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Afværgeforanstaltninger for padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV   
 

Etape 6625 Hårup-Låsby  
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Indledning 

Der udarbejdes et notat med forslag til afværgeforanstaltninger for registrerede 

forekomster af bilag IV-arter på strækningen Hårup-Låsby. Der udføres undersøgelse af i 

alt 5 vandhuller som hver undersøges 1-2 gange i april 2010.   

Delopgave 1 

Der foretages en vurdering af afværgeforanstaltninger i forhold til bilag IV-arterne, 

spidssnudet frø og stor vandsalamander, der er fundet i søen i st. 39,2 i Hårup 

industriområde, beliggende helt op af Linåvej. I denne sø er der ved en tidligere 

undersøgelse fundet det største antal spidssnudede frøer (> 1000 individer) på hele 

strækningen, samt stor vandsalamander. Søen spærres inde mellem eksisterende veje 

og det nye vejeanlæg, ved anlæg af motorvejen og til- og frakørselsramper mv. 

En undersøgelse skal afklare, om der skal anlægges nye søer i nærområdet for at sikre at 

bilag IV-arter kan overleve i fremtiden og om bilag IV-arterne, spidssnudet frø og stor 

vandsalamander med fordel eventuelt kan flyttes hertil fra søen i st. 39,2 Hårup. 

De to søer, der berøres af anlægget i st. 38,4-38,5 kan evt. indgå i en løsning, hvis 

søerne kan forbedres ved oprensning og udformning mv. Oprensningen skal også ske af 

hensyn til fremtidig vandkvalitet, idet søerne bærer præg af at være belastet med 

næringssalte. 

Begge søer ved st. 38,4-38,5 undersøges for forekomst af bilag IV arter og vurdering af 

den aktuelle tilstand.  

 

Vest for Hårup 

Vandhul st. 38,4 beliggende på kreaturafgræsset græsfenne  

Vandhullet har flade til skrånende kanter og vandet er noget næringspåvirket og noget 

grumset. Der findes i randzonen en veludviklet vegetation af manna-sødgræs og vandranunkel 

sp. og forglemmigej sp. Vandhullet vurderes at være velegnet som ynglested for flere 

paddearter, herunder stor vandsalamander. Der er observeret mange dafnier i vandhullet. 

Vandkvaliteten varierer formentligt fra år til år afhængigt af nedbørsmængder og udvaskning 

fra omgivelserne.      

Padder: Stor vandsalamander flere æg fundet (16/4), butsnudet frø 25 ægklumper (16/4), 

skrubtudse 2 hanner set (16/4).        

 

Vandhul st. 38,5 beliggende på kreaturgræsset græsfenne. 

Vandhullet er et dybere vandhul med fisk. Det er vurderes ikke aktuelt at være egnet som 

ynglested for stor vandsalamander.  

Padder: Skrubtudse ægsnore ca. 12 set (16/4) 
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Hårup By 

Vandhul st. 39,2 mellem Linåvej og Hårup Bygade 

Dybere vandhul med fisk. Ved besigtigelsen den 7. april blev der observeret døde fisk og ved 

besigtigelsen den 16. april blev der desuden set enkelte levende fisk. ¾ af vandhullets kanter 

er stejle og tilgroet med pilekrat. Langs vandhullets østlige del er der en lavvandet bredzone 

med sumpvegetation. Vandhullet fremstår ikke som et vandhul der egnet som ynglested for 

stor vandsalamander. Derimod vurderes det at være egnet som ynglested for spidssnudet frø, 

om end ikke optimalt.  

Padder: Skrubtudse flere hanner og par i amplexus set (7/4) og mindst 10 ægsnore (16/4), 

butsnudet frø ca. 40 hanner set og enkelte par i amplexus + 34 nylagte ægklumper (16/4) som 

alle var helt eller delvist klækkede den 26/4.   

 

Vandhul st. 39,5   

Vandhul på udyrket areal syd for Hårup Bygade 

Vandhul med brunt grumset vand og stejle kanter. Vandhullet er delvist tilgroet med 

pilebuske og der vokser tagrør. Der er angiveligt udsat fisk i vandhullet.   

Padder: Skrubtudse enkelte hanner set i vandhullet. Desuden blev der set 10-15 skrutudse i 

randområdet til vandhullet med retning mod vandhullet st. 39,2 (7/4).      

 

Vurdering  

Ved st. 38,4-38,5 udgør haveanlæg og skovområderne mulige rasteområder for stor 

vandsalamander og andre forekommende padder. Motorvejen medfører opsplitning mellem 

størstedelen af de forventede rasteområder og ynglevandhullet og øget risiko for øget 

dødelighed. Desuden hindres genetisk udveksling mellem bestanden i vandhullet st. 38,4 og 

eventuelle forekomster/bestande syd for linjeføringen.  

