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Lokalitet 6. Den 6/4 hørtes et kor på 20-25 kvækkende hanner af Spidssnudet frø, og på nabo-lokalitet 7, blev der 

fundet nyforvandlede unger af spidssnudet frø af varianten striata (lille billede). Vandhullet havde en udmærket 

vandkvalitet i foråret, men der kom i løbet af juni en del alger i vandhullet. 

 

Eftersøgning af padder 

 

I perioden 25/3 til 26/6 2020 er der udført vandhulsundersøgelser med fokus på bilag IV-arterne 

løgfrø, strandtudse, spidssnudet frø og stor vandsalamander.  

 

Vandhulsundersøgelserne blev udført i 106 udvalgte vandhuller i Silkeborg kommune. Vandhullerne 

ligger primært i området omkring Kjellerup, idet 10 af de udvalgte temporære vandhuller ligger i 

Kompedal Plantage og grusgraven i Bøgedal  

 

Kjellerup 
Området omkring Kjellerup er overvejende landbrugsområde. Vandhullerne blev udvalgt ved 

gennemgang af luftfotos, topografiske kort og historiske kort. Vandhuller i forbindelse med 

moseområder og eng og/eller vandhuller der ikke er for tilgroede er foretrukket.  



 

 

Foråret blev solrigt, men tørt og nattemperaturerne var generelt lave. Allerede fra godt og vel midten 

af marts, gav mange solskinstimer og tilstrækkelig høje dagstemperaturer, mulighed for at de brune 

frøer på enkelte soleksponerede lokaliteter begyndte at kvække. Omkring Kjellerup betød en nogen 

vind dog, at der først var god kvækkeaktivitet omkring begyndelsen april måned. På mange 

lokaliteter var der tidligt i foråret høj vandstand pga. meget nedbør i vintermånederne. Fra midten af 

marts og frem til slutningen af april faldt der næsten ingen nedbør, hvilket betød at vandstanden 

faldt hurtigt mange steder. En del paddeæg lagt i oversvømmelser udtører ofte under disse forhold, 

hvilket også blev oberserveret enkelte steder. Nattemperaturerne var generelt kolde med mange 

frostnætter, hvilket betød kvækkeaktiviteten om natten var relativt lav. 

 

I undersøgelsesområdet omkring Kjellerup, ligger en del af vandhullerne i forbindelse med 

landbrugsarealer som udnyttes intensivt og/eller som tilføres næringsstoffer fra bl.a. tilløb. Det giver 

begrænsede muligheder for at finde bilag IV arter, alligevel blev der gjort en del fund af stor 

vandsalamander som dog ofte kun blev fundet fåtalligt i disse vandhuller.  

 

Spidssnudet frø blev desuden fundet på ialt 7 lokaliter i området omkring Kjellerup bl.a. i Fuglmose 

og Lundmose, men også i et par vandhuller i Kjellerup Syd. De fleste fund var fåtallige, kun i 

vandhullerne syd for Fuglmose blev der fundet ynglesucces og et større kor spidssnudet frø.  

 

En stor del af de undersøgte vandhuller var under tilgroning pga tilførsel af næringsstoffer, og kun et 

fåtal af vandhullerne blev afgræsset af dyr, hvilket betyder søbredderne gror til i høje sumpplanter 

og vedvegetation. Dertil dækkes den resterende åbne vandflade ofte med alger eller 

flydebladsvegetation som liden andemad. 

 

Fisk blev registeret i enkelte vandhuller, men der formodes at være fisk i flere af de undersøgte 

vandhuller, f.eks pga oplysninger fra lodsejere. Fisk påvirker padderne negativt, da de ofte forringer 

vandkvaliteten og æder paddernes yngel. 

 

Der er opsat andehuse og/eller fodring ved 15 af vandhullerne. Fodring af ænder er med til af 

forringe vandkvaliteten, og ænder æder paddernes yngel. I nogle tilfælde fodres der på bredden og 

på tøjret platform. 

