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Baggrund 
 

Energinet ønsker at forstærke elnettet fra Endrup ved Esbjerg til Idomlund ved Holstebro.  
Forstærkningen af elnettet medfører placering af master, nedgravning af elkabler og 
anlægsarbejde i og nær naturområder. For at minimere påvirkningen af værdifuld natur er 
relevante områder undersøgt for naturindhold.  

Metode 
 

De undersøgte lokaliteter er udpeget af Energinet og fremsendt til HabitatVision i maj 2019. 
Energinet havde udpeget, hvilken konkret konflikt der forventedes i det enkelte område, og ud fra 
disse oplysninger er der udarbejdet feltkort til besigtigelser. Kortene er efterfølgende afleveret til 
digitalisering til Energinet, der har lavet de endelige kort. 
 
Det fremgår af hvert enkelt område, hvorvidt besigtigelsen vedrører rydning, ledningsarbejde, 
placering af mast, gravearbejde m.v. 
 
Områderne er besigtiget af feltbiologer Lene Thomsen og Erik Aude i maj, juni, juli, august og 
oktober 2019. Under besigtigelsen er det undersøgt, om der findes værdifuld beskyttet natur, som 
vil blive negativt påvirket af projektet. På samme måde er skovområder undersøgt for værdifuld 
skovnatur, herunder gammelskovsarter, skovindikatorer (som anvendes i den nationale 
skovovervågning) samt epifytiske mosser og laver. Diameter i brysthøjde (dbh) er vurderet for de 
relevante træarter. Endelig har der under besigtigelsens været fokus på Habitatdirektivets bilag IV 
arter. 
 
Der har været løbende telefonisk kontakt til Energinet om fremdrift og værdifulde fund. Der har 
desuden været afholdt to møder, hvor konkrete områder er gennemgået.  
 
I nogle tilfælde har besigtigelsen givet anledning til ekstra besigtigelser, grundet ændringer i 
projektet, bl.a. afstedkommet af naturkortlægningens resultater.  
  
De besigtigede lokaliteter er i beskrevet i geografisk rækkefølge fra syd ved Endrup til nord ved 
Idomlund. Ekstra besigtigelser fremgår med ”A” i rapporten.  
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Område 1, Mose og eng langs Grimstrup Bæk 
 

Feltkort nr. 1 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 3 

Kommune Esbjerg Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning  Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
A) 
Mose domineret af Dun-birk, heraf flere store og gamle individer (dbh 10-60 cm), samt gamle krogede egetræer (dbh 
15-40 cm). Tuet vækst i bund, men noget tør. Bundvegetationen domineres af Blåtop. Der er ingen væsentlige epifytter 
på træerne.  
 
B) 
Engen sydøst for moseområdet, er en fin § 3 eng med bl.a. Kærtidsel, Lysesiv, Mosebunke, Almindelig kortkapsel 
(Brachythecium rutabulum), Stor nælde, Burre snerre, Knopsiv, Grå pil m.m. Begyndende tilgroning med vedplanter. 
 
C) 
Græsmarken/engen mod nordøst er ikke registret som § 3, men har potentiale til det. Der blev bl.a. registreret 
Knæbøjet rævehale, Lysesiv, Bidende ranunkel, Gåsepotentil, Almindelig rapgræs, Rørgræs og Kærpadderok. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: 2 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
A) 
Mosen er ret tør, og der er formentlig sket en ændring i hydrologien, således at mosen er for tør til § 3. Det anbefales 
dog, om muligt, at mosen friholdes for rydning og kørsel, ved at placere forbindelsen mod nord, hen over marker i 
omdrift.  
 
B) 
Rydning i engområde mod sydøst er ok. Køreplader er nødvendige ved kørsel med maskiner, der kan efterlade blivende 
kørespor. 
 
C)  
Rydning i engområde mod nordøst er ok. Køreplader er nødvendige ved kørsel med maskiner, der kan efterlade 
blivende kørespor. 
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Område 2, Grimstrup Krat 
 

Feltkort nr. 2 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 1-2 

Kommune Varde Naturtype Fredskov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  9190 

 
 

Beskrivelse af området 
A)  
Meget værdifuld egeskov (Alm. eg) med stor aldersvariation (dbh 20-60 cm), som kan henføres til habitatnaturtype 
9190, Stilk-egeskov og krat på mager sur bund. Der blev registreret 11 gammelskovsarter fx Liljekonval, Majblomst, 
Stor konval, Skovsyre, Hvid anemone, Smalbl. mangeløv, Håret frytle, m.fl., og hvor flere havde store veludviklede 
bestande, som eksempelvis Liljekonval. Der blev desuden registreret 
Slank stammemos (skov-nøgleart) på flere end 7 træer, hvilket vidner om et intakt og godt skovklima med lang 
kontinuitet.  
 
B) 
Egeskoven grænser op mod parcel af Rødgran. Her er skovbunden mørk og relativ bar. Der er desuden områder med 
unge selvsåede træer, så som Alm. røn, Dun birk og Alm. eg og med hedevegetation i bunden. 
Mellem Egeskoven og nåleskoven løber et gammelt jorddige, med stort mosdække. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Pot. yngle- og rasteområde for flagermus. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer:  Slank stammemos på mange træer. 
Andre særlige arter: 11 gammelskovsindikatorer. 

 
Endelig vurdering 
A) 
Sjælden naturtype i området, med mange gammelskovsarter. Egeskoven bør derfor forblive intakt og hermed fritages 
for rydning eller andre påvirkninger.  
 
B)  
Området indeholder ingen væsentlig naturværdi. 

 Område A

 



Projekt Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet Dato: november 2019 

 

   

12 

 

Område A

 

 Område A

 

Område A Område A
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Område B
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Område 3, Roust Mose nær Bryndumsager 
 

Feltkort nr. 3 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) A:3/B:2 

Kommune Varde Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Botanik/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Pot. 91D0 

 
Beskrivelse af området 
A) 
Værdifuld våd mose domineret af Mose bunke, Lysesiv og kærtidsel. Væksten er tuet og en grøft gennemskærer 
området på langs i østlig retning. Der er en tilgroning af mosen med yngre Grå pil.  
 
B) 
Meget værdifuld mose, med frit vandspejl, flot mosdække med bl.a. Sphagnum. Mosen domineres af gamle piletræer, 
der vælter og er dækket af epifytter. Der blev desuden registreret Grå star, Vild ribs, Kragefod og flere mosser: Stor 
engkost, Plæne-kransemos, Spids spydmos og Brunfiltet stjernemos. Mosen har kvalitet til Habitatnaturtype 91D0, 
Skovbevokset tørvemose, men Dun birk dominerer endnu ikke mosen. 
 
C) Engene omkring mosen er fine naturenge, domineret af Mosebunke og Rød svingel. Der blev derudover bl.a. 
registreret Trævlekrone, Engnellikerod, Vellugtende gulaks, Kærtidsel, m.fl. Mosen er tuet og fugtig. 
 
Artsfakta 
Mose (A, B): 
Bilag IV arter: Pot. rasteområde for Spidssnudet frø, idet der er vandhuller i nærheden. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Stor engkost og Spids spydmos. 

 

Eng (C): 
Bilag IV arter: Pot. rasteområde for Spidssnudet frø og Vandsalamander, idet der er vandhuller i nærheden. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Andre særlige arter: Trævlekrone og tørvemos. 

 

Endelig vurdering 
A) 
Der er en tilgroning af mosen med yngre Grå pil (de vælter ikke ud som gammel pil), og dette område kan ryddes. 
B) 
Ingen rydning. Sjælden naturtype. 
C) 
Engen er en fin § 3 eng (pot. orkidé lokalitet), stedvis knoldet. Der skal udlægges køreplader, hvis der køres med 
maskiner som potentielt efterlader blivende kørespor. 
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 Område A 

 
Område B 

 

  Område B
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Område C 

 

Område C
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Område 1A, Skov syd for Gunderup 
 

Feltkort nr. 1a Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 4-5 

Kommune Varde Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Området er domineret af ca. 30 år gamle (oplyst af lodsejer) Cypres, dbh ca. 20 cm, og mod nord Nordmands gran (ca. 
30 år gl.).  Mod syd er der et mindre område med bl.a. Ask og Engriflet hvidtjørn. Der blev desuden registret Alm. hyld, 
Stor Nælde, Alm. hundegræs, Smalbladet mangeløv og Burresnerre, som overvejende er almindelige arter, som vidner 
om forstyrrelse. Skoven er desuden tør, meget mørk og uden værdifuld epifytisk vegetation.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Smalbladet mangeløv (gammelskovsart). 

 
Endelig vurdering 
Skoven er meget mørk og uden væsentlig naturværdi. Rydning ok. 
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Område 4, Roust Mose syd for Rabjerg 
 

Feltkort nr. 4 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 2/4 

Kommune Varde Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Botanik/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
 

Beskrivelse af området 
A)  
Mod øst ses tagrørssump med værdifulde arter som fx Trævlekrone, Frynset tørvemos (Sphagnum fimbriatum) og 
Almindelig tørvemos (Sphagnum palustre). 
B)  
I midten indeholder det lysåbne areal, et værdifuldt fattigkær under tilgroning. Her ses udbredt forekomst af 
Mosepors, Knold star og Blåtop.  
C)  
Resten af mosen fremstår primært som træbevokset mose med især yngre Grå pil samt enkelte Dunbirk med en dbh < 
20 cm. Under piletræerne ses især spredte forekomster af Almindelig mangeløv og Mosebunke. 
D)  
Længst mod nord ses kultureng med udbredt forekomst af Almindelig rajgræs.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Nej 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: To arter af tørvemos.  

 
Endelig vurdering 
En rydning vil være en fordel for naturindholdet i området. Det anbefales ikke at køre med maskiner i område A, B og C 
uden køreplader. Men gerne i D. 
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Område 2A, Beplantning ved Rabjerg 
 

Feltkort nr. 2a Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 4-5 

Kommune Varde Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning/mast Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Området består af læhegn domineret af Hvidgran, et lysåbent område med ruderate og nitrofile arter, som Stor nælde 
og Agertidsel, og desuden bl.a. Almindelig hundegræs og Almindelig gedeblad. Endvidere et område mod øst med 
energi pil (Salix Viminalis) med dbh ca. 5-7 cm. Undersøgelsesområdet omfatter desuden en hestefold mod syd. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Alm. gedeblad (gammelskovsart). 

 
Endelig vurdering 
Området har begrænset naturværdi pga. tilplantning med den invasive Sitkagran og monokultur som S. Viminalis. 
Området i midten er meget forstyrret. Rydning er ok. 
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Område 3A, Roust Mose nord for Rabjerg, nord 
 

Feltkort nr. 3a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3 og 4 

Kommune Varde Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
A)  
Den nordligste del af området med trævækst består af Engriflet hvidtjørn, Almindelig røn, Sitkagran, Almindelig eg 
samt plantede Rød-el i rækker. Alle har en relativ lille dimension med dbh på maksimum 30 cm og uden værdifuld 
epifytisk vegetation. Jordbunden er relativ tør og fremtræder mere som eng end mose. Urtevegetationen består bl.a. 
af Mosebunke, Brombær, Stor nælde, Lav ranunkel og Sump kællingetand.  
 
B)  
Den sydlige del af området er mere fugtig og fremtræder som pile- og birketilgroet mose i mindre dimensioner. 
Urtevegetationen fremtræder med typisk mosevegetation som fx Mosebunke, Kær-tidsel, Bittersød natskygge, 
Kragefod, Dynd-padderokke og Tagrør. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen  
Andre særlige arter: Sump-kællingetand, Kær-tidsel, Kragefod, Dynd-padderokke. 

 
Endelig vurdering 
A, B) 
En fældning af træopvækst vil være en fordel for vegetationen i området, som er tilpasset lysåbne forhold. Kørsel i 
området mod syd bør undgås, men hvis der er kørsel i området med maskiner, der kan efterlade blivende kørespor, er 
køreplader nødvendige. 
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Område 5, Roust Mose nord for Rabjerg, syd 
 

Feltkort nr. 5 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 2/3 

Kommune Varde Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Botanik/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Ja 

 
Beskrivelse af området 
A)  

Den nordøstlige del af moseområdet består af plantet energipil En rydning af disse træer vil være en gevinst for 

naturindholdet i det naturbeskyttede naturområde.  

 

B)  

Engen mod nordøst indeholder den meget sjældne og værdifulde naturtype - Tidvis våd eng (Habitatnaturtype 6410) 

med fx Stjernestar, Vellugtende gulaks, Spids spydmos (Calliergonella cuspidata) og Almindelig star.  

 

C)  

Resten af området består af typisk mosenatur under kraftig tilgroning med Gråpil og enkelte mindre Dunbirk. Dele af 

mosen er meget våd med dominans af Dyndpadderokke og Bredbladet dunhammer. Det vil være gavnligt at rydde 

trætilgroningen. 

 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Potentielt levested for Spidssnudet frø 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Stjernestar og Spids spydmos. 

 
Endelig vurdering 
A, B, C) 
Det er vigtigt at der ikke køres med tunge maskiner i hele dette område uden køreplader. Rydning ok i hele området. 
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Område 6, Skov syd for Ulvemose 
 

Feltkort nr. 6 Inventør LT Estim. Naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Varde Naturtype Fredskov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
 

Beskrivelse af området 
A) 
Løvskov domineret af højstammede eg (Alm. eg) i rækkestrukturer (dbh 10-25 cm). Der er mindre områder med 
Skovfyr. Skovbund virker forstyrret, men bl.a. forekomst af Majblomst vidner om, at der kan have været skov her i en 
længere periode. 
B) 
Blandskov med bl.a. højstammede egetræer (Alm. eg) med dbh 15-25 cm. Der er tydelige rækkestrukturer. Der er 
desuden områder med nål (Ædelgran, Sitkagran og Lærk).  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Majblomst 

 
Endelig vurdering 
A, B) 
Hverken skovområde A eller B har særlig høj naturværdi, pga. driften og alder. Der kan ryddes i begge områder. 

 Område A 
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Område A

 
 

Område B 
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Område 4A, Mose ved Ulvemose 
 

Feltkort nr. 4a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Varde Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Mose er tilgroet med Gråpil, Almindelig røn (dbh < 5 cm) og Bævreasp (dbh 15-25 cm). På stammerne ses Stor 
låddenhætte (Ulota Phyllantha). Arten er relativ sjælden i den østlige del af Danmark, men ikke i denne region.  
Vegetationen består af typiske mosearter som fx Blåtop, Lysesiv, Mosepors, Bølget bunke og Smalbladet mangeløv, 
men også arter, som favoriseres af næringsstoffer, fx Agertidsel, Stor nælde og Almindelig hyld.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter:  Stor Låddenhætte, Mosepors og Smalbladet mangeløv. 

 
Endelig vurdering 
En fældning af træerne vil være en fordel for mosevegetationen, som kræver lysåbne forhold. På den anden side er 
ældre bevoksninger med Bævreasp sjældne i området, og arten er vigtig for nogle sommerfugle. Samlet set vurderes 
det bedst at undgå fældning af træer i mosen.  
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Område 5A, Eng nord for Ulvemose 
 

Feltkort nr. 5a Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 3-4 

Kommune Varde Naturtype Eng Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning/mast Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
A)  
Den nordlige del af området er en eng med typisk engvegetation, som fx Mosebunke, Lysesiv og Gåsepotentil. I en 
lavning ses Knæbøjet rævehale, Krybhvene og Kær-ranunkel. På de mere tørre partier ses arter, som indikerer 
omlægning, eksempelvis Almindelig rajgræs og Engrottehale. Spredt i området ses arter, som indikerer højt 
næringsniveau, eksempelvis Agertidsel og Ferskenpileurt. 
 
B)  
Syd for læhegnet er jordbunden mere tør og ikke typisk eng og med dominans af næringselskende arter, som fx 
Agertidsel, Almindelig hundegræs og Draphavre. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter:  Ingen 
Fredede arter:  Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Mosebunke og Kær ranunkel 

 
Endelig vurdering 
A) 

Det anbefales at undgå at placere en mast i delområde A. 

B) 

Delområde B vurderes ikke at være sårbart, da det er mindre værdifuld. Læhegnet kan fældes, da det består af yngre 

træer uden væsentlig naturværdi. 
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Område 7, Nørbæk Plantage 
 

Feltkort nr. 7 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Varde Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Botanik/Kabel Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Produktionsskov der overvejende består af Sitka gran. Der er et mindre område i skovens syd-vestligste hjørne med 
bl.a. yngre Alm. eg, Bjerg fyr og Dun birk. Der er desuden områder mod nordvest, hvor der er nye beplantninger med 
bl.a. Fyr, Lærk sp. og Dun birk. mod sydøst findes parcel med store lærketræer. Hele området bærer præg af 
reolpløjning, og plantagen er anlagt på gammel hedebund med bl.a. Hedelyng, Lyng snerre og Blåtop. 
Der blev registret 6 gammelskovsarter. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: 6 gammelskovsarter. 

 
Endelig vurdering 
På trods af tilstedeværelse af flere gammelskovsarter, er skoven uden den store naturværdi. Skovbunden er, over det 
meste, forstyrret efter reolpløjning, og plantagedriften, og beplantning med især nål, bringer ikke meget naturværdi til 
skoven. 
Der er ingen naturmæssige forhindringer i at føre projektet igennem skovområdet. 
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Område 6A, Nørbæk Plantage Øst 
 

Feltkort nr. 6a Inventør LT Estim. Naturtilstand (max/min) 3/5 

Kommune Varde Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Gravearbejde/Jordkabel Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Undersøgelsesområde omfatter skov omkring stationen ved Karlsgårde, og består i store træk af tre delområder.  
 
Den nordlige del består af yngre løvskov på række, dbh ca. 10 – 15 cm. En del af området har været ryddet i forbindelse 
med eksisterende ledning, og bunden er præget af hede natur med bl.a. Pille-star og Hedelyng samt Hindbær, 
Fløjlsgræs, Alm. gedeblad, og med opvækst af Dun-birk og Tørst.  
 
A)  
Her ses større individer af Alm. eg (dbh ca. 40-60 cm) der står iblandt Bøg, Rødgran, Dun-birk, Lærk sp. mv. og her 
findes flere gammelskovsarter som Alm. gedeblad, Smalbladet mangeløv, Bølget bunke, Skov stjerne, Liljekonval og 
desuden Blåtop og Bredbladet mangeløv, Lysesiv, Hulbladet fedtmos, Alm. cypresmos. 
 
Besigtigelsen gav ikke et entydigt billede af skovkontinuiteten i området med de større egetræer (A). Der er spredt 
forekomster af flere gammelskovsarter, og større træer i området, men kvaliteten af skoven er ret svingende, idet der 
været foretaget rydninger, og skoven er derfor præget af yngre opvækst flere steder. Til vurderingen af 
skovkontinuiteten er der derfor foretaget en historisk gennemgang af området, der viser følgende: 
 

• Høje- lave målebordskort: Ingen skov 

• Flyfoto 1945: Skov - formentlig nål. 

• Luftfoto 1954: Skov – men store dele af skoven omlagt. Ingen beboelse i skoven. 

• Luftfoto 1995 og frem: Løv – og nåleskov. 

 

Konklusion: Skoven har en begrænset skovkontinuitet. 

 
B) 
Området længst mod syd er tilplantet parcel domineret af Lærk med dbh 10-15 cm og område med yngre blandet 
løvskov dom. af Alm. eg, Dun-birk og Alm. røn med hede arter i skovbunden, så som Hedelyng, Bølget bunke, Trind 
fyrremos, m.fl. Området fremstår reolpløjet og træerne har rækkestrukturer. 
 
Der er flere huse/hytter i skovområdet (A og B). 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: 6 gammelskovsarter: Smalbladet mangeløv, Bølget bunke, Pille-star, Alm. gedeblad, Skov stjerne, 

Liljekonval 

 
Endelig vurdering 
A) 
Delområde A ved husene/hytterne, har en fin naturværdi med mange gammelskovsarter og værdifulde gamle 
egetræer, men skovkontinuiteten er ikke voldsom lang.  Egetræerne står i kanten af undersøgelsesområdet, og kan de 
bibeholdes, er det en fordel for skoven. 
B) 
Resten af skove, inden for undersøgelsesområdet, kan ryddes og gennemgraves uden tab af væsentlige naturværdier.  
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Område B 

 

Område B
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Område 7A, Eng syd for Varde Å 
 

Feltkort nr. 7a Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 3/4 

Kommune Varde Naturtype Eng Omfattet af §3 Ja og ? 

Besigtiget vedrørende: Vurdering af §3 Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Undersøgelsesområdet består af to delområder, hvor § 3 status er blevet vurderet: et vejledende registreret §3 
område mod nord, og et ikke-vejledende registreret område mod syd mellem § 3 engen og skov. 
 
A)  
Det nordlige område er §3 eng beliggende ned til åen. Engen er en natureng, med mindre områder med islæt af 
kultureng.  
 
B)  
Det sydlige område ligger terrænmæssigt højere end § 3 engen, og er således mere tørt. Der blev. bl.a. registreret Glat 
vejbred, Almindelig rajgræs Almindelig rapgræs, Almindelig hvene, Almindelig hønsetarm, Hvidkløver, Skvalderkål, Stor 
nælde, Lav ranunkel, Mælkebøtte sp. Der er en del Alm. rajgræs og Hvidkløver, hvilket indikerer, at arealet er omlagt. 
Arealet kan være beskyttet som kultureng, afhængig af omlægningsinterval, men det skal afgøres ved hjælp af en 
historisk luftfotogennemgang af arealet. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
A) 
Naturengen er beskyttet af §3 i NBL, og anbefales friholdt for gravearbejder. 
 
B) 
Kulturengen kan være beskyttet af §3 i NBL, afhængig af omlægningsintervallet.  Gravearbejder i kulturengen vurderes 
ikke at medføre tab af naturkvalitet, men kan evt. kræve en dispensation, hvis myndigheden vurderer, at området er 
omfattet af § 3.  

Område B 

 

Område A 
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Område 8A, Eng nord for Varde Å 
 

Feltkort nr. 8a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3/4 

Kommune Varde Naturtype Eng/mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Vurdering af §3/Nedgravning af kabel Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Området består af 4 delområder: 
 
A) 
Der er tale om en kulturpåvirket natureng med en del arter som indikerer næringspåvirkning, omlægning og tør bund. 
Altså en eng med begrænset naturværdi. 
Som det fremgår af nedenstående foto, er arealet domineret af Mosebunke. Derudover ses Lav-ranunkel, Fløjlsgræs og 
Almindelig rajgræs. Spredt ses Stor nælde, Horse-tidsel, Kær-tidsel og Lysesiv, Almindelig hvene og Græsbladet 
fladstjerne.   
 
B) 
Værdifuldt moseområde med stor forekomst af Kær-svovlrod, Rørgræs og Lysesiv. Derudover ses to arter af tørvemos 
(Sphagnum fimbriatum og S. fallax), Almindelig fredløs, Gul iris, Næb-star, Almindelig skjolddrager og Kær-tidsel. 
 
C) 
Lavtliggende natureng, hvor der er slået hø eller ensilage.  Arealet domineres af Eng-rævehale, Mosebunke, Lysesiv, og 
Fløjlsgræs. Spredt ses Almindelig syre, Eng-rapgræs, Lav-ranunkel og Vand-pileurt. Der ses endvidere store kloner med 
de store græsser Rørgræs og Høj sødgræs. Hvidkløver ses rudimentært. 
 
D) 
Nyplantet energipil med en masse arter tilknyttet forstyrret jordbund fx Fersken pileurt, Ru svinemælk, Ager 
svinemælk, Ager stedmoderblomst m.v.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Nej 
Rødlistede arter: Nej 
Fredede arter: Nej 
Antal skovindikatorer: Ingen  
Andre særlige arter: Flere stjernearter og tørvemos i mosen. 

 
Endelig vurdering 
A) 

Delområde A er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven (NBL), men har begrænset naturværdi.  Kørsel og gravearbejde 

i området vurderes dog at kræve dispensation fra myndigheden, som i den forbindelse vil kunne stille vilkår 

 

B)  

Delområde B er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven (NBL), er det mest værdifulde område. Arealet bør friholdes for 

gravearbejder og kørsel med maskiner som kan efterlade blivende kørespor 

 

C)  

Delområde C er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven (NBL), men har begrænset naturværdi. Kørsel og gravearbejde i 

området vurderes dog at kræve dispensation fra myndigheden, som i den forbindelse vil kunne stille vilkår 

 

D) 

Delområde D er ikke omfattet af NBL, og har ingen væsentlig naturværdi, grundet beplantning med energipil. 
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 Område A

 
Område C 

 

Område D 
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To arter af tørvemos i område B 

 
Mange Kær-svovlrod i område B 
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Område 9A, Eng ved Yderik 
 

Feltkort nr. 9a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3-4 

Kommune Varde Naturtype Mose, eng, sø Omfattet af §3 Ja og nej. 

Besigtiget vedrørende: Rydning, luftledning Omfattet af habitatdirektiv Nej 

 
Beskrivelse af området 
Området inddeles i 4 delområder: 

 

A) 

Arealet, syd for den § 3 registrerede eng, har været opdyrket løbende siden 1992 og sidst i 2018, og er derfor ikke 

omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven (NBL).  

 
B)  

Arealet lige syd for søen, der er vejledende registreret som § 3 i NBL, er beskyttet, og her blev der bl.a. registreret 

Mosebunke, Lysesiv, Vand-pileurt, Nikkende star, Manna sødgræs og Tagrør. 