I vandhullet ved st. 39,2 er der ved undersøgelse i 2007 fundet stor vandsalamander og 

spidssnudet frø (COWI 2008). Ved en undersøgelse i 2009 på foranledning af Silkeborg 

Kommune, blev der ikke fundet spidssnudet frø i de 4 vandhuller ved Hårup, men stor 

vandsalamander blev fundet i vandhullet st. 38,4 (Meddelt til VD af Bente Sørensen, Silkeborg Kommune).    

Arterne er ikke observeret i 2010 ved undersøgelse/besigtigelse den 7/4, 16/4 og 26/4 eller 

fundet i det nærliggende vandhul st. 39.5. Vandhullet st. 39,2 vurderes i forbindelse med 

besigtigelserne i 2010, ikke at være egnet som ynglested for stor vandsalamander. Det er dog 

ikke usandsynligt, at der fra tid til anden kan ske tilvandring af stor vandsalamander fra 

ynglevandhullet st. 38.4, hvor arten er fundet ynglende i 2010. Noget tyder umiddelbart på, at 

spidssnudet frø ikke findes i området længere, om end der altid bør udvises forsigtighed med 

at postulere en arts forsvinden eller fravær alene ud fra én sæsons monitering, eller for den 

sags skyld to.    

Vandhullet vurderes at være egnet som ynglested for spidssnudet frø, men ikke optimalt. De 

manglende aktuelle fund af bilag IV padder og ud fra en vurdering af vandhullernes tilstand i 

øvrigt, giver anledning til ikke at foreslå særlige afværgetiltag for bilag IV padder i ved 

vandhullerne i Hårup By.             
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Forslag til afværgeforanstaltninger 

1) Det allerede planlagte paddehegn, som er vist på VD’s detailkort af 05.03.2010 må 

vurderes at være uden særlig betydning for padder, hvis det ikke forlænges med mindst 60 m i 

vestlig retning nord for motorvejen og 40 m syd for motorvejen ved vandhullerne st. 38.4-

38,5. Det anbefales derfor, at paddehegnet udvides med 60 m nord og 40 m syd for 

motorvejen i vestlig retning, for at muligheden for at stor vandsalamander vandrer ud på 

vejen.   

2) Placering af en paddepasse ca. st. 38,45 vil muliggøre fremtidig genetisk udveksling 

3) Det anbefales, at der anlægges rasteområder nord for motorvejen ved ynglevandhullet som 

kompensation for den opsplitning mellem ynglested og størstedelen af de forventede 

rasteområder syd for linjeføringen. Rasteområderne forslås udført ved at placere og delvist 

nedgrave 4 grupper af hver 3 større træstød hhv. øst for vandhullerne, vest for vandhullerne 

og nord for hvert af vandhullerne, samt etablere løvtræsbeplantning af naturligt hjemhørende 

træer og buske nord for vandhullerne med et areal på ca. 1000 m².        

4) For at konsolidere bestanden som kompensation for en forventet større dødelighed såvel 

under anlægsarbejdet som i fremtiden, samt for at modvirke effekten af isolation, foreslås det 

store vandhul st. 38,5 midlertidigt tørlagt og oprenses op med henblik på fjernelse af fisk og 

vandhullets bund hævet med ler, så det bliver mere lavvandet og får mere flade kanter, så det 

fremover er egnet som ynglested for stor vandsalamander.  

5) Der forslås desuden anlagt et ynglested med et areal på ca. 500 m² til stor vandsalamander 

som afværgevandhul syd for linjeføringen med en beliggende nær forventede nuværende 

rasteområder, bedst nær haveanlægget til ejendommen på Nyløkkevej, vandhullerne tilhører.    
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Delopgave 2 

Der foretages undersøgelse af paddeforekomster i sø st. 49,6 beliggende i det vestlige 

skovbryn i Flensted Krat, med henblik på at påvise eventuelle forekomster af bilag IV-

arter. Der foretages der en vurdering af passende afværgeforanstaltninger i forhold til 

eventuelle forekomster af bilag IV arterne. Der er mulighed for at etablere en 

erstatningssø på et tilstødende areal til Flensted Krat. 