 

På de efterfølgende kort over undersøgte lokaliteter, er vandhuller med padder omfattet af EU-

direktivets bilag IV, markeret med rødt. 

 

I de efterfølgende tabeller er padder omfattet af EU-direktivets bilag IV ligeledes markeret med rødt. 



 

 

 

 

Art Vandhuller 

Løgfrø 0 

Strandtudse 4 

Spidssnudet frø 9 

Stor vandsalamander 24 

Skrubtudse 35 

Lille vandsalamander 39 

Butsnudet frø 53 
Tabel 1: Fund af padder i 106 vandhuller i Silkeborg kommune 2020   
  

 

 
 

 

 



 

 

 
Strandtudse. Par i amplexus den 2/5 i kompedalkilen. Der blev efterfølgende fundet én ægsnor på lokaliteten. 

 

Strandtudsen ved Bøgedal 
Strandtudse blev eftersøgt i grusgraven ved Bøgedal. I Bøgedal blev strandtudse ikke registreret og 

der er således ikke hørt strandtudse siden 2016. I den store grusgrav ved Kongensbro, nord for 

Bøgedal grusgrav, blev der fra hovedvejen desuden kun hørt ca. 5 kvækkende strandtudser. Det er 

langt fra ca. 60 strandtudse-hanner der blev optalt i 2013, hvilket, på trods af lave lufttemperaturer 

om aftenen, er en bekymrende nedgang i antallet af kvækkende strandtudser ved Kongensbro. I den 

sammenhæng anbefales det at undersøge nærmere hvad årsagen til nedgangen kan være, samt sikre 

at der er fortsat er egnede yngle- og rasteområder for strandtudse. 

 

Strandtudsen ved Kompedal Plantage 
På trods af de mange solskinstimer i foråret i april, betød de lave lufttemperaturer efter solnedgang, 

at kvækkeaktiviteten først rigtig gik igang i maj. Da nattemperaturerne stadig var relativt lave, lod 

strandtudserne sig dog lettere forstyrre, og stoppede relativt tidligt på aftenen med at kvække. Det 

var derfor sværere end sædvanligt, at komme tæt på for at tælle de enkelte individer. Den 2/5 var 

temperaturen efter solnedgang høj nok til at strandtudserne kom frem og kvækkede og lagde æg i to 

temporære småvande. Der blev denne nat optalt 11-12 strandtudse-hanner og lagt ialt to ægsnorre. 

Antallet af kvækkende strandtudse-hanner var ret stabilt henover yngleperioden, idet der den 9/5 og 

den 1/5, hørtes hhv 11-12 og 10-11 kvækkende strandtudse-hanner. Standtudser blev registreret på i 

alt 4 temporære småvande eller oversvømmelser i Kompedal.  



 

 

Strandtudsernes æglægningsperiode har i år  strakt sig fra primo maj til ultimo maj. Der blev fundet 

i alt 2 ægsnorre på to lokaliteter den 4/5. Det formodes, at der i slutningen af maj blev lagt 

yderligere én ægsnor på lokalitet 101, idet der blev fundet ca. 2-3 uger gamle strandtudselarver den 

18/6. Det kan være dét par strandtudser i amplexus der blev fundet den 21/5, som har lagt ægsnoren, 

men ud fra strandtudselarvernes størrelse var de nok nærmere lagt en uge senere i udgangen af maj.  

 

Strandtudse-haletudserne så ud til at klare sig langt bedre på lokalitet 101, end på lokalitet 100, hvor 

strandtudse-haletudserne tilsyneladende ikke voksede med samme hastighed, blev færre individer 

hurtigere, og der blev ikke fundet strandtudse-haletudser efter den 20/5. Vandstanden faldt hurtigt på 

lokalitet 100 og blev tilsyneladende samtidigt mere brunfarvet. Det er derfor tænkeligt, at vandet er 

for surt (lav pH) på denne lokalitet for strandtudse-haletudserne. På lokalitet 101, syntes 

strandtudse-haletudserne omvendt at have klaret sig relativt godt, og det formodes at mange af disse 

blev forvandlede. 

