 

25. maj, 3. juni, 12. juni, 19. juni, 25. juni, 2. juli og 10. juli. Det omfatter undersøgel-

sesdage både om dagen, aftenen og natten for især at kunne registrere strandtudsen, 

men også af hensyn til andre dag- eller nataktive arter.    

 

Undersøgelsesområdet 

Undersøgelsesområdet udgøres af området med Kongensbro Grusgrav, der ligger øst 

for Ans og nord for landevejen. Det undersøgte område er afgrænset på figurerne 1-3, 

og det omfatter ca. 52 hektar. Området indgår i Region Midtjyllands råstofplan fra 

2012 som råstofgraveområde. Desuden er undersøgt et tidligere grusgravområde, 

Bøgelund Grusgrav, der ligger syd for Kongensbro Grusgrav, jævnfør figur 5.  

 

Omfanget af undersøgelsen 

Undersøgelsen har især haft fokus på at registrere forekomsten af strandtudse, der er 

en strengt beskyttet bilag IV-art under EU’s habitatdirektiv. Desuden har undersøgel-

sen omfattet en registrering af plante- og dyrelivet i området med hensyn til forekom-

sten af sjældne og beskyttede plante- og dyrearter. Det indbefatter især ualmindelige 

og sjældne arter, som er rødlistede, fredede eller beskyttede bilag IV-arter. Det omfat-

ter bl.a. planter, padder, krybdyr, ynglefugle, pattedyr og insekter.  

 

Bestanden af strandtudse 

Forekomsten af strandtudse er registreret ved at lytte efter kvækkende hanner sent 

om aftenen og først på natten på undersøgelsesdage i perioden 28. april-19. juni. Der 

er ved lytning og ved hjælp af en lygte optalt antallet af kvækkende hanner i det vand-

område, hvor strandtudserne ynglede. Desuden er der i vandområdet i dagstimerne 

foretaget en optælling af antallet af ægstrenge og haletudser.  Endvidere er der lyttet 

efter kvækkende hanner i Bøgelund Grusgrav syd for Kongensbro Grusgrav. 

 

I Kongensbro Grusgrav er der foretaget en undersøgelse af de fysiske og biologiske 

forhold i det lavvandede yngleområde, hvor strandtudserne ynglede. Desuden er un-

dersøgt de fysiske og biologiske forhold i to lavvandede vandhuller, der er etableret 

som ynglesteder for strandtudsen samt i en række vandområder i grusgravområdet, 

som potentielt er egnede ynglesteder for arten.    

 

Plantearter i området 

Registreringen af ualmindelige eller sjældne arter af land- og vandplanter er sket i 

forbindelse med gennemgangen af området. Ved registreringen af vandplanter er der 

ud over direkte observation anvendt en vandkikkert og en rive med et langt skaft. 

Desuden er der på dybere vand anvendt en kasterive, som kan kastes ud på dybt 

vand og trækkes ind igen ved hjælp af en line.   
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Dyrearter i området 

Padder og krybdyr 

Ud over strandtudse er undersøgt for forekomsten af andre ynglende paddearter i 

området. Dette er foregået ved at registrere voksne individer, kvækkende hanner og 

æg i vandområderne samt ved at ketsje efter haletudser og salamanderlarver. Krybdy-

rene er eftersøgt på typiske opholds- og solbadningssteder for de forskellige arter. 

Bl.a. er markfirben eftersøgt på åbne sandflader med planter på sydvendte skrænter, 

og stålorm er eftersøgt på typiske daggemmesteder som under sten, metalplader mv. 

 

Ynglefugle 

Der er registreret ynglefugle ved gennemvandringen af området, hvor de enkelte arter 

er noteret og indtegnet på luftfotos. Der er registreret fugle, som har udvist typisk yng-

leadfærd, bl.a. i form af territorialsang eller ved fund af rede og unger. Området er 

undersøgt både om dagen og aftenen af hensyn til de forskellige fuglearters sang- og 

fourageringsaktivitet. Generelt er en art kun regnet som ynglefugl, hvis den er registre-

ret mindst to gange på samme sted i løbet af undersøgelsesperioden. 

 

Pattedyr 

Observationer af pattedyr er sket i forbindelse med gennemtravningen af området. 

Dette har især været muligt at registrere de mellemstore og store pattedyrarter, mens 

det i mindre grad har været muligt med små pattedyr som mus, som ofte kræver fæl-

deundersøgelser. Ud over direkte observationer af pattedyrene er registreringen sket 

ved hjælp af fodspor, ædespor, gnavespor, ekskrementer mv. Det gælder blandt an-

det for bilag IV-arten odder, der lettest registreres ved fodspor og ekskrementer.   

 

Flagermus 

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

forskellige arters sonarskrig. Undersøgelsen er foretaget på aftener og om natten, 

hvor vejret har været forholdsvis stille og flagermusene fouragerer efter insekter. Der 

er udvalgt en række steder, hvor flagermus typisk jager, bl.a. langs skovbryn, træbe-

voksninger og læhegn samt over søerne i området. Desuden er der undersøgt for 

eventuelle raste- og ynglesteder for flagermus i området.  

 

Insekter  

Der er registreret ualmindelige og sjældne arter af land- og vandinsekter. Ud over 

direkte observationer er landinsekterne indfanget med en stofketsjer, mens vandinsek-

terne er undersøgt med en vandketsjer. De fleste af insekterne er artsbestemt i felten 

ved hjælp af en lup med en forstørrelse på 20 gange, mens en del af insekterne er 

konserveret og artsbestemt under mikroskop i laboratoriet.  I øvrigt er noteret observa-

tioner af ualmindelige smådyrsarter af ikke-insekter, bl.a. af edderkopper.    
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6. BESTANDEN AF STRANDTUDSE  

 

6.1. Kvækkende hanner  

Lytningen efter kvækkende hanner af strandtudse om aftenen og først på natten blev 

gennemført i perioden 28. april-19. juni, hvor der blev lyttet på 13 aftener/nætter. Lyt-

ningen var fordelt med 1 dag i april, 9 dage i maj og 3 dage i juni, jævnfør afsnit 5 med 

oversigten over undersøgelsesdage. Undersøgelsen var således mest intensiv i maj 

måned, hvor strandtudse som regel yngler og oftest høres.      

 

De første kvækkende strandtudser blev hørt den 12. maj, hvor nogle få hanner hørtes 

i korte perioder i den centrale del af grusgravområdet, hvor der fandtes et lavvandet 

vandområde. Det var dog ikke muligt at opgøre antallet af hanner, da kvækningen var 

kort og ustadig. Beliggenheden af vandområdet fremgår af figur 4.  

 

Den 17. maj hørtes mange kvækkende strandtudser i dette vandområde, hvor der blev 

optalt ca. 45 kvækkende hanner. Desuden hørtes syd for vandområdet 3 kvækkende 

hanner i et lille vandhul tæt ved den store sø samt 2 kvækkende hanner i den nord-

vestlige bredzone af søen. Der var således ca. 50 kvækkende hanner denne nat. 

 

Natten til den 19. maj var det fugtigvarmt med 15 graders varme ved midnatstid, og i 

vandområdet blev der optalt ca. 70 kvækkende hanner i vandområdet, mens der ikke 

var nogen kvækkende hanner andre steder i grusgravsområdet. Hele bestanden af 

strandtudse i Kongensbro Grusgrav ynglede tilsyneladende i dette vandområde. 

 

Den 21. maj hørtes kun ca. 15 kvækkende hanner af strandtudse i vandområdet, og 

den 25. maj var der kun nogle få hanner, som kvækkede i korte perioder. På alle de 

efterfølgende dage i maj og juni blev der ikke hørt nogen hanner, og der var tilsynela-

dende kun én hovedyngleperiode i 2016 fra den 12.-25. maj.   

 

6.2. Ægstrenge  

Antallet af ægstrenge blev optalt den 17. maj, hvor der registreredes ca. 20 ægstrenge 

i vandområdet, mens der ikke var nogen i det lille vandhul og i bredzonen af søen. 

Den 21. maj blev der registreret ca. 40 ægstrenge i vandområdet, mens der den 25. 

maj ikke var nogen ægstrenge. Den manglende forekomst skyldes, at æggene klæk-

ker i løbet af ret kort tid, som regel på 3-4 dage når det er varmt. Der blev efterfølgen-

de ikke fundet ægstrenge i nogen af vandområderne i grusgravområdet. 

 

Der har således mindst været 40 æglæggende hunner af strandtudse i vandområdet, 

og som lagde deres æg her i løbet af få dage. Æglægningen hos strandtudse foregår 

nogle gange i flere omgange, men dette var tilsyneladende ikke tilfældet i 2016 i Kon-

gensbro Grusgrav. Strandtudsen har mange fjender, idet bl.a. vandfugle, salamandere 

og larver af vandinsekter æder æggene. Vandfuglene har formentlig spist en betydelig 

del af strandtudseæggene, da der observeredes to rastende gråænder i vandområdet 

den 21. maj. Desuden observeredes enkelte individer af lille vandsalamander.   
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Figur 4 

Vandområdet i den centrale del af Kongensbro Grusgrav, hvor strandtudse ynglede i 2016. Vandom-

rådet havde et areal på ca. 300 m2 og var ret lavvandet med en største dybde på 15-20 cm i maj og 

10-15 cm i juni. Der blev registreret ca. 70 kvækkende hanner og ca. 40 ægstrenge af strandtudse i 

vandområdet i den sidste halvdel af maj. Desuden er i der i den sydlige del af området vist placerin-

gen af to erstatningsvandhuller på hver ca. 40 m2, som blev etableret i 2015, men der ynglede ikke 

nogen strandtudser i vandhullerne i 2016.      



Region Midtjylland - Bestanden af strandtudse i Kongensbro Grusgrav i 2016 

 20 / 54 

6.3. Haletudser 

Den 25. maj blev det vurderet, at der gennemsnitligt var ca. 50 haletudser af strand-

tudse pr. m2, svarende til i alt ca. 15.000 haletudser i hele vandområdet. Den 3. juni 

vurderedes det gennemsnitlige antal haletudser pr. m2 til ca. 20, hvilket svarer til ca. 