 

C)  

Området nordøst for søen, der er vejledende registreret som §3 i NBL, er beskyttet, og her blev der bl.a. registreret 

Rørgræs, Lav ranunkel, Lysesiv, Kær-ranunkel, Krybende baldrian, m.m. Længst mod nordøst er arealet mindre 

værdifuldt med dominans af mosebunke. 

 

D) 

Arealet vest for søen er vejledende registreret som § 3 i NBL. På besigtigelsestidspunktet er arealet nyligt oppløjet. 

 

E)  

Det trædækkede område nord for søen er et tilgroet/tilplantet område på tør bund og ikke mose.  

 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen  
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
A)  
Arealet har ingen væsentlig naturværdi grundet opdyrkning. 
 
B, C) 
Det anbefales at undgå placering af mast i områderne der er omfattet af § 3 (B og C). 
 
D) 
Arealet har ingen væsentlig naturværdi på besigtigelsestidspunktet, men er vejledende beskyttet af § 3 og 
myndigheden skal vurdere yderlige tiltag. 
 
E) 
Rydning af træbevoksningen i delområdet vurderes ikke at medføre tab af væsentlig naturværdi.  
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Syd for søen 

 

Længst mod nordøst 
 

Foto mod nord 
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Område 8, Beplantning ved Snorup 
 

Feltkort nr. 8 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Varde Naturtype Skov/levende 

hegn 

Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Løvskovsparcel langs vej, med ældre bøgetræer (dbh 25-50 cm) på række ud mod vej (som del af allé). Der er desuden 
Alm. eg og Dun birk (dbh for begge 15-40 cm). I spidsen mod øst står en stor gammel Ahorn (dbh 60 cm).  Skoven 
bærer desuden præg af en del selvsåede yngre Ahorn og bunden er domineret af Alm. hundegræs. Der blev registreret 
to gammelskovsarter, Stor konval og Liljekonval, i små bestande. Skoven har et jorddige mod syd, der løber langs vejen. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: 2 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Skoven har ingen væsentlig naturværdi. Da bøgetræerne indgår i en allé, kan det landskabeligt overvejes at bevare flest 
mulige træer. 
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Område 9 (syd), Mose syd for Bjerremose Kær 
 

Feltkort nr. 9 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Varde Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja/nej 

Besigtiget vedrørende: Botanik/Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Tør løvskov domineret af Bøg (dbh 50-60 cm), Alm. eg (15-40 cm) og enkelte Skovfyr (40-50 cm).  Skovbunden 
domineres af Smalbladet og Bredbladet mangeløv, og der er 15 – 20 mindre bestande af Stor konval. 
Området er registreret som § 3 mose, men arealet er meget tørt og tilstedeværelsen af store Bøg, Alm. eg og Skovfyr 
vidner om, at der i en længere årrække har været tør skov på arealet. Dvs. der er ikke tale om en tilgroet mose. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: 3 gammelskovsarter. 

 
Endelig vurdering 
Der er flere mellemstore træer i skoven, men skoven er tør og uden væsentlig naturværdi. Rydning ok. 
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Område 9 (nord), Mose i Bjerremose Kær 
 

Feltkort nr. 9 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) III-IV 

Kommune Varde Naturtype - Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Fugtigt område med tørre partier. Der er flere ældre egetræer (dbh 40-60 cm) i den østligste ende, hvor der bl.a. blev 
registreret Alm. gedeblad, Stor konval og Bredbladet mangeløv. Del af området (omk. midten af arealet) er tidligere 
blevet ryddet, formentlig i forbindelse med vedligehold af eksisterende luftledning, og har karakter af krat. Det samme 
område har et ca. 5 m. bredt bælte mod syd (skovbryn). Der er gravet en øst-vest vendt grøft på arealet mod syd. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: 3 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Der er flere store gamle egetræer, som kan være værdifulde at bevare, pga. størrelse og alder, i den sydlige del af 
undersøgelsesområdet. Øvrigt område kan med fordel ryddes. 
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Område 10, Eng i Bjerremose Kær 
 

Feltkort nr. 10 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) A: 2, B: 2, C:3-

5. 

Kommune Varde Naturtype A: Rigkær 

B: Mose 

C: Eng 

Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning og botanik/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  A: 7230 

B: 91D0 

 
 

Beskrivelse af området:  
A 
Værdifuldt, stort rigkær (§3 mose) med bl.a. fire Star-arter, Trævlekrone, Kragefod og Spids spydmos. I alt blev der 
registreret 16 positiv-arter. Frit vandspejl imellem tuer og optråd. Rigkæret ligger i forbindelse med kultureng og 
arealer med mose, og er registreret som § 3 eng. Der findes et mindre område med tilgroning af Gråpil midt i området 
mod syd.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Pot. rasteområde for Spidssnudet frø. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Pot. rasteområde for flere paddearter. 
Andre særlige arter: Fire starer, Trævlekrone, Kragefod, Frynset tørvemos, Spids spydmos 

 
Endelig vurdering 
Grå pil kan med fordel for rigkæret ryddes. Ingen kørsel i vækstsæson (april-september). Hvis kørsel efter august => 
udlæg køreplader, såfremt maskinerne kan efterlade blivende kørespor. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
Beskrivelse af området: B 
Værdifuld skovbevokset tørvemose (§ 3 mose). Domineret af Dun birk, heraf flere store gamle træer (dbh 50-60 cm), 
og med tørvemosser i bund. Frit vandspejl og fint mosdække. Flere starer. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Pot. rasteområde for springfrø, og pot. yngle- og rasteområde for flagermus. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Birkesporesvamp 
Andre særlige arter: 5 gammelskovsarter og tørvemos. 

 
Endelig vurdering 
§3 mosen bør ikke ryddes pga. værdifuldt naturindhold.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
Beskrivelse af området: C 
Kultureng med dominans af Knæbøjet rævehale, Engrapgræs, Bidende- og Lav ranunkel. Centralt delområde er omlagt i 
år.  
 

 
Artsfakta 
Bilag IV arter:  Pot. rasteområde for Spidssnudet frø og Stor vandsalamander. 
Rødlistede arter: Ingen 
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Fredede arter: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Områder med tilgroning af vedplanter kan af hensyn til § 3 engen ryddes. Køreplader nødvendig ved kørsel med 
køretøjer, såfremt de kan efterlade blivende kørespor. 

 Område A
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Område A 

 
Område B 

 

Område B 

 
Område B 

 
Område C 
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Område 11, Eng ved Lervad Bæk 
 

Feltkort nr. 11 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 2/4 

Kommune Varde Naturtype Eng Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Botanik/Luftledninger Omfattet af habitatdirektivet  Ja 

 
 

Beskrivelse af området 
Der findes en række forskellige naturtyper i det store område. Alle arealer er vejledende registreret som § 3 i NBL. 

 
A)  
Engen, som ligger under den nuværende luftledning, er ugræsset med dominans af Lysesiv, Mosebunke og Almindelig 
Mjødurt, men også med en del nitrofile arter som Agertidsel og Stor nælde.  
 
B)  
Den tilgroede del, under luftledningen, er primært med Gråpil og enkelte Almindelig eg af mindre dimensioner. 
  
C)  
Det træbevoksede areal, som ligger vest for luftledningen, indeholder mere værdifuld skovnatur. Arealet ligger 
sammen med et jorddige, hvor der ses større egetræer (Ø: 30-50 cm) og med en del gammelskovsarter. 
 
D)  
Mod øst findes et moseområde med dominans af Dyndpadderokke samt Trævlekrone og Sumpkællingetand 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Nej, men potentielt område for Spidssnudet frø og Markfirben (ved jorddiget i delområde C) 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Stor fladstjerne, Hvid anemone, Stor konval, Almindelig gedeblad 
Andre særlige arter: Trævlekrone, Dynd padderokke og Sump kællingetand. 

 
Endelig vurdering 
A, B, D)  
Det er en fordel for de lysåbne naturtyper, at der bliver foretaget rydning på delarealerne.   
 
C) 
Det vil være en fordel at undgå rydning i område C, hvor der er værdifuld skovnatur  
 
B, C, D) 
Der er meget vådt i dele af området (B, C, D), og det anbefales at anvende køreplader, hvis der anvendes maskiner, 
som kan efterlade blivende kørespor. 
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Område 12, Mose ved Lervad Bæk 
 

Feltkort nr. 12 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3 

Kommune Varde Naturtype Skov/levende 

hegn 

Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledninger Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
 

Beskrivelse af området 
A)  
Den nordlige del af mosen fremtræder mere tør med mere typiske engvegetation med fx Mosebunke og Lysesiv. 
 
B)  
I resten af mose er der tale om en piletilgroet mose, som stedvist er meget våd med Smalbladet kæruld, Dynd 
padderokke og Knold star  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Potentiel levested for Spidssnudet frø 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre arter: Dynd padderok, Knold star. 
 
Endelig vurdering 
A, B) 
Rydning af trædækningen vil være en fordel for naturindholdet i både område A og B og kan bidrage til at forbedre 
forholdet for Bilag IV arten Spidssnudet frø 
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Område 13, Skov syd for Tinghøje 
 

Feltkort nr. 13 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 5 

Kommune Varde Naturtype Skov/levende 

hegn 

Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Skoven består af to overordnede parceller, hvor den største (mod syd) er domineret af Alm. ædelgran med dbh på 15-
20 cm. Den anden parcel (mod nord) er en yngre blandskov, med bl.a Alm. eg, Alm røn, Engriflet hvidtjørn, m.fl. Der er 
desuden skovbryn med blandet løv, eksempelvis Alm. eg, Glansbl. hæg, Engriflet hvidtjørn, Syren m.fl. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Skoven har en begrænset naturværdi. Området domineres af Alm. ædelgran, er meget mørk og stort set uden 
bundvegetation. Området med den yngre løvskov, har pga. alder, ingen væsentlig naturværdi => rydning ok. 
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Område 14, Beplantning vest for Ølgod 
 

Feltkort nr. 14 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Varde Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Nyplantet areal med energipil uden botanisk værdi. Dbh er 3-5 cm. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter:  
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Ryd endelig. 
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Område 15, Skov vest for Ølgod 
 

Feltkort nr. 14 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Varde Naturtype Fredskov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 
 

Beskrivelse af området 
Nyplantet skov i rækker uden den store botaniske værdi. Blandet løvskov (Bøg, Birk, Ahorn, Sejlerøn, Rødel, Hassel) 
samt lærk som ammetræer. Træernes dbh er mindre end 20 cm.  Skovbunden domineret af Feber-nellikerod. 
Skovhullæbe blev fundet længst mod Øst. 
 
Artsfakta 
 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Skovhullæbe 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Skovhullæbe. 

 
Endelig vurdering 
Ryd endelig.  
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Område 16, Hede på Skærbæk Mølle Golfklub 
 

Feltkort nr. 15 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 2-4 

Kommune Varde Naturtype Hede Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Botanik/Mast Omfattet af habitatdirektivet  Ja 

 
Beskrivelse af området 
Hedeområdet er omgivet af golfbane hele vejen rundt. En del af heden er endog anlagt, som udslagsområde samt slået 
”rough”.  
 
Der findes både værdifuld tør- og våd hede. På den tørre hede findes arealer med dominans af Hedelyng i selskab med 
blandt andet Tyttebær, Lyngsnerre, Tormentil og Pille-star. På den våde hede ses Klokkelyng, Tørvemos (Sphagnum 
fimbriatum) og Smalbladet kæruld. En del af den våde hede ligger højt i landskabet, hvorfor fugtigheden må stamme 
fra et trykvandsområde.  
 
A)  
Mod nordøst, er der plantet Sitka-gran og Skovfyr med dbh fra 15-40 cm. Vegetationen i dette område er nitrofil med 
dominans af brombær. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Smalbladet kæruld, Klokkelyng og Tørvemos.  

 
Endelig vurdering 
A)  
I den nordøstligste den af arealet er naturindholdet meget begrænset og her kan der placeres en mast uden det går 
udover værdifuld natur.  
 
I resten af området bør der ikke graves, køres eller placeres master. Træer og buske kan med fordel fjernes. 
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Område 17, Skov på Skærbæk Mølle Golfklub 
 

Feltkort nr. 16 Inventør LT Estim. Naturtilstand (max/min) 3-4 

Kommune Varde Naturtype Fredskov/Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
 

Beskrivelse af området 
A) 
Yngre skov mod nordvest domineret af Alm. eg (dbh 10-20 cm) og Skov-fyr (dhb 20-30 cm), og med en del 
opvækst af Alm. røn. Skovbund virker forstyrret med en del brombær i bunden. Der er ingen væsentlige epifytter 
på træerne. Der står få individer af Stor konval i skovbryn. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: 1 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Området er uden stor naturværdi, pga. alder, og der har formentligt været ryddet i forbindelse med vedligehold 
af eksisterende luftledning. Rydning ok. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Beskrivelse af området 
B) 
Værdifuldt skovområde med ældre egekrat, domineret af Alm. eg (dbh 20 – 50 cm). Der blev registreret en 
gammel Bøg (dbh ca. 1 m, GPS koordinater: x 473403, y 6186265), som er områdets største træ. Der anes 
rækkestrukturer. Der er bl.a. registreret Alm. gedeblad, Skovstjerne, Bølget bunke, Alm. mangeløv og en del 
hedearter, som dominerer skovbunden. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Pot. yngle- og raste område for flagermus (gamle krogede egetræer m. sprækker). 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: 4 gammelskovsarter 

 
Endelig vurdering 
Skoven har kvalitet til habitatnaturtypen 9190 (Stilkegeskov og krat på mager sur bund), men der anes 
rækkestrukturer, som dog ikke er udpræget. 
 
Skoven har et væsentlig naturindhold, og skovtypen, med den høje alder, er relativ sjælden i området.  
Den bør derfor ikke ryddes.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beskrivelse af området 
C) 
3 del-områder med Bjergfyr og enkelte store egetræer (dbh 30-40 cm). Skoven er etableret på gammel 
hedebund. 
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Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Skoven kan med fordel ryddes, til gavn for hedenaturen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Beskrivelse af området 
D) 
Området er beliggende mellem vej mod nord og langs område A. Området er ekstensivt besigtiget. Skovområde 
indeholder ung eg i starten, med beskeden naturkvalitet, og ældre eg, lige før fredskovsområdet starter, og har 
større naturkvalitet end det første stykke. Kontinuiteten er længere for den sidste del af området, jf. historik på 
luftfoto. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Skoven kan med fordel ryddes, til gavn for hedenaturen. 
 

 

Område A 
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Område B
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Område 18, Hede ved Femhøje 
 

Feltkort nr. 17 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Hede Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/botanik/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Ja 

 

 

Beskrivelse af området 
Området er domineret af tør hedenatur (Habitatnaturtype 4030) med bl.a. Hedelyng, Tormentil, Lyngsnerre, Tyttebær, 
Markfrytle, Blåtop. Der er foregået en tilgroning med Alm. eg, Alm. røn, og Alm. hyld, som har en dbh op til ca. 15 cm. 
Der ses desuden en del nitrofile arter, som fx Fløjlsgræs og Gederams. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Tormentil, Lyngsnerre, Tyttebær, Markfrytle.  

 
Endelig vurdering 
Rydning af træer og buske vil være en fordel for hedenaturen. 
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Område 19, Beplantning ved Ådum 
 

Feltkort nr. 18 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 5 

Kommune Ringkøbing Skjern Naturtype Energipil Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Mindre område beplantet med energipil. Højde 2-5 m, dbh max 5 cm. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Energipil uden væsentlig naturværdi. Rydning ok. 
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Område 10A, Mose syd for Station Stovstrup 
 

Feltkort nr. 10a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning, luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Mosen er 95% tilgroet med Gråpil og derudover ses enkelte Birk og Rød-el. Store dele er meget gold og uden 
urtevegetation, men der findes også områder med værdifuld mosevegetation, som fx Engviol, Sump-kælligetand, 
Gråstar, Spids spydmos, Lysesiv, Kær-galtetand, Smalbladet mangeløv, Kærsnerre, Bittersød natskygge og Blåtop. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter:  Ingen 
Fredede arter:  Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Engviol, Sump-kælligetand, Gråstar, Spids spydmos 

 
Endelig vurdering 
En rydning af mosens trævækst vil være en fordel for mosens vegetation. Mosen er stedvist meget våd og der skal 
køres med forsigtighed. Køreplader er nødvendigt ved kørsel med maskiner, der kan efterlade blivende kørespor. 
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Område 45, Sø og eng syd for Stovstrup 
 

Feltkort nr. 45 Inventør LT+EA Estim. naturtilstand (max/min) lll, lll 

Kommune Ringkøbing Skjern 

Kommune 

Naturtype Eng og sø Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Mast, kørsel Omfattet af habitatdirektivet  Nej/ja sø 

(3140) 

 

Beskrivelse af området 
Området består af to naturtyper: sø og eng. 
 
Sø: 
Søen er en næringsfattig § 3 sø på sandet bund, tilgroet med Grå-pil i kanten. Der blev ikke registreret mange 
arter i søen pga. årstiden, men i søen står der to store bestande af Sø-kogleaks. I rørsumpen blev der bl.a. 
registreret Mose-bunke, Manna-sødgræs og Spids spydmos (Calliergonella cuspidata). 
 
Af Miljøportalen fremgår det, at søen er en kransnålalge sø (habitatnaturtype 3140). 
 
Søen er potentiel yngle/rasteområde for Bilag IV padder. 
 
Artsfakta (sø) 
Bilag IV arter: Pot. yngle- og rasteområde for Bilag IV padder. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
 
Eng: 
Undersøgelsen er pågået i den vestligste del af § 3 engen mellem nåleskov og sø. Arealet er en del af en fin § 
3 eng, som er under tilgroning med især Grå-pil og Dun-birk. Vegetationen er domineret af Mose-bunke og 
Lyse-siv, og der blev bl.a. registreret Kær-tidsel, Vand-pileurt og Eng-svingel. 
 
Området er pot. rasteområde for Bilag IV padder. 
 
Artsfakta (eng) 
Bilag IV arter: Pot. yngle- og rasteområde for Bilag IV padder. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 

Endelig vurdering 
Undersøgelsesområdet er beskyttet af § 3 i NBL, med moderat naturværdi, estimeret til lV. Arealet er vådt, og 
køreplader er nødvendige ved kørsel med maskiner, der kan efterlade blivende kørespor. 
Rydning er en fordel for naturtypen.  
Man kan med fordel flytte masten 10-15 meter mod vest ud af naturområdet. Her er arealet domineret af 
nåletræer. 
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Sediment fra søen 

 

 



Projekt Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet Dato: november 2019 

 

   

92 

 



Projekt Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet Dato: november 2019 

 

   

93 

Område 20, Eng syd for Station Stovstrup 
 

Feltkort nr. 19 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Ringkøbing Skjern Naturtype Eng/Sø Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/botanik/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Blandet løvtilgroning på eng omkring vandhul. Træerne omkring vandhullet er primært Gråpil og Båndpil med en højde 
på maksimum 4 meter. På mere tør bund ses Alm. eg (dbh på 10-25 cm) derudover Glansbladet hæg og Ahorn med 
dbh på maksimum 20 cm. På træerne ses almindelig epifytiske arter som fx Alm. furehætte, Alm. væggelav og Alm. 
kortkapsel. Under den nuværende luftledning, hvor træerne er ryddet, ses typiske engnatur med Kærtidsel, 
Mosebunke og Lysesiv. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Potentielt vandhul for spidssnudet frø 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Kærtidsel, Mosebunke og Lysesiv 

 
Endelig vurdering 
Rydning vil være en fordel for eng- og vandhulsnaturen. 
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Område 11A, Beplantning syd for Station Stovstrup, syd 
 

Feltkort nr. 11a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning, luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Der er tale om en nyere skovtilplantning. Træerne (Bøg, Eg, Almindelig røn, Rødgran, Sitkagran, Lærk m.m.) er alle af 
mindre dimension (dbh < 15 cm). Der findes yderst mod sydøst en række af større Popler med lidt større dimensioner 
(dbh på 15-25 cm). Den epifytiske vegetation er sparsom og med almindelige arter som fx Almindelig furehætte, 
Almindelig cypresmos og Almindelig kortkapsel. Skovbunden er domineret af arter, som er typiske i nye skove, der er 
etableret på tidligere agerjord, eksempelvis Feber nellikerod, Stor nælde, Burresnerre, Fløjlsgræs og Stinkende 
storkenæb. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter:  Ingen 
Fredede arter:  Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Der findes ingen værdifuld skovnatur i området grundet skovens unge alder. Rydning ok. 
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Område 21 (syd), Beplantning syd for Station Stovstrup, nord 
 

Feltkort nr. 20  Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 5 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype  Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Yngre tilplantning af løv og nål. I kanten ses større Balsamiske popler (dbh = 30-45 cm), som er 15-20 meter høje.  
I centrum af området ses fx Bøg, Alm. eg og Klit-fyr på maksimum 15 cm. 
 
Epifytterne er typiske pionerarter uden væsentlige naturværdier. Der er desuden plantet eksotiske arter som fx 
Californiske gedeblad, Rødgran, Syren og Spirea. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Med udgangspunkt i en biologisk vurdering, er der ingen problemer med en rydning. 
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Område 42, Hede ved Station Stovstrup 
 

Feltkort nr. 44 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 2/5 

Kommune Ringkøbing Skjern Naturtype Skov/hede Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Stationsudvidelse Omfattet af habitatdirektivet  Ja 

 
 

Beskrivelse af området 
Der er to delområder, et område mod syd og et mod vest, som beskrives særskilt (se nedenstående luftfoto). 
 
A)  
Hedeområdet syd for stationen.  
Det meste af området er værdifuld tør hede (Habitatnaturtype 4030) i kombination med værdifuld våd hede 
(Habitatnaturtype 4010) med fx Pjusket tørvemos (Sphagnum cuspidatum), Frynset tørvemos (Sphagnum fimbriatum), 
Almindelig filtmos (Aulacomnium palustre), Tuekæruld og Smalbladet kæruld. 
Mod syd er heden tilplantet med Almindelig eg, Glansbladet hæg og Almindelig røn. Mod øst er heden tilplantet med 
Sitkagran og Bjerg-fyr med meget begrænset naturværdi. I det nordøstlige hjørne er der et større jorddeponi. 
 
B)  
Hedeområdet mod vest  
Det meste af området er værdifuld tør hede (Habitatnaturtype 4030) med dominans af dværgbuske og spredte 
forekomster af den invasive Bjerg-fyr. Tør hede er i mosaik med våd hede (Habitatnaturtype 4010) med fx Tuekogleaks, 
Almindelig star, Klokkelyng og Blåtop. 
 

C)  
Området er domineret af natur med karakter af tør hede. Områder er dog præget af en delvis tilgroning med eksotiske 
nåletræer og markvej.  
 

 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Potentielt levested for Markfirben på nogle jordbunker i den østlige del af delområde A. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Flere arter af Tørvemos og kæruld samt Almindelig filtmos 

 
Endelig vurdering 
Fjernelse af træer og buske vil være gavnligt for hedenaturen, men undlad at fjerne selve hedenaturen, idet den 
indeholder meget værdifuld biodiversitet. Da der er tale om småskaleret mosaik af tør og våd hede er det ikke muligt 
at vise opdelingen på kort. Kørsel i den våde hede bør helt undgås.  
Hvis der skal etableres kabelanlæg, bør dette ske i delområde C, hvor der er delvis tilgroning med eksotiske nåletræer, 
markvej samt tør hede.  
Hvis der graves i tør hede bør følgende overholdes:  
 

1. De øverste 30-40 cm af jorden inkl. tørv skal ligge øverst efter lukning af graverenden. Sand og tørv behøver 

ikke at blive adskilt (det gjorde hedebonden heller ikke).  Men i de øverste lag findes frøpuljen, som kan 

hjælpe med reetablering af heden.  

2. Det betyder, at jordlag fra 40 cm og ned skal ligge nederst efter etableringen. 

3. Brug af køreplader er ikke nødvendigt på tør bund. 
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Område 21 (nord), Skov og hede nord for Station Stovstrup 
Feltkort nr. 21 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) Hede= 2 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Hede/Skov Omfattet af §3 Hede: Ja 
Skov: Nej 
(men der er 
§28 arealer). 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Hede=4030 

 
Beskrivelse af området 
Området er opdelt i to delområder A (hede) og B (skov). 

 

A) Hede: 

Meget fin hede på tør sandet bund med elementer af våd hede. Heden har udbredt dækning af dværgbuske domineret 

af Hedelyng og Revling. Der blev desuden registreret Sandstar, Hederensdyrlav, Bølget bunke, Mosebølle, Blåtop, 

Klokkelyng og Tue kogleaks. Heden er under kraftig tilgroning med især Bjergfyr, Dunbirk og Sitkagran. 

 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Heden kan med fordel ryddes for træer og buske. Herved forbedres naturindholdet i naturtypen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Beskrivelse af området 
B) Skov: 
Skoven er en produktionsskov tilplantet på gammel hede, og den domineres af nåletræer, herunder Lærk, Rødgran, 
Hvidgran og Sitkagran. Der blev registreret flere hedearter, som eksempelvis Hedelyng, Revling og Blåtop. Der er 
lysåbne områder med surt overdrev (§28-arealer). Område mod øst er gammel hede tilgroet med især Bjerg-fyr. 
 
Der er kortlagt §3 sø og mose i skoven. 
 