 

 

 
 

Den 18/6 blev der fundet > 20 nyforvandlede strandtudser som kravlede rundt på søbredden af lokalitet 101.  Der 

blev desuden set få uger gamle strandtudse-haletudser på lokaliteten samme dag. 



 

 

 
9. juni 2020.  Lokalitet 100 set mod nord. Den 4/5 blev der fundet én ægsnor i denne lavning. Vandstanden 

halveredes herefter hurtigt til en vanddybde på ca. 10 cm den 11/5.  Herefter faldt vandstanden dog 

langsommere. Fra at have været moderat brunfarvet, blev vandet efterfølgende kraftigere brunfarvet. 

Strandtudse-haletudserne klarede sig tilsyneladende dårligt på lokaliteten og der blev ikke set nyforvandlede 

strandtudse unger. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 DAG/NAT PADDELYT/ÆG ANDET DAG PADDEYNGEL ANDET 
1 6/4, 26/4 -  18/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  alm 

Butsnudet frø  1 ad 

 

2 6/4, 26/4 Butsnudet frø  5-8 kv  18/6 Butsnudet frø  3 ad 

Skrubtudse  1 ad 

tilgroning 

3 25/3, 26/4 Spidssnudet frø  2 kv 

Butsnudet frø  > 150 kv 

Butsnudet frø  >100 æg 
Skrubtudse  kv 

 18/6 Butsnudet frø  talrig  

 

tilgroning 

4 -   18/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  alm 

Butsnudet frø  alm 

 

5 25/3, 6/4, 

26/4, 5/5 

-  18/6 - udtørret 

6 25/3, 6/4, 

26/4, 5/5 

Spidssnudet frø  20-25 kv 

Butsnudet frø  > 150 kv 

Skrubtudse  > 60 kv 

andehus 18/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  få 

Butsnudet frø  få 

Skrubtudse  enk 

3 andehuse 

eutrofiering 

7 25/3, 6/4, 

26/4, 5/5 

-  18/6 Spidssnudet frø alm udtørret 

8 19/3, 25/3, 

6/4, 26/4, 5/5 

Butsnudet frø  10-15 kv 

Skrubtudse  > 50 kv 

 18/6 Skrubtudse  talrig 2 andehuse 

9 25/3, 6/4 Butsnudet frø  5-6 kv 

Skrubtudse  kv 

 18/6 - udtørret 

10 25/3, 6/4 -  18/6 Lille vandsalamander  få 

Butsnudet frø  få 
Skrubtudse  2 juv 

næstern tør 

eutrofiering 

11 28/3, 6/4 -  -   

12 8/4 -  -   

13 8/4 Butsnudet frø  4-5 kv  -   

14 8/4 Butsnudet frø  > 10 kv  -   

15 8/4, 26/4 Butsnudet frø  5-6 kv 

Skrubtudse  > 20 ad 

Skrubtudse  kv 

 -   

16 8/4 Skrubtudse  > 20 kv 

Butsnudet frø  3-5 kv 

 

 -   

17 21/3, 8/4 Butsnudet frø  4 kv 

Skrubtudse  kv 

 

med ø -   

18 21/3, 8/4 Butsnudet frø  2 kv 

Skrubtudse  kv 

 

1 isfugl -   

19 21/3, 8/4 - 1 isfugl -   

20 21/3, 8/4 Butsnudet frø  3 kv  15/6 Lille vandsalamander  enk 

Butsnudet frø  enk 

 

tilgroning 

21 6/4, 8/4 Butsnudet frø  3 kv 
 

 15/6 Stor vandsalamander  enk 
Lille vandsalamander  talrig 

 

tilgroning 



 

 

22 21/3, 5/4, 6/4 

8/4, 26/4 

Spidssnudet frø  2 kv 

Skrubtudse  kv 

 15/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  talrig 

 