6.000 haletudser for vandområdet. Den 12. juni blev det gennemsnitlige antal haletud-

ser vurderet til ca. 10 pr. m2, dvs. ca. 3.000 for vandområdet som helhed. Den 19. juni 

var der ikke nogen haletudser i vandområdet, og en stor del af larverne havde for-

vandlet sig og var gået på land, eller de var døde som følge af rovdyr i form af vand-

fugle, salamandere og larver af vandinsekter, som æder haletudser af strandtudse. 

 

En hun af strandtudse lægger som regel 3.000-4.000 æg, og da der blev registreret 

ca. 40 ægstrenge, har der formentlig været lagt i størrelsesordenen 100.000 æg i 

vandområdet. Det ser derfor ud til, at det kun er omkring en sjettedel af æggene, som 

har overlevet, og er blevet til haletudser. Af disse er det nok kun nogle få hundrede, 

som er blevet til små strandtudser, der er gået på land. Der er således en meget stor 

dødelighed, hvilket er ret normalt for strandtudse, da det i gennemsnit kun er ca. 1% 

af de nyklækkede larver, som overlever som haletudser og bliver til små landlevende 

strandtudser (Fog m.fl., 1997).    

 

6.4. Yngleområdet 

Beliggenheden af strandtudsernes yngleområde fremgår af figur 4. Det omfattede et 

lavvandet vandområde i den centrale del af grusgravområdet. I hele maj havde dette 

område et vandareal på ca. 300 m2 og en største dybde på kun 15-20 cm. Herefter 

faldt vandstanden gradvist i løbet af juni, hvor arealet kun var ca. 150-200 m2 og hav-

de en største dybde på 10-15 cm. I størstedelen af de to måneder havde vandområdet 

en ret lav dybde på under 10 cm. Af hensyn til faren for udtørring fik vandområdet 

derfor i juni via en rendegraver tilført nogle skovfulde vand fra den nærliggende sø. 

 

Hovedparten af vandområdet var uden vandplanter, og der var en bar sandbund med 

enkelte sten. Vegetationen i vandområdet bestod især af spredte bevoksninger af siv 

og græsser samt enkelte andre urter. Det var kun i den nordlige del af vandområdet, 

at der fandtes mere eller mindre sammenhængende plantebevoksninger bestående af 

især glanskapslet siv samt små og lave pilebuske. Vandområdet bar således karakter 

af, at det var nyopstået inden for de seneste 1-2 år. Strandtudsen i Kongensbro Grus-

grav synes således i udpræget grad at foretrække sådanne nyopståede og lavvande-

de arealer, der udtørrer i løbet af sommeren.      

 

6.5. Erstatningsvandhuller 

I den sydligste del af området med Kongensbro Grusgrav har Naturstyrelsen i 2015 

etableret to erstatningsvandhuller syd for den næststørste sø. Beliggenheden af 

vandhullerne fremgår af figur 4. Begge vandhuller er anlagt med henblik på, at de skal 

fungere som ynglesteder for strandtudse. De to vandhuller har hver et areal på ca. 40 

m2, og de har begge en bund og en bredzone, der består af bare sandflader.  
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Ved undersøgelsen i 2016 havde begge vandhuller en vanddybde på 40-50 cm i maj 

og på 30-40 cm i juni. Vandet var klart, men i hele undersøgelsesperioden var der en 

del trådalger i vandhullerne. Der blev ikke registreret kvækkende hanner af strandtud-

se og heller ingen haletudser af arten. Vandhullerne blev således ikke benyttet som 

ynglested for strandtudse, hvilket bl.a. skyldes for stor vanddybde og mange trådalger.  

 

6.6. Bøgelund Grusgrav  

Syd for Kongensbro Grusgrav ligger en anden grusgrav, Bøgelund Grusgrav, hvor der 

tidligere er udvundet sand og grus, men gravningen er nu ophørt, og området er under 

tilgroning med planter og træer. Her findes små vandområder og vandhuller, som 

rummer en lille bestand af strandtudse. Beliggenheden af Bøgelund Grusgrav fremgår 

af figur 5. Det fremgår heraf, at yngleområdet for strandtudse i 2016 i Kongensbro 

Grusgrav ligger ca. 1 km fra vandområderne i Bøgelund Grusgrav. 

 

I forbindelse med undersøgelsen af strandtudsebestanden i Kongensbro Grusgrav 

blev der også lyttet efter strandtudse i Bøgelund Grusgrav fra Bøgelundvej og efter-

søgt haletudser af arten i vandområderne. En del af disse vandområder er etableret af 

Silkeborg Kommune i 2011. Ved undersøgelser blev der hverken registreret kvæk-

kende hanner eller haletudser af strandtudse i vandområderne, og arten ynglede tilsy-

neladende ikke i området i 2016. Det betyder dog ikke, at bestanden er permanent 

væk fra området, idet en bestand nogle år undlader at yngle (Fog m.fl., 1997).  

 

 

Bøgelund Grusgrav set i retningen fra øst mod vest. Gravningen er ophørt og området er under til-

groning med især nåletræer. Jorden er sandet og gruset. Her findes en lille sø samt syd herfor en 

række vandhuller, hvoraf nogle er etableret i 2011. Der findes en lille bestand af strandtudse i grus-

graven, men der blev ikke registreret nogen kvækkende hanner i området. Foto: september 2015.   
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Figur 5 

Kongensbro Grusgrav hvor der er vist vandområdet, hvor strandtudse i 2016 ynglede med en mode-

rat stor bestand, der omfattede ca. 70 kvækkende hanner. Desuden er vist beliggenheden af Bøge-

lund Grusgrav, hvor der findes en lille sø og en række mindre vandhuller. Her findes en lille bestand 

af strandtudse, men der blev ikke hørt nogen kvækkende hanner ved undersøgelsen i 2016. 
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Yngleområdet for strandtudse i 2016 i Kongensbro Grusgrav set fra nord mod syd. Det lavvandede 

vandområde havde i maj et areal på ca. 300 m2 og en største vanddybde på 15-20 cm. Hovedparten 

af vandområdet havde en dybde på omkring 10 cm, og der var lidt planter. Foto: 11. maj 2016.   

 

 

Strandtudsens yngleområde i grusgravområdet i begyndelsen af juni set fra vest mod øst. Vandom-

rådet har et areal på ca. 200 m2 og en største dybde på 10-15 cm. Den sydlige del er næsten uden 

planter, mens den nordlige del er under tilgroning med en lav vegetation. Foto: 3. juni 2016. 
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Den sydlige del af yngleområdet for strandtudse i Kongensbro Grusgrav set i retningen syd mod nord. 

Denne del af vandområdet er ideel som ynglested for strandtudse med en vanddybde på 5-15 cm 

midt i maj, og en sandet bund med grus og enkelte sten samt kun få planter. Foto: 12. maj 2016. 

 

 

Den nordlige del af yngleområdet for strandtudse havde små planter af især glanskapslet siv, som 

imidlertid ikke skyggede ret meget for vandet. Der var lidt okker, men vandet var helt klart. Mange af 

tudserne ynglede da også i denne del af vandområdet, der ses fra syd mod nord. Foto: 12. maj 2016.  
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Æggene af strandtudse klækker til haletudser i løbet af blot 3-4 dage, hvis det er varmt vejr. Den 25. 

maj var alle æggene klækket, og blev det vurderet at der på dette tidspunkt i gennemsnit var ca. 50 

haletudser pr. m2, svarende til ca. 15.000 for hele vandområdet. Foto: 25. maj 2016.    

 

 

Haletudserne i vandområdet havde en hurtigt vækst, og allerede efter omkring 1 uge havde de en 

længdevækst fra ½ til 1-1½ cm. Haletudserne lever af alger og mikroorganismer, som sidder fast på 

sten og planter på lavt vand, og som raspes af med deres horntænder. Foto: 25. maj 2016. 
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Vandområdet havde en gennemsnitlig tæthed på ca. 20 haletudser af strandtudse pr. m2 den 3. juni, 

hvilket svarede til i alt ca. 6.000 haletudser for hele vandområdet. På knap 1½ uge var antallet af 

haletudser således mere end halveret som følge af især rovdyr. Foto: 3. juni 2016. 

 

 

I begyndelsen af juni havde haletudserne en længde på ca. 1½ cm, og de forvandlede sig og gik på 

land omkring midten af juni, idet alle haletudser var væk den 19. juni. Dette skyldes i høj grad også 

rovdyr i form af vandfugle, salamandere mv., idet det ofte kun er 1-2 % af de nyklækkede larver, som 

overlever livet som haletudse og kravler på land som tudse. Foto3. juni 2016. 
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Den nordlige af de to vandhuller, der er etableret i 2015 i den sydlige del af Kongensbro Grusgrav 

med henblik på at kunne fungere som ynglested for strandtudse. Vandhullerne var for dybe og med 

for mange trådalger, og der ynglede ikke nogen strandtudser i 2016. Foto: 3. juni 2016. 

 

 

Den sydlige af de to vandhuller, der er blevet lavet i 2015 med henblik på at kunne fungere som 

ynglested for strandtudse. Vandhullerne var for dybe og med en for stejl bredzone til at være gode 

ynglesteder for strandtudsen. Desuden er tilførslen af næringsstoffer fra de stejle skrænter så stor, at 

der udvikles store mængder af trådalger i vandhullerne. Foto: 3. juni 2016.        
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Lavvandet vandområde i den vestlige del af det centrale område af Kongensbro Grusgrav. Dette har 

for få år siden været ynglested for strandtudse, men dette var ikke tilfældet i 2016. Dette hænger 

formentlig sammen med, at vandområdet er for tilgroet med planter. Foto: 25. maj 2016.      