 

Flensted Krat 

 

 
Flensted Krat 1965-66 hvor de 3 gamle vandhuller ses   

 
Flensted Krat 1965-66 med markering af de 3 gamle vandhuller  
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Vandhul st. 49,6 beliggende i det vestlige skovbryn, Flensted Krat 

Vandhullet er ret næringspåvirket pga. spildevandstilløb og udvaskning fra marken vest for 

vandhullet. Ved besigtigelsen den 7. april var der dog en rimelig sigtbarhed og der blev 

observeret partier med svømmende vandaks, hvilket tyder på, at vandhullet ikke altid er 

dækket at et tæt dække af alger/liden andemad, som det ofte er tilfældet med vandhuller med 

større næringstilførsel. Det vurderes umiddelbart, at vandhullet kan være ynglested for stor 

vandsalamander, om end det pga. næringspåvirkning slet ikke er et optimalt ynglested.       

 

Padder: Lille vandsalamander 1 han og stor vandsalamander 1 hun set (7/4)  

 

Vandhul i st. 49,5 

Vandhullet er formentligt helt eller delvist udtørrende men er muligvis ynglested for stor 

vandsalamander. Arten er ikke observeret i vandhullet, der dog heller ikke er undersøgt 

intensivt.   

 

Padder: Ingen observeret (7/4, 16/4).   

 

Vandhul nord linjeføringen 

Temporært vandhul i et skovhjørne. Vandhullet kan muligvis i visse år med ekstreme 

nedbørsmængder i løbet af sommeren, kan være ynglested for stor vandsalamander og som i 

øvrigt kan fungere som fourageringssted.   

 

Padder: Ingen observeret (7/4, 16/4).  

 

Vandhul syd for linjeføringen 

Vandhul beliggende i det vestlige skovbryn syd for linjeføringen. Vandhullet er nyanlagt og 

der har endnu ikke etableret sig ret megen vegetation. Kanterne er forholdsvis stejle og det 

forekommer at være forholdsvist dybt. Vandhullet gennemløbes af en grøft (drænvand).  

 

Padder: Ingen observeret (7/4, 16/4).  

 

Vurdering:  

Flensted Krat er en ældre løvskov med indslag af nåletræsparceller. Der er fundet 4 

vandhuller i skoven ved besigtigelsen den 7. april 2010, samt to fugtige, men mere eller 

mindre afvandede skovmoser i skoven, beliggende syd for motorvejens linjeføring. To af 

vandhullerne er helt eller delvist temporære. Stor vandsalamander er ved besigtigelsen 

observeret i det permanente, men eutrofierede vandhul st. 49,6 i det vestvendte skovbryn. Der 

er i efteråret 2009 anlagt et nyt vandhul lidt syd for det eutrofierede vandhul. Vandhullet er 

ikke optimalt udformet som ynglested for stor vandsalamander, men arten forventes at kunne 

yngle i vandhullet, der trods tilførsel af drænvand, fremstår med forholdsvist rent vand.      

   

Der forsvinder 2 vandhuller som begge er mulige ynglesteder. Desuden forsvinder en del af 

løvskoven, som er en del af artens forventede rasteområde og skoven fragmenteres skoven, 

hvorved det samlede, sammenhængende rasteområde reduceres. Desuden afsnøres det 

temporære vandhul i den nordligste del af skoven fra resten af skovområdet. Den nye 

forbindelsesvej mellem Randersvej og Gl. Silkeborg Landevej syd om Flensted Krat forringer 

desuden mulighed for vellykket fremtidig spredning mellem bestanden i Flensted Krat og 

eventuelle bestande syd og sydvest for Flensted Krat. Såvel under anlægsarbejdet som 
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fremover vil der være risiko for øget ihjelkørsel af salamandre og andre forekommende 

padder.   

 

Forslag til afværgeforanstaltninger: 

 

1) Anlæggelse af erstatningsvandhuller for de 2 vandhuller som nedlægges i linjeføringen. 

Erstatningsvandhullerne bør placeres nær skovbrynet syd og vest for Flensted Krat, syd for 

motorvejen. Erstatningsvandhullerne må nødvendigvis udformes, så de fremstår som optimale 

ynglesteder for stor vandsalamander.    

 

2) Indsamling og opdræt at salamander æg og flytning af salamander yngel fra eksisterende 

vandhuller i linjeføringen til erstatningsvandhuller. Arbejdet bør indledes i 2010, hvor yngel 

foreslås genudsat i det nye vandhul syd for linjeføringen.  

 

3) Opsætning af et permanent paddehegn på sydsiden af motorvejen gennem Flensted Krat  

st. 49,2 vest for skoven – 49,6 inde i skoven.  

 

4) Placering af et afværgevandhul med et areal på ca. 500 m² med en lavvandet temporær 

bredzone, syd for linjeføringen, som kompensation for afsnøring af det temporære vandhul 

nord for linjeføringen og som generel kompensation for muligt fremtidigt tab af individer i 

trafikken.    