Der er, for nyligt, ryddet et bredt spor igennem skoven. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Hedelyng, Revling, Klokkelyng og Tuekogleaks 

 
Endelig vurdering 
A, B) 
Ud fra et rent biologisk synspunkt kan skoven med fordel ryddes, til fordel for værdifuld hedenatur. 



Projekt Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet Dato: november 2019 

 

   

104 

 

 

Hede: 

 
 

Skov: 
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Område 12A, Skov nord for Station Stovstrup 
 

Feltkort nr. 12A Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 2-5 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Hede Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning, luftledning, mast Omfattet af habitatdirektivet  Ja 

 
Beskrivelse af området 
Tilgroet eller tilplantet hede (Habitatnaturtype 4030). Alle steder, hvor der er lysninger, og hvor træerne ikke lukker 
kronetaget, er der dominans af dværgbuske som fx Hedelyng, Revling og Tyttebær men også andre typiske hedearter 
som Pille-star, Almindelig star, Smalbladet mangeløv samt typiske hedemosser, som fx Trind fyrremos, Hulbladet 
fedtmos samt Etage kransemos. Der findes også mindre områder med våd hede, hvor der ses Klokkelyng og Mosebølle. 
 
A)  
Dele af området består af monotone og golde bevoksninger af den invasive Sitkagran samt andre nåletræer. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter:  Ingen 
Fredede arter:  Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
En rydning vil være en fordel for den værdifulde hedenatur (habitatnaturtype 4030). Det anbefales at nåletræer og evt. 

tyk nåletørv fjernes fra området. Ved placering af mast i området anbefales at placere masten i de golde 

nålebevoksninger.  
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Område 22, Eng syd for Skjern Å 
 

Feltkort nr. 22 Inventør LT/EA Estim. Naturtilstand (max/min) 3 

Kommune Ringkøbing Skjern Naturtype Eng/mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Botanik/Kabelføring Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
 

Beskrivelse af området 
Den vestligste del af arealet, er det mest værdifulde areal. Det er vådt og domineret af Knæbøjet rævehale og Lysesiv. 
Der er desuden fundet 4 star-arter: Alm. star, Næb -, Hare- og Nikkende star, samt Tråd siv.  
Den østligste del af arealet, er mere tør og overdrevsagtig med bl.a. Lancet vejbred, Alm. hønsetarm, Fin kløver, Blød 
hejre og Fodervikke.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen. 

 
Endelig vurdering 
Det anbefales at særligt den vestligste del af arealet friholdes for gravearbejder. Enten ved at underbore eller ved at 
flytte linjeføringen til områder mod øst, som er højere beliggende, tørrere og ikke omfattet af §3 i NBL. 
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Område 23, Skov nord for Skjern Å 
 

Feltkort nr. 23 Inventør LT Estim. Naturtilstand (max/min) 5 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning/Kabelføring Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Skoven er en driftsskov, med især nåletræer, som fx Sitkagran og Ædelgran, på tør bund. Skovbrynet mod nord er 
domineret af Ahorn (dbh 15 – 20 cm) og med bl.a. Tørst, Bøg og Sitka. 
Skoven har forskellige aldersstrukturer, i de forskellige parceller, og højden varierer fra ca. 1 m til ca. 15 m. Der er slået 
arealer imellem parcellerne, og disse domineres af Alm. hundegræs og Fløjlsgræs. 
  
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Skoven er uden væsentlig naturværdi, grundet driften og træartsvalg (nål). Rydning og gravearbejder ok. 
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Område 24, Lundenæs Plantage 
 

Feltkort nr. 24 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 3 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
I den sydøstligste del af området, i skovkanten, findes et værdifuldt skovbryn med gamle Egetræer og Bøge, og på 
skovbunden ses flere gammelskovsarter som fx Majblomst, Stor konval, Almindelig gedeblad og Bølget bunke. Længere 
mod nord ses en mindre bevoksning med egekrat (habitatnaturtype 9190). 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Flere gammelskovsarter. 

 
Endelig vurdering 
Skovbrynet skal gerne friholdes for fældning og dermed undgå rydning af værdifuld skovnatur. 
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Område 25, Mose vest for Astrup 
 

Feltkort nr. 25 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
A)  
Den største del af arealet, er en mose omfattet af §3 i NBL som er tilgroet med yngre Grå-pil og Bånd-pil.  
 
B)  
Omkring søen, der ligger mod øst er der plantet Rødel i rækker mod nord (dbh ca. 20 cm). Derudover ses mindre 
Hvidtjørn og andre løvtræer med dbh på ca. 20 cm. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
A, B) 
Rydning ok i både A og B. En rydning af træer og buske vil være en fordel for naturindholdet i mosen.  
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Område 26, Beplantning vest for Astrup 
 

Feltkort nr. 26 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 5 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Yngre løvskov uden væsentlig naturværdi, pga. den unge alder. Dominerende træarter er Bøg, Småbladet lind, Grå-pil 
og Alm. eg, med en max højde på ca. 7-10 m. Skovbunden er forstyrret efter tilplantningen, og der er slået arealer 
imellem grupper af træer. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Grundet skovens unge alder, er den uden væsentlig naturværdi, og rydning er ok ud fra en rent biologisk vurdering. 
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Område 13A, Skov vest for Astrup 
 

Feltkort nr. 13a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3-4 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning, luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Delvist 

 
Beskrivelse af området 
Det er en blandet løvskovsbevoksning med især Dun-birk, Almindelig røn, og Glansbladet hæg, men med dominans af 

Almindelig eg. Der har tidligere været en del nåletræer, men de er vindfældet og mange ligger stadig i området. Derfor 

har skoven stedvist præg af urørt skov med meget dødt ved og lianer. Stedvist ses indslag af habitatnaturtypen: 

”Stilkege-skov og krat på mager sur bund” (Habitatnaturtype 9190) med Bølget bunke, Håret frytle, Almindelig 

gedeblad og Lyngsnerre. Der findes desuden flere steder en veludviklet epifytisk vegetation (se foto nedenfor) med fx 

skovindikatoren Køllemos (Zygodon) og Stor Låddenhætte (Ulota Phyllantha), som er sjælden i store dele af Danmark. 

Træernes dimension er imidlertid begrænset med dbh på maksimum 30 cm. 

 

Der blev set 4 gammelskovsarter samt skovindikatoren Køllemos 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Køllemos 
Andre særlige arter: Majblomst, Håret frytle, Almindelig gedeblad, Bølget bunke (gammelskovsarter). 

 
Endelig vurdering 
Dele af skoven er så værdifuld, at den er omfattet af Habitatdirektivet og med værdifulde arter og en del dødt ved. 

Naturtypen er desuden sjælden i området. En yderlig rydning i skoven vil betyde, at skovmikroklimaet vil forringes til 

gene for udtørringsfølsomme skovarter. Derfor anbefales at flytte ledningen udenfor skoven, hvis det er muligt. 

Alternativt anvendes den eksisterende rydning i skoven (se luftfoto). 
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Område 27, Mose nordvest for Astrup 
 

Feltkort nr. 27 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Mose, som er beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven, er under kraftig tilgroning med Grå-pil og Dunbirk. Birketræerne 
har en dbh på 5-20 cm. Jordbunden er fugtig og stadig med en del værdifulde arter tilknyttet lysåben natur som fx Grå-
star, Almindelig star, Engviol og Smalbladet mangeløv. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Engviol, Grå star, Almindelig star og Smalbladet mangeløv.  

 
Endelig vurdering 
Rydning er ok, idet en rydning vil være en fordel for den lysåbne mosenatur. Kørsel i mosen bør undgås eller foretages 
med køreplader, hvis der anvendes maskiner, der kan efterlade blivende kørespor. De fældede træer bør fjernes fra 
mosen. 
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Område 28, Fiskbæk Plantage 
 

Feltkort nr. 28 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 5 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
 

 

Beskrivelse af området 
Yngre løvskov med dominans af Bøg (dbh 5-10) og uden væsentlig naturværdi, grundet skoven alder. Der er enkelte 
individer af mellem-aldrende bøg (dbh 20-30 cm) i læhegnet. Der er desuden en del Glansbladet hæg i området. 
Skovbunden er forstyrret og domineret af Brombær, Fløjlsgræs, Feber nellikerod og Alm. rapgræs. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Skoven har ingen væsentlig naturværdi, grundet den unge alder og forstyrrelser. Rydning er ok. 
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Område 29x, Skov vest for Herborg 
 

Feltkort nr. 29 Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 3 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  9110 

 
Beskrivelse af området 
Værdifuld løvskov med ældre bøg (dbh ca. 60-80) og mellem-aldrende Bøg (dbh ca. 30-40 cm). Der er desuden et 
indslag af bl.a. Dun-birk og Alm. røn. Der blev desuden fundet gammelskovsarter eksempelvis Stor konval og 
Smalbladet mangeløv, samt indikatorsvampen Tøndersvamp. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Pot. yngle- og rasteområde for flagermus. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: 2 nøglebiotop-signalarter. 
Andre særlige arter: 6 gammelskovsarter 

 
Endelig vurdering 
Skoven er en værdifuld ældre bøgeskov (habitatnatur type 9110, Bøg på mor), som er relativt sjælden på egnen. Der 
bør undgås rydning i skoven.  
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Område 30, Skov nord for Herborg Bæk 
 

Feltkort nr. 30 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3-5 

Kommune RingkøbingSkjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende:  Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Det meste af området består af produktionsnåleplantage med Sitkagran og Rødgran.  
A)  
Mod vest, ses flere større Bøg (dbh op til 70 cm). Skovbunden i dette område bærer desuden præg af gammel løvskov. 
Der ses fx en større klon med Majblomst på 75-100 kvadratmeter.  
 
B)  
I en skovlysning mod nordøst ses typisk hede natur med Hedelyng og en stor klon af Liljekonval.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Potentiel flagermus lokalitet 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Fem gammelskovsarter. 

 
Endelig vurdering 
A) 
Det anbefales at friholde delområde A for fældninger, og dermed beskytte skovnaturen i dette område.  
 
B) 
En rydning af træerne i dette område vil ud fra et biologisk synspunkt være en fordel for hedenaturen.  
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Område 31, Beplantning nord for Videbæk 
 

Feltkort nr. 31 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Ringkøbing Skjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Der er tale om en nyere tilplantning på tør bund med Almindelig eg, Syren, Havtorn, Hassel m.m. med maksimale dbh 
på 15 cm. Skovbunden er uden værdifulde gammelskovsarter og domineres af fx Rødsvingel, Lancet vejbred, 
Almindelig syre og Bølget bunke. Mod nord er der foretaget en mindre råstofudvinding. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Nej 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Ingen naturmæssige forhindringer mht. en rydning. Jordbunden er tør, og det vurderes at der ikke er behov for 
køreplader. 
 

 

  

 



Projekt Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet Dato: november 2019 

 

   

134 

 



Projekt Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet Dato: november 2019 

 

   

135 

Område 32, Sandbæk Plantage 
 

Feltkort nr. 32 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 3 

Kommune Ringkøbing Skjern Naturtype Skov Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Botanik/Rydning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Den nordøstligste del af området er en fugtig birke-mose med flere skovindikatorer (se nedenfor) samt Mosebølle, 
Blåtop og Mosepors, og omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Birkene har en dbh på maks. 20 cm.  
 
I den sydlige del er der mere tørt, og her ses tør hede, med fx Hedelyng, Tyttebær og Pille-star, tilplantet med især Alm. 
eg, Skov-fyr og Bøg. Mod vest ses blandskov med Skov-fyr, Lærk sp., Alm. eg, samt pionertræerne Dun-birk og 
Almindelig røn.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ulvefod-kransemos (UTM: 474872, 6222607) og Birkeporesvamp (UTM: 474841, 6222618) og 
tøndersvamp flere steder. 
Andre særlige arter: Mosebølle, Mosepors, Majblomst, Stor konval, Blåbær. 

 
Endelig vurdering 
Det anbefales at friholde skoven for fældninger af hensyn til skovnaturen og skovmikroklimaet. Hvis dette ikke kan lade 
sig gøre, anbefales at placere masten i den sydlige del på tør bund. 
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Område 33, Mose nord for Sandbæk Plantage 
 

Feltkort nr. 33 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 2 

Kommune Herning Naturtype Skov/mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Ja, 4010 

 
Beskrivelse af området 
Meget værdifuldt moseområde med flere arter af tørvemos (Sphagnum fallax, Sphagnum rubellum og Sphagnum 
palustre), Klokkelyng, Benbræk, Tranebær, Hirsestar, Mose-troldurt m.m. Der er en del opvækst af pil og birk, som på sigt 
vil være en trussel mod naturindholdet. Derfor vil en fældning af træopvækst være en fordel. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen  
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Flere arter af tørvemos, Tranebær, Mose-troldurt og Benbræk.  

 
Endelig vurdering 
Fæld gerne træer og buske i mosen, men undlad kørsel med maskiner heller ikke med anvendelse af køreplader. Dvs 
manuel fældning og manuel fjernelse af det fældede materiale. 
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Område 14A, Skov nord for Sandbæk Plantage 
 

Feltkort nr. 14a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 5 

Kommune Herning Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning, luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
De to skovområder består af nåleplantager uden den store naturværdi. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 
 
Endelig vurdering 
En rydning af de to skovområder vil være en fordel for naturen, idet det vurderes at der kan udvikle sig mere 
naturværdi, hvis der er lysåbent, end den naturværdi der findes i dag.  
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Område 15A, Beplantning ved Askov Mark 
 

Feltkort nr. 15a Inventør LT Estim. Naturtilstand (max/min) 4-5 

Kommune Herning Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Området mod vest består at yngre nyligt tilplantet blandskov, 4-6 m høj. Den er tilplantet med Sitkagran, Glansbladet 
hæg, Almindelig røn, Skov fyr og Rødgran med dbh 3-7 cm. Skovbunden bærer præg af hedenatur med Hedelyng, 
Bølget bunke, Blåbær, Blåmunke men også noget Brombær. 
 
Den midterste del af undersøgelsesområdet er domineret af store gamle Sitkagran (>20 m høje) med hedenatur i 
skovbunden. Der blev bl.a. registreret Skov-jomfrukapsel, Almindelig plænekransemos, Almindelig cypresmos, 
Almindelig hvene, Almindelig røn, Skovbrandbæger, Fløjlsgræs, Skovstjerne, Bredbladet mangeløv, Skovsalat, 
Glansbladet hæg, Brombær, Bølget bunke. 
 
Delområdet mod øst udgøres af en mindre snip, med eksisterende luftledning, som er tilgroet hede, med opvækst af 
Bjergfyr, Sitkagran, Skovfyr, Glansbladet hæg, Almindelig røn, brombær, m.fl., samt hedearter i bunden. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: 3 gammelskovsarter, Skovsalat, Bølget bunke, Skovstjerne 

 
Endelig vurdering 
Alle de beskrevne skovdelområder er uden væsentlig naturværdi, og kan med fordel for hedenaturen ryddes. 
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Område 34A, Præstbjerg Plantage 
 

Feltkort nr. 34+35 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 2-5 

Kommune Herning Naturtype Skov+Hede Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Botanik/Kabel/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Ja 

 
Beskrivelse af området 
Området er et stort sammenhængende område, hvor størstedelen er beskyttet hede og med arealer med skov og islæt 
af andet natur. Området er delt ind i mange delområder, og beskrevet herunder: 
 
A)  
Området er et værdifuldt egekrat (Habitattype 9190, Stilkege-skov og krat på mager sur bund) med en del dødt ved. Af 
historiske kort og luftfoto fremgår det, at den centrale del af området har været egekrat i mere end 150 år, og er 
derfor meget værdifuld. De fleste egetræer har dbh på 30-40 cm. Men enkelte træer har dbh på 50 cm. 
 
På skovbunden er der dominans af primært Blåbær, men også andre dværgbuske som Tyttebær og Revling. Spredt ses 
Bølget bunke og Pille-star. At skoven har lang kontinuitet, ses også på tilstedeværelsen af fx Håret frytle og Almindelig 
gedeblad. På flere træer blev der endvidere registreret Slank stammemos (Isothecium myosuroides), der anvendes som 
indikator i den nationale skovovervågning. Flere af de store egetræer er potentielle yngle- og rasteområde for 
flagermus.  
 
Endelig vurdering 
Området er meget værdifuldt og skal friholdes fra påvirkninger. 
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B)  
Området er nåleskov, domineret af Sitkagran og Rødgran, og med hedevegetation i skovbunden. Der blev bl.a. 
registreret Bølget bunke, Smalbladet mangeløv, Blåbær, Blåtop, Hedelyng, Skov jomfrukapsel (Polytrichastrum 
formosum), Almindelig cypresmos (Hypnum cupressiforme), Almindelig eg og Almindelig røn. 
 
Endelig vurdering 
Skoven er uden væsentlig naturværdi grundet træarter, og en rydning vil være en fordel for hedevegetationen i 
skovbunden. Med den rigtige behandling og forholdsregler før, under og efter gravearbejdet kan naturtypen 
gendannes. 
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C)  
Området er en yngre egeskov på hedebund, og arealet er registreret som §3 hede. Ud over Almindelig eg (dbh 5-20 
cm), blev der bl.a. registreret Hedelyng, Bølget bunke, Revling og Tyttebær. 
 
Endelig vurdering 
En rydning vil være en fordel for §3 heden, og med den rigtige behandling og forholdsregler før, under og efter 
gravearbejdet kan naturtypen gendannes. 
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D)  
Område 4 er en lavning i terrænet, hvor der er overvejende dominans af Blåtop, men spredt i hele området findes der 
våd hede (Habitatnaturtype 4010, Våde dværgbuskesamfund med Klokkelyng) med fx Klokkelyng, Tue-kogleaks, 
Mosebølle, Almindelig star samt flere arter af tørvemos (Shagnum fallax, S. fimbriatum og S. subnitens).  
 
Området er desuden potentielt levested for den rødlistede Ensianblåfugl og bilag lV-arten Spidssnudet frø. 
 
Endelig vurdering 
Området er meget værdifuldt og skal friholdes fra påvirkninger. 

 
 
 

 
 
 

E)  
Området er græsmark. Den sydlige del af området er en smule lavere beliggende (30-50 cm) end den nordlige del. I 
den sydlige del dominerer Almindelig rajgræs og Hvid-kløver, og der er områder med Lysesiv spredte på arealet. I den 
nordlige del ses en mere overdrevsagtig vegetation med fx Almindelig hvene, Lancet vejbred og Blåmunke. 
 
Endelig vurdering 



Projekt Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet Dato: november 2019 

 

   

149 

Området er uden større naturværdi 
 

 
 
F)  
Området er opdelt i en sydlig del, som ligger lidt lavere med mere fugtig bund og dominans af Almindelig hundegræs, 
Almindelig kvik og Bjerg-rørhvene. Den nordlige del er på tørbund med overdrevs- og hedenatur med fx Almindelig 
hvene, Harekløver og Hede-rensdyrlav og Bægerlav.  
 
Endelig vurdering 
Naturtypen er værdifuld og beskyttet i Danmark og hele Europa. Men med den rigtige behandling og forholdsregler før, 
under og efter gravearbejdet kan naturtypen gendannes. 
 

 



Projekt Endrup-Idomlund, forstærkning af elnettet Dato: november 2019 

 

   

150 

 
G)  
Området er domineret af Hedelyng på tør bund (Habitatnaturtype 4030, Tørre dværgbuskesamfund (hede)). Der ses 
også andre dværgbuske som Tyttebær og Revling. Spredt ses Bølget bunke og Sandstar.  
 
G.1) 
Relativ tør bund med varieret vegetation som fx Bølget bunke, Lyngsnerre, Tormentil, Bjerg rørhvene samt typiske 
hedemosser som fx Trind fyrremos, Hulbladet fedtmos, Almindelig cypresmos, men også med arter der er tilpasset 
mere fugtig bund som fx Lysesiv og Katteskæg.  
 
G.2)  
Mere fugtig jordbund med en del trætilgroning med Bjergfyr og Bævreasp og et urtelag med Mosebølle, Blåtop og 
Bølget bunke. 
 
G.3 
Relativ tør bund men med dominans af fugtigbundsplanten Mosebølle (80%) derudover Hedelyng og Revling. Men også 
vådere partier med Smalbladet kæruld, Tue kogleaks, Almindelig star. 
 
G4) 
Værdifuldt område med naturtypen våd hede (Habitatnaturtype 4010) med Tue kæruld, Pjusket tørvemos (Sphagnum 
cuspidatum), Almindelig star og Smalbladet kæruld. 
 
G.5) 
Domineret af hedelyng, men også meget blåtop. Der ses også andre dværgbuske som Tyttebær og Revling. Spredt ses 
Bølget bunke og Sandstar. 
 
G.6) 
Relativ fugtig bund ved besigtigelsen med 80-90% dækning af Mosebølle og med spredte forekomster af Blåtop som 
stedvist kan være dominerende.  
  
G.7) 
Et meget værdifuldt område hvor der findes den sjældne og meget værdifulde naturtype våd hede (Habitatnaturtype 
4010) med fx Klokkelyng, mindst 5 arter af arter af tørvemos, Smalbladet kæruld, Tuekogleaks, Tuekæruld, Stjerne star. 
Området er desuden potentielt levested for den rødlistede Ensianblåfugl.  
 
G.8) 
Relativ fugtig bund ved besigtigelsen med 80-90% dækning af Mosebølle og med spredte forekomster af Blåtop som 
stedvist kan være dominerende. I området findes også en del opvækst af grå-pil.  
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G.9) Relativ fugtig bund ved besigtigelsen med 80-90% dækning af Mosebølle og med spredte forekomster af Blåtop 
som stedvist kan være dominerende. I området findes desuden lokaliteter med dominans af bjerg-fyr.   
 
Endelig vurdering 
Naturtypen er værdifuld og beskyttet i Danmark og hele Europa. Delområde G.3 og G.6 er sårbar og skal friholdes for 
påvirkning. Med den rigtige behandling og forholdsregler før, under og efter gravearbejdet kan de øvrige delområder 
med naturtypen gendannes.  
 
Da heden er et kulturprodukt, som er opstået efter opdyrkning og jordbehandling anbefales at simulere denne metode 

for at genskabe heden efter gravearbejdet: 

 

1. De øverste 30-40 cm af jorden inkl. tørv skal ligge øverst efter lukning af graverenden. Sand og tørv behøver 
ikke at blive adskilt (det gjorde hedebonden heller ikke).  Men i de øverste lag findes frøpuljen, som kan 
hjælpe med reetablering af heden.  

2. Det betyder, at jordlag fra 40 cm og ned skal ligge nederst efter etableringen. 
3. Brug af køreplader er ikke nødvendigt på tør bund. 

 
 

 
På ovenstående foto ses naturtypen tør hede i forgrunden (delområde G) og i baggrunden med dominans af Hedelyng. 
De lyse partier imellem de to områder er arealer domineret af blåtop og en mosaik af våd hede (delområde D) 
 

H)  
Området er en ryddet plantage, med en kraftig tilgroning med fyr. Bunden domineres af hedevegetation med 
Hedelyng, Revling og Bølget bunke. 
 
Endelig vurdering 
Den ryddede plantage er uden væsentlig naturværdi grundet tilgroning, og en rydning vil være en fordel for 
hedevegetationen i skovbunden. Med den rigtige behandling og forholdsregler før, under og efter gravearbejdet kan 
naturtypen gendannes. 
 
I)  
Er nåleplantage med en del Skov-fyr. Fredskov, men uden væsentlig naturværdi.  
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Endelig vurdering 
Området er uden større naturværdi. 
 
J)  
Området er et mindre område med våd hede (Habitatnaturtype 4010, Våde dværgbuskesamfund med Klokkelyng), 
med eksempelvis Klokkelyng, Tue-kogleaks, Almindelig star, Hedelyng, Revling, Tyttebær og Klitfyr.  
 
Der er trykvand på arealet. Arealet er en under tilgroning med fyr, og en rydning vil være en fordel for naturtypen.  
 
Området er desuden potentielt levested for den rødlistede Ensianblåfugl. 
 
Endelig vurdering 
Området har høj naturværdi, og bør undgå forstyrrelser i form af gravearbejde. Køreplader er nødvendige ved kørsel 
med maskiner, der kan efterlade blivende kørespor.  
 
K)  
I området ses fredskov med tæt og gold bevoksning af Rødgran.  
 
Endelig vurdering 
Området er uden væsentlig naturværdi og en rydning af træerne vil være en fordel for hedenatur, som efterfølgende 
kan udvikle sig på de ryddede arealer.  
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Område 43, Mose langs Gilbjerg Bæk 
 

Feltkort nr. 43 Inventør LT+EA Estim. naturtilstand lll 

Kommune Holstebro Naturtype Hede og 

Mose 

Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning, kørsel Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

Beskrivelse af området 
A) 
Den nordligste del af området indeholder blandt andet § 3 hede på tørbund tilgroet med bl.a. Alm. eg (DBH 
ca. 20-30 cm) og Skov fyr (DBH ca. 13-30 cm). Bundvegetationen domineres af Hedelyng, Revling, Bølget 
bunke, Trind fyrremos (Pleurozium schreberi) og Alm. etagemos (Hylocomium splendes).  
 
B) 
Den sydligste del af området er værdifuld § 3 mose, hvor ca. 2/3 af arealet p.t. står under vand. Området er 
tilgroet med Grå-pil (DBH ca. 5-15 cm) og Dun-birk (DBH ca. 8-23 cm). Mosen indeholder desuden Næb star, 
Alm. star og tre tørvemosser: Almindelig tørvemos (Sphagnum palustre), Brodspids-tørvemos (Sphagnum 
fallax) og Udspærret tørvemos (Sphagnum squarrosum). 
 