2 fodertønder 

tilgroning 

23 21/3, 8/4 Butsnudet frø  2-3 kv 

Skrubtudse  kv 

 -   

24 6/4, 21/4 -  23/6 Butsnudet frø 1 ad 

Lille vandsalamander enk 

med ø 

25 6/4, 21/4 Butsnudet frø  1 kv 

Butsnudet frø  60 æg 

Skrubtudse  kv 

 23/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  få 

Butsnudet frø få 

 

guldfisk ifølge 

ejer 

26 6/4, 20/4 - 

 

 23/6 Lille vandsalamander  få eutrofiering 

27 6/4, 20/4 Butsnudet frø  4 ad 

Butsnudet frø  19 æg 

 23/6 Butsnudet frø talrig  

28 6/4, 20/4 -  23/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  alm 
Butsnudet frø  alm 

 

dyb mergelgrav 

29 6/4, 20/4 Butsnudet frø  2 kv  -   

30 6/4, 20/4 Butsnudet frø  ca 150 æg 

 

 23/6 lille vandsalamander  talrig tilgroning 

næsten tør 

31 20/4 -  23/6 - udtørret 

32 5/4, 11/4 -  -   

33 5/4, 6/4 Butsnudet frø  5-10 kv 

Skrubtudse  > 20 kv 

 15/6 Skrubtudse talrig fisk, karper 

34 21/3, 27/3, 

5/4, 6/4, 8/4, 

11/4, 26/4 

- lav 

vandstand 

15/6 - næsten tør 

35 21/3, 27/3, 

5/4, 6/4, 8/4, 

11/4, 26/4 

Butsnudet frø  4-6 kv  15/6 -  

36 21/3, 27/3, 

5/4, 6/4, 8/4, 

11/4, 26/4 

Butsnudet frø   > 20 kv 

Skrubtudse  kv 

 15/6 Butsnudet frø få 

Skrubtudse alm 

3 fodertønder 

37 21/3, 27/3, 

5/4, 6/4, 8/4, 
11/4 

Butsnudet frø  25-30 kv 

Skrubtudse  kv 

 15/6 Butsnudet frø enk næsten tør 

38 5/4, 11/4 - nyoprenset 

og 

vedplanter 

ryddet 

-   

39 5/4, 11/4 Butsnudet frø  ca 30 æg 

Butsnudet frø  1 kv 

 26/6 - næsten tør 

40 5/4, 11/4 Butsnudet frø  30 kv 

Butsnudet frø  ca 50 æg 

 26/6 Butsnudet frø alm næsten tør 

med ø 

41 21/3, 27/3, 6/4 Skrubtudse  kv  15/6 

 

Lille vandsalamander enk fisk 

42 5/4, 11/4 - 

 

 15/6 - tilgroet  

43 5/4, 11/4 Butsnudet frø  13 æg 

Butsnudet frø  3 ad 

 26/6 Stor vandsalamander  alm 

Lille vandsalamander  alm 

 



 

 

44 5/4, 11/4 Butsnudet frø  ca 50 æg 

Butsnudet frø  7-11 kv 

Skrubtudse  kv 

æg 

udtørrrede 

26/6 Stor vandsalamander  alm 

Lille vandsalamander  alm 

 

 

45 5/4, 11/4 -  26/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  enk 

 

lav vandstand 

46 5/4, 11/4 -  -  fodertønde 

47 5/4, 11/4 Butsnudet frø  > 10 kv  -   

48 5/6, 11/4 Butsnudet frø  5-6 kv  -   

49 27/3 Skrubtudse  kv  -   

50 27/3 Butsnudet frø  > 20 æg andehus -   

51 27/3 -  -  

 

 

52 6/4, 20/4 Butsnudet frø  ca 70 æg 

Skrubtudse  kv 

 -   

53 27/3, 20/4 -  23/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  talrig 

 

eutrofiering 

54 27/3, 20/4 -  23/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  alm 

 

eutrofiering og 

under tilgroning 

55 8/4, 21/4 Butsnudet frø  10 æg  23/6 Stor vandsalamander  få 
Lille vandsalamander  få 