 

  

Bøgelund Grusgrav hvor der ikke graves mere. Her er der af hensyn til specielt strandtudse etableret 

en række små og lavvandede vandområder. Der blev ikke hørt nogen kvækkende hanner af strand-

tudse eller fundet haletudser af arten i grusgraven, hvor den tilsyneladende ikke ynglede i 2016. De 

foregående år er der registreret en lille bestand på under 10 kvækkende haner. Foto: 3. juni 2016.    
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7. PLANTELIVET  

 

7.1. Landplanter 

Vegetationen i Kongensbro Grusgrav består af typiske plantearter fra magre jordarea-

ler, som er næringsfattige og sandede samt af enkelte arter fra morbund og svagt 

kalkholdig sandbund. Det drejer sig således om plantearter fra næringsfattige naturty-

per som bl.a. tør hede, hedebakker, sandmarker, indsande, klitter og egekrat. Planter-

ne indvandrer gradvis til grusgravarealet fra de omkringliggende naturarealer i takt 

med, at gravningen i grusgraven ophører, og arealerne får lov til at ligge urørt hen. På 

nogle randarealer med bakkeskrænter er der dog sket en betydelig udsåning af lupin.  

 

De indvandrede planter omfattede således bl.a. naturtypiske arter som katteskæg, rød 

svingel, fåre-svingel sandskæg, bølget bunke, udspærret dværgbunke, almindelig 

hvene, sand-star, rødknæ, almindelig syre, lyng-snerre, slangehoved, almindelig ko-

hvede, krat-fladbælg, smalbladet høgeurt, kattefod, smalbladet timian, almindelig kæl-

lingetand, rundbælg, tjærenellike, blåhat, blåmunke, filtet kongelys, smalbladet høge-

urt, bidende stenurt, farve-visse, stor knopurt, ager-museurt, kugle-museurt og ørne-

bregne. Desuden fandtes på randarealerne lidt bevoksninger af hedens typiske 

dværgbuske i form af hedelyng, blåbær, revling, tyttebær, engelsk visse mv. 

 

Af buske havde der været en stor selvsåning af gyvel langs nordsiden af den største 

sø samt på skrænterne omkring søen i den sydøstlige del af området og skrænterne 

langs landevejen fra Århus til Viborg. Der var flest træbevoksninger langs søerne og 

de vandområder, hvor der ikke blev gravet mere. Det omfattede løvtræsarter som 

vorte-birk, dun-birk, grå-pil, øret pil, bånd-pil, rød-el, bævreasp, stilk-eg og almindelig 

røn. Herudover var der plantet en del nåletræer i form af skov-fyr på skrænterne om-

kring søen i den sydøstlige del af området. Stedvist fandtes også selvsåede skov-fyr 

flere steder, hvor der ikke graves mere.       

 

Af ualmindelige plantearter blev registreret nogle få bevoksninger af liden ulvefod på 

fugtige sandarealer langs vestbredden af den største sø. Arten er sjælden på lands-

plan og ualmindelig i Jylland (Hartvig, 2015). Desuden blev der registreret enkelte 

planter af almindelig mælkeurt, der er ualmindelig på landsplan, langs nordsiden af 

den største sø. Endvidere er håret visse ualmindelig, idet den findes spredt i Jylland, 

og mangler i de øvrige landsdele. Den voksede på de hedelignende arealer nord for 

den største sø. Med årene kan det forventes, at der vil dukke flere ualmindelige eller 

sjældne plantearter op i grusgravområdet i forbindelse med tilgroningen af denne.  

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at der fandtes en del bevoksninger af forskellige arter af 

mosser og laver i grusgravområdet, men disse blev ikke nærmere undersøgt ved un-

dersøgelsen. Af laver omfattede det dog blandt andet bevoksninger af forskellige arter 

af rensdyrlav og skjoldlav, som findes på sandede overdrev og heder.   
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Langs de søbredder, hvor der ikke graves mere, er der naturligt kommet mange buske af gyvel. Her 

er det langs den største sø, hvor der er tætte og sammenhængende bevoksninger langs den nordlige 

del af søen. Langs bredzonen skyder der pile- og elletræer op. Foto: 3. juni 2016.  

 

 

Landvegetationen i grusgravområdet består af plantearter, der typisk vokser på næringsfattig og 

sandet jord. Det gælder bl.a. den stive græsart, katteskæg, der er ret udbredt i Kongensbro Grusgrav. 

Arten vokser således typisk på klitheden og på sandede overdrev. Foto: 19. juni 2016.   
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7.2. Vandplanter  

Der findes mange arter af vandplanter i vandområderne i Kongensbro Grusgrav, og 

der er især en del undervandsarter i de tre største søer i grusgraven. Det klare og 

næringsfattige vand i søerne og vandområderne stammer fra det udsivende grund-

vand, og der er derfor en god sigtdybde i søerne på grund af en ringe mængde plan-

teplankton. Desuden er ophvirvlingen af sand og bundpartikler begrænset, når det 

blæser. Undervandsplanterne kan derfor vokse ned til en stor dybde i søerne.  

 

Undervandsplanter 

I tabel 1 er anført de registrerede undervandsarter i de tre største søer, hvoraf der 

stadig graves langs østbredden af den største og nordbredden af den mellemste, 

mens gravningen er ophørt i den mindste, jf. figur 3. 

 

Undervandsart Hyppighed Undervandsart Hyppighed 

Blomsterplanter:  Vandnavle (s) Fåtallig 

Nåle-sumpstrå Fåtallig Gul åkande (s) Sjælden 

Liden siv (s) Spredt Vejbred-skeblad (s) Fåtallig 

Sekshannet bækarve Sjælden Enkelt pindsvineknop (s) Sjælden 

Nedbøjet ranunkel (s) Spredt Sø-kogleaks (s) Sjælden 

Hårfliget vandranunkel Fåtallig Vand-mynte (s) Fåtallig 

Kredsbladet vandranunkel Spredt Eng-forglemmigej (s) Fåtallig 

Storblomstret vandranunkel Fåtallig Lancetbladet ærenpris (s) Fåtallig 

Vedbend-vandranunkel (s) Fåtallig Vand-portulak (s) Sjælden 

Tornfrøet hornblad Spredt Dusk-fredløs (s) Sjælden 

Aks-tusindblad Almindelig Mosser:  

Vandspir (s) Sjælden Flydende stjerneløv Fåtallig 

Slank blærerod Fåtallig Vand-nerveløs Sjælden 

Krybende vandkrans Spredt Vand-seglmos Fåtallig 

Vandpest Almindelig Kransnålalger:  

Børstebladet vandaks Spredt Chara aspera var. aspera Sjælden 

Butbladet vandaks Fåtallig Chara globularis var. globularis Almindelig 

Kruset vandaks Spredt Chara globularis var. virgata Sjælden 

Liden vandaks Spredt Chara vulgaris var. contraria Almindelig 

Rust-vandaks Fåtallig Chara vulgaris var. papillata Fåtallig 

Spinkel vandaks Spredt Chara vulgaris var. vulgaris Spredt 

Svømmende vandaks (s) Fåtallig Chara hispida var. hispida Fåtallig 

Smalbladet vandstjerne Fåtallig Nitella flexilis var. flexilis Fåtallig 

Tabel 1 

Oversigt over registrerede arter af undervandsplanter og deres hyppighed i de tre største søer i Kon-

gensbro Grusgrav ved undersøgelsen i 2016. (s) = submers form, dvs. undervandsform af sumpplan-

te. Der er i alt registreret 43 undervandsarter, fordelt på 32 arter af blomsterplanter, 3 arter af mosser 

og 8 arter af kransnålalger. De sidstnævnte er vandplantelignende alger. 
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De tre grusgravsøer er samlet set meget artsrige, idet der er registreret 43 under-

vandsarter, der er fordelt på 32 arter af blomsterplanter, 3 arter af mosser og 8 arter af 

kransnålalger. De sidstnævnte er vandplantelignende alger, der sædvanligvis regnes 

med til undervandsplanterne. Det rene og klare vand er væsentlige årsager til, at der 

findes en artsrig og veludviklet undervandsvegetation i søerne i Kongensbro Grus-

grav. Indvandringen sker ofte ved hjælp af vandfugle. Det store antal undervandsarter 

i grusgravsøerne hænger også sammen med, at Gudenå og Tange Sø ligger tæt på, 

og i dette vandsystem findes mange undervandsarter af vandplanter. 

 

Der er en del af de registrerede undervandsarter, som er ualmindelige eller sjældne 

på landsplan. Det gælder særligt sekshannet bækarve, hvoraf der blev fundet lidt be-

voksninger i den mindste af søerne. Arten er sjælden og kendes kun fra Jylland fra 

relativt få vandområder med næringsfattig vand og sandet bund (Miljøstyrelsen, 1990). 

Desuden er nåle-sumpstrå forholdsvis sjælden, og den kendes især fra Midt- og 

Vestjylland. Arten havde enkelte bevoksninger i den mindste af de tre søer. Desuden 

er vandportulak og vedbend-vandranunkel ualmindelige på landsplan, og begge arter 

blev fundet fåtalligt og spredt i den mindste af søerne.  

 

Hos mosserne er vand-nerveløs (Riccardia sinuata) en forholdsvis ualmindelig art, der 

var meget fåtalligt i den største og mindste sø. Af kransnålalgerne er ru kransnål 

(Chara aspera var. aspera) en ualmindelig art på landsplan, og den registreredes me-

get fåtalligt i den største af søerne. Her fandtes fåtalligt bugtet glanstråd (Nitella flexilis 

var. flexilis), som også er en forholdsvis ualmindelig kransnåleart på landsplan. De 

øvrige kransnålalger omfattede skør kransnål (Chara globularis var. globularis), bu-

sket kransnål (Chara globularis var. virgata), almindelig kransnål (Chara vulgaris var. 

vulgaris), buttornet kransnål (Chara vulgaris var. contraria), korttornet kransnål (Chara 

vulgaris var. papillata) og langtornet kransnål (Chara hispida var. hispida). 