 
Foto af det undersøgte område taget mod nord. 

 
Epifytiske mosser 
Der blev fundet 6 epifytiske mosser: Tand-køllemos (Zygodon conoides), Stor låddenhætte (Ulota Phyllantha), 
Smuk furhætte (Orthotrichum pulchellum), Strågul furhætte (Orthotrichum stramineum), Alm. cypresmos 
(Hypnum cupressiforme) og Alm. kortkapsel (Brachythesium rubulum). 
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Tand-køllemos (Zygodon conoides) og Stor låddenhætte (Ulota Phyllantha) er begge arter, der er fundet 
meget få gange i området, men det vurderes, at de er underregistreret. De blev fundet på egetræer i den 
nordlige del af A. 
 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Almindelig tørvemos (Sphagnum palustre), Brodspids-tørvemos (Sphagnum fallax) og 
Udspærret tørvemos (Sphagnum squarrosum) og Tand-køllemos (Zygodon conoides). 
 
Endelig vurdering 
A) 
Heden er tør, men køreplader er nødvendige ved kørsel med maskiner, der kan efterlade blivende kørespor. 
Træerne (Almindelig eg, Dunbirk og Skovfyr) er relativ små, og der findes ikke træer, som er velegnet som 
levested for flagermus. En trærydning er en fordel for naturtypen.  
 
 
 
B) 
Træerne (Grå-pil og Dun-birk) er relativ små, og der findes ikke træer, som er velegnet som levested for 
flagermus. Rydning i moseområde er en fordel for naturtypen. Rydning foretages manuelt, pga. naturtypen, 
arter, og idet der er meget vand i området.  

 
Stor låddenhætte på eg 

 
Smuk furehætte på eg 
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Største fyr i området 

 
Største Dunbirk i området 

 
Almindelig tørvemos fra mosen 

 
Beskårne egetræer i den nordlige del af område A. 
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Område 34 (nord), Hede syd for Vind 
 

Feltkort nr. 37 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Herning Naturtype Fredskov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning pga. luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Værdifuldt hedeområde (Habitatnaturtype 4030) under kraftig tilgroning med især Bjergfyr og Glansbladet hæg. 
Derudover ses spredte Rød- og Hvidgran samt unge egetræer (dbh < 40 cm), Bævreasp (dbh < 30 cm) og Dunbirk (< 10 
cm). Den typiske hedevegetation ses på hele arealet og består af især Hedelyng, Tyttebær og Bølget bunke. Men der 
findes også Katteskæg, Mosebølle, Almindelig star og Pillestar m.m. 
 
A)  
Længst mod sydøst ses et gammelt læhegn med større Sitkagraner med dbh på 10-50 cm).  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Nej 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Typiske hedearter 

 
Endelig vurdering 
Ryd gerne alle træer i området og fjern dem fra området. 
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Område 44, Mose langs Bærkær Bæk 
 

Feltkort nr. 44 Inventør LT+EA Estim. naturtilstand (max/min) lll 

Kommune Holstebro Naturtype Mose Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Rydning, kørsel Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

Beskrivelse af området 
Værdifuld § 3 mose i trykvandsområde med mange epifytiske mosser. Mosen er under trætilgroning med 
især Grå-pil (ca. 95 % af trædækningen) (DBH ca. 5-15 cm). Der er også registreret Dun-birk (DBH ca. 2- 33 
cm) på arealet, og i kanten af det afgrænsede areal står der bl.a. ahorn (DBH ca. 25 – 30 cm), Bøg (DBH op til 
20 cm), Alm. Eg (DBH op til 30 cm.) og Alm. røn (DBH ca. 5 cm).  
 
Der blev desuden registreret Næb-star, Smalbladet kæruld, Frynset tørvemos (Sphagnum fimbriatum), Stor 
engkost (Climacium dendroides), Spids spydmos (Calliergonella cuspidata) og Ulvefod-kransemos 
(Rhytidadelphus loreus). 
 
Epifytiske 
Der blev registreret en del epifytiske mosser og laver. 
 
Mosser:  
Fx Tand-køllemos (Zygodon conoides), Stor låddenhætte (Ulota Phyllantha), Smuk furhætte (Orthotrichum 
pulchellum), Strågul furhætte (Orthotrichum stramineum), Alm. cypresmos (Hypnum cupressiforme) og 
Blågrøn Gaffelløv (Metzgeria fruticulosa). 
 
Laver:  
Fx Farve-Skållav (Parmelia saxatilis), Østlig Skjoldlav (Peltigera ponojensis) og Finger-Bægerlav (Cladonia 
digitata). 
 
Tand-køllemos (Zygodon conoides) og  Stor låddenhætte (Ulota Phyllantha) og flere andre arter er fundet 
meget få gange i området, men det vurderes, at de er underregistreret.  
 

Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: 1 Østlig Skjoldlav (Peltigera ponojensis) 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: 4 
Andre særlige arter: Frynset tørvemos (Sphagnum fimbriatum), Stor engkost (Climacium dendroides) og Spids 

spydmos (Calliergonella cuspidata), Ulvefod-kransemos (Rhytidadelphus loreus) og Tand-køllemos (Zygodon 

conoides). 

 

Endelig vurdering 
Værdifuld § 3 mose. Træerne (Grå-pil og Dun-birk) er relativ små, og der findes ikke træer, som er velegnet 
som levested for flagermus. En trærydning vil være en fordel for den lysåbne mosenatur. En rydning af 
træerne i 1,5-2 meters højde vil være en fordel for flere værdifulde arter, herunder den rødlistet lav. Der kan 
ikke køres i mosen, pga. trykvand, og rydning bør foretages manuelt, pga. naturtypen og arter. 
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Gammel og delvis kollapset Grå-pil 

 
Stor engkost (Climacium dendroides) 

 
Stor låddenhætte (Ulota Phyllantha), Smuk furhætte 
(Orthotrichum pulchellum) i selskab med lysegrønne 
levermos Blågrøn Gaffelløv (Metzgeria fruticulosa). 
 

 
Nederst på en gråpil blev der registreret den 

rødlistede lav Østlig Skjoldlav (Peltigera ponojensis) 
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Ulvefod-kransemos (Rhytidadelphus loreus) 

 
Ulvefod-kransemos (Rhytidadelphus loreus) ved basis 

af Grå-pil. 

 
Den næststørste Dun-birk i området med dbh 

omkring 30 cm. 

 
Den største Dun-birk i området på godt 33 cm i dbh. 
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På tør bund mod grusvejen ses mindre træer af eg, 

bøg og ahorn. 

 
Nederst på en Grå-pil blev der registreret den 

rødlistede lav Østlig Skjoldlav (Peltigera ponojensis). 

Nærbillede fra laboratoriet. 
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Område 16A, Skov syd for Ølgryde Plantage 
 

Feltkort nr. 16a Inventør LT Estim. naturtilstand (max/min) 3-4 

Kommune Herning Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Skoven er en blandskov domineret af Almindelig eg (dbh. ca. 20 cm), og der er et mindre lysåbent område mod nord. 
Der er en værdifuld bundflora inde i skoven, med mange gammelskovsarter, der er bestandsdækkende, hvilket vidner 
om lang skovkontinuitet på arealet. Der blev bl.a. registreret Almindelig eg, Glansbladet hæg, Sitkagran, Almindelig røn, 
Engriflet hvidtjørn, Rødgran, Gyvel, Almindelig hundegræs, Almindelig hvene, Majblomst (stor bestand), Stor konval, 
Skovstjerne, Feber nellikerod, Vild ribs, Brombær, Almindelig gedeblad, Ask, Hassel, Skovsalat, Skov jomfrukapsel, 
Almindelig cypresmos, Pille-star, Singrøn, Ædelgran, Almindelig røn, Blåhat, Musevikke. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: 6 gammelskovsarter:  Majblomst (stor bestand), Stor konval, Skovstjerne, Alm. gedeblad, 
Skovsalat, Pille-star. 
 
Endelig vurdering 
Skoven har en værdifuld bundflora, med mange gammelskovsarter der er bestandsdækkende, hvilket indikerer lang 
skovkontinuitet, på trods af de relative unge træer. En gennemgang af historisk kort og luftfoto indikerer at skoven er 
relativ ung, men på sigt kan den udvikle sig til en værdifuld lille skov. Fældning af træer vurderes ikke at påvirke 
væsentlige nuværende værdier, men stopper udviklingen mod værdifuld skov. Hvis der sker fældning af træer i skoven 
anbefales det at, undersøge om erstatningsskov kan plantes i umiddelbar tilknytning til den eksisterende skov, så 
udviklingen mod værdifuld skov kan fortsætte.  
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Område 35, Ølgryde Plantage 
 

Feltkort nr. 37 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Herning Naturtype Fredskov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning pga. luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Hele området er en gammel intensivt drevet plantage med primært ikke-hjemmehørende nåletræer (især Rødgran), 
men også med større yngre egebevoksninger med diameter i brysthøjde på 5-20 cm. I den nordøstlige del af området 
ses større (Ø < 70 cm) popler (Balsamisk Poppel) i skovkanten med almindelige mos-epifytter. 
 
I området findes også en bevoksning med blandet løv med fx Grå-pil, Almindelig eg, Seljepil og Dunbirk. På skovbunden 
ses især Rødsvingel og Fløjlsgræs, men også typiske skovarter som fx Almindelig mangeløv og Almindelig gedeblad. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Nej 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Der er ingen væsentlig naturværdi på arealet, og en rydning kan foretages uden problemer for det naturlige dyre-og 
planteliv på arealet. 
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Område 36, Hede syd for Hestbjerg 
 

Feltkort nr. 38 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3 

Kommune Herning Naturtype Hede Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Mast og botanik Omfattet af habitatdirektivet  Delvist 

 

 

Beskrivelse af området 
Meget tilgroet hede med især den invasive Bjerg-fyr samt spredte egetræer. Egetræerne er af begrænset dimension 
med en dbh på maksimum 30 cm. Et enkelt egetræ mod nord havde omfattende epifytiske mosser fx køllemos 
(Zygodon sp.) samt en stor dækning af almindelige arter. Det meste er tør hede (Habitattype 4030) med dominans af 
Tyttebær, Hedelyng, Pille-star, Tormentil og Bølgebladet kløvtand (Dicranum polysetum), men der er også fugtige 
partier med Mosebølle, Almindelig star og Blåtop.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Nej 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Køllemos 
Andre særlige arter: Bølgebladet kløvtand (Dicranum polysetum) 

 
Endelig vurdering 
Det anbefales at undgå at placere master i området, så den beskyttede hede ikke reduceres yderligere. 
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Område 17A, Hede på Holstebro Øvelsesterræn, Hestbjerg Bæk 
 

Feltkort nr. 17a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Holstebro Naturtype Skov Omfattet af §3 Ja og nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/luftledning/mast Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
A)  
Det vejledende registrerede hedeområde mod nord, som er kraftigt tilgroet med træer, indeholder stadig typisk 
hedevegetation, som fx Sand-star, Lyngsnerre, Tyttebær og enkelte individer af Majblomst.  
 
B)  
Længst mod syd ses en nærmest gold bevoksning med Gråpil på tør bund. 
 
C) 
Udenfor det vejledende §3 registrerede hedeområde bærer urtevegetationen præg af hedevegetation flere steder 
med fx Bølget bunke, Almindelig engelsød, Almindelig hvene, Skovstjerne og Tyttebær, og i vejkanten forekommer 
desuden den sjældne Djævelsbid. Træerne (Rødgran, Sitkagran, Almindelig eg, Almindelig røn og Skovfyr) er af mindre 
dimension med dbh < 30 cm. Der findes imidlertid en større Almindelig eg med dbh på ca. 55 cm (UTM=471943, 
6240458). Træet indeholder ikke værdifulde epifytter.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Majblomst, Tyttebær og Djævelsbid  
 
Endelig vurdering 

A) Fæld gerne træer men undlad mast. 

 
B) Fæld gerne træer placer evt. en mast hvis det ikke er muligt på nabomark. 

 
        C)    Fæld gerne træer men undlad mast. 

 
En rydning af træer vil være en fordel for vegetationen tilknyttet hedenatur. Det anbefales at friholde området for 
master, men den bedste placering vil være i den sydlige del med den golde pilebevoksning (B), hvor der ikke vurderes 
at ske tab af væsentlig naturværdi.  
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Område 37, Hede og mose på Holstebro Øvelsesterræn, Hestbjerg Bæk 
 

Feltkort nr. 39 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3/4 

Kommune Holstebro Naturtype Mose, Hede Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: Mast og botanik Omfattet af habitatdirektivet  Hede (4030), 

rigkær (7230) 

 
Beskrivelse af området 
A)  
I den sydlige del af området ses en kraftig tilgroning med træer (fx Hvidtjørn, Pil, Birk) og jordbunden er relativ tør.  
 
B)  
I lysninger findes imidlertid en meget værdifuld mosevegetation med fx Hundeviol. 
 
C)  
Sydøst for den sydlige sø findes et område med mere tør bund og med begrænset naturindhold.  Længere mod sydvest 
er jordbunden også relativ tør med dominans af Stor nælde og Grå-pil.  
 
D)  
Mod øst findes et meget værdifuldt hedeområde (Habitattype 4030) med mange individer af den sjældne Almindelige 
mælkeurt (se foto nedenfor) samt en del andre typiske arter som fx Hedelyng og Pille-star.  
 
E)  
I den nordlige del af området er der foretaget omfattende rydning af pilekrat indenfor det sidste år. Her findes der 
flere steder værdifuld rigkærs vegetation (Habitattype 7230) med fx flere arter af Star, Trævlekrone, tørvemos og Maj-
gøgeurt.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Nej 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Maj-gøgeurt 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Almindelig tørvemos (Sphagnum palustre), Trævlekrone og Nyrebladet ranunkel. 

 
Endelig vurdering 
Det anbefales at området friholdes for masteplacering. Hvis det ikke kan lade sig gøre anbefales det, at masten 
opstilles i delområde C, sydvest for den sydlige sø med nem adgang til asfaltvejen mod syd. 
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Område 38, Skov og eng på Holstebro Øvelsesterræn, Hestbjerg Bæk 
 

Feltkort nr. 40 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3/5 

Kommune Holstebro Naturtype Skov/Eng Omfattet af §3 Delvist 

Besigtiget vedrørende: /Rydning/Botanik/Mast Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
A)  
I den sydlige del af området findes værdifuld eng og fugtig bund, som er omfattet af §3 i NBL. Her ses fx Lysesiv, 
Mosebunke, Engkarse, Almindelig Star, Mangeblomstret frytle.  
 
B)  
Resten af området ligger hævet over dette niveau med tør og sur bund. Dette område har været plantage fra før 1992. 
Det betyder at området ikke er omfattet af §3, selvom der findes flere værdifulde områder med typisk hedenatur, med 
fx Hedelyng, Blåbær og Pille-star samt den sjældne Lav skorzoner.  
 
C)  
Der findes spredte egetræer med begrænsede dimensioner (DBH op til 50 cm) På et af disse egetræer findes 
skovindikatorerne Slank stammemos samt Køllemos. Det meste af området består af ikke-hjemmehørende 
nålebevoksninger med begrænset naturværdi.  
 
D) Længst mod nord (”D” på nedenstående luftfoto) ses yngre egebevoksning med dbh 15-30 cm uden væsentligt 
naturindhold. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Køllemos og Slank stammemos 
Andre særlige arter: Lav skorzoner 

 
Endelig vurdering 
A, B) 
Det anbefales at A og B friholdes for masteplaceringer.  
 
C) 
Placering af mast i område C, med ikke-hjemmehørende nåletræer vurderes mest hensigtsmæssigt og tag hensyn til 
hjemmehørende løvtræer. 
 
D) Her kan en mast også placeres med minimale naturomkostninger. 
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Område 18A, Skov vest for Holstebro Øvelsesterræn 
 

Feltkort nr. 18a Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 4 

Kommune Holstebro Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning, luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Begge delområder er nyplantet skov med især Lind, Eg, Lærk og Birk. Træerne er af mindre dimension med dbh < 10 
cm og uden værdifulde epifytter. Urtevegetationen på ”skovbunden” består bl.a. af Almindelig kvik, Ager tidsel, 
Fløjlsgræs, Eng brandbæger, Brombær, Stor nælde og Almindelig hundegræs.  
 
A)  
Mod syd findes der lidt større træer i et ældre læhegn. Dette læhegn består primært af Ahorn, Sitkagran, Skov-elm, 
Båndpil og Hvidtjørn med dbh < 20 cm. Der findes ikke nogen værdifuld skovnatur. 
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering 
Skoven er uden væsentlig naturværdi grundet nylig tilplantning. Rydning af træer ok. 
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Område 39, Mose på Holstebro Øvelsesterræn, Grydeå 
 

Feltkort nr. 41 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 2/4 

Kommune Holstebro Naturtype Skov/Mose/Eng Omfattet af §3 Ja 

Besigtiget vedrørende: /Rydning/Botanik/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Ja 

 
Beskrivelse af området 
A)  
En stor del af området består af et meget værdifuldt mose- og engområde med forekomst af den sjældne plante 
Engblomme og derudover Bukkeblad og tørvemos.  
 
B) Yderst mod vest og øst findes mindre værdifuldt moseområde med højstaudesamfund med fx Almindelig mjødurt og 
Høj sødgræs.  
 
C) Mod nord er området groet til i vedplanter, og især med Grå-pil. 

 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Potentielt levested for Spidssnudet frø  
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Engblomme, Bukkeblad og Tørvemos 

 
Endelig vurdering 
Område A bør friholdes for forstyrrelse, som fx færdsel/kørsel af enhver art. Manuel fjernelse af træopvækst uden 
brug af kørende maskiner kan foretages   
 
Område B er mindre værdifuld og der kan godt foretages forstyrrelse i form af kørsel og rydning men der er våd bund 
og køreplader vil være en god ide. 
 
Den tilgroede del mod nord (C) kan med fordel fældes, og dermed skabe grobund for flere sjældne planter, og områder 
med naturtyper tilknyttet lysåbne moser. Det er imidlertid vigtigt at undlade kørsel i området.  
Fældning af træer og buske kan foregå fra tør bund mod nord. Da der er tale om en stejl skrænt anbefales manuel 
fældning. Det anbefales i øvrigt at fjerne de fældede træer og buske for at undgå eutrofiering og bibeholde uhindret 
vildtgræsning. 
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Område 19A, Holstebro Øvelsesterræn, Grydeå 
 

Feltkort nr. 19a Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 3 

Kommune Holstebro Naturtype Skov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning, luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Et nord-sydgående læhegn er uden væsentlig skovværdi og består primært af Sejlerøn og Almindelig hyld. 
 
Bevoksningen mod vest består primært af Ahorn og Hvidgran i skovbrynet. Længere inde i bevoksningen ses derudover 
den invasive Glansbladet hæg, samt Almindelig røn, Hvidgran og Dunbirk med dbh mindre end 25 cm og uden 
værdifulde epifytter, med undtagelse af Stor Låddenhætte (Ulota Phyllanta) som er sjælden i dele af Danmark. 
På skovbunden ses bl.a. Bredbladet mangeløv, Hindbær, Pille-star, Skovstjerne, Bølget bunke, Almindelig hvene, 
Almindelig gedeblad samt mosserne Almindelig cypresmos, Almindelig kortkapsel og Forskelligbladet vortetand.  
Skovværdierne er relativt begrænsede og en rydning vil være en fordel for hedenaturen, som er i området. 
 
A)  
Mod vest ca. 50 meter fra det nord-sydgående læhegn ses flere ældre egetræer i skovbrynet med dbh på 40-45 cm. 
Disse større egetræer rummer ikke værdifulde epifytter, men har potentiale som flagermustræ. 
 
B)  
Hedeområdet mod øst er tør tilgroet hede, som er delvist ryddet for træopvækst for nylig. Heden indeholder typisk 
hedevegetation, som fx Hedelyng, Bølget bunke og Pille-star.  
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Ingen 
Andre særlige arter: Gammelskovsarterne Almindelig gedeblad, Bølget bunke og Pille-star 

 
Endelig vurdering 
Rydning er ok i hele det undersøgte område. Dog anbefales det at bevare de store egetræer mod nordvest i område A. 
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Område 40, Skov på Holstebro Øvelsesterræn 
 

Feltkort nr. 42 Inventør EA Estim. naturtilstand (max/min) 3/4 

Kommune Holstebro Naturtype Fredskov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Luftledning Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 

 

Beskrivelse af området 
Det meste af området består af nåleplantage med eksotiske nåletræer og med meget begrænset naturindhold.  
 
A) Mod vest ses overgroede vandhuller og grøfter med forekomst af mose- og engvegetation.  Træerne i dette område 
er primært af mindre dimension (Ø < 20 cm). Der findes dog en større trestammet sejlepil i området som rummer 
skovindikatoren Køllemos. Hvis træerne fældes i dette område, kunne der skabeset potentielt levested for Spidssnudet 
frø og Stor vandsalamander.  
  
Artsfakta 
Bilag IV arter: Potentiel lokalitet for Spidssnudet frø og Stor vandsalamander. 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: Køllemos 
Andre særlige arter: Ingen 

 
Endelig vurdering: Rydning af træer og buske vil være en fordel for naturindholdet i området. 
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Område 41, Idomlund Plantage 
 

Feltkort nr. 43 Inventør EA Estim. Naturtilstand (max/min) 3 

Kommune Holstebro Naturtype Fredskov Omfattet af §3 Nej 

Besigtiget vedrørende: Rydning/Udvidelse af 

transformatorstation 

Omfattet af habitatdirektivet  Nej 

 
Beskrivelse af området 
Området er en værdifuld hedeskov, som har været plantage før 1945 og frem til i dag. Det betyder at området ikke er 
beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Skovbunden er tør og sur.  
 
Skoven kan groft opdeles i 4 områder som gennemgås nedenfor: 
 
A) 
Bevoksningen er domineret af mindre egetræer med en dbh på 20-30 cm men også med flere pionertræer som 
Almindelig røn og Dunbirk, der har en dbh < 15 cm. 
 
På skovbunden ses følgende typiske hedeplanter: Bølget bunke, Pille-star, Sand-star, Almindelig engelsød og enkelte 
Hedelyng. Disse karplanter suppleres med typiske hedemosser som Hulbladet fedtmos og Trind fyremos.    
 
B) 
Plantede Alm. eg (Ø 10-20 cm) i rækker med Lærk (Ø max 20 cm) som ammetræer. Skovbunden er mindre varieret end 
A), men med en mere udviklet epifytisk flora med fx Stor låddenhætte (Ulota phyllantha), art af Køllemos (Zygodon sp.) 
og Mat bronzemos (Frulania dilatata). 
 
C) 
Yngre tilplantning med især Bøg og Alm. eg med dbh på 2-10 cm. Her ses også Lærk som ammetræer. På jordbunden 
ses flere steder en veludviklet hedevegetation med fx Blåbær, Revling og Hedelyng. 
 
D) 
En tættere nålebevoksning af især Skov-fyr, Lærk sp. og Sitkagran med dbh på 10-30 cm. Meget af bevoksningen er 
gold med meget begrænset naturindhold. Der findes lysninger med dominans af dværgbuske.   
 
Artsfakta 
Bilag IV arter: Ingen 
Rødlistede arter: Ingen 
Fredede arter: Ingen 
Antal skovindikatorer: 1 
Andre særlige arter: Blåbær, Hedelyng og Revling. 

 
Endelig vurdering 
Skoven består udelukkende af yngre træer med begrænset naturværdi. Det mest optimale, ud fra en rent biologisk 
betragtning, ville være, at fjerne træerne og genetablere hedevegetationen, som ses på de høje målebordsblade.  
Fældning af træer og terrænarbejder vurderes at kunne gennemføres, uden behov for særlige hensyn til naturtyper 
eller arter, da disse ikke forekommer.  
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Rapport til Energinet Eltransmission A/S: 

Bilag 3B 

Beretning for undersøgelser af trækfugle ved 

luftledningskorridor mellem Endrup og Idomlund 

 

 

 

 

Rastende sangsvaner på vintersæd 

 

 

Ravnhøj Consult, maj 2019 
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Indledning og formål 
Energinet Eltransmission A/S har ønsket at få udarbejdet en undersøgelse af forekomsten af trækfuglearter, 

som muligvis vil kunne udgøre en kollisionsrisiko med den planlagte luftledning fra Endrup til Idomlund. Det 

vurderes især at kunne udgøre en risiko for store trækfugle, som ikke er lokalkendte, foruden at vejrforhold 

som tåge vurderes at kunne spille en rolle. 

Energinet bad konsulentfirmaet Ravnhøj Consult om at gennemføre en sådan undersøgelse. 

Undersøgelsen blev udført i perioden fra november 2018 til marts 2019, og omfattede svaner, gæs og 

traner. 

Den indgår i 2019 som en del af beslutningsgrundlaget for den konkrete linjeføring og 

afværgeforanstaltninger.  

 

Valg af lokaliteter, metoder samt undersøgte arter 
Med baggrund i forudgående sonderinger og research samt konsulenternes erfaring fra området blev det 

vurderet, at der kun var to væsentlige rastelokaliteter i projektområdet. Dvs. lokaliteter, hvor især nordiske 

svaner overnatter regelmæssigt. Det er Skjern Å NNV for Tarm og området ved Karlsgårde Sø ved Varde 

Ådal. 