 

eutrofiering 

56 8/4, 21/4 Butsnudet frø  6 æg 

Skrubtudse kv 

 23/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  få 

Butsnudet frø enk 

andehus 

eutrofiering 

dræntilløb 

57 8/4, 21/4 Butsnudet frø  1 æg 

Skrubtudse kv 

æg i 

oversvøm-

melse 

23/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  enk 

 

tilgroning 

58 8/4, 21/4 Butsnudet frø  8 æg opstem-

ning 

22/6 - afløb sat for lavt 

vandhullet er 

tørlagt 

59 8/4, 21/4 - afvandes,  

opstem-

ning brudt 

 

-   

60 8/4, 21/4 Skrubtudse  3 kv afvandes,  
opstem-

ning brudt 

 

-   

61 8/4, 21/4, 5/5 Skrubtudse  > 20 kv 

Butsnudet frø  > 200 æg 

Skrubtudse larver talrig (5/5) 

andehus 2 22/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  alm 

Lille vandsalamander 1 ad 

 

2 andehuse 

62 8/4, 21/4, 5/5 Skrubtudse  > 50 kv 

Butsnudet frø  > 20 æg 

 

 22/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  alm 

Butsnudet frø enk 

 

 

63 8/4, 21/4, 5/5 - andehus 2 22/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  få 

 

 



 

 

64 8/4, 21/4 Skrubtudse  kv  23/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  alm 

 

med ø 

65 8/4, 21/4 Stor vandsalamander  1 ad 

Lille vandsalamander  4 ad 

 

 22/6 Stor vandsalamander  alm 

Lille vandsalamander  alm 

 

 

66 8/4, 21/4 Butsnudet frø  > 40 æg  22/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  alm 

Butsnudet frø  få 

dækket af 

trådalger 

eutrofiering 

67 8/4 Butsnudet frø  ca 45 æg 

Skrubtudse  kv 

 -   

68 8/4 - andehegn 

fodertønde 

platform 

-   

69 8/4 -  - 

 

  

70 8/4 Butsnudet frø  12 æg  - 
 

  

71 8/4 - fodertønde 

ved bred 

-   

72 21/3, 6/4, 8/4 -  22/6 Lille vandsalamander  talrig  

73 6/4, 8/4 Butsnudet frø 10-12 kv  22/6 

 

Butsnudet frø  enk tilgroning 

74 21/3, 6/4, 8/4 -  23/6 - udtørret 

75 21/3 -  26/6 Lille vandsalamander enk 

 

eutrofiering 

76 6/4, 8/4 -  23/6 - udtørret 

77 21/3, 8/4, 

21/4, 26/4 

Spidssnudet frø  3-4 kv 

Butsnudet frø  7-8 kv 

Butsnudet frø  >70 æg 

Skrubtudse  kv 

 15/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  alm 

Butsnudet frø alm 

tilgroning 

78 6/4, 8/4 Butsnudet frø  23æg 

 

 22/6 Lille vandsalamander  få 

Lille vandsalamander 1 ad 

 

 

79 6/4 - andehus - 

 

  

80 6/4, 8/4 Skrubtudse kv  22/6 Stor vandsalamander  få 

Lille vandsalamander  få 
 

andehus 

 

81 6/4, 5/5 Lille vandsalamander 1 ad oprenset 

2018 

22/6 Lille vandsalamander  enk 

Skrubtudse  alm 

 

eutrofieret 

82 6/4, 8/4, 5/5 Butsnudet frø  3-4 kv 

Butsnudet frø  1 æg 

Brun frø  ca 15 æg 

Brun frø 

æg udtørret 

19/6 - udtørret 

83 6/4, 8/4, 5/5 -  19/6 

 

- udtørret 

84 6/4, 8/4, 5/5 Spidssnudet frø 2 kv 

Butsnudet frø  >50 kv 

Skrubtudse > 40 kv 

krikand 3 

 