 

Flydebladsplanter 

Det omfattede en fåtallig forekomst af følgende fem arter: liden andemad, vand-pileurt, 

svømmende vandaks, frøbid og gul åkande. Det er udbredte og almindelige arter i 

hele landet. Med tiden vil de blive mere hyppige i søerne i grusgravområdet. 

 

Sumpplanter    

Der var en forholdsvis smal og lav rørsump langs størstedelen af bredderne af søerne, 

og rørsumpen hos de tre største søer og de lavvande vandområder var især domine-

ret af almindelig sumpstrå og glanskapslet siv. Søerne i den midterste og nordlige del 

af området havde udbredte bevoksninger af tagrør og bredbladet dunhammer. Der 

blev ikke registreret nogen ualmindelige arter af sumpplanter, der omfattede alminde-

lige arter som almindelig sumpstrå, glanskapslet siv, tudse-siv, liden siv, manna-

sødgræs, høj sødgræs, kryb-hvene, knæbøjet rævehale, almindelig rapgræs, rørgræs, 

tagrør, eng-rørhvene, næb-star, sø-kogleaks, enkelt pindsvineknop, bredbladet dun-

hammer, gul iris, lancetbladet ærenpris, eng-forglemmigej, dusk-fredløs, vand-mynte, 

tigger-ranunkel, brudelys, nedbøjet ranunkel, fliget brøndsel og vandnavle.    
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Søerne i Kongensbro Gusgrav har en artsrig og veludviklet undervandsvegetation, der vokser ned til 

en stor vanddybde, da vandet er næringsfattigt og klart. Der blev således registreret i alt 43 under-

vandsarter. Her er det den sydvestligste sø, hvor der ikke graves mere. Foto: 3. juni 2016. 

  

 

Sekshannet bækarve er en lille undervandsplante, som kun er en få centimer høj plante, der vokser 

på sandbund i rene og klare søer. Arten findes kun i Jylland, hvor den er sjælden. Ved undersøgelsen 

blev den fundet meget fåtalligt i den sydvestligste sø. Foto: 3. juni 2016.     
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8. DYRELIVET  

 

8.1. Padder  

Ved undersøgelsen er der registreret fire arter af padder, som ynglede i Kongensbro 

Grusgrav. Det omfatter strandtudse, skrubtudse, butsnudet frø og lille vandsalaman-

der. Alle fire paddearter er fredet herhjemme, og strandtudse er desuden bilag IV-art 

under EF-habitatdirektivet, hvis leve- og ynglesteder ikke må forringes. 

 

Strandtudse 

Arten ynglede i et lavvandet vandområde i den centrale del af grusgravsområdet, hvor 

der fandtes en moderat stor ynglebestand. Der blev således registreret ca. 70 kvæk-

kende hanner og ca. 40 æglæggende hunner. Strandtudsens æg og haletudser havde 

tilsyneladende ikke en særlig stor overlevelse på grund af, at der i vandområdet var en 

del rovdyr i form af vandfugle, salamandere mv. Forekomsten af strandtudse i grus-

gravområdet er nærmere omtalt i afsnit 6. 

   

Skrubtudse 

Skrubtudse blev fundet ynglende i alle søer med permanent vand, hvor der blev regi-

streret haletudser. Disse er giftige, og skrubtudse kan derfor yngle i store søer, hvor 

der også lever fisk. Der blev ikke registreret nogen haletudser i de lavvandede og 

temporære vandområder i grusgravområdet samt i de to nordlige søer med stærkt 

svingende vandstand. På enkelte fugtigvarme aftener og nætter observeredes en del 

voksne skrubtudser, som fouragerede i området, især hvor der var vegetation. 

  

Butsnudet frø 

Butsnudet frø ynglede fåtalligt i søerne i området, hvor der fandtes enkelte haletudser, 

mens den ikke ynglede i nogen af de lavvandede og temporære vandområder, som 

udtørrede i løbet af sommeren. Der observeredes kun enkelte voksne individer, som 

fouragerede i grusgravområdet om natten, da de bare sandflader ikke hører til artens 

foretrukne fourageringssteder. Den samlede bestand af butsnudet frø i området var 

således ikke særlig stor som følge af manglen på gode yngle- og fourageringssteder.    

 

Lille vandsalamander 

Lille vandsalamander ynglede i alle søerne samt i nogle af de lavvandede vandområ-

der. Her havde arten dog en ringe ynglesucces som følge af udtørring i løbet af som-

meren. Arten var ret udbredt i området, idet der efter yngletiden opholdt sig en del 

voksne salamandere i de lavvandede vandområder, hvor de fouragerede. Det gjaldt 

således også vandområdet, hvor strandtudse ynglede. Her observeredes en del voks-

ne salamandere, som formentlig åd en stor del af strandtudsernes æg og haletudser.    
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Lille vandsalamander var ret udbredt i søerne og vandområderne i Kongensbro Grusgrav. Her er det 

en han i det lavvandede vandområde, hvor strandtudse ynglede. Her fandtes en del salamandere, 

som åd en stor del af strandtudsens æg og haletudser. Foto: 10. maj 2016.  

 

 

Skrubtudse ynglede i alle søer i Kongensbro Grusgrav, idet dens haletudser er giftige for fisk og 

derfor også kan yngle i de største af søerne. Arten ynglede ikke i de lavvandede og temporære vand-

områder i grusgravområdet, hvor dens haletudser vil kunne udkonkurrere strandtudsens haletudser. 

Der var en del voksne individer af skrubtudse, som fouragerede i området. Foto: 28. april 2016.   
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8.2. Krybdyr  

Ved undersøgelsen er der registreret tre krybdyrarter, hvilket omfattede almindeligt 

firben, stålorm og hugorm. Alle tre arter er fredet herhjemme.  

 

Almindeligt firben 

Almindeligt firben blev observeret med enkelte individer spredt i området på randarea-

lerne af grusgravområdet, hvor der er træbevoksninger og åbne arealer. Her kan den 

søge skjul og føde samtidig med, at der findes åbne steder, der kan bruges til solbad-

ning. Arten er formentlig forholdsvis almindelig i området. 

 

Stålorm  

Stålorm blev kun observeret en enkelt gang i den nordlige og midterste del af grus-

gravområdet, hvor den varmede sig under en blikplade, hvilket er en typisk adfærd for 

arten. Den er formentlig ualmindelig i området, men den overses let på grund af sin 

ringe størrelse, og da den ofte gemmer sig i dagstimerne. 

 

Hugorm 

Hugorm observeredes med en grå han på de sandede og hedelignende arealer nord 

for den største sø i undersøgelsesområdet. Selv om arten kun blev observeret en 

enkelt gang, er den muligvis ikke ualmindelig på hedearealerne nord for Kongensbro 

Grusgrav, hvor hugorm synes at have forholdsvis gode leveforhold. 

 

 

Hugorm blev observeret en enkelt gang i den nordlige del af Kongensbro Grusgrav, hvor der findes et 

sandet og hedelignende landskab. Det drejede sig om en grå han med sit karakteristiske sorte zig-

zagbånd, og den har her rejst sig i hugposition med løftet hoved. Foto: 11. maj 2016. 
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8.3. Ynglefugle  

Ved undersøgelsen er der registreret 38 ynglefuglearter i området, tabel 2.  

 

Ynglefugleart Antal par Ynglefugleart Antal par 

Toppet lappedykker 2 Jernspurv 1 

Knopsvane 2 Rødhals 1 

Grågås 4 Bynkefugl 1 

Gravand 1 Stenpikker 1 

Gråand 4 Sangdrossel 1 

Troldand 1 Solsort 3 

Blishøne 2  Munk 2 

Grønbenet rørhøne 1 Gærdesanger 1 

Strandskade 1 Tornsanger 3 

Lille præstekrave 2  Rørsanger 4 

Vibe 2 Løvsanger 2 

Rødben 1 Gransanger 1 

Ringdue 1 Kærsanger 1 

Gøg 1 Fuglekonge 1 

Sanglærke 1 Musvit 1 

Digesvale  36 Bogfinke 1 

Skovpiber 2 Tornirisk 1 

Hvid vipstjert 2 Rørspurv 1 

Gærdesmutte 2 Gulspurv 2 

Tabel 2. 

Ynglefuglearter og antallet af ynglepar i Kongensbro Grusgrav, april-juli 2016.  

 

Der er seks af arterne, som er ualmindelige ynglefugle her i landet. Det gælder 

strandskade, lille præstekrave, vibe, rødben, digesvale og stenpikker.  

 

Strandskade havde et enkelt ynglepar i den sydøstlige del af området nær den østlig-

ste sø, hvor der er et fladt og sandet terræn. Arten yngler normalt langs kysten, men 

findes også spredt ynglende på lokaliteter inde i landet, herunder i grusgrave. Det 

flade og sandede terræn ned mod søen minder i betydelig grad om en flad sand-

strand, og fuglene kan samtidig fouragere i søens bredzone. Parret fik kun en enkelt 

ungfugl på vingerne, mens de øvrige ungfugle formentlig gik til som følge af rovdyr.  

 

Lille præstekrave havde to ynglepar på de flade og sandede arealer i den østlige del 

af området. De fleste af de danske par af denne art yngler i råstofgrave, dvs. grus-, 

ler- og kalkgrave. Den yngler især i grusgrave med nøgne flader af sand og grus samt 

vandområder, og arten har således gode ynglevilkår i den sydlige del af Kongensbro 

Grusgrav. Lille præstekrave er en pionérfugl, der således rykker ind i nygravede grus-

grave. Det ene par fik to unger på vingerne, mens det andet fik én flyvefærdig unge.         
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Vibe havde to ynglepar i den østlige og sydøstlige del af området, hvor der var en 

begyndende tilgroning med græsvegetation og en middelstor sø. Her findes halvfugti-

ge arealer, hvor viben kan finde sin føde i form af insekter, orme, snegle mv. samtidig 

med, at den kan drikke vand af søen. Det var kun det ene af parrene, som fik to flyve-

færdige unger, mens det andet pars unger blev taget af rovdyr formentlig i form af 

krager eller ræve. Den østlige og flade del vil gradvis blive en god ynglelokalitet for 

vibe, når den med årene gror mere til med græsvegetation. 