Ved igangsættelsen af undersøgelsen blev der lagt vægt på, at de udvalgte lokaliteter er de steder, som 

svanerne regelmæssigt vender tilbage til, og som således har en fast betydning som overnatningsplads. 

Mere diffuse er derimod de lokaliteter ude i agerlandet, hvor fuglene fouragerer om dagen. Det er marker, 

hvor det er afgrødevalget, som jo skifter fra år til år, som afgør, hvor fuglene kan finde føde, og følgelig 

opholder sig i dagtimerne. 

Som det fremgår af den følgende beskrivelse, har disse steder stor betydning for overnattende svaner over 

flere måneder i vinterhalvåret, mens der kun ses meget få overnattende gæs. De store gåseflokke, som 

dagligt kan søge langt ind i Vestjylland for at søge føde på markerne, overnatter alle på lokaliteter nær den 

jyske vestkyst, f.eks. ved de vestjyske fjorde. 

De arter, som er undersøgt, er følgende: 

Svaner: knopsvane, sangsvane og pibesvane 

Gæs: kortnæbbet gås, sædgås, blisgås, bramgås og grågås. 

Trane. 

Andre store og tunge fugle som f.eks. havørn og hejrer er ikke undersøgt, da de ikke som de ovennævnte 

optræder i store flokke på bestemte lokaliteter, og tilfældige observationer vil ikke give mening i denne 

sammenhæng. Endvidere kan luftledninger teoretisk udgøre en fare for mange arter af nattrækkende fugle. 

Det vurderes dog, at de fleste af disse trækker i over 50 m højde, og dermed over mastehøjde.  

Følgende metode er anvendt: 
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Lokaliteterne blev opsøgt før solopgang for at observere antallet af overnattende gæs og svaner samt 

notere disses adfærd omkring udflyvning fra overnatningsområdet til fourageringsområderne. Herunder 

tidspunkt for udflyvning, flyveretning, reaktioner i f. t. eksisterende luftledninger m.v. Der blev i gennemsnit 

observeret 2-3 timer pr. lokalitet pr. gang. Indenfor denne periode havde stort set alle svaner forladt de 

respektive overnatningspladser. 

Lokaliteterne Karlsgårde Sø og Skjern Å er undersøgt 9 gange i perioden fra november 2018 til marts 2019: 

uge 47, 49 og 51 i 2018. Samt i ugerne 1, 3, 5, 7, 9 og 11 i 2019. 

Udover egne data er www.dofbasen.dk tjekket for evt. supplerende data, ligesom der i nogle tilfælde er 

rettet henvendelse til lokale fuglekiggere og jægere med erfaring og viden på området.. 

 

Generelt om fuglenes adfærd på overnatnings- og rastepladser 
Dette følgende afsnit indeholder generelle erfaringer om fuglenes adfærd m.v., som er baseret på alle 

undersøgte lokaliteter på både strækningen Endrup-Idomlund, som denne rapport har fokus på, og den 

sydlige strækning fra Endrup til grænsen. Lokaliteter som er fra strækningen mellem Endrup og grænsen er 

markeret med et x, da de ikke er direkte relevante for dette projekt. Den sydlige strækning er beskrevet i en 

særskilt rapport. 

Svaner udgør i antal langt den vigtigste artsgruppe ved og nær overnatningspladserne, mens gæs og især 

traner er mere fåtallige, dog varierende fra lokalitet til lokalitet. 

Svaner 
Svaner overnatter typisk i ferskvandsområder tæt på fourageringsområderne i landbrugslandet. Dvs. 

primært i permanente søer samt lavtliggende områder ved vandløb, hvor tilstødende enge oversvømmes i 

vinterhalvåret. 

Svanerne tilbringer natten i søerne, hvor de ligger sovende på vandet, nogle gange på isen. De ankommer i 

smågrupper i mørkningen. Tilsvarende flyver de ud fra overnatningsområdet om morgenen i smågrupper 

på typisk under 10 fugle, sjældent over 20. Tidspunktet for udflyvning er grundlæggende bestemt af 

tidspunkt for solopgang, således at de flyver senest ud, når det er mest mørkt i december-januar, og siden 

tilsvarende tidligere jo lysere det bliver om morgenen hen i februar-marts. 

Udflyvningen af f.eks. 300 svaner i en given sø kan foregå over en periode på op til mere end to timer. Det 

sker således at de første smågrupper, som er familiegrupper eller fugle som sandsynligvis kender/er 

tilknyttet hinanden, flyver ud lidt før eller omkring solopgang, mens de sidste fugle først kommer af sted 1-

2 timer efter solopgang. Nogle smågrupper kan blive liggende endnu længere, på visse lokaliteter måske 

hele dagen, hvis der er føde nok i overnatningsområdet. Det er der dog på de fleste lokaliteter ikke. I denne 

undersøgelse så det ud til, at svanerne fløj tidligere ud i forhold til tidspunkt for solopgang, jo længere hen 

på vinter/tidlig forår vi kom. Dette synes ikke helt logisk, da fuglene i forvejen har ret mange lyse timer til 

fouragering, men kan hænge sammen med behov for ekstra føde/kondition før borttrækket til nordiske 

yngleområder og efterfølgende æglægning. 

http://www.dofbasen.dk/
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Erfaringer fra denne undersøgelse har endvidere vist tegn på, at tæt tåge og frost holder fuglene længere 

på overnatningspladsen. Dvs. at de flyver endnu senere ud, f.eks. når tågen først letter op ad formiddagen. 

På nogle nemt overskuelige lokaliteter kan man, så snart det begynder at lysne, tælle antallet af fugle som 

overnatter. Det gælder f.eks. Bremsbøl Sø ved grænsen til Tyskland (x) og Karlsgårde Sø. Mens man på 

store og mere vanskeligt overskuelige lokaliteter som Skjern Å og Ribe Østerå (x), hvor der i de vidtstrakte 

engområder er mange ”lag” af tagrør, som fuglene kan ligge skjult bag, må tælle dem efterhånden som de 

flyver ud. 

Som nævnt flyver svanerne, og det gælder alle 3 arter, ud fra overnatningsområdet i smågrupper fra to 

fugle til op til en 15-20 stykker. Dette foregår som sagt successivt i løbet af oftest 1-2 timer. I princippet kan 

de flyve i alle retninger, hvilket uden tvivl er bestemt af hvor der findes aktuelle og attraktive fødekilder, 

oftest på dyrket mark. Men vore iagttagelser viser alligevel nogle ret markante mønstre hvad angår 

flyveretning de fleste steder. Dette beskrives nærmere under omtalen af de enkelte lokaliteter.  

Selvom vi ikke har foretaget systematiske undersøgelser af hvor svanerne flyver hen, tyder det på, at de 

fleste svaner kun flyver 5-10 km, nogle dog sikkert op til 20 km. F.eks. blev ved undersøgelsesområdet ved 

Tyvse nordøst for Tønder (x) set, at overnattende fugle fra Kongens Mose i en periode kun fløj 4-5 km til 

fouragering på marker syd for Tyvse. Ved Skjern Å og Ribe (x) blev bortfløjne fugle flere gange genfundet 

rastende 5-7 km fra overnatningsstedet. Nogle få steder blev det set, at nogle svaner kun flyver 500-1000 m 

før de lander på en mark og søger føde. 

Ude i fourageringsområderne er det helt normalt, at fuglene samles i flokke fra helt ned til 4-5 fugle og op 

til mindst 6-700. Sådanne flokke har varierende størrelser i løbet af dagen, da de mange smågrupper, som 

de større flokke er dannet af, flyver til og fra, og således kan benytte flere forskellige fødeområder i løbet af 

dagen.  

Vi har ikke her indsamlet data for hvilke afgrøder fuglene går efter, men det vides at langt de fleste fugle 

søger føde på de intensivt drevne landbrugsjorder, hvor de finder den mest næringsgivende føde i form af 

bl.a. majsstub, vintersæd, græs, stubmark og kartoffelmarker. 

En væsentlig observation i denne undersøgelse er, at svanerne, når de flyver mellem overnatningspladser 

og fourageringsområder, ofte kun flyver 10-25 meter over jorden. I praksis vil det sige, at de ofte ikke flyver 

højere end lige hen over bygninger i to etager og trætoppe. Hvis de skal flyve længere og har medvind, kan 

flyvehøjden være større. 

Gæs: 
I undersøgelsesområderne er gæs primært set i 3 situationer: 

- flokke og mindre grupper af gæs som overnatter sammen med svaner.  

- store flokke, ofte på flere tusinde fugle, er set passere projektområdet i stor højde 

- flokke og mindre grupper som raster og fouragerer i projektområdet. 
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Overnattende gæs. Det er næsten kun tale om grågæs og blisgæs samt ganske få bramgæs. På alle 

undersøgte lokaliteter ses, men ikke helt regelmæssigt, overnattende gæs.  Der er set op til godt 500 

overnattende grågæs i søerne i Tøndermarsken (x) lige i vestkanten af projektområdet, og op til 300 blisgæs 

ved Ribe Østerå (x) som de højeste tal. De øvrige steder er det oftest meget mindre tal. Karakteristisk er at 

alle blisgæssene oftest letter på én gang, typisk før eller lige omkring solopgang, for at flyve ud til 

fouragering på marker. Dvs. oftest før svanerne. Grågæs kan lette i mindre grupper, og flyve til forskellige 

destinationer. Ude i landskabet søger begge disse gåsearter samt kortnæbbet gås og bramgås ofte sammen 

med svaner når de søger føde.  

Overflyvende gæs. Der er set endda meget store flokke komme flyvende fra overnatningspladser ved især 

Vadehavet (x) og ind i landet og passere projektområdet i ” stor højde” som er skønnet til at være over 50 

meters højde. Det sker oftest i en kort, koncentreret periode umiddelbart efter solopgang. Det drejer sig 

mest om kortnæbbet gås og bramgås, som er de mest talrige arter, og som samtidig optræder koncentreret 

i store flokke. Som nævnt er disse flokke set passere i stor højde, og de flyver uden tvivl langt ind i landet 

for at søge på marker. Højeste antal set på én gang er 6.-7.000 fugle omkring Tønder (x). Det er 

karakteristisk, at denne flyveaktivitet især fandt sted i november-december og lidt mindre i januar, hvorpå 

det stilnede af. 

 

Rastende gæs: I de fleste undersøgte områder er det set flokke af rastende gæs. Det kan være gæs, som har 

overnattet i projektområdet eller nær ved, men det kan også være gæs, som kommer fra 

overnatningspladser længere væk. Det sidste gælder især bramgæs. Disse gæs optræder i flokke på max. 5-

600 fugle, typisk noget færre. F.eks. ved den vestlige del af projektområdet ved Sæd (x), som ligger i 

marsken, ses dagligt større og mindre flokke af blisgæs, bramgæs og grågæs, som i dagens løb flytter rundt 

mellem marker i området. 

Flyvehøjde hos gæs: Det er ikke muligt uden specialundersøgelser at måle præcist hvor højt fugle som gæs 

flyver. Det er dog det klare indtryk fra observationer i denne undersøgelse, samt konsulenternes generelle 

erfaring, at gåseflokke som er undervejs mellem overnatningssteder og fourageringssteder flyver i ”stor 

højde”. Hermed skønnes, at de flyver i over 50 meters højde, ofte en del højere. Under start og landing dog 

noget lavere, og det samme kan være tilfældet, hvor gæs flyver kortere afstande mellem forskellige marker 

indenfor et lokalområde. Det er f.eks. typisk i området syd for Tønder (x).   

Traner:  
Der er set få traner passere forbi ved de fleste undersøgte områder.  Kun ved og omkring 

undersøgelsesområdet Tyvse (x) er der optrådt traner i lidt større grupper. 
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Sangsvaner og grågæs på overnatningsplads i meget tidligt morgenlys 

 

Resultater fra de undersøgte områder 
I det følgende gennemgås resultater af indsamlingen af data ved de to udvalgte lokaliteter, Karlsgårde Sø 

og Skjern Å.  

 

Karlsgårde Sø 
Søen er en opstemmet sø, dannet af to vandløb, og ligger lige op til projektområdet på dettes østside. 

Opstemningen af Karlsgårde Sø har givet mulighed for elproduktion på Karlsgårdeværket. Opstemningen 

sikrer en konstant vandstand, og den er således en altid brugbar overnatningsplads for svaner. Dog ikke ved 

udbredt isdække, hvilket dog ikke blev konstateret ved denne undersøgelse.  
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Figur 1 Kort over Karlsgårde med overnatning af svaner og flyveruter ud i landskabet om morgenen.  

 

Svaner 

Der blev først på vintersæsonen i november-december 2018 set op til 1.300 overnattende svaner, fordelt 

på ca. 700 sangsvaner og 600 pibesvaner – samt få knopsvaner. Antal overnattende fugle faldt noget efter 

nytår, hvor højeste antal var 300 svaner d. 1. feb. Sidste dag med iagttagelser var d. 15. feb., hvor der blev 

set 66 sang- og pibesvaner, mens der ingen svaner sås i ugerne 9 og 11. Sang- og pibesvaner er de klart 

dominerende, mens der kun er set få knopsvaner i løbet af sæsonen med 26 stk. d. 1. feb. som det højeste 

antal. 

Opmærksomheden henledes på, at søen i perioder har stor betydning for overnattende nordiske svaner, 

hvor ikke mindst de op til 600 individer af den globalt truede pibesvane er et markant antal (set 6. dec.). Et 

andet højt tal for pibesvaner er 240 stk. d. 17. dec. Det vides ikke hvorfor der ikke sås overnattende svaner 

efter midten af februar, hvor der i de andre undersøgte områder stadig sås en del.  
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Karlsgårde Sø krydses p.t. af to luftledninger, en 60 kV-ledning i vestenden, og en 150 kV i østenden. 

Desuden går der en 150 kV-ledning lige vest for søen fra syd til transformerstationen ved Karlsgårde, og 

videre mod NNØ.  

Ved vore iagttagelser af svanernes udflyvning fra søen om morgenen har vi konstateret, at langt de fleste 

gange fløj fuglene ud i østlige retninger, dvs. både NØ, Ø og SØ. Nogle fugle fløj dog også mod syd og SV. En 

enkelt gang fløj en del mod NV, hvor der sandsynligvis har været en aktuel attraktiv fødekilde. Som andre 

store fugle letter svaner altid mod vinden. Når vinden er i øst har vi set, at de flyver både over og under den 

østlige 150 kV-ledning, når de letter mod vinden i østlig retning. Det samme sker, hvis de letter mod vest, 

hvor de dog først skal vende for at ændre flyveretning mod øst. Ved selve vendingen skubber vestenvinden 

dem op i et lidt højere lag, at de får en større flyvehøjde mod øst, end hvis de letter direkte fra vandet mod 

øst. Da søens overflade ligger højt i terrænet pga. opstemning bag diget, er svaner, som flyver mod vest 

eller nordvest i forvejen i en stor højde, da det vestfor liggende terræn ligger en del lavere. De flyver derfor 

naturligt hen over den vestlige kV-ledning, som går til og fra værket. Hvis kV 400-ledningen placeres som en 

luftledning vest for søen, vil den nok næppe udgøre en større risiko for den flyvende svaner, da de vil flyve 

over. Der tages for forbehold for adfærd i tåget eller stærkt blæsende vejr. 

Selvom op til hundredvis af svaner flyver til og fra søen dagligt i store dele af efterår/vinter, er der ikke set 

tegn på døde svaner, som kunne være kollideret med luftledningerne. Da de i givet fald nok især ville være 

faldet i søen, burde der være en del fjer af finde langs vandkanten, men dette har ikke været tilfældet. 

Det vides ikke præcist hvor svanerne tog ophold efter udflyvning fra søen. 

Gæs 

Søen spiller kun en underordnet rolle som overnatningsplads for gæs. I december sås op til 120 

overnattende grågæs, siden ingen bortset fra en enkelt dag med 5 gæs. Der sås ikke andre gåsearter ved 

selve søen, men d. 15. feb. sås 300 ubestemte gæs flyve over området. 

Traner 

Der er ikke set traner i projektområdet ved Karlsgårde Sø. 

 

Skjern Å 
Projektområdet passerer Skjern Å ved sammenløbet mellem Omme Å og Skjern Å VNV for Tarm. 

I Skjern Å-systemet er der flere sødannelser, som holder vand året rundt. I denne undersøgelsesperiode er 

der konstateret vanddækkede områder, som huser overnattende svaner i området ”Damsø Enge”, som 

ligger umiddelbart vest for projektområdet - samt ved ”Albæk Fælled” inde i selve projektområdet. 

Projektområdet krydses af en eksisterende 150 kV-luftledning. 
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Figur 2 Kort over projektområde ved Skjern Å med indtegnede overnatningspladser for svaner samt flyveruter.  

Svaner 

I optællingsperioden er der i de to nævnte områder tilsammen registreret mellem 727 og 101 svaner. Det 

er langt overvejende sangsvaner, og i modsætning til Karlsgårde Sø er der ved Skjern Å kun set ganske få 

pibesvaner; 12 er det højeste antal på én dag, og de fleste gange er der slet ikke set nogen. Så områdets 

betydning for pibesvaner er lille i forhold til den samlede bestand af pibesvaner. Knopsvaner optrådte 

regelmæssigt med små tal, dog sås ved de sidste tællinger i marts op til 53 knopsvaner. 

Forekomst af sangsvaner var derimod meget regelmæssig, og der lå frem til og med februar altid mindst 

200 overnattende sangsvaner i området. I marts faldt antallet af overnattende fugle – som andre steder - i 

takt med at forårstrækket gik i gang. Det gennemsnitlige antal svaner lå på 298 pr. tælling. 

Ved langt de fleste tællinger fløj svaner fra overnatningslokaliteter mod øst eller nordøst, enkelte gange fløj 

mindre antal mod syd og vest. Men hovedtendensen er klart, at der sker en bevægelse fra Damsø Enge og 

Albæk Fælled i østlige og nordøstlige retninger, hvor fuglene søger til deres fourageringspladser. En stor del 

af svanerne lander dog til rast og fouragering indenfor projektområdets afgræsning eller lidt udenfor. Det 

viste især at være tilfældet i et område mellem Lundenæs Skov og Kjelstrup, hvor der ofte rastede op til et 
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par hundrede, især i midvinteren, januar. Højeste antal var ca. 470 rastende d. 15.1. Det skal nævnes, at 

nogle af de rastende og fouragerende svaner, som kan træffes i projektområdet eller tæt ved dette i 

dagtimerne, også kan komme tilflyvende fra andre rastepladser mod øst eller vest i det store Skjern Å- 

system. 

Som nævnt i de generelle afsnit ovenfor, er svanernes fourageringssteder ofte af midlertidig karakter -  alt 

efter hvor der er aktuelt er noget at spise. 

Der er ikke udført systematiske eftersøgninger af døde fugle som følge af kollision med den nuværende 

ledning. En lokal bosiddende, Kristian Pedersen (Stoustrup Engvej 4) har dog gjort følgende iagttagelser i 

vinteren november 2018 til marts 2019, og viderebragt disse til konsulenterne: 

Ved Albæk er der fundet to svaner den 21/11 og to den 24/1.  

Ved Omme Å er der fundet 1 sangsvane 3/11 (morgenjagt), 1 sangsvane 8/12, 1 sangsvane 20/1 (let diset), 

2 sangsvaner 31/1, 1 knopsvane 18/3 (kuling) og 2 knopsvaner 25/1  (ungfugle, fint vejr fløj i højspænding 

imod morgensol). 

Perioden november 2018 til marts 2019 er den vinter hvor Kristian Pedersen har fundet færrest 

kollisionsdræbte svaner i mange år. For flere år siden har Kristian Pedersen i tåget vejr sågar registreret 

mindst 30 fugle dræbt af luftledningerne på ét døgn. Det fundne antal fugle vil være en underestimering af 

det faktiske antal, da bl.a. ræven er hurtig til at fjerne døde fugle.  

Gæs 

Der er konstateret to arter af overnattende gæs i projektområdet samt det tilknyttede Damsø Enge, grågås 

og blisgås.  

Der har generelt overnattet et relativt lille antal grågæs på mellem 20 og 90 fugle, en enkelt gang 117. 

Blisgæs blev først set overnattende i februar, hvor der sås 115 og 265 ved de to tællinger i ugerne 7 og 9. I 

den øvrige del af perioden sås ingen blisgæs. 

M.h.t. rastende gæs i projektområdet er der set en del mindre flokke, hvoraf de fleste er kommet flyvende 

til ude fra Ringkøbing Fjord-området. Ved to lejligheder i januar er der set hhv. 550 og 380 kortnæbbet gås, 

og et par gange nogle ganske få bramgæs, blisgæs og canadagæs.  

Traner 

Der er ikke set traner i projektområdet ved Skjern Å. 

 

Lokaliteternes betydning for de nationale bestande af gulnæbbede 

svaner  
Vi har sammenlignet de af os fundne data for antal ”gulnæbbede svaner” (pibe- og sangsvaner tilsammen) i 

de undersøgte områder med landsbestanden for bl.a. at få et indtryk af lokaliteternes relative betydning på 

nationalt plan. ”Landsbestanden” skal i den sammenhæng forstås som den optalte vinterforekomst af 
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svaner ved ”midvinter”, som foregår hvert år midt i januar – og som koordineres og indsamles af Århus 

Universitet. Desuden gennemføres hvert andet år en særlig pibesvanetælling i november. Her deltager en 

lang række professionelle og frivillige i optællinger over hele landet. Man kan dog slet ikke gå ud fra, at alle 

reelt forekommende svaner er talt. De officielle tal er derfor at betragte som minimumstal. Der foreligger 

ikke offentliggjorte data efter 2017, så vi anvender i det følgende de officielle tal fra årene 2010-15 med 

gennemsnitstal pr. år samt 2016. Det bemærkes, at der er udbredt enighed om at bestanden af sangsvane 

stiger år for år, så 3 år gamle tal hurtigt kan blive uaktuelle. 

Ved vore tællinger har vi ikke altid kunnet adskille arternes talmæssige fordeling pga. afstand, tåge og dis 

etc. I disse tilfælde er der tale om samlede tal for begge arter tilsammen. 

Pibesvane 
Her skal først nævnes den faktor, at pibesvanerne normalt topper i antal i Danmark ved hhv. efterårs- og 

forårstræk, som er nov.-dec. samt marts. Billedet kan dog variere en del fra år til år, bl.a. grundet vejret. 

Dvs. at den årlige landsoptælling af gulnæbbede svaner i januar generelt ikke foregår på et optimalt 

tidspunkt for pibesvanen. Men hvert andet år laves en særskilt national pibesvaneoptælling i november, 

hvor seneste offentligt gjorte tal er fra 2015. Her blev der talt 1.343 pibesvaner. Vi har ingen særskilte tal 

for pibesvane i vores undersøgelse for november 2018 (da vi ikke kunne skelne mellem pibesvane og 

sangsvane), men fra december 2018, hvor der d. 6. dec. blev optalt 600 fugle og d. 17. dec. 260 fugle ved 

Karlsgårde (ved Skjern Å max. 13 eks. i december 2018). Sammenligner vi med vore tællinger fra øvrige 

projektområder, tyder det på, at trækket af pibesvaner i efteråret 2018 toppede i denne periode, dvs. 

primo/medio december. Så med forbehold for den usikkerhed der ligger i, at seneste nationale tal fra 

efterårstrækket er fra 2015, og vore data fra 2018, har vi med op til 600 fugle ved Karlsgårde en betydning, 

som kunne ligge på en andel af landsbestanden på 45 %.  

Ved januartællingerne for årene 2010-15 fandt man i gennemsnit for hele landet i alt 678 pibesvaner i 

januar, men i 2016 dog hele 1.527. Det vurderes dog, at januar i de fleste år er den periode på vinteren, 

hvor der opholder sig færrest pibesvaner i Danmark, men det kan ikke underbygges med systematiske data. 

Vore tal for uge 3 i januar 2019 var 14 eks. ved Skjern Å (ca. 2 % af landsbestanden for januar, 2010-15), 

mens vi ikke har særskilte tal fra Karlsgårde i januar 2019). Men forbehold for ovennævnte usikkerheder, 

hvor man sætter tal fra forskellige år op mod hinanden, vurderer vi samlet set, at Karlsgårde Sø med op til 

600 pibesvaner i undersøgelsesperioden har haft en ”væsentlig betydning” for arten. 

Sangsvane  
Denne art har en mere stabil vinterforekomst end pibesvane, og den er langt mere talrig. I årene 2010-15 lå 

det gennemsnitlige tal for hele landet på i alt 43.881 eks., mens der i 2016 sås hele 63.824. Dvs. ligesom hos 

pibesvane et langt højere tal i 2016 end i årene forud, hvilket både kan skyldes vejrmæssige forhold og/eller 

mere grundige tællinger. Vore tal for januar 2019 er kun til dels opdelt i de to arter, da dette ikke altid lader 

sig gøre i praksis ude på lokaliteterne pga. afstand m.m. Ved Skjern Å sås i uge 3 521 sangsvaner (0,8 % 

landsbestanden 2010-15). Ved Karlsgårde var søen af ukendte årsager tom for svaner ved besøget i uge 3 

(12.1.), mens der i uge 1 og 5 sås hhv. 170 og 300 eks. af begge arter tilsammen. 