19/6, 

26/6 
Butsnudet frø  alm  

85 6/4, 8/4, 5/5 -  -  

 

 



 

 

86 6/4, 8/4, 5/5 Spidssnudet frø 1 kv 

Butsnudet frø 1 æg 

Brun frø 6 æg 

lav 

vandstand 

grøft 

19/6 Butsnudet frø  enk 

Butsnudet frø  1 ad 

Skrubtudse  1 ad 

Lille vandsalamander  enk 

næsten tør 

87 6/4, 8/4, 5/5 Butsnudet frø 11 æg 

 

 19/6 Butsnudet frø  enk 

Lille vandsalamander  enk 

næsten tør 

88 6/4, 8/4 Butsnudet frø  2 kv 

Butsnudet frø 21 æg 

 19/6 Butsnudet frø  alm 

Butsnudet frø  1 ad 

 

 

89 6/4, 8/4 - 

 

 19/6 Stor vandsalamander  enk 

Lille vandsalamander  enk 

 

tilgroning 

90 6/4, 8/4 - 

 

 19/6 - eutrofiering 

91 6/4, 8/4 - 

 

 19/6 - udtørret 

92 6/4, 8/4, 5/5 Skrubtudse kv 
 

 19/6 - udtørret 

93 6/4, 8/4, 5/5 Skrubtudse kv nyt 

andehegn, 

andehus 5, 

foder-

platform 

19/6 - med ø, hegn, 

andefodring på 

bred og 

platform ca 20-

30 ænder 

andehus 7 

94 6/4, 8/4 Butsnudet frø  kv 

 

 19/6 Butsnudet frø  alm næsten tør 

95 6/4 - 

 

 26/6 Lille vandsalamander få andehus 

96 6/4 Skrubtudse  kv Foderplat-

form 

græskarper 

-   

97 20/4, 2/5, 9/5, 

21/5, 1/6 

-     

98 20/4, 2/5, 9/5, 
21/5, 1/6 

-     

99 20/4, 2/5, 9/5, 

21/5, 1/6 

-     

100 20/4, 2/5, 4/5, 

9/5, 11/5, 

20/5, 21/5, 

25/5, 1/6 

Strandtudse 2 kv   2/5 

Strandtudse 1 ægsnor   4/5 

Strandtudse larver enk  20/5 

 9/6 Lille vandsalamander  

101 20/4, 2/5, 4/5, 

9/5, 11/5, 

20/5, 21/5, 

25/5, 1/6 

Strandtudse 8-9 kv   2/5 

Strandtudse 1 par i par.  2/5 

Strandtudse 1 ægsnor   4/5 

Strandtudse 7-8 kv  9/5 

Strandtudse larver > 10  11/5 

Strandtudse 7-8 kv  21/5 

Strandtudse 1 par i par.  21/5 

 
Spidssnudet frø kv 

 

 

 9/6, 18/6 Strandtudse  > 50  larver 9/6 

> 20 nyforvandlede set 18/6 

 

Spidssnudet frø talrig 

Lille vandsalamander talrig 

 



 

 

102 20/4, 2/5, 4/5, 

9/5, 21/5, 1/6 
- 

 

 -   

103 20/4, 2/5, 4/5, 

9/5, 11/5, 

20/5, 21/5, 

25/5, 1/6 

Strandtudse 3 kv   9/5 

Strandtudse 2 kv  21/5 

Strandtudse 1 kv  1/6 

 

Spidssnudet frø kv 

 

 9/6, 18/6 -  

104 20/4, 2/5, 4/5, 

9/5, 21/5, 1/6 
-  -   

105 20/4, 2/5, 4/5, 

9/5, 11/5, 

20/5, 21/5, 

25/5, 1/6 

Strandtudse 1 kv   9/5  9/6, 18/6 -  

106 20/4, 2/5, 4/5, 
9/5, 21/5, 1/6 

-  -   

Tabel 2: Padder i undersøgte vandhuller i Silkeborg kommune 2020 