 

Rødben havde et enkelt ynglepar i den sydøstlige del af området i nærheden af den 

sydligste sø. Arten yngler normalt langs vore kyster, men findes også fåtalligt på in-

denlandslokaliteter som grusgrave, hvor der er fladvand. Parret i Kongensbro Grus-

grav havde ikke ynglesucces, hvilket formentlig skyldtes rovdyr i form af kragefugle, 

ræve mv. Parret sås således i maj, men der observeredes ikke nogen ungfugle, og 

fuglene forsvandt i løbet af juni.  

   

Digesvale yngler i kolonier, idet den graver redehuller i jord- og sandskrænter. Disse 

huller kan være op til en meters længde og skråner nedad, så det ikke regner ind i 

bunden af redehullet. Der var to kolonier i Kongensbro Grusgrav, hvoraf den ene fand-

tes på jordskrænten lige sydvest for den største sø og havde 12 par, mens den anden 

koloni havde 22 par i en sandskrænt midt i grusgravområdet. Der var således i alt 36 

par. Den første koloni lå uden for arbejdsområdet, mens den anden var i en sandhøj, 

som fik lov til at ligge urørt hen i yngletiden.  

 

Stenpikker havde et enkelt par i den midterste og nordlige del af området, hvor der er 

sandarealer og mindre stenbunker, som er artens foretrukne ynglested. En stor del af 

landets par af stenpikkere findes således i grusgrave. Parret i Kongensbro Grusgrav 

havde ikke ynglesucces, idet der ikke observeredes nogen ungfugle. Dette skyldtes 

måske forstyrrelser i forbindelse aktiviterne i forbindelse med sand- og grusgravningen 

eller rovdyr i form af krager, ræve mv.  

 

Med hensyn til vandfugle ynglede alle arter i den største sø, hvor der bl.a. er en træ-

bevokset ø i midten af søen og en smal rørsump langs en stor del af søen. Det omfat-

tede således følgende otte arter: toppet lappedykker, knopsvane, gravand, grågås, 

gråand, troldand, blishøne og grønbenet rørhøne. Af disse ynglede gråand og blishø-

ne desuden i den sydvestligste sø. Endvidere ynglede rørsanger i tagrørsbevoksnin-

gerne, som findes i en sø i den midterste og nordlige del af området. 

 

I øvrigt skal det nævnes, at stor hornugle to aftener observeredes flyvende rundt i 

området med Kongensbro Grusgrav i forbindelse med dens natlige jagt. Denne sjæld-

ne ugleart ynglede i grusgraven i 2014 (oplyst af Leif Pedersen, Region Midtjylland), 

men den ynglede ikke i 2016. De to observationer kunne dog tyde på, at den ynglede i 

nærheden, idet den også blev observeret en enkelt gang i Bøgelund Grusgrav.    
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Hovedparten af kolonien af digesvale på jordskrænten lige syd for den største sø. Her er gravningen 

ophørt, og der er en begyndende tilgroning med planter. Kolonien havde 12 par af digesvale, der 

således ikke var truet af den fortsatte gravning i grusgravområdet. Foto: 19. juni 2016. 

 

 

Halvdelen af kolonien af digesvale i den centrale del af grusgravområdet i en sandbunke, som fik lov 

til at ligge urørt hen i digesvalernes yngletid. Kolonien havde 24 par af digesvale. Hullerne kan have 

en længde på op til en meters længde og skråner nedad, så det ikke regner ind. Foto: 3. juni 2016.   
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8.4. Pattedyr  

Ved undersøgelsen er der registreret 18 arter af pattedyr, hvis vurderede status i om-

rådet er anført i tabel 3. Desuden er anført deres generelle status på landsplan. 

 

Pattedyrart Status i området Status på landsplan 

Insektædere:   

Almindelig spidsmus Fåtallig Almindelig 

Dværgspidsmus Sjælden Ret almindelig 

Muldvarp Fåtallig Almindelig 

Flagermus:   

Damflagermus Sjælden Ualmindelig 

Vandflagermus Fåtallig Ualmindelig 

Dværgflagermus Ret almindelig Ret almindelig 

Brunflagermus Sjælden Ualmindelig 

Sydflagermus Fåtallig Almindelig 

Harer og kaniner:   

Hare Fåtallig Ualmindelig 

Gnavere:   

Rødmus Fåtallig Almindelig 

Almindelig markmus Fåtallig Almindelig 

Mosegris Sjælden Almindelig 

Egern Fåtallig Ret almindelig 

Rovdyr:   

Ræv Ret almindelig Almindelig 

Grævling Sjælden Ualmindelig 

Odder Sjælden Sjælden 

Hovdyr:   

Rådyr Ret almindelig Almindelig 

Krondyr Fåtallig Ualmindelig 

Tabel 3. 

Registrerede pattedyrarter i Kongensbro Grusgrav ved undersøgelsen i 2016. Desuden er anført 

arternes generelle status på landsplan.  

  

Der er registreret seks arter, som er bilag IV-arter på habitatdirektivet. Det omfatter 

følgende fem arter af flagermus: damflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, 

brunflagermus og sydflagermus samt odder. Desuden er damflagermus, vandflager-

mus, brunflagermus, odder og hare med på den danske rødliste som ”sårbar”. 

   

Flagermus 

Damflagermus blev registreret med nogle få flyvende individer over den største sø, 

hvor de jagede efter voksne vandinsekter fra søen, og flagermusene fløj ofte i lav høj-

de over vandoverfladen. Arten er ret sjælden på landsplan. Vandflagermus registrere-

des en del gange i området, især flyvende lavt over søerne, hvor de jagede insekter 
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ganske lavt over vandoverfladen. Arten har en har en spredt forekomst her i landet. 

Hverken damflagermus eller vandflagermus havde raste- eller ynglesteder i grusgrav-

området. De overvintrer for begge arters vedkommende hovedsagelig i kalkgruberne 

ved Daubjerg og Mønsted (Baagøe og Jensen, 2007; Naturstyrelsen, 2013).  

 

Dværgflagermus registreredes nogle få gange jagende langs træsbevoksninger i ran-

den af undersøgelsesområdet, hvor der var læ for insekterne. Den forekom ikke have 

nogen raste- eller ynglesteder i området, idet den som raste- eller ynglested bruger 

hule træer og bygninger, der også anvendes til overvintring. Der er således heller ikke 

nogen overvintringssteder i området. Arten er almindelig her i landet bortset fra i 

Vestjylland, hvor den er forholdsvis sjælden.  

 

Brunflagermus blev kun registreret med et enkelt individ gang i den nordlige del af 

undersøgelsesområdet langs træbevoksningerne. Dette kunne tyde på, at den ikke er 

regelmæssigt jagende i området. Arten bruger hule træer både som sommer-, yngle- 

og overvintringssted. Da der ikke findes ikke hule træer i området, har brunflagermus 

hverken sommer- og vinterkvarter i undersøgelsesområdet. Arten er i øvrigt udbredt 

over det meste af landet og yngler i kolonier. 

 

Sydflagermus registreredes enkelte gange langs træbevoksninger i undersøgelsesom-

rådet, hvor den jagede med få individer. Sydflagermus er en af de almindeligste fla-

germusarter herhjemme, og den er udbredt og forholdsvis almindelig over hele landet 

Sydflagermus benytter næsten udelukkende huse som opholdssteder, og den bruger 

ofte loftsrum til både raste- og ynglested, idet den som regel yngler i kolonier. Arten 

havde hverken opholds- og ynglesteder eller vinterkvarterer i området.   
 

Odder 

Odder blev registreredes med fodspor i den nordlige del af undersøgelsesområdet ved 

den store sø, som den tilsyneladende bruger af og til som jagtområde efter fisk. Arten 

vandrer op fra Tange Sø og Gudenå, der ligger mindre end 1 km fra grusgravområdet, 

idet odderen kan vandre ret langt i forbindelse med dens fouragering. Forekomsten af 

få fodspor tyder på, at den ikke regelmæssigt bruger søen som fourageringsområde, 

og odderen synes således kun at være en strejfgæst i området. 

 

Hare 

Hare observeredes enkelte gange og spredt i området, hvor den således forekommer 

at være fåtallig. Arten har været i tilbagegang på landsplan de seneste år (Baagøe og 

Jensen, 2007), og den er nu med på den danske rødliste under katagorien ”sårbar”. 

Haren er dog stadig forholdsvis almindelig i mange egne af landet, og i disse egne er 

harebestanden ikke truet. Det gælder nok også i Gudenå-dalen. 

     

Af ualmindelige arter registreredes spor af grævling, som dog tilsyneladende ikke yng-

lede i området. Desuden observeredes enkelte spor efter krondyr, der af og til krydser 

gennem området på deres vandringer.  
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8.5. Landinsekter  

Undersøgelsen af landinsekter har især været koncentreret omkring forekomsten af 

ualmindelige arter af biller og dagsommerfugle.  

 

Biller 

Ved undersøgelsen blev der registreret to arter af løbebiller, som er med på den dan-

ske rødliste under katagorien ”næsten truet”. Det omfatter løbebillerne hvælvet løber 

(Carabus convexus) og smuk metaljordløber (Poecilus lepidus), der begge observere-

des med et enkelt individ på hede- og sandarealerne langs nordsiden af den største 

sø. Af andre ualmindelige løbebiller observeredes i det samme område et enkelt indi-

vid af jysk løber (Carabus problematicus), der kun findes i Jylland, og enkelte individer 

af kratløber (Carabus nemoralis), som er mere udbredt her i landet.   