Lægger vi de gennemsnitlige landstal for 2010-15 for begge arter sammen (44.559) og relaterer til vore data 

fra Karlsgårde for hhv. uge 1 og 5 fås hhv. 0,4 % og 0,7 %. 
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Konklusioner 
Efter den udførte undersøgelse i perioden november 2018 til marts 2019 har vi konstateret følgende: 

• Både Karlsgårde Sø og Skjern Å spiller en stor rolle som overnatningsplads for især de nordiske 

svanearter, primært sangsvane og i mindre grad for pibesvane. Der er konstateret op til 1.300 

svaner på én gang i Karlsgårde Sø og op til 730 svaner ved Skjern Å (alle arter tilsammen).  

• Karlsgårde Sø havde ved undersøgelsen en langt større andel af pibesvaner end ved Skjern Å, idet 

der i december blev set op til 600 pibesvaner ved Karlsgårde, mens max. tal for pibesvaner ved 

Skjern Å kun var 12 fugle.  

• Ved sammenligning med de seneste officielle bestandstal for gulnæbbede svaner på landsplan fås 

ved midvintertællinger i januar en værdi (andel af landsbestand) på 2 % af pibesvaner og 0,8 % af 

sangsvaner ved Skjern Å. For Karlsgårde Sø foreligger ikke særskilte januar-data for arterne ved 

Karlsgårde, da vi ikke kunne skelne mellem de to arter. Men i december 2018 er der talt op til 600 

pibesvaner ved Karlsgårde, hvilket må betyde, at man alle omstændigheder må betegne lokaliteten 

som af ”væsentlig betydning” for arten.  

• Mens svanerne ved Karlsgårde Sø efter overnatning flyver ud af projektområdet, opholder en del 

svaner fra Skjern Å sig i dagtimerne indenfor eller tæt på projektområdet. I antal på oftest et par 

hundrede, nogle gange flere. 

• Ved både Karlsgårde Sø og Skjern Å sker der i langt overvejende grad en udflyvning til 

fourageringsområder i østlige retninger, hvilket ses illustreret på kortene. 

• Svaner flyver oftest i ret lav højde gennem landskabet ved de daglige flyvninger mellem 

overnatningspladser i søerne og til fouragering på marker i omegnen. Vi har teknisk set ikke kunnet 

måle den præcise flyvehøjde, men ved at se på, at svaneflokke som oftest kun passerede lige hen 

over træer, to-etages huse samt ladebygninger, kunne man i rimelig grad måle flyvehøjden til kun 

10-25 m. I tilfælde hvor svanerne havde en frisk vestenvind i ryggen, kom de ofte noget højere op. 

Dette svarer groft sagt til den højde som de nye luftledninger kommer til at hænge i. 

• For gæs spiller begge områder kun en lille rolle. Kun få grågæs og blisgæs overnatter i området ved 

Skjern Å, og tilsvarende få ses fouragerende. Dog sås ved to tællinger flere hundrede kortnæbbet 

gås. Ved Karlsgårde Sø sås kun et par gange få overnattende grågæs.  

• Ser man vedr. gæs bort fra situationer som start og landing samt ved kortere flyvninger mellem de 

enkelte fourageringsområder indenfor f.eks. nogle nærliggende marker, har vi konstateret, at 

gæssene i deres daglige flyvninger flyver i en skønnet ”stor højde”, hvilket vi her definerer som over 

50 meters højde. Dette er højere end den højde som de nye luftledninger kommer til at hænge i.  

• Vi vurderer, at hvis den nye luftledning placeres vest for Karlsgårde Sø vil terrænforskellen mellem 

søen (højt) og den jord masten placeres på (lavt) betyde, at svanernes flyvehøjde ved krydsningen 

af ledningen vil være højere over terræn end ved de generelle observationer Og svaner lettere kan 

passere over 
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• Det anbefales, at man overvejer afværgeforanstaltninger i de tilfælde, hvor de lavtflyvende svaner 

kan risikere at kollidere med luftledninger således som det ved denne undersøgelse er konstateret 

ved Skjern Å - dog i begrænset omfang – samt andre steder i landet. 
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Kilder: 

Udførte undersøgelser i nævnte projektområder november 2018 – marts 2019 

www.dofbasen.dk 

http://novana.au.dk/fugle/traekfugle/traekfuglearter/pibesvane/ 

http://novana.au.dk/fugle/traekfugle/traekfuglearter/sangsvane/ 

https://dce2.au.dk/pub/SR210.pdf 
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1. Introduktion 
Som led i planlægning og forundersøgelser i tilknytning til opsætning af en ny 400 kV el-mastelinje 

fra stationen i Endrup nord for Bramming til stationen i Idomlund vest for Holstebro, har Energinet 

bedt konsulentfirmaet Ravnhøj Consult om at lave en kortlægning og indledende vurdering af evt. 

konsekvenser for fuglelivet. Denne undersøgelse er således udført af Ravnhøj Consult ved 

konsulenterne Ole Amstrup og Jesper Tofft i 2017-18. Omfang og indhold af undersøgelsen er aftalt 

med Energinet. 

 

Materialet i denne rapport skal indgå som baggrundsmateriale til den miljøkonsekvensrapport, som 

Energinet skal udarbejde til miljømyndighederne. 

 

I et ca. 100 km langt og ca. 500-2500 meter bredt bælte, nedenfor kaldet tracé, er særlige 

fugleområder lokaliseret, og fuglelivet undersøgt for på denne baggrund at kunne give en vurdering 

af evt. påvirkninger på fuglelivet som følge af projektet. Den konkrete feltundersøgelse omfatter kun 

ynglefugle, dvs. fugle, som i det meste af sommeren opholder sig fast i de pågældende områder; 

nogle få arter dog året rundt. Kun ynglefuglearter omfatte af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet samt 

den danske rødliste er undersøgt.  

 

Det skal nævnes, at der på hele strækningen fra Karlsgårde til Idomlund i forvejen er en eksisterende 

el-mastelinje i tracéet, som de fundne fugleforekomster lever sammen med. Denne skal udskiftes 

med anden og større mastetype. Kun på strækningen fra Endrup til lidt syd for Karlsgårde er der ikke 

nogen luftledning i forvejen.  

 

Denne rapport beskriver først (afsnit 2) metode til lokalisering og udvælgelse af de undersøgte 

områder, oversigt over undersøgte arter, lodsejerkontakt samt selve feltundersøgelsen. Dernæst 

følger et afsnit (3) med beskrivelser af tracéet og de undersøgte del-områder samt de fundne 

fuglearter. Desuden en lokalisering af vigtige botaniske lokaliteter, som kan have betydning for 

præcis placering af de enkelte master, som dog først sker i fasen efter VVM-tilladelse af givet. I afsnit 

4 gives en vurdering af mulige påvirkninger på fuglelivet. Kortene som er sat ind i rapporten er lavet 

af Energinet.  
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2. Metode 
 

2.1 Forberedelse af undersøgelsen 

 

2.1.1 Screeningsproces med lokalisering af potentielle lokaliteter og udvælgelse af områder til 

senere undersøgelse 

Denne proces blev indledt med en kortgennemgang af naturområder indenfor det skitserede tracé. Her 

blev der lagt vægt på større skove, Natura 2000-områder samt større naturområder beskyttet af 

naturbeskyttelsesloven – eller områder med en koncentration af sådanne arealer indenfor et lokalområde. 

Disse blev så lokaliseret, og der blev efter behov søgt efter supplerende oplysninger i opslagsværker, på 

internettet (især dofbasen.dk) samt ved direkte henvendelse til personer med særligt lokalkendskab. 

Herved blev 22 potentielle lokaliteter udvalgt som et foreløbigt arbejdsgrundlag. Disse blev besøgt 

kortvarigt i februar-marts 2017 med udblik fra veje og stier for at vurdere, om nogle af de fuglearter som 

skulle undersøges, med en vis sandsynlighed kunne forekomme i de pågældende områder. Denne 

vurdering var baseret på konsulenternes mangeårige erfaring med de pågældende arter og lokalkendskab i 

øvrigt. De korte besøg i vinterperioden som led i screeningsprocessen blev gennemført d. 20.-21. februar 

samt d. 1. marts 2017. 

Ved denne screening blev 11 af de 22 lokaliteter/områder udvalgt til en nærmere undersøgelse i 

yngletiden. Denne udvælgelse blev foretaget i samråd med Energinet. 

Disse 11 lokaliteter blev undersøgt 2-3 gange hver i yngletiden i 2018. De er nævnt her fra syd mod nord, og 

er nærmere beskrevet i afsnit 3: 

• Nr. 1. Roust Mose  

• Nr. 2 Skov, enge og vandløb ved Karlsgårde  

• Nr. 3 Bjerremose Kær, Horne    

• Nr. 4 Hedemoser m.v. ved Ølgod Golfbane 

• Nr. 5 Stovstrup Hede m.v. 

• Nr. 6 Skov – og moseområde mellem Torhuse og Nygård NV for Videbæk 

• Nr. 7 Sandbæk Plantage, kun østlige del  

• Nr. 8 Hede ved Askov Mark  

• Nr. 9 Præstbjerg Hede  

• Nr. 10 Lille hedeområde ved Vingtoft SØ for Vind 

• Nr. 11 Militære øvelsesterræner ved Holstebro Kaserne og vandløb (Gryde Å m.m.) vest herfor 

 

2.1.2 Kontakt til lodsejere 

Konsulenterne skal følge almenhedens adgangsret til private arealer. Disse måtte derfor ikke færdes 

udenfor veje og stier, og om natten, på private arealer uden en særlig målrettet skriftlig information.  To 
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uger før feltarbejdets begyndelse blev alle lodsejere i de udvalgte områder orienteret pr. brev fra 

Energinet, som orienterede om kommende besøg udenfor veje og stier. 

Dette afstedkom få henvendelser, hvor konsulenterne blev bedt om at kontakte lodsejere forud for besøg 

samt ved evt. faglige spørgsmål.  

Ved undersøgelsen i terrænet blev der lagt informationsseddel i bilvinduet, foruden at konsulenterne 

havde skriftlig dokumentation på sig, som kunne vises til lodsejere og andre man måtte møde i terrænet. 

På en del lokaliteter kom konsulenterne i snak med folk, vi mødte. 

Ved adgang til de militære arealer under Holstebro Kaserne gjaldt særlige forhold.  Konsulenterne en 

kontaktperson hos forsvaret, som kunne give adgangstilladelse på bestemte dage. 

 

Figur 1 Fra det militære øvelsesområde ved Holstebro, ynglested for hedelærke og natravn 

2.1.3 Indhentning af eksisterende data 

Konsulenterne søgte, som ovenfor nævnt, efter supplerende data hos især www.dofbasen.dk, herunder 

yngleobservationer i tilknytning til den aktuelle landsdækkende atlas-undersøgelse af ynglefugle. Desuden 

blev der rettet direkte henvendelser til lokale ornitologer etc., som havde særligt kendskab til de 

pågældende områder. Dette skete både som et led i forberedelserne samt løbende henover sommeren. 

Det bemærkes, at konsulenterne ikke har søgt efter og studeret evt. undersøgelser fra Danmark eller 

udlandet om el-masters påvirkning af fugle. 

 

http://www.dofbasen.dk/
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2.2 Gennemførelsen af undersøgelsen 

2.2.1. Tidspunkt for feltundersøgelsen  

Feltundersøgelsen i 2018, hvor de udvalgte områder blev gennemgået for at registrere de relevante 

fuglearter, blev i hovedsagen foretaget i to runder i dagtimerne med to besøg pr. lokalitet, ét i maj og ét 

besøg midt på sommeren i juli.  Mere præcist blev den første runde udført i perioden fra d. 4. maj til d. 1. 

juni, og anden runde fra d. 3. juli til d. 17. juli. 

Der blev endvidere indlagt natlytning efter især natravn på 4 lokaliteter, og de blev besøgt d. 29.maj og d. 

1. juni. 

De umiddelbart vigtigste botaniske lokaliteter blev lokaliseret samtidig med fugleundersøgelsen ved 

besigtigelse i terrænet i de perioder, som er anført ovenfor. En ekstra kortlægning af de botaniske 

lokaliteter fandt sted d. 10. august 2018. 

2.2.2. Undersøgte fuglearter (EU-arter, dansk rødliste) 

Kun truede eller fåtallige/sjældne arter, dvs. arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og den danske 

rødliste, blev specifikt eftersøgt.  Blandt disse blev der på baggrund af lokalkendskab opstillet en liste over 

de arter, som kunne forventes at forekomme på lokaliteter i tracéet. Disse arter, som vi har kaldt ”mål-

arter”, fremgår af listen nedenfor, og der blev således ved gennemgangen af de enkelte lokaliteter lagt 

fokus på at søge efter netop mål-arterne.  For arter på fuglebeskyttelsesdirektivet er anført ”EU”. For de 

rødlistede arter er det tilføjet hvilken kategori de er rødlistet i, NT (næsten truet), VU (sårbar), EN (moderat 

truet), CR (kritisk truet) og endelig RE (forsvundet). Som det fremgår, er flere arter på begge lister. 

Plettet rørvagtel (EU + rødliste: NT): Meget sjælden og stærkt svingende i bestand fra år til år. Visse år ses 

en ”invasionsagtig” optræden. Forekommer især ved sumpede ådale. 

Hvepsevåge (EU): Sjælden ynglefugl, meget begrænset forekomst i Vestjylland, da den foretrækker skove 

længere inde i landet.    

Stor tornskade (rødliste: EN): Meget sjælden ynglefugl, der i Danmark kun forekommer i hedeområder i 

Midt- og Vestjylland. 

Rød glente (EU + rødliste: VU): Meget sjælden ynglefugl, som dog i disse år breder sig mod vest i Jylland, og 

således ses stadig oftere i Vestjylland, især i de sydlige dele.   

Slørugle (rødliste: NT): Fåtallig, men ret udbredt ynglefugl i Vestjylland, hvor den er ved at generobre 

områder, hvorfra den forsvandt pga. de strenge vintre i 2009-13.    

Vendehals (Rødliste: EN): Sjælden art, som er tilknyttet heder med spredt trævækst.   

Hedehøg (EU + rødliste: EN): Sjælden ynglefugl, som har næsten hele sin landsbestand i Sønderjylland samt 

Vestjylland syd for Varde Å. Tilknyttet det åbne agerland samt enge og heder.   

Blåhals (EU): Ret almindelig og udbredt ynglefugl i marsken, ådale og moser i Vestjylland, hyppigst syd for 

Varde Å. 
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Engsnarre (EU + rødliste: NT) : Sjælden ynglefugl med stærkt svingende bestand, der tilsyneladende går i 

bølger således, at 2-4 år med ret mange forekomster kan efterfølges af år med få forekomster.  

Fyrremejse (LC, tidligere på rødliste): Ret almindelig ynglefugl i det vestlige Sønderjylland, mere tynde 

bestande jo længere man kommer op i Vestjylland, ret sjælden nord for Skjern Å. Tilknyttet krat, skove og 

plantager på mager bund. 

Stor regnspove (EU + rødliste: NT): Fåtallig ynglefugl i Vestjylland, hvor den især er tilknyttet klitheder på 

vadehavsøerne og i klitzonen fra Blåvand og nordpå.   

Sortstrubet bynkefugl (rødliste: NT): Fåtallig ynglefugl, som dog alligevel træffes ret udbredt på heder, 

lysninger i plantager, klitterræner og overdrev. 

Stor hornugle (EU + rødliste: NT): Sjælden ynglfugl, som kan træffes i meget forskellige slags 

landskabstyper. Ses i Vestjylland bl.a. i tilknytning til lysåbne plantager og grusgrave.   

Turteldue (rødliste: NT): Ret sjælden ynglefugl med flest forekomster i Sønderjylland, dog ikke ude i 

nærheden af kystzonen. Endvidere findes en mindre forekomst i skove øst for Varde. Mest tilknyttet yngre 

nåleskov. 

Natravn (EU): Generelt fåtallig, men alligevel en udbredt ynglefugl i klitplantager og andre nåleskov på 

mager bund med lysninger.     

Trane (EU): Fåtallig, men efterhånden udbredt ynglefugl tilknyttet især hedemoser, men i stigende grad 

også typer af vådområder som rørskove og mindre moser i agerlandet. 

Isfugl (EU): Ret sjælden ynglefugl tilknyttet å-systemer, hvor den især holder til på strækninger med 

skrænter og bevoksninger af træer og buske langs åen.     

Rødrygget tornskade (EU): Generelt fåtallig, men alligevel udbredt ynglefugl tilknyttet åbne, heder, moser 

og overdrev med spredt buskvegetation samt lysninger i plantager på mager bund. I Vestjylland fra omkring 

Varde Å og sydpå, er den mest hyppig i indlandet, mens den i Vestjylland fra Varde Å og nordpå er sjælden i 

indlandet, og her mest forekommende i kystzonen, bl.a. klitlavninger. 

Sortspætte (EU): Ikke kendt som sikker ynglefugl i Vestjylland, men der ses fugle i området, og ynglefund 

kan være overset.    

Hedelærke (EU + Rødliste: NT): Fåtallig ynglefugl som mest er tilknyttet større plantageområder på mager 

bund med store lysninger. Findes dog også i områder med sandede marker og spredte større træer, i 

juletræskulturer m.v. 

2.2.3. Feltundersøgelsen, metodik i felten 

Feltundersøgelsen blev så vidt muligt foretaget på optimale tidspunkter i forhold til tidspunkt på sæsonen 

og tidspunkt på døgnet - samt vejret i forhold til registreringschancer for mål-arterne, jf. afsnit 2.2.2. 

Konsulenterne bevægede sig rundt i terrænet på de undersøgte lokaliteter, men holdt sig så vidt muligt på 

veje og stier. Hvor der i privatejede områder kunne være bukkejagt, blev lokaliteterne først besøgt efter kl. 
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9 om formiddagen for ikke at genere evt. bukkejægere. Kun hvor det var nødvendigt for at undersøge 

områderne ordentligt, blev arealer udenfor veje og stier betrådt.  

På de enkelte lokaliteter blev der især observeret på del-arealer, hvor man ud fra generel erfaring samt de 

lokale vegetations- og landskabsforhold med størst sandsynlighed kunne vente at træffe en eller flere mål-

arter. 

I nogle områder var der planlagt ekstra natlytning efter visse mål-arter som rørdrum, plettet rørvagtel og 

især natravn. Disse arter er enten udelukkende eller overvejende aktive i nattetimerne, og besøgene blev 

således tilrettelagt efter den størst mulige registreringschance, dvs. fra ca. en time efter solnedgang. 

Samtidigt må det ikke blæse for meget, da det forringer muligheden for at høre de pågældende arters 

stemmer. Denne målrettede lytning blev udelukkende udført fra offentlig vej. Dette gav resultater 3 steder.  

Ved hvert besøg på en lokalitet blev fundne mål-arter noteret. 

 

2.2.4. Forbehold for resultater iht. vejrforhold, tidspunkter for undersøgelsen etc., herunder 

vurdering af disse faktorers indvirkning på resultaterne 

Med kun to, nogle steder tre, besøg pr. lokalitet, kan man ikke forvente at registrere alle arter i et givet 

område, herunder mål-arterne.  Der må således tages nogle forbehold overfor registreringen af mål-

arterne. 

I en sådan undersøgelse er det ikke praktisk muligt at vælge det optimale tidspunkt og det optimale vejr for 

alle lokaliteternes og alle arternes vedkommende. De fleste dagaktive arter er f.eks. mest aktive fra 

morgenstunden til op ad formiddagen, hvorefter der indtræffer en periode fra midt på dagen til midt på 

eftermiddagen med generelt lavere aktivitet. I praksis er det således ikke muligt, at være på rette tid og 

sted i alle tilfælde. Desuden spiller også vejret en rolle. I kraftig blæst er fuglestemmer sværere at høre, og 

småfugle gemmer sig mere i vegetationen, ligesom regn betyder en lavere aktivitet blandt fuglene. 

Imidlertid har netop den varme sommer i 2018 betydet relativt gode registreringschancer – om end der 

også har været blæsende dage, og tidspunkter på dagen, hvor varmen har fået fuglene til at gå i skjul. 

Større betydning har dog nok det forhold, at de forskellige arter registres bedst på forskellige tidspunkter 

på sæsonen i forhold til de enkelte arters ynglecyklus. 

Således registreres mål-arterne blåhals, fyrremejse, trane, rørhøg, rød glente og sortspætte bedst i det 

tidlige forår, og netop denne undersøgelse blev først igangsat fra d. 1. maj. Vendehalsen er et andet 

eksempel på en art som næsten udelukkende er aktiv i de første 2-3 uger af maj, hvor den synger. Ellers 

lever den skjult.  

En række mål-arter er eftersøgt, men ikke fundet. Et særligt forhold gør sig gældende for slørugle (rødliste), 

da den om dagen kun opholder sig i bygninger som stalde og lader, og den er ikke eftersøgt sådanne steder. 

Så reelt kan vi ikke sige, at sløruglen er eftersøgt systematisk. Det ville kræve en ganske omfattende 

specialundersøgelse, hvor alle gårde skulle besøges, hvilket ikke er realistisk i denne sammenhæng. 
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Det vurderes derfor, at især småfuglearterne blåhals og fyrremejse samt slørugle er underrepræsenteret i 

resultaterne i forhold til den reelle forekomst. De fleste af de øvrige arter kan registreres løbende hen over 

sæsonen, men naturligvis kan arter undgå registrering ved kun to besøg pr. lokalitet, da også held og 

tilfældigheder spiller ind, når man registrerer ynglefugle. 
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3. Eksisterende viden 

3.1 Generelt om undersøgelsesområdet, det udpegede tracé 
Det undersøgte tracé er ca. 100 km langt på strækningen fra transformatorstationen i Endrup nord for 

Bramming til den tilsvarende ved Idomlund vest for Holstebro. Tracéet er fra ca. 500 m til ca. 2500 m bredt, 

varierende i forhold til bl.a. naturområder, byer og anden infrastruktur. 

Langs det meste af strækningen syd for Skjern Å løber tracéet gennem ret flade eller let bølgende moræne- 

landskaber med lave bakkeøer fra næstsidste istid. Dog er der ved Ølgod ret høje bakker på op til 64 m over 

havet. Fra Skjern Å og nordpå til egnen omkring Videbæk er der fortsat ret fladt, mens der herfra og til 

Idomlund er tale om et ret kuperet landskab med bakker i 60-80 m højde, og endog op til 93 m ved 

Præstbjerg Hede. Det meste af strækningen løber gennem almindelige landbrugsområder med spredte 

gårde og anden bebyggelse, men i hovedsagen udenom byer og landsbyer. Det krydser undervejs en række 

naturområder.  

Her følger en kort beskrivelse af tracéets forløb med fokus på, hvor det møder væsentlige naturområder, 

som er inddraget i denne undersøgelse, så man kan danne sig et overblik. Der henvises her til det 

tilhørende kortmateriale. Alle understregede områder/lokaliteter herunder beskrives enkeltvis i afsnit 3.2. 

Fra Endrup i syd løber tracéet i en nordvestlig retning mellem landsbyerne Roust og Årre. Her berører det 

store dele af det vigtige naturområde Roust Mose. Sydvest for Næsbjerg møder/krydser tracéet to nord-

sydgående 132-150 KV luftledninger. Lidt nord herfor møder tracéet det næste væsentlige naturområde 

umiddelbart vest om Karlsgårde Sø med Nørbæk Plantage og Varde Å. Det fortsætter vest om Sig, og 

forløber næsten direkte nord og vest om Tistrup og Ølgod. På strækningen syd for Ølgod møder tracéet 

naturområdet Bjerremose Kær, og lige vest for Ølgod naturområdet i tilknytning til Ølgod Golfbane. Fra  

Ølgod møder tracéet, som her er smalt, ikke væsentlige naturområder før Stovstrup Hede vest for Tarm og 

umiddelbart syd for Skjern Ådal, som også er et væsentligt område.  

Tracéet er her igen bredt og krydser Skjern Å omkring Lundenæs. Fra dette område og helt op omkring 

Videbæk er der ikke fundet væsentlige naturområder. Ved Torhuse og Nygård NV for Videbæk ligger et lille 

naturområde, hvorfra der er et stykke vej til Sandbæk Plantage med moser og egekrat, som ligger øst for 

Spjald. Øst for Ørnhøj mødet tracéet området Askov Mark, som omfatter skov, overdrev og hede. 

Umiddelbart nord for Askov Mark går tracéet øst om den ret store Præstbjerg Hede, men tværs gennem 

det vigtige natur- og rekreationsområde Præstbjerg Hede med lyngbakker og vandløb mm. Fra Præstbjerg 

går tracéet i en mere nordvestlig retning, og passerer gennem et lille område med skov og hede ved 

Vingtoft. Tracéet fortsætter herfra i nordlig og nordvestlig retning øst om landsbyen Vind og mellem 

Ølgryde og Røjkær plantager til det sidste væsentlige naturområde i undersøgelsesområdet. Nemlig et 

kompleks af heder og ådale mellem Hestbjerg/Nagstrup mod vest og det militære øvelsesterræn under 

Holstebro Kaserne mod øst. 

3.2. De enkelte undersøgte områder 
I dette afsnit bringes korte beskrivelser af de undersøgte områder med evt. fund af mål-arter. Endvidere 

gives en generel vurdering af lokaliteternes betydning og potentiale for mål-arterne, også selv om disse ikke 

blev fundet i denne konkrete undersøgelse. Dette sker ved en værdisætning på 1-5, hvor 1 er den højeste 

og 5 den laveste værdi. 