 

Desuden er der fundet de to ualmindelige arter af sandspringere, brun sandspringer 

(Cicindela hybrida) og grøn sandspringer (Cicindela campestris), som begge var ret 

almindelige i området på sand- og hedearealer. Især brun sandspringer var almindelig 

langs den nordlige del af området. Af ualmindelige torbister registreredes et enkelt 

individ af glat skarnbasse (Trypocopris vernalis) i den midterste og nordlige del af 

området. Arten er med på rødlisten under katagorien ”næsten truet”. Endvidere regi-

streredes i de udstrakte bevoksninger af gyvel langs nordsiden af den største sø den 

ualmindelige snudebille gyvelrandbille (Sitona regensteinensis). 

 

 

Billen brun sandspringer ligger normalt nedgravet i sandjord, men kommer frem når det bliver varmt, 

og sandet opvarmes. Det er et rovdyr med kraftige kæber, hvis bytte udgøres af andre insekter. Arten 

var ret almindelig i Kongensbro Grusgrav, især i den nordlige del. Foto: 11. maj 2016.   
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Sommerfugle   

Der blev registreret en lang række sommerfugle i Kongensbro Grusgrav, hvoraf tre 

arter er omfattet af den danske rødliste. Det omfattede dukatsommerfugl og seksplet-

tet køllesværmer, der begge er med på listen som ”næsten truet”. Dukatsommerfugl 

fandtes fåtalligt og spredt i grusgravområdet. Artens foretrukne værtsplanter er almin-

delig syre, rødknæ og arter af skræppe. Seksplettet køllesværmer var fåtalligt tilstede i 

den nordlige del af området. Her fandtes en del ærteblomstrende plantearter, der er 

artens foretrukne værtsplanter (Stoltze, 1997).  

 

Desuden registreredes i den nordlige del af området fåtalligt grøn køllesværmer, der 

er med på rødlisten som ”sårbar”. Arten har almindelig syre og rødknæ som de hyp-

pigste værtsplanter (Stoltze, 1997). Herudover registreredes fåtalligt nogle arter, som 

er udbredte over hele landet, men som har en mere eller mindre spredt forekomst. Det 

gælder bl.a. dværgblåfugl, grøn busksommerfugl og lille ildfugl (Hermansen, 2010). 

Disse arter findes ofte på sandede arealer som heder og grusgrave.    

 

Øvrige insekter 

Ud over biller og sommerfugle fandtes en lang række andre insektordener i Kongens-

bro Grugrav, hvilket omfattede en del arter af bl.a. tæger, fluer, hvepse, græshopper 

og myrer. Disse grupper blev ikke nærmere undersøgt, men der findes formentlig en 

række ualmindelige eller sjældne arter af bl.a. disse insektgrupper i grusgravområdet, 

som rummer de særlige levesteder, som disse sjældne arter kræver.    

 

 

Lille ildfugl var forholdsvis almindelig i den nordlige del af Kongensbro Grusgrav, hvor der er arealer 

med hede og træer. Her er det en han på et birkeblad. Larvens foretrukne foderplanter er rødknæ og 

almindelig syre, som begge er almindelige i grusgravområdet. Arten er relativ udbredt her i landet, 

men har en spredt og lokal forekomst. Foto: 12. maj 2016.   
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Dukatsommerfugl er en af vore smukkeste sommerfuglearter, og her er det en han. Arten er med på 

den danske rødliste som ”næsten truet”. Den fandtes spredt og fåtallig i grusgravområdet, hvor dens 

værtsplanter er rødknæ og almindelig syre. Foto: 2. juli 2016. 

 

 

Grøn busksommerfugl er den eneste grønne sommerfugl herhjemme, idet den er grøn på vingeun-

dersiderne. Der observeredes enkelte voksne individer i den nordlige del af Kongensbro Grusgrav på 

gyvelbuske, som er en af værtsplanterne. Arten er ualmindelig på landsplan. Foto: 15. maj 2016.   
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8.6. Vandinsekter  

Ved undersøgelsen af bredzonen i søerne og de lavvandede vandområder i Kon-

gensbro Grusgrav er der fundet et artsrigt smådyrsliv med en del ualmindelige og 

sjældne arter. Dette hænger især sammen med, at der er klart og rent vand, en velud-

viklet undervandsvegetation samt en bund bestående af sand, grus og sten. Det giver 

levemuligheder for mange af de ualmindelige arter af vandinsekter, som bl.a. er knyt-

tet til rent vand, undervandsplanter og sten.  

 

Vandnymfer og guldsmede 

Der er registreret 26 arter af vandnymfer og guldsmede, hvor der enten er observeret 

voksne individer eller vandlevende larver, tabel 3. 

 

Dansk navn Latinsk navn Status i grusgraven 

Vandnymfer:   

Blåvinget pragtvandnymfe Calopteryx virgo Fåtallig 

Blåbåndet pragtvandnymfe  Calopteryx splendens Spredt 

Almindelig kobbervandnymfe Lestes sponsa Almindelig 

Sortmærket kobbervandnymfe Lestes dryas Almindelig 

Rød vandnymfe Pyrrhosoma nymphula  Almindelig 

Rødøjet vandnymfe Erythromma najas Fåtallig 

Spyd-vandnymfe Coenagrion hastulatum Fåtallig 

Hestesko-vandnymfe Coenagrion puella Spredt 

Flagermus-vandnymfe Coenagrion pulchellum Almindelig 

Almindelig vandnymfe Enallagma cyathigerum Almindelig 

Lille farvevandnymfe Ischnura pumilio Sjælden 

Stor farvevandnymfe Ischnura elegans Almindelig 

Guldsmede:   

Siv-mosaikguldsmed Aeshna juncea Fåtallig 

Efterårs-mosaikguldsmed Aeshna mixta Fåtallig 

Blå mosaikguldsmed Aeshna cyanea Fåtallig 

Brun mosaikguldsmed Aeshna grandis Almindelig 

Stor kejserguldsmed Anax imperator Sjælden 

Håret mosaikguldsmed Brachyton pratense Sjælden 

Glinsende smaragdlibel Somatochlora metallica Fåtallig 

Fireplettet libel Libellula quadrimaculata Spredt 

Blå libel Libellula depressa Fåtallig 

Stor blåpil Orthetrum cancellatum Sjælden 

Stor hedelibel Sympetrum striolatum Spredt 

Almindelig hedelibel Sympetrum vulgatum Spredt 

Blodrød hedelibel Sympetrum sangineum Fåtallig 

Sort hedelibel Sympetrum danae Fåtallig 

Tabel 3. 

Registrerede arter af vandnymfer og guldsmede i Kongensbro Grusgrav ved undersøgelsen i 2016.  
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Der er registreret et meget højt antal arter af vandnymfer og guldsmede, da der i Kon-

gensbro Grusgrav findes forskellige typer af søer og vandområder, som har varierede 

vegetationsforhold samt klart og rent vand. Dette giver mange yngle- og levesteder. 

 

Lille farvevandnymfe (Ischnura pumilio) er en sjælden art her i landet, og den er med 

på rødlisten som ”næsten truet”. Arten blev registreret med to voksne individer i søen, 

der ligger i den sydvestlige del af grusgravområdet. Lille vandnymfe er en pionerart, 

der hurtigt kan kolonisere nye vandhuller og søer, og den kan derfor findes i grusgra-

ve, hvor der ofte opstår nye vandområder. Når vandområdet efter nogle år er ved at 

gro til, forsvinder den ofte og opsøger nye vandområder. 

 

Af de øvrige arter er stor kejserguldsmed (Anax imperator) bemærkelsesværdig, idet 

arten første gang blev registreret i Danmark i midten af 1990’erne (Nielsen, 1997), og 

har siden bredt sig her i landet, idet den kan foretage lange træk. Den blev observeret 

med enkelte voksne individer i søen i den sydvestlige del af området. Da stor kejser-

guldsmed er ret aggressiv over for andre guldsmedearter, kan det forventes, at den vil 

blive mere udbredt og almindelig i grusgravområdet. 

 

Af de øvrige registrerede arter er det specielt, at de to arter af pragtvandnymfer, blå-

vinget pragtvandnymfe (Calopteryx virgo) og blåbåndet pragtvandnymfe (Calopteryx 

splendens), begge findes i vandområderne i grusgraven, idet de normalt er vandløbs-

arter. De findes således begge hyppigt i Gudenå, som ligger mindre end 1 km fra 

Kongensbro Grusgrav, og begge arter er uden tvivl indvandret herfra. I grusgravsøer-

ne findes larvernes foretrukne levested, rent vand og en gruset-stenet bund.  

 

Nogle af de øvrige registrerede arter af guldsmede er ualmindelige på landsplan. Det 

gælder således stor blåpil (Orthetrum cancellatum), der blev registreret med nogle få 

voksne individer i søen i den sydvestlige del af området. Det er en typisk pionerart, der 

koloniserer nyopståede vandområder som i grusgrave. Desuden har håret mosaik-

guldsmed (Brachytron pratense) en spredt forekomst her i landet, da dens larver kræ-

ver rent vand. Den observeredes med enkelte voksne individer i den ovennævnte sø. 

 

Biller 

Af ualmindelige biller er der af vandkalve registreret et enkelt voksent individ af hen-

holdsvis hedevandkalv (Dytiscus lapponicus) og Rhantus suturellus i søen i den syd-

vestlige del af området. Desuden fandtes her enkelte voksne individer af de ualminde-

lige vandtræderarter Haliplus fulvus og Haliplus flavicollis, hvoraf den sidstnævnte er 

knyttet til kransnålalger. Herudover fandtes et voksent individ af hver af de to ualmin-

delige vandkærer mellemstor vandkær (Hydrochares caraboides) og Hydrophilus ater-

rimus langs vestbredden af den største Sø.  

 

Mange af de lavvandede områder samt bredzonen af den største og vestligste sø 

havde en artsrig billefauna. De lavvandede vandområder havde bl.a. en række var-

mekrævende arter, idet vandområderne let opvarmes af solen. 
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Vårfluer 

Der observeredes mange arter af vårfluer i vandområderne i grusgravområdet, hvoraf 

en del er ualmindelige på landsplan. Flere af disse arter er knyttet til sten i bredzonen, 

hvilket således gælder for Tinodes waeneri, der bygger et løst sandrør på sten og 

Goera pilosa, der har et sandhus, der sidder fast på sten. Skjoldvårfluen Molanna 

angusta bygger et stort fladt hus af sandskorn, mens Notidobia ciliaris og Athripsodes 

cinereus bygger et krumt hus af sandskorn. De øvrige ualmindelige vårfluer er knyttet 

til undervandsplanter, hvilket gælder Mystacides longicornis, Lepistoma hirtum og 

Trichostegia minor. I øvrigt registreredes mange arter af vårflueslægten Limnephilus.  