 

11 
 

 

Nr. 1 Roust Mose – værdisætning: 3 

Moseområdet omfatter et stort kompleks af lavtliggende enge, moser med krat, dyrkede marker og 

overdrev, herunder en del brak. Stedvist gamle tørvemoser med spor efter tørvegravning. Der er kun meget 

lidt åbent vand i området, som mest er præget af stedvist fugtige enge og marker. De fleste marker drives 

med høslet. Rundt om mosen hæver terrænet sig gradvist, og her er der landbrugsområder i omdrift.  

 

Figur 2 Lokalitet 1, Roust Mose.  

Det er samlet set et stort og vigtigt naturområde med en stor mængde og artsrigdom af diverse småfugle 

tilknyttet dels tætte krat, dels åbne engområder. Herunder engpiber, rørspurv, bynkefugl, bomlærke, 

rødrygget tornskade m.fl. Blandt de større ynglefugle er det set trane og musvåger. 
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Fundne mål-arter: trane (et par med unge) samt mindst 6-8 par af rødrygget tornskade.  

Øvrige bemærkninger: Det er sandsynligt, at blåhals og fyrremejse er overset, da de er mest aktive i 

perioden før registrering, dvs. i april. Mål-arten hedehøg ynglede i tilknytning til området i 2017. Samlet set 

et artsrigt område. 

Nr. 2 - Karlsgårde, Nørbæk Plantage og Varde ådal nedstrøms Karlsgårde Sø – værdisætning: 2 

 

Figur 3 Lokalitet 2, Karlsgårde, Nørbæk Plantage og Varde ådal nedstrøms Karlsgårde Sø. 

Den kunstige Karlsgårde Sø er opstemmet for at udvikle vandkraft. Tracéet går lige vest om søen, og 

omfatter en stor del af Nørbæk Plantage samt Varde Ådal med vandløb, kratbevoksninger og store engdrag. 

Plantagen er nåleskovsdomineret med yngre nåleskov, dog med et vist indslag af løvtræer. Bl.a. bøge langs 

åen. Åen er nedstrøms værket dybt nedskåret i terrænet, hvorved der bl.a. skabes stejle skrænter, som 
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giver redeplads for isfugl. De store enge ligger mest nordvest for åløbet, og består af en mosaik af slåede og 

afgræssede enge samt nogle arealer, der ligger ubenyttet hen. 

Fundne mål-arter: Fyrremejse, hedelærke, rødrygget tornskade og isfugl. 

Øvrige bemærkninger: Der er i tidligere år set ynglende turteldue i Nørbæk Plantage. Der er blevet set 

grønspætte og hvepsevåge i området i yngletiden. Hvepsevågen er en mål-art, og yngler måske i tilknytning 

til det undersøgte område, men der blev ikke set direkte tegn på det.  Samlet set et meget artsrigt område.  

Nr. 3 Bjerremose Kær – værdisætning: 5 

 

Figur 4 Lokalitet 3, Bjerremose Kær 
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Området omfatter et varieret område med enge, hedemose og tørre skræntoverdrev, levende hegn, og 

egekrat langs et mindre vandløb.  Der er ikke fundet særlige fuglemæssige værdier i området, da der ikke 

blev set mål-arter. Derimod har området en væsentlig botanisk værdi, se afsnit 3.3. 

Fundne mål-arter: 0 

Øvrige bemærkninger: Lokaliteten vurderes at have potentiale til forekomst af mål-arterne rødrygget 

tornskade, fyrremejse og blåhals, og nogle af disse arter kan være overset. 

Nr. 4 Naturarealer ved Ølgod Golfbane – værdisætning: 4 

 

Figur 5 Lokalitet 4, Naturarealer ved Ølgod Golfbane 

Golfbanen ligger landskabeligt set meget smukt med vandløb, sø, park- og skovagtige bevoksninger samt 

hedemoser i et meget bakket terræn op til 64 m over havet. Pga. de mange aktiviteter ved golfbanen kan 
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mere sky fuglearter næppe finde levested her. Der er konstateret væsentlige botaniske værdier, se afsnit 

3.3. 

Fundne mål-arter: hedelærke. 

Øvrige bemærkninger: landskabet synes egnet til rødrygget tornskade, som måske blev overset. Der blev 

set grønspætte i området. 

 

Nr. 5 Stovstrup Hede – værdisætning: 4 

Området ligger få km øst for Tarm, og lidt syd for Skjern Å. Det består af traditionelle yngre 

nåleskovsplantager og nogle stykker hede og hedemose, som ligger lidt fra hinanden. Et mindre areal er 

militært område. Der blev registreret natravn ved den østlige hede, som ejes af forsvaret, og som er 

buskbevokset. 

Fundne mål-arter: natravn 

Øvrige bemærkninger: Rødrygget tornskade burde kunne forekomme i området, men trods grundig 

eftersøgning blev den ikke fundet. Denne art er i Vestjylland ret sjælden i indlandet, og forekommer mere 
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ude langs kysterne, hvilket kan være en forklaring. Ynglende skovhornugle blev konstateret i området. 

 

Figur 6 Lokalitet 5, Stovstrup Hede 

(Skjern Å og Ådal, Natura 2000) 

Området er ikke undersøgt, da projektet kabellægges på tværs af ådalen og anlægges ved underboring. 

 

Nr. 6 Skov og mose mellem Torhuse og Nygård – værdisætning: 5 

Der er tale om en lille skov med dels noget ældre bøgeskov, dels yngre nålebevoksninger samt 

juletræsproduktion. I tilknytning hertil er der en lille ådal med eng og en lille sø. Der vurderes ikke at 

forekomme væsentlige fuglemæssige værdier på lokaliteten, som tilsyneladende kun huser almindelige 

arter. 
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Fundne mål-arter: 0 

Øvrige bemærkninger: det vurderes at lokaliteten næppe har potentiale til forekomst af mål-arter. Dog kan 

rødrygget tornskade ikke udelukkes. 

 

Figur 7 Lokalitet 6, Skov og mose mellem Torhuse og Nygård 

Nr. 7 Sandbæk Plantage, østlige del – værdisætning: 5 

Der er her tale om en lidt større plantage ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune, og den ligger ret højt i 

landskabet., omkring 80 m over havet. Skoven består mest af yngre blandskov og nåleskov. Den fungerer 

som rekreationsområde med diverse faciliteter som bål- og overnatningspladser, mountainbike-ruter, 

markerede vandreruter etc. Skoven ligger lige i vestkanten af tracéet, og der ligger af særlige 

”nøglebiotoper” bl.a. et ældre egekrat samt et sandet overdrev og en lille mose. Disse er dog privatejet, 
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men ligger op til skoven. Der vurderes ikke at forekomme væsentlige fuglemæssige værdier på lokaliteten, 

som tilsyneladende kun huser almindelige arter. 

Fundne mål-arter: 0 

Øvrige bemærkninger: Det vurderes at lokaliteten, nærmere bestemt den østlige del af skoven samt den 

lille mose mod nordvest, næppe har potentiale til forekomst af mål-arter. Dog kan man ikke udelukke 

rødrygget tornskade. 

 

Figur 8 Lokalitet 7, Sandbæk Plantage 
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Nr. 8 Askov Mark – værdisætning: 4 

Området omfatter flere sammenhængende naturarealer som yngre skov og remiser, udyrkede arealer, eng 

samt en hede med lyng og anden karakteristisk hedevegetation. Selve heden er forholdsvis tør og ligger i 

bakket terræn. 

Fundne mål-arter: rødrygget tornskade 

Øvrige bemærkninger: området er meget åbent, og flere af de potentielle mål-arter for heder foretrækker 

heder med spredt buskbevoksning, så områdets generelle potentiale for mål-arterne vurderes ret lavt. Der 

vurderes således ikke, at der er potentiale til flere par af rødryggede tornskader. En art som sortstrubet 

bynkefugl burde dog kunne forekomme i området. 

 

Figur 9 Lokalitet 8, Askov Mark 
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Figur 10 Eng og hede ved Askov Mark, juli 2018 

Nr. 9 Præstbjerg Hede – værdisætning: 3 

Området slutter sig indenfor tracéet om et vandløb (Fuglekær Å) med flere søer i dalens bund, hvorfra 

lyngklædte bakker rejser sig på både øst- og vestsiden af den nord-sydgående ådal. Langs åen findes smalle 

engdrag, tætte pilekrat m.m. Mod vest ligger Præstbjerg Plantage. Også dette område er et kommunalt 

rekreationsområde, ejet af Herning Kommune. Det indebærer bl.a. naturskoleaktiviteter samt en række 

publikumsfaciliteter som hytter, informationstavler, toiletter, p-pladser, legepladser, vandrestier, broer 

m.v.  

Fundne mål-arter: natravn. Der blev kun fundet et enkelt territorium med natravn, og det vurderes, at 

området nok er for åbent til flere par her. 

Øvrige bemærkninger: området synes endvidere egnet til bl.a. sortstrubet bynkefugl, hedelærke og 

rødrygget tornskade, men disse blev ikke fundet ved besøgene. Der er endvidere væsentlige botaniske 

interesser (se afsnit 3.3). 

 

Figur 11 Parti med græsareal ved Præstbjerg Hede, juli 2018 
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Figur 12 Lokalitet 9, Præstbjerg Plantage 

Nr. 10 Hedeareal ved Vingtoft – værdisætning: 5 

Der er tale om en mindre hedeareal med lyng samt lidt skov og krat omkring. Der er også åbne, sandede 

arealer.  

Fundne mål-arter: 0 

Øvrige bemærkninger: Potentielt set kunne området nok huse målarten hedelærke, som dog ikke blev 

fundet. Området er sandsynligvis for lille til en art som natravn. Det vurderes at området har en begrænset 

fuglemæssig værdi. 
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Figur 13 Lokalitet 10. Hedeareal ved Vingtoft 

Nr. 11 Hedearealer og ådale mellem Hestbjerg/Nagstrup og de militære øvelsesområder syd for Holstebro – 

værdisætning: 2 

Det undersøgte er ret langstrakt nord-syd på tracéet, og består af flere naturområder, som er adskilt af 

dyrkede marker. I den østlige side af tracéet ligger to delområder med kuperede hedearealer, som samtidig 

udgør den vestlige del af det militære øvelsesområde. Mellem Nagstrup og Simonstrup krydser traceet 

Grydeå med dambrug, og lidt længere sydpå tilløbet Hestbjerg Bæk. Der er konstateret isfugle ved disse 

vandløb I den vestlige del af tracéet. Vest for Simonstrup findes en værdifuld hedemose med sandsynligt 

ynglende trane. 

Fundne målarter: trane, natravn, hedelærke, isfugl. 
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Figur 14 Lokalitet 11, Hedearealer og ådale mellem Hestbjerg/Nagstrup og de militære øvelsesområder syd for Holstebro 

Øvrige bemærkninger: Værdisætningen på 2 gælder for de bedste delområder i det undersøgte område. I 

andre delområder af de ret store arealer blev der slet ikke fundet mål-arter, og disse har en lavere værdi. 

Det vurderes f.eks. at området har særlig værdi for mål-arter som hedelærke og natravn i de områder, hvor 

militære køretøjer skaber åbne sandede arealer mellem fyrrebevoksninger. Det vurderes endvidere, at 

området har potentiale for rødrygget tornskade, og at denne sandsynligvis er overset, og sortstrubet 

bynkefugl. 
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Samlet oversigt over fundne mål-arter blandt ynglefugle. Ved lokaliteter hvor det vurderes, at flere arter 

potentielt kan forekomme, hhv. kan være overset i denne undersøgelse, er disse nævnt under 

bemærkninger: 

Undersøgt område Forekomst af mål-arter Bemærkninger 

Roust Mose Trane, rødrygget tornskade Delvist fine botaniske kvaliteter, 
Vurderet potentiale for 
fyrremejse og blåhals 

Karlsgårde, Varde å, Nørbæk Pl. Hedelærke, isfugl, rødrygget 
tornskade, fyrremejse 

Vurderet potentiale for 
hvepsevåge og blåhals 

Bjerremose Kær 0 Fine botaniske kvaliteter. 
Vurderet potentiale for 
fyrremejse, blåhals og rødrygget 
tornskade 

Ølgod, areal v. golfbane Hedelærke Fine botaniske kvaliteter. 
Vurderet potentiale for 
Rødrygget tornskade og 
fyrremejse 

Stovstrup Hede og plantage Natravn Fine botaniske kvaliteter. 
Vurderet potentiale for 
rødrygget tornskade og 
fyrremejse 

Skov og mose ved Torhuse 0  

Sandbæk Plantage (øst) 0  

Hede og skov ved Askov Mark Rødrygget tornskade Fine botaniske kvaliteter. 
Vurderet potentiale for 
sortstrubet bynkefugl 

Præstbjerg Hede og Plantage Natravn Fine botaniske kvaliteter. 
Vurderet potentiale for 
hedelærke, rødrygget tornskade 
og sortstrubet bynkefugl 

Hedeareal v. Vingtoft 0 Vurderet potentiale for 
hedelærke 

Øvelsesområde/Holstebro m.m. Natravn, hedelærke, isfugl, trane  Fine botaniske kvaliteter. 
Vurderet potentiale for 
rødrygget tornskade og 
sortstrubet bynkefugl. 

 

Der blev fundet mellem en og fire målarter i de 7 af områderne. På 4 af de 11 undersøgte områder blev der 

ikke fundet mål-arter. Potentielle arter, som muligvis er overset, er nævnt i rubrikken ”Bemærkninger” i 

tabellen ovenfor. 
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Figur 15 Isfuglens redehul i åbrink ved Grydeå SV for Holstebro, juli 2018 

 

3.3. Lokaliteter med særlige botaniske værdier 
I forbindelse med fugleundersøgelserne er de botaniske kvaliteter af de undersøgte lokaliteter også 

vurderet. Undersøgelsen er ikke en egentlig botanisk undersøgelse, som ville kræve et langt større 

tidsforbrug, men en mere summarisk og foreløbig registrering af lokaliteter, hvor man – såfremt der skal 

opstilles master – bør indtænke denne problematik i planlægningen.  

På det tilhørende kortmateriale ses en ret grov indtegning af de områder, som vi har fundet har særlige 

botaniske værdier. Den gennemgås i tekst kortfattet herunder med angivelse af nogle nøglearter. 

Nr. 1 Roust Mose: Kun et mindre fugtigt parti i den sydlige del af området i form af en gammel tørvegrav 

med bl.a. tørvemosser, kæruld, flere arter af starer m.v., er ved gennemgangen af mosen vurderet som 

særligt værdifuld i botanisk sammenhæng. Dette sted er muligvis også redested for trane. 

Nr. 3 Bjerremose Kær: Lokaliteten indeholder i den nordlige ende et rigkær med trævlekrone, engkarse, 

smalbladet kæruld, engforglemmigej, dyndpadderok, engkabbelaje, muligvis også gøgeurter. I den østlige 

side er der en hedemose med bl.a. kæruld, klokkelyng, revling, hedelyng m.m. Langs åen er der nogle tørre 

skrænter med en artsrig overdrevsflora, herunder den ret sjældne ”lav skorsoner”. 

Nr. 4 Ølgod Golfbane: Der er tale om en golfbane, men den er indrettet således, at der på fugtige og/eller 

stejle arealer er afsat plads til natur i form af hedemoser med spredte buske samt mere skovagtigt krat og 
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småskove. Hedemoserne er særligt interessante, da de opstår i sandede partier hvor trykvand/kildevæld 

presses ud af bakkerne og siver ned ad og ender i små kilder, som igen har afløb til Skærbæk, som er en del 

af Skjern Å’s opland. I disse hedemoser er der bl.a. set hedelyng, klokkelyng, tue-kæruld, smalbladet 

kæruld, tørvemosser, tranebær, tyttebær, mosebølle, revling og porse. 

 

Figur 16 Typisk hedevegetation med bl.a. klokkelyng, revling og tyttebær 

Nr. 5 Stovstrup Hede: Indenfor det undersøgte område, som består af både hede og plantage, ligger to 

adskilte hedeområder.  Det østlige er tørt på sandbund, og bevokset med spredte buske, bl.a. bjergfyr og 

med en lav vegetation af bl.a. af hedelyng, revling, rensdyrlav, bølget bunke m.m. Det vestlige areal er pga. 

manglende afvanding mere fugtigt, og kan betragtes som hedemose. Her findes en række karakteristiske 

hedemoseplanter som mosebølle, hedelyng, klokkelyng, blåtop, revling, tuestar, tue-kæruld og smalbladet 

kæruld. 

Nr. 7 Sandbæk Plantage: Umiddelbart vest for plantagen, mellem mast nr.17 og 18 på nuværende linje, 

ligger et registreret egekrat, som er fredet iht. skovloven. Ravnhøj Consult har talt med Miljøstyrelsen 

Østjylland om sagen som siger at krattet som udgangspunkt ikke må fældes. Derfor foreslås en linjeføring i 

landbrugsområdet øst om dette krat, hvor der ikke er særlige naturhensyn at tage. 

Nr. 8 Askov Mark: Der er tale om et hede- og engareal med dels tør hede domineret af hedelyng og revling 

samt græsser som bølget bunke m.fl. og ny opvækst af gran, birk m.m. Heden går over i et lavere liggende 

engareal med bl.a. kærtidsel, mosebunke, lysesiv, fløjlsgræs og andre almindelige græsser. 
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Nr. 9 Præstbjerg Hede: Området, som er bakket og højt beliggende i landskabet, op til 93 m over havet, er 

præget af en meget mager sandbund. På de tørre bakker vokser især lyng og revling samt rensdyrlav og i 

fugtige pletter bl.a. klokkelyng og kæruld. Flere steder er der kratbevoksninger af bl.a. birk, røn, fyr og eg. 

Langs vandløbet, Fuglkær Å, ses eng- og sumpvegetation. 

Nr. 11 De militære øvelsesterræner ved Holstebro: Hedeområderne består mest af kuperet hedeterræn 

med både åbne, og mere tilvoksede partier. Meget af det består af gammel hedelyng og revling mere 

spredt, og nogle steder mere tæt, buskvegetation af bl.a. bjergfyr, klitfyr, pil, gyvel og birk. Ved mere 

fugtige steder ses bl.a. blåtop, tyttebær, klokkelyng, kæruld m.m. – Det skal understreges, at dette område 

er stort, og det vil kræve en mere grundig gennemgang for at kunne vurdere de botaniske interesser mere 

præcist. 
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4. Vurderinger 
 

4.1 Generelt om ynglefugle og luftledninger 

 

 

Driftsfasen 

Når man taler om påvirkninger fra el-master og el-ledninger mellem disse, bør man i første omgang 

opdele effekter i dem, som kan true fuglene direkte, dvs. ved at fuglene påflyver ledninger og/eller 

selve masterne med beskadigelser eller død til følge, og dem som kan gøre fugle utrygge. 

 

Større og tungere fuglearter, der ikke kan manøvrere så hurtigt, som især svaner, gæs og traner 

samt sikkert også arter som skarver og havørn, er principielt set i en vis risiko for at flyve ind i 

ledningerne. Sandsynligheden af dette kan variere med vejret, f.eks. tæt tåge eller kraftig blæst, og 

med erfaring og fuglenes lokalkendskab. 

 

Utryghed i forbindelse med el-ledninger og master hænger primært sammen med at de egentlige 

åbentlandsfugle (f.eks. vibe og andre vadefugle samt småfugle som sanglærke og bynkefugl) ikke 

gerne opholder sig eller yngler tæt på master eller store træer, da de ikke bryder sig om, at rovfugle 

og krager fra masterne kan kigge ned til reder og unger. Der er således mange iagttagelser af, at 

åbentlandsfugle ikke yngler tæt på levende hegn, men kun hvor de har et vist udsyn mod mulige 

fjender, når de står på jorden. 

 

De fleste mindre og mellemstore fuglearter tilknyttet skov og halvåbent landskab lever efter alt at 

dømme fint sammen med elmaster, idet de ofte bruger dem som sidde- og udkigsposter eller 

endog yngler på/i dem. Det gælder f.eks. stære, flere kragefugle, rovfugle (mest falke og musvåge), 

og i udlandet også storke. Generelt er der således masser af eksempler på, at en lang række 

fuglearter trives fint sammen med el-master, hvilket også er observeret i denne undersøgelse, hvor 

en række af mål-arterne er fundet tæt ved den eksisterende mastelinje, f.eks. natravn, hedelærke, 

rødrygget tornskade og isfugl. De fleste ”generalist-arter” samt arter tilknyttet skov og halvåbent 

landskab opfatter formentligt masterne som en slags træer. Derved har masterne ikke en principiel 

negativ effekt på de fleste fuglearter. Da både traner og havørne, som ikke altid manøvrerer så 

smidigt, kan yngle ret tæt på el-master, hvilket er set andre steder i landet, vurderes det, at lokale 

fugle, dvs. fugle med territorium nær el-master, og dermed et præcist lokalkendskab, lærer at flyve 

udenom disse; altså at de tilpasser sig de lokale forhold. Anderledes kan det forholde sig med 

ungerne, som skal til at lære at flyve. Imidlertid kan de voksende bestande af disse arter sagtens 

klare et vist tab af ungfugle. 

 

 

Anlægsfasen 

I forhold til anlægsfasen, herunder også nedtagning af gamle master, samt ved reparationer, er der 

generelle ting/principper, som man i videst muligt omfang bør overveje hensyntagen til. Det kan 

ikke undgås, at man ved anlægsarbejde m.v. i yngletiden vil forstyrre eller ødelægge fuglenes 
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mulighed for at yngle det pågældende sted i den pågældende periode. Det skal her også tilføjes, at 

”yngletiden” som begreb kan række over en meget lang periode, i og med at visse arter, f.eks. 

trane, påbegynder ynglevirksomheden meget tidligt i marts, mens andre, som f.eks. en række 

småfugle samt rovfugle som hede- og rørhøg, kan have unger i reden hen i juli-august måned. 

Samlet set er det således op mod et halvt år, hvor man vil kunne træffe ynglende fugle.  

 

Ideelt set vil man kun kunne arbejde med anlægsarbejde i vinterhalvåret, hvis man helt vil undgå at 

genere ynglefugle. Men det kan naturligvis variere fra lokalitet til lokalitet alt efter hvilke tidligt, 

hhv. sent ynglende arter, som forekommer det pågældende sted. Da dette ikke anses for realistisk i 

praksis, kan man prioritere hensyntagen ved at iværksætte anlægsarbejde i vintertiden på de 

lokaliteter hvor en påvirkning ikke kan udelukkes. På nogle lokaliteter kan det være nok, at man 

ikke udfører anlægsarbejde i den centrale yngletid maj-juli. Eller at der lægges en arbejdsplan for 

hvert område ud fra en konkret vurdering. 

 

4.2 Konkrete vurderinger for hvert af de undersøgte områder 
 

I det følgende gennemgås de 11 undersøgte lokaliteter med vurdering af påvirkning opdelt i 

indledende vurdering for anlægsfase og driftsfase.  

 

Der er her taget udgangspunkt i, at en given art i et område, hvor der foregår anlægsarbejde i 

yngletiden, kan blive påvirket negativt på individ- eller par-niveau, såfremt rede eller unger 

forstyrres. Hvorvidt dette konkret vil kunne ske, afhænger bl.a. af hvor tæt anlægsarbejdet er på 

fuglens redeområde, eller på hvilket tidspunkt i løbet af forår/sommer arbejdet foregår. Nogle 

arter, som f.eks. sortstrubet bynkefugl, kan yngle helt fra april til september, andre, som f.eks. 

trane har en yngletid, dvs. redetid. Der ligger i marts-maj, hvor efter tranen med unger kan bevæge 

sig væk fra potentielle farer til fods. 

 

Man kan endvidere vælge at se bort fra forstyrrelse på individ-niveau, dvs. for den konkrete fugl et 

konkret sted, og anlægge en vurdering af om bestanden i et større område, f.eks. regionalt niveau, 

som sådan, påvirkes negativt af anlægsprojekter. Generelt anses det ikke for afgørende for en 

regional bestand, om enkelte fuglepar ikke har ynglesucces et enkelt år pga. menneskelige 

forstyrrelser. 

 

 

Nr. 1 Roust Mose 

 

Anlægsfase: Hvis linjeføring føres gennem mosen, som er levested for de fundne mål-arter trane og 

rødrygget tornskade, kan der ske en påvirkning af disse arter hvis der arbejdes i yngletiden (1. 

marts – 1. august). Samme princip gælder for de potentielle arter fyrremejse og blåhals såfremt de 

skulle forekomme. Disse kan i forhold til deres ynglecyklus dækkes ind under nævnte periode.  
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Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da de fundne mål-arter trane og rødrygget tornskade skønnes 

at kunne tilpasse sig. 

 

 

Nr. 2 Karlsgårde, Nørbæk Plantage og Varde Å 

 

Anlægsfase: Hvis anlægsarbejdet medfører fældning af træer i et bredt bælte gennem plantagen 

eller af bevoksninger langs åen, kan der ske en påvirkning af isfugl, hedelære, fyrremejse og 

rødrygget tornskade som er kortlagt i området. Hensyntagen til mål-arter som hedelærke bør 

overvejes, f.eks. ved at lægge anlægsarbejdet udenfor yngletiden 1.4.- 15.7. For potentielle arter 

som hvepsevåge og turteldue gælder perioden 1.5. – 15.8. Hvepsevåge er en meget sent ynglende 

art. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da de forekommende mål-arter næppe vil tage sig af 

luftledninger. 