 

Vandtæger  

Der blev af ualmindelige vandtæger registreret enkelte individer af vor største vand-

tæge, stavtæge (Ranatra linearis) og dværgrygsvømmer (Plea minitussima) i både 

den største sø og den sydvestligt beliggende sø. I den sidstnævnte sø observeredes 

også enkelte individer af søskøjteløber (Aquarius paludum), der er ualmindelig på 

landsplan (Damgaard, 2015). I øvrigt er bugsvømmeren Sigara scotti ualmindelig. 

 

Øvrige vandinsekter og smådyr 

Ud over de tidligere omtalte insektgrupper er der registreret enkelte ualmindelige arter 

af andre insektgrupper, hvilket omfattede enkelte individer af vandmøllet Acentria 

ephemerella, der lever på undervandsplanter og døgnfluen Ephemera vulgata, der 

lever nedgravet i sandbunden. Endvidere fandtes nogle få individer af pytsnegl (Lym-

naea truncatula) i enkelte af vandområderne. 

 

 

Rød vandnymfe var almindelig i vandområderne i Kongensbro Grusgrav. Det er vores eneste vand-

nymfe med rød bagkrop, og den er ret almindelig i hele landet. Her er det en han. Foto: 3. juni 2016. 
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Almindelig vandnymfe var ret hyppig i vandområderne i Kongensbro Grusgrav. Hunnen af denne art 

optræder i to forskellige farveformer, og her er det den blå og sorte form. Som det er typisk for hvilen-

de vandnymfer holdes vingerne parallelt med kroppen. Foto: 12. maj 2016.   

 

 

Blodrød hedelibel var fåtallig i vandområderne i Kongensbro Grusgrav. Her er det en han med sin 

dybrøde farve. Arten er forholdsvis udbredt og almindelig i vandhuller og søer her i landet. Som det er 

typisk for guldsmede holdes vingerne vinkelrette på kroppen i hvilestilling. Foto: 10. juli 2016.  
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9. KONKLUSION  

 

Strandtudsens forekomst i 2016 

Undersøgelsen af bestanden af strandtudse i Kongensbro Grusgrav i 2016 har vist, at 

der var ca. 70 kvækkende hanner og mindst ca. 40 æglæggende hunner, idet der blev 

registreret ca. 40 ægstrenge i ynglevandområdet. Bestanden af strandtudse af hanner 

og hunner har derfor været på lidt over 100 voksne og kønsmodne individer. Strand-

tudse lægger nogle gange æg i flere omgange, men der var tilsyneladende kun én 

yngleperiode i Kongensbro Grusgrav fra den 12.-25. maj i 2016. 

 

Der blev lagt lidt over 100.000 æg i yngleområdet, men der var formentlig kun nogle få 

hundrede af disse, der via et liv som haletudser blev til små strandtudser, og som gik 

på land midt i juni. Den høje dødelighed er tilsyneladende ret normalt for strandtudse, 

da det i gennemsnit kun er ca. 1% af de nyklækkede haletudser, som bliver til landle-

vende strandtudser (Fog m.fl., 1997). Der er således en meget høj dødelighed, som 

følge af rovdyr som vandfugle, salamandere mv. samt udtørring af yngleområdet.  

 

Dette bestod af et lavvandet vandområde i randen af det aktive grusgravsområde. 

Vandområdet havde et areal på ca. 300 m2 i maj og ca. 150-200 m2 i juni. De største 

vanddybder i maj var 15-20 cm, og størstedelen af vandområdet havde en dybde på 

ca. 10 cm. I juni var de største dybder på 10-15 cm og generelt på 5-10 cm i hoved-

parten af vandområdet. Dette var tæt på at udtørre midt i juni, men fik tilført noget 

vand, så den ikke udtørrede, før haletudserne forvandlede sig og krøb på land. 

 

Vandområdet var meget fladvandet, og bunden bestod af sand med en del grus og 

små sten. Vandet var rent og klart, da det udgøres af udsivende grundvand, og det var 

ganske svagt brunligt som følge af en lille smule okker. Halvdelen af vandområdet var 

næsten uden planter, mens den anden halvdel havde en moderat tæt bevoksning af 

små planter. Solen havde således let ved at opvarme hele vandområdet, så æg og 

haletudser havde en hurtig vækst, og tudserne kunne gå på land midt i juni. 

 

Der ynglede ikke nogen strandtudser i de to erstatningsvandhuller i den sydlige del af 

grusgravområdet. Begge vandhuller var på ca. 40 m2 og havde vanddybder på 40-50 

cm både i maj og juni. Desuden var der store mængder af skyggende trådalger. De to 

vandhuller forekom således ikke at være gode ynglesteder for strandtudse på grund af 

for stor vanddybde, stejle bredzoner og store mængder af trådalger.  

 

Der blev heller ikke registreret nogen ynglende strandtudser i vandområderne i Bøge-

lund Grusgrav, som ligger mindre end 1 km syd for Kongensbro Grusgrav. Vandområ-

derne i Bøgelund Grusgrav har en meget lille bestand af strandtudse, men som tilsy-

neladende ikke ynglede i 2016, eller også var alle tudserne vandret over til Kongens-

bro Grusgrav, idet tudserne let kan høre kvækkende hanner over mere end 1 km. Der 

er frie passageforhold for de vandrende strandtudser mellem de to grusgrave bortset 

fra, at de skal passere to landeveje, Bøgelundvej og Århusvej.     



Region Midtjylland - Bestanden af strandtudse i Kongensbro Grusgrav i 2016 

 50 / 54 

Tidligere undersøgelser af strandtudsebestanden 

Bestanden af strandtudse i Kongensbro Grusgrav har tidligere været overvåget i åre-

ne 2010-2013 og bestanden i Bøgelund Grusgrav i årene 2011- 2015 (Silkeborg 

Kommune; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015).  

 

I Kongensbro Grusgrav har strandtudse ynglet i en række forskellige vandområder 

gennem årene 2010-2013, og ved den seneste optælling i 2013 var der mindst 60 

kvækkende hanner. Det har været karakteristisk for disse vandområder, at de alle har 

været lavvandede samt mere eller mindre temporære, idet flere af dem er udtørret i 

løbet af sommeren. Tilsyneladende har der kun været en lille overlevelse af æg og 

haletudser gennem alle årene på grund af rovdyr og udtørring af vandområderne. 

 

I Bøgelund Grusgrav har bestanden af strandtudse været ret lille gennem alle under-

søgelsesårene 2011-2015, og der er ikke nogen af årene, hvor der er hørt flere en 10 

kvækkende hanner. Ved den seneste undersøgelse i 2015 blev der således kun hørt 6 

kvækkende hanner. Strandtudse har alle år ynglet i lavvandede vandområder, og der 

har været en ringe overlevelse af æg og haletudser i vandområderne, som følge af 

især rovdyr og som følge af udtørring af vandområder først på sommeren. 

 

Sikring af ynglesteder for strandtudserne  

For at kunne sikre strandtudsebestanden i Kongensbro Grusgrav er det nødvendigt, at 

der både er yngle- og levesteder for strandtudsen. Det gælder både under den nuvæ-

rende grusgravning, og når gravningen ophører i sommeren 2018. Når tilladelsen til 

råstofudvinding ophører, skal der udarbejdes en retableringsplan for området, og den 

skal bl.a. sikre bestanden af strandtudse, som er en bilag IV-art under habitatdirekti-

vet, dvs. der forsat skal være yngle- og levesteder for arten i grusgravområdet.  

 

Nærværende undersøgelse og tidligere undersøgelser har vist, at de bedste yngleste-

der i grusgrave er lavvandede vandområder, hvor der ingen eller næsten ingen planter 

findes, hverken i vandområdet eller langs bredden. Der må således ikke være skyg-

gende planter eller træer i eller omkring vandområdet eller kun i meget ringe grad, da 

strandtudsen, æggene og haletudserne er varmekrævende og ikke tåler skygge. Råd-

nende planter og nedfaldne blade vil også give uegnede bundforhold for haletudserne, 

der bedst kan lide sandet bund med en spredt forekomst af grus og sten. 

 

De lavvandede vandområder må ikke have en vanddybde, som overstiger 20-25 cm 

om foråret og først på sommeren, dvs. i perioden april-juni, som er strandtudsens 

hovedyngleperiode. Det er således mest optimalt, hvis vanddybden er 5-10 cm i peri-

oden med æg og haletudser i maj og juni. Dette sikrer varmt vand for haletudserne og 

dermed en hurtig udvikling. Desuden er det optimalt, hvis vandområdet udtørrer efter, 

at haletudserne har forvandlet sig og er gået på land, hvilket normalt vil sige før mid-

ten af juli. Udtørringen af vandområderne vil eliminere haletudsernes fjender fra yng-

lestedet, dvs. fisk, larver af rovinsekter mv. 
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De bedste ynglesteder for strandtudsen er således helt fladvandede vandområder, 

som først udtørrer efter midten af sommeren. I den forbindelse er det vigtigt, at bred-

derne er meget flade, så den faldende vandstand i løbet af foråret og sommeren kun 

har en ringe indflydelse på vandområdets areal og dermed arealet af opvækstområdet 

for haletudserne. Strandtudserne foretrækker at lægge deres ægstrenge på bar sand-

bund, men forekomsten af lidt grus og småsten samt enkelte små planter er til fordel 

for haletudserne, der lever af at raspe alger og mikroorganismer af disse. Haletudser-

ne vil også kunne gemme sig under sten for deres fjender, bl.a. vandfugle og måger.   

 

Strandtudserne ynglede i 2016 i et lavvandet vandområde med et areal på ca. 300 m2 

i maj og ca. 200 m2 i juni. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der etableres en 

række fladvandede vandområder med et areal i størrelsesordenen 200-400 m2, hvilket 

sikrer en passende mængde vand, så vandområdet ikke så hurtigt udtørrer. Det vil 

være passende at etablere 5-10 af sådanne vandområder i randen af det aktive grus-

gravsområde, og et tilsvarende antal i de centrale dele af området, når gravningen er 

ophørt. Såfremt det er muligt for driftsarbejdet i området, bør nuværende potentielle 

ynglesteder bevares, og tilgroede lavvandede vandområder oprenses for planter. 

 

I retableringsplanen for Kongensbro Grusgrav bør det således være et krav, at der 

etableres mindst 10 af de ovennævnte lavvandede vandområder i de centrale og flade 

sandarealer. Desuden bør der i planen være mulighed for, at vandområder som har 

været ynglesteder for strandtudse, men som er groet til med planter, kan skrabes fri 

for planter og blive til ynglesteder igen. Med hensyn til strandtudsens fourageringsmu-

ligheder vil flade sandarealer give gode fødemuligheder, idet fødedyrene let opdages 

på en bar sandflade. De nuværende sandskrænter og -bunker på randarealerne vil 

formentlig udgøre passende gemmesteder og overvintringssteder for strandtudser.   

 

Særlige plante- og dyrearter i området  

Undersøgelsen af vegetationen har vist, at landplanterne i grusgravområdet især om-

fattede typiske arter fra næringsfattige og sandede naturtyper, dvs. fra magre natur-

arealer som heder, overdrev, egekrat, indsande og klitter. Af sjældne arter blev der i 

den sydvestlige del fundet enkelte bevoksninger af liden ulvefod, som er sjælden på 

landsplan, mens der af ualmindelige arter bl.a. registreredes spredte bevoksninger af 

almindelig mælkeurt og håret visse. Med tiden vil der indvandre flere ualmindelige og 

sjældne plantearter, som kun trives i en næringsfattig sandjord som i grusgrave.   

 

Søerne i grusgravområdet har en artsrig og udbredt undervandsvegetation, der vokser 

ned til en stor dybde, da søvandet er rent og klart grundvand. Der blev registreret 43 

undervandsarter, hvilket omfattede 32 arter af blomsterplanter, 3 arter af mosser og 8 

arter af kransnålalger. Blandt andet omfattede det den sjældne plante, sekshannet 

bækarve, som kun findes i Jylland samt nåle-sumpstrå, der er forholdsvis sjælden på 

landsplan. Desuden blev der fundet ru kransnål (Chara aspera) og bugtet glanstråd 

(Nitella flexilis), der begge er ualmindelige arter af de plantelignende kransnålalger.   
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Af padder blev der registreret fire arter, hvoraf strandtudse og butsnudet frø ynglede 

fåtalligt i grusgravsområdet, mens skrubtudse og lille vandsalamander var mere hyp-

pigt ynglende, især i søerne. De to sidstnævnte arter kan blive en trussel mod strand-

tudsebestanden, hvis de bliver talrigt ynglende i de lavvandede vandområder. Der 

blev registreret tre arter af krybdyr, hvoraf almindeligt firben var spredt forekommende 

i området, mens hugorm og stålorm tilsyneladende kun var fåtalligt tilstede.   

 

Der blev registreret 38 ynglefuglearter, hvoraf seks af arterne er ualmindelige på 

landsplan. Det omfattede de fire vadefuglearter, strandskade, lille præstekrave, vibe 

og rødben, der alle ynglede på et fladt sandområde nær en af søerne. Desuden om-

fattede det digesvale, som havde to ynglekolonier i sandskrænter samt stenpikker, der 

ynglede på et sted med en del sten. Endvidere ynglede bynkefugl, som har en spredt 

forekomst herhjemme. Herudover ynglede der otte arter af vandfugle i den største af 

søerne. De bare sandflader og søerne er således vigtige for vade- og vandfuglene. 

 

Af pattedyr registreredes 18 arter, hvoraf fem flagermusarter, damflagermus, vandfla-

germus, brunflagermus, sydflagermus og dværgflagermus, der alle er bilag IV-arter. 

De tre førstnævnte arter er også på den danske rødliste. Alle arterne fouragerede kun 

i området, og de havde ikke raste- eller overvintringssteder. Desuden benyttede od-

der, der også er bilag IV-art og på rødlisten, af og til den største sø som fouragering-

sted efter fisk. Endvidere observeredes hare, der er rødlistet som følge af flere års 

tilbagegang. Herudover registreredes ualmindelige arter som grævling og krondyr.  

 

Landinsekterne rummede en række sjældne billearter, hvoraf hvælvet løber, smuk 

metaljordløber og glat skarnbasse er på den danske rødliste, mens brun sandspringer, 

grøn sandspringer og gyvelrandbille er ualmindelige arter. Desuden fandtes tre rødli-

stede sommerfuglearter, dukatsommerfugl, seksplettet køllesværmer og grøn kølle-

sværmer samt en række andre mere eller mindre ualmindelige arter af sommerfugle, 

bl.a. dværgblåfugl, grøn busksommerfugl og lille ildfugl. Grusgravområdet er således 

levested for mange insektarter af forskellige insektgrupper. 

 

De registrerede vandinsekter i søerne og vandområderne rummede mange ualminde-

lige eller forholdsvis sjældne insektarter på grund af det rene og klare vand samt den 

veludviklede undervandsvegetation. Der blev således registreret 26 arter af vandnym-

fer og guldsmede, der bl.a. omfattede den sjældne og rødlistede lille farvevandnymfe 

samt de ualmindelige arter stor kejserguldsmed, blåvinget pragtvandnymfe, blåbåndet 

pragtvandnymfe, stor blåpil og håret mosaikguldsmed. Der findes således en usæd-

vanlig artsrig guldsmedefauna, især i den sydvestligste af søerne.  

 

Der blev også fundet en lang række vandbillearter, heraf ualmindelige arter som 

vandkalvene hedevandkalv (Dytiscus lapponicus) og Rhantus suturellus, vandtræder-

ne Haliplus fulvus og Haliplus flavicollis samt vandkærene mellemstor vandkær (Hy-

drochares caraboides) og Hydrophilus aterrimus. Desuden fandtes en del ualmindeli-

ge arter af vårfluer, hvoraf Tinodes waeneri, Goera pilosa, Molanna angusta Notidobia 
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ciliaris og Athripsodes cinereus er knyttet til sand- og stenbund, mens Mystacides 

longicornis, Lepistoma hirtum og Trichostegia minor er knyttet til vandplanter. 

 

Endvidere registreredes en række ualmindelige vandtæger som stavtæge (Ranatra 

linearis), dværgrygsvømmer (Plea minitussima), søskøjteløber (Aquarius paludum) og 

bugsvømmeren Sigara scotti. Herudover fandtes bl.a. ualmindelige insektarter som 

vandmøllet Acentria ephemerella, og døgnfluen Ephemera vulgata.  

 

Retablering af grusgravområdet 

Når råstofgravningen i Kongensbro Grusgrav ophører i sommeren 2018, skal området 

retables som naturområde. I den forbindelse er det især vigtigt, at der etableres de 

tidligere beskrevne lavvandede vandområder, så bestanden af strandtudse kan beva-

res i området. Dette vil således kræve, at der med års mellemrum etableres sådanne 

fladvandede arealer samt at der på tidligere og tilgroede ynglesteder foretages en 

bortskrabning af vegetation, så disse vandområder igen kan blive åbne yngleområder. 

De fleste af vandområderne bør etableres i de centrale dele af området. Desuden bør 

der bibeholdes nogle af de nuværende sandhøje og sandskrænter på randarealerne, 

hvor strandtudsen kan gemme sig og overvintre. 

 

Ved retableringen af grusgravområdet er det desuden væsentligt, at der i tilknytning til 

de to store søer, hvor der stadig graves, bibeholdes de nuværende flade sandarealer 

og etableres nye tilsvarende arealer, da der her bl.a. yngler en række ualmindelige 

vadefuglearter. Af hensyn til det vilde planteliv er det væsentligt, at disse sandflader 

og øvrige sandbunker i området ikke plantes til med nåletræer eller tilsås med bl.a. 

lupin, men at planterne og træerne selv får lov til at indvandre til området. Herved 

skabes de særlige naturtyper med en næringsfattig sandbund, hvor der vokser ual-

mindelige og sjældne plantearter samt særlige plantesamfund på mager jord.  

 

Insektlivet vil også have stor gavn af den ovennævnte retablering, idet mange af de 

sjældne og ualmindelige landinsekter er knyttet til åbne og ikke for stærkt tilgroede 

sandflader. Mange insektarter er også knyttet til bestemte plantearter, og i takt med at 

disse indvandrer til området, vil mange af insektarterne også gradvis indfinde sig. Det 

gælder bl.a. for en lang række af sommerfuglearterne. En del af de nuværende sand-

høje og grusbunker bør også bevares for at skabe et varieret landskab. Bl.a. er det 

vigtigt, at der bevares en række sydvendte sandskrænter, idet mange insektarter er 

knyttet til sådanne solvarme steder, hvilket også gælder krybdyr, herunder markfirben.  

 

Grusgravsøerne har rent og klart vand, så der allerede nu findes en usædvanlig arts-

rig undervandsvegetation med en del ualmindelige og forholdsvis sjældne arter. Her 

findes også mange arter af vandinsekter, hvoraf flere er sjældne eller ualmindelige. 

For at bevare det klare vand i disse søer er det væsentligt, at de nuværende nærings-

fattige sand- og grusarealer bibeholdes, og at der ikke tilføres næringsrigt jord til grus-

gravområdet. Det er også væsentligt, at der ikke sker en tilstrømning af næringsrigt 

overfladevand fra de omkringliggende randarealer og skrænter.              
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