 

 

Nr. 3 Bjerremose Kær: 

 

Anlægsfase: ikke væsentlig påvirkning, da der ikke er fundet mål-arter. Blandt potentielle arter kan 

nævnes fyrremejse, blåhals og rødrygget tornskade, og her vil perioden for evt. særlige hensyn 

ligge i perioden 15.3.- 1.8. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da der ikke er fundet mål-arter. 

 

 

Nr. 4 Ølgod Golfbane: 

  

Anlægsfase: ikke væsentlig påvirkning, da den fundne mål-art hedelærke formentligt vil kunne 

trives sammen med anlægsarbejdet. Potentielt vil rødrygget tornskade kunne forekomme på 

lokaliteten. Hvis den måtte forekomme er yngleperioden fra 15.5. -1.8. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da den fundne mål-art hedelærke, i forvejen lever tæt på den 

eksisterende mastelinje. 

 

 

Nr. 5 Stovstrup Hede: 

 

Anlægsfase: Hvis linjeføringen føres tværs gennem natravnens yngleområde, kan der ske en 

påvirkning. Hensyntagen til denne art bør overvejes, f.eks. ved at lægge anlægsarbejdet udenfor 

yngletiden 1.6. – 1.9. Den sidste del af denne periode, august, kan opfattes som sen i forhold til de 

fleste arter, men det er kendt, at natravnen har unger af andet kuld i august. Arter som rødrygget 
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tornskade og sortstrubet bynkefugl opfattes som potentielle på lokaliteten og særlige hensyn bør i 

givet fald tages for perioden 15.4.-1.8. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da natravn skønnes at kunne leve tæt på el-master. 

 

 

Skjern Ådal (ikke undersøgt for ynglefugle) 

 

Anlægsfase: Hvis der er aktiviteter i ådalen i yngletiden kan der ske en påvirkning. I så fald 

anbefales det at gravearbejde undgås i yngletiden, hvilket generelt kan sættes til perioden 1.4. -

1.8.. . Der tages forbehold for at området ikke er undersøgt for ynglefugle, så der vides ikke præcist 

hvilke arter, som forekommer. Ådalen forventes underboret og arbejdspladserne placeret udenfor 

ådalen.  

 

Driftsfase: Ikke væsentlig påvirkning, da ådalen forventes passeret med et jordkabel i stedet for 

luftledninger.  

 

 

Nr. 6 Skov og mose ved Torhuse NV for Videbæk 

 

Anlægsfase: ikke væsentlig påvirkning, da der ikke er fundet mål-arter i området. Potentielt kunne 

rødrygget tornskade forekomme, og i givet fald er yngleperioden 15.5. -1.8. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da der ikke er fundet mål-arter i området. 

 

 

Nr. 7 Sandbæk Plantage 

 

Anlægsfase: Ikke væsentlig påvirkning, da der ikke er fundet mål-arter i området. Rødrygget 

tornskade anses for potentiel for området. I givet fald kan man overveje hensyn i yngletiden 15.5. -

1.8. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da der ikke er fundet mål-arter i området. 

 

 

Nr. 8 Askov Mark 

 

Anlægsfase: Hvis linjeføringen føres gennem heden kan der ske en påvirkning af den fundne mål-art 

rødrygget tornskade – yngleperidode 15.5.-1.8.. Sortstrubet bynkefugl anses for potentiel for 

lokaliteten – yngleperiode 15.4. -15.8.. Ud fra en samlet vurdering af fuglelivet i området anbefales 

det, at man overvejer en linjeføring øst om heden. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da rødrygget tornskade kan yngle tæt på el-master. 
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Nr. 9 Præstbjerg Hede 

 

Anlægsfase: Hvis linjeføringen føres tværs gennem natravnens yngleområde og hvis anlægsarbejdet 

foregår i yngeltiden ca. d. 1. juni til 1. september, kan der ske en påvirkning. I givet fald vil det 

forstyrre fuglene, som måske ikke får unger det pågældende år, men det betyder næppe, at arten 

forsvinder på sigt; den vil sikkert vende tilbage igen. Ud fra en overordnet hensyntagen til fuglelivet 

generelt, kunne man overveje en linjeføring øst og nord om området, jf. kortmaterialet, så det helt 

bliver friholdt for påvirkning. 

Rødrygget tornskade, hedelærke og sortstrubet bynkefugl blev ikke fundet ved undersøgelsen, men 

vurderes som potentielle arter. Disse har yngletid fra 15.4.-1.8. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da den fundne mål-art natravn skønnes at kunne leve tæt på 

el-master. 

 

 

Nr. 10 Hedeområde ved Vingtoft: 

 

Anlægsfase: ikke væsentlig påvirkning, da der ikke er fundet mål-arter i området. Hedelærke 

vurderes som potentiel, og ved hensyntagen til dennes yngletid er det d. 15.4. – 15.7. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da der ikke er fundet mål-arter i området. 

 

 

Nr. 11 Militære øvelsesområder ved Holstebro 

 

Anlægsfase: Hvis linjeføringen føres gennem mosen vest for Simonstrup i den vestlige side af 

traceet som trane anvender og anlægsarbejdet udføres i yngleperioden 1. marts til 1. juli, kan der 

ske en påvirkning. Tilsvarende kan der ske en påvirkning af hedelærke og natravn, såfremt man 

udfører anlægsarbejde i de militære hedeområder i den østlige side af tracéet i yngletiden, som for 

disse arters vedkommende samlet kan sættes til 1.april – 1.september. Potentielle arter i området 

kunne være rødrygget tornskade og sortstrubet bynkefugl, og disses yngletid dækkes ind af 

ovennævnte periode. 

Uden for disse perioder vurderes påvirkningen som ikke væsentlig. Der er mulighed for at komme 

uden om disse problemstillinger ved at lægge linjeføringen i landbrugsområdet mellem de her 

nævnte særligt vigtige naturområder, jf. kortmateriale. 

 

Driftsfase: ikke væsentlig påvirkning, da det vurderes, at de fundne mål-arter vil kunne tilpasse sig. 
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5. Referencer: 
Skriftlige kilder: Der er ikke fundet specifikke skriftlige kilder, men der er brugt almindelig 

håndbogslitteratur, kort, informationsmateriale omkring særlige områder m.v. 

Internet: der er brugt relevante kilder som især Miljøportalen/www.arealinfo.dk  og www.dofbasen.dk 

Mundtlige oplysninger: der er rettet henvendelse til lokalkendte fuglekendere en del steder for at søge 

efter supplerende oplysninger.  
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1. Indledning 
Energinet ønsker at etablere et 400 kV højspændingsanlæg fra Endrup ved Esbjerg til 
Idomlund ved Holstebro. Etableringen medfører placering af master, nedgravning af elkabler 
og anlægsarbejde i og nær naturområder. I forbindelse med etableringen af det nye anlæg, 
nedtages et 150 kV anlæg som løber parallelt med 400 kV anlægget. Nedtagningen af 150 kV 
anlægget vil tidsmæssigt ligge efter etableringen af 400 kV anlægget. I forbindelse med 
etableringen af 400 kV anlægget skal en række krydsende 60 kV anlæg med luftledninger, 
nedtages og nedgraves eller underbores som jordkabler.  
 
For at minimere påvirkningen af bilag IV-arter er relevante områder undersøgt for egnede 
levesteder for relevante bilag IV-arter. En række lokaliteter er tidligere undersøgt i bilag A til 
Miljøkonsekvensrapporten. I denne supplerende undersøgelse er der fokuseret på områder, 
der ikke tidligere var undersøgt for flagermus og odder, samt områder der ligger i forbindelse 
med 60 kV anlægget, der ikke tidligere er indgået i vurderingen. Ved 60 kV anlægget 
kortlægges alle bilag IV-arter, der kan forventes på lokaliteterne dvs. padder, krybdyr, 
flagermus, birkemus og odder.   
 

2. Metode 
 

2.1 Padder og krybdyr 

Eventuel påvirkning af padder og krybdyr er generelt blevet behandlet af Habitatvision i forbindelse 

med kortlægningen af bilag IV-arter. Der har dog ikke været fokus på evt. påvirkning i forbindelse 

med nedgravningen/underboringen af 60 kV kablerne. Der er derfor søgt efter fund af bilag IV 

padder og krybdyr i Danmarks Miljøportal (naturdata) og arter.dk og der er søgt efter egnede 

levesteder på kort f.eks. §3 områder eller skov i nærheden af 60 kV kabellægningen. 

 

Hvis der er registreret bilag IV padder eller krybdyr i nærheden af kabellægningen, og der er egnede 

levesteder, vurderes lokaliteten at være et potentielt levested for den pågældende art.   

 

2.2 Flagermus 

De strækninger hvor 60 kV kablerne ændres fra luftledninger til jordkabler, blev gennemgået på kort 

for at vurdere, om der er lokaliteter med potentielle levesteder for flagermus, der kunne påvirkes 

ved fældning af gamle træer, se kort 1-5 (Årre-Videbæk). Alle skovområder, hvor der skal lægges 

jordkabler bliver underboret, og der er derfor ingen potentielle levesteder for flagermus, der kan 

blive påvirket i forbindelse med at kablerne lægges i jorden. I skovområder med gennemgående 

højspændingsledninger holdes vegetationen lav under luftledningerne. Det vurderes derfor, at der 

ikke er gamle hule træer i det eksisterende 60 kV tracé, som kunne være potentielt egnede for 

flagermus. Derfor vurderes nedtagningen af ledning og master (60 kV) ikke yderligere i forhold til 

flagermus.  

 

De lokaliteter som i bilag A blev udpeget til potentielle flagermus lokaliteter blev genbesøgt af WSP 

d. 21. og 22. juni, og besigtiget med henblik på at lokalisere de mest egnede områder for evt. 

ynglende flagermus. Det drejer sig om lokaliteterne Mølbak Dambrug, Skov sydvest for Videbæk 

og Skærbæk Mølle Golfklub. 

 

Til registrering af flagermusene i de områder, hvor træer skal fældes er anvendte lyttebokse 

(flagermusdetektorer) af typen AudioMoth. For hver lokalitet blev der opsat tre lyttebokse, som blev 
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placeret på steder, hvor der vurderes at være størst sandsynlighed for flagermus, dvs. skovkanter, 

læhegn og områder med fugtige forhold. Lytteboksene er indstillet så de optager 5 sekunder hvert 

kvarte minut. Årsagen til at der ikke optages konstant, er primært af hensyn til skrivehastighederne 

og pladsen på hukommelseskortene og batteritiden. Alle filerne fra lytteboksene er i første omgang 

sorteret med programmet Kaleidoscope for at finde optagelserne med flagermus. Disse filer er 

herefter analyseret manuelt med programmet Batsound. Lytteboksene indsamlede informationer i 

otte nætter for at få et billede af variationen imellem nætterne. 

 

Slutresultatet er et regneark med antallet af registreringer per art per nat per lytteboks. 

Registreringerne er ganget med tre for at give det bedst mulige estimat for antallet af 5-sekunders 

intervaller med flagermus per nat, da der kun optages i 5 sekunder pr. 15 sekunders interval som 

beskrevet ovenfor. 

 

2.3 Birkemus 

Birkemus har bestande i en stor del af det vestlige Jylland, hvor den lever i områder med et fugtigt 

sommeropholdssted typisk i tilknytning til vandløb, enge eller moser, men skal også have god 

forbindelse til tørre og frostfrie vinteropholdssteder. Tracéet for både 400 kV, 150 kV og 60 kV 

strækningerne blev undersøgt for registreringer af arten i Danmarks Miljøportal (naturdata) og 

arter.dk og der er søgt efter egnede levesteder på kort f.eks. fugtige §3 områder i nærheden af 60 

kV kabellægningen. 

 

Ved to lokaliteter var der sammentræf mellem forekomst af birkemus inden for 5 km af tracéet og 

tilstedeværelsen af fugtige habitater. Lokaliteterne (Roust Mose og Varde Å) blev besigtiget d. 21/6-

2021 med henblik på at lokalisere eventuelt egnede områder for birkemus.  

 

2.4 Odder 

Eventuel påvirkning af odder for de Natura 2000-områder som 400 kV luftledningen krydser er 

behandlet i Natura 2000 afsnittet i Miljøkonsekvensrapporten, men da odder er udbredt langs de 

fleste større vandløbssystemer i det vestlige Jylland er det relevant at vurdere påvirkningen på 

odder for hele 400 kV tracéet. Ligeledes vurderes påvirkningen af odder for kabellægningen af 60 

kV ledningerne.  

 

Hele forløbet af 400 kV og 60 kV strækningerne blev gennemgået i GIS for potentielle leve- og 

ynglesteder for odder. Den første analyse fokuserede på 16 områder, hvor anlægsstrækningerne 

passerede vandløb, hvor der var registreret odder inden for 5 km af lokaliteten. Derefter blev alle 

krydsninger med vandløb, sø, mose- og engområder gennemgået i denne indledende GIS-analyse, 

ligesom alle kabellægninger og underboringer med nærhed til de nævnte naturtyper blev 

gennemgået. Der er ikke gennemført besigtigelse af lokaliteter, hvor det ikke er sandsynligt, at der 

er levesteder for odder fx fordi der er tale om et lige regulerede vandløbsstrækninger uden natur 

udover 2 m bræmmen. 

 

Potentielle odderlokaliteter blev besøgt af WSP d. 20. og 21. juni 2021 og besigtiget med henblik 

på at lokalisere de egnede levesteder for odder med fokus på egnede yngleområder. Følgende 

lokaliteter blev besøgt: Gryde Å ved Mølbak Dambrug, Hestbjerg Bæk ved Sognstrupvej, Lervad 

Bæk, Linding Å og Roust Mose. 
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3. Besigtigelse 
 

3.1 Gennemgang på eksisterende data og kort 

 

3.2 Padder og krybdyr 
 

Årre/Roust Mose 

Der er ikke registreret bilag IV padder eller krybdyr i nærheden af projektområdet (Kort 1). Der er 

§3 mose, eng og søer i området, men disse underbores og der vil derfor ikke være åbne kabelgrave 

nær vådområderne. Der er ikke fundet heder eller overdrev i nærheden.  

 

Det vurderes at en påvirkning af bilag IV padder på denne lokalitet kan udelukkes, da der ikke er 

registreret bilag IV padder i nærheden og da potentielle levesteder underbores.  

 

Det vurderes ligeledes at en påvirkning af markfirben kan udelukkes, da der ikke er registreret 

markfirben i nærheden af projektområdet, og da der heller ikke er registreret potentielle levesteder 

for arten. 

 
Karlsgårde 
Nærmeste fund af spidssnudet frø er mindst 3 km nordvest for projektområdet (Kort 2). Der er ikke 
registreret andre bilag IV padder i nærheden af projektområdet. Der er få egnede vådområder langs 
kabellægningen, og disse underbores.  

Det nærmeste fund af markfirben er registreret ca. 5 km fra projektområdet på en jernbaneskrænt, 

(Kort 2). Der er ikke umiddelbart egnede levesteder for markfirben i nærheden af projektområdet. 

 

Det vurderes, at en påvirkning af bilag IV padder i dette projektområde kan udelukkes, da der ikke 

er registreret bilag IV padder i nærheden og da potentielle levesteder underbores.  

 

Det vurderes ligeledes at en påvirkning af markfirben i dette projektområde kan udelukkes, da der 

ikke er registreret markfirben eller potentielle levesteder i nærheden.  

 
Stovstrup 
Der er mange fund af spidssnudet frø i nærheden af kabelføringen både hvor den nedgraves og 
hvor den underbores (Kort 3). Selvom der ikke er levesteder der ødelægges for arten, er der risiko 
på påvirkning af arten i forbindelse med vandring til og fra yngleområderne. Det vurderes derfor at 
der vil kunne forekomme en potentiel påvirkning af spidssnudet frø og at der derfor bør indføres 
afværgeforanstaltning for at imødegå dette.  

 

Der er ikke registreret markfirben i nærheden af projektområdet, men der er §3 heder på begge 

sider af kabellægningen som kunne være egnede levesteder for markfirben. Det vurderes derfor at 

der kan være potentielle levesteder for markfirben i nærområdet, og at projektet kunne medføre en 

potentiel påvirkning af arten på grund af en barriereeffekt i anlægsfasen. Der bør derfor indføres 

afværgeforanstaltninger for at imødegå dette.  

 

Astrup 

Der er ikke registreret bilag IV arter af hverken padder eller krybdyr i nærheden af projektområdet, 

se Kort 4. Der ligger enkelte søer øst for kabellægningen, men hovedsageligt agerland på vestsiden.  
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Det vurderes at en påvirkning af bilag IV padder og krybdyr på denne lokalitet kan udelukkes, da 

der ikke er registreret bilag IV arter i nærheden,  og da der ikke er levesteder der ødelægges. Det 

vurderes heller ikke at der vil være en barriereeffekt under anlægsfasen da der ikke umiddelbart 

vurderes at være ledelinjer mod på tværs af kabellægningen.  

 

Herborg 

Her går kabellægningen gennem åben mark og der er ingen egnede levesteder for hverken padder 

eller krybdyr i nærheden, og derfor kan en påvirkning af padder og krybdyr udelukkes. 

 

Videbæk 

Nærmeste fund af spidssnudet frø er ca. 2 km vest for projektområdet (Kort 5). Der er ikke registreret 

andre bilag IV padder eller krybdyr i nærheden af projektområdet. Kablet graves ned i agerland i 

god afstand fra egnede levesteder.  

 

Det vurderes at en påvirkning af bilag IV padder og krybdyr på denne lokalitet kan udelukkes, da 

der ikke er registreret bilag IV arter i nærheden,  og da der ikke er levesteder der ødelægges. Det 

vurderes heller ikke at der vil være en barriereeffekt under anlægsfasen da der ikke umiddelbart 

vurderes at være ledelinjer mod på tværs af kabellægningen.  

 

3.3 Fysisk besigtigelse 

 

3.3.1 Flagermus 

 

Mølbak dambrug 

400 kV luftledningen krydser et mindre skovområde nordøst for Mølbak dambrug. Skoven varierer 

meget og har delvis kratpræg med dominans af almindelig røn, mens den andre steder er højskov 

domineret af fyr , bøg eller eg. De fleste træer er ikke af relevans som yngle- eller rasteområde for 

flagermus, men i den nordlige del af bevoksningen ud mod marken står en række med lidt ældre 

egetræer der kunne huse flagermus (Kort 6). Desuden er der i midten af bevoksningen et fyrretræ 

med knækket top og spættehuller der kunne være relevant. Bevoksningen beliggende øst for 

tracéet og ned mod Gryde Å er domineret af bævreasp, hvoraf 5-7 træer indeholder hulheder og 

spættehuller der kunne være habitat for flagermus. Generelt vurderes det at området kan være en 

god lokalitet for flagermus med et varieret landskab med både lysåbne, skovbevoksede og våde 

områder. Der er ingen af træerne i området der er store nok til at fungere som overvintringssted for 

flagermus. 

 
Tabel 3-1 Resultater fra otte nætters lytning med tre lyttebokse ved Mølbak Dambrug 

Art Antal optagelser i alt 

(8 nætter på tre lyttebokse) 

Gennemsnitlige registreringer 

per nat per lytteboks 

(Korrigeret) 

Sydflagermus 24 3,0 

Vandflagermus 2 0,3 

Troldflagermus 6 0,8 
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Data fra lytteboksene viser (Tabel 3-1), at der generelt var meget få flagermus. Kun sydflagermus 

optræder i nævneværdigt omfang. På baggrund af lytningerne vurderes det ikke sandsynligt, at der 

er kolonier af træynglende flagermus i dette område. Sydflagermus yngler stort set udelukkende i 

bygninger, og det er sandsynligt, at de flagermus der optræder i området, stammer fra en af de 

omkring liggende gårde. 

 

Skov sydvest for Videbæk 

Skoven består primært af plantageskov med sitkagran og lærk på rækker, men skovbrynene mod 

syd og vest er mere interessante og består af løvtræer som bævreasp, bøg, seljepil samt mindre 

buske (Kort 7). Spor efter et gammelt skovbryn med gamle flerstammede bøgetræer følger det 

nuværende vestvendte skovbryn ca. 5 meter inde i skoven. Flere af de gamle bøge kunne være 

flagermusetræer, og et enkelt var endda med tøndersvamp og flere gamle spættehuller. Et af 

spættehullerne indeholdt ynglende stor flagspætte. Desuden er flere af bævreaspene mod syd og 

en enkelt seljepil med rådhuller og andre hulheder, som flagermus kunne bruge som yngle- og 

rasteområder. Der er ingen af træerne i området der er store nok til at fungere som overvintringssted 

for flagermus. 

 
Tabel 3-2 Resultater fra otte nætters lytning med tre lyttebokse ved skov sydvest for Videbæk 

Art Antal optagelser i alt 

(8 nætter på tre lyttebokse) 

Gennemsnitlige registreringer 

per nat per lytteboks 

(Korrigeret) 

Sydflagermus 5 0,6 

Damflagermus 1 0,1 

Vandflagermus 2 0,3 

Brunflagermus 5 0,6 

Troldflagermus 1 0,1 

 

Data fra lytteboksene viser (Tabel 3-2), at der er meget få flagermus i dette område, og næppe 

kolonier i nærheden. 

 

 

Skærbæk Mølle Golfklub 

Ved Skærbæk Mølle Golfklub er der flere mindre bevoksninger, hvoraf den nye 400 kV luftledning 

krydser to af dem (Kort 8). Den nordlige bevoksning består dels af arealer domineret af eg, og 

arealer domineret af fyr, samt arealer af mere lysåben præg med spredte træer og en 

bundvegetation af dværgbuske som revling, tyttebær og hedelyng. Den sydlige bevoksning er 

domineret af fyr, men igen med spredte træer, og delvis lysåben vegetation. Her er desuden 

afgræsning med køer. Der er ikke mange træer der vurderes vigtige som yngle- eller rasteområde 

for flagermus, men enkelte gamle seljepil i den nordlige del, samt en enkelt flerstammet bøg kunne 

være habitater for flagermus. Der er ingen af træerne i området der er store nok til at fungere som 

overvintringssted for flagermus. 
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Tabel 3-3 Resultater fra otte nætters lytning med tre lyttebokse ved Skærbæk Mølle Golfklub 

Art Antal optagelser i alt 

(8 nætter på tre lyttebokse) 

Gennemsnitlige registreringer 

per nat per lytteboks 

(Korrigeret) 

Sydflagermus 49 6,1 

Brunflagermus 7 0,9 

Troldflagermus 2 0,3 

Pipistrelflagermus 1 0,1 

 

Data fra lytteboksene viser (Tabel 3-3), at der generelt var få flagermus på lokaliteten. Kun 

sydflagermus optræder i nævneværdigt omfang. På baggrund af lytningerne vurderes det ikke 

sandsynligt, at der er kolonier af træynglende flagermus i dette område. Sydflagermus yngler stort 

set udelukkende i bygninger, og det er sandsynligt at de flagermus der optræder i området, stammer 

fra en af de omkring liggende gårde. 

 

 

3.3.2 Birkemus 

 

Roust mose 

I Roust mose skal den nuværende 60 kV kabellægges. Tracéet går gennem lysåbne §3-enge og 

ekstensivt drevet marker, hvor kablet nedgraves, mens der underbores ved vandløb, og en længere 

strækning med pilemose (Kort 1).   

 

Der er registreret fund af birkemus i Roust mose i 2019, og ved besigtigelsen vurderedes det, at en 

stor del af mosen er egnet som levested for birkemus. Dog skal birkemus bruge lidt højereliggende 

områder til at lave deres vinteropholdssteder i jorden, hvilket ikke findes i den midterste del af 

mosen, da denne ligger lavt og tidvis oversvømmes. Ved gennemgang af det planlagte tracé er det 

meste af strækningen ikke egnet som vinter- eller yngleopholdssteder for birkemus. Et enkelt sted 

rejser terrænet sig et par meter, hvilket giver egnede forhold for vinterophold for birkemus (Figur 1 

og Kort 9).  

 

Levestederne for birkemus vil ikke blive permanent ødelagt, men kan blive kortvarigt påvirket ved 

nedgravning af kablerne. Der er tale om en kortvarig påvirkning af en mindre del af område, men 

da birkemus kan benytte sine huler hele året, er der risiko for at ødelægge deres opholdssted og 

reder. Med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet anbefales det at der indføres 

afværgeforanstaltning for at imødegå dette. 
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Figur 1. Overblik over Roust mose. I forgrunden ses et område hvor terrænet er lidt højere end selve 
mosefladen, og som egner sig til vinter- og yngleophold for birkemus. 

Varde Å 

Både 400 kV og 60 kV ledningerne kabellægges i området nord for Varde Å, mens ledningerne 

underbores under selv åen (Kort 10). Da der er fundet birkemus i en mose 2 km nordvest for 

lokaliteten, blev denne lokalitet ligeledes besigtiget som mulig birkemuslokalitet d. 21/6 2021. På 

størstedelen af tracéet er der plantet energiafgrøder (nordamerikanske balsampoppel-krydsning 

OP42) på lige rækker. Mellem energiafgrøderne er der et åbent stykke land/brakmark (Figur 2), 

som dog ikke har forbindelse til mose- eller engområde, og derfor ikke vurderes at egne sig som 

levested for birkemus. Det vurderes at påvirkning af bilag IV-arten birkemus kan udelukkes for 

denne lokalitet. 
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Figur 2. Kig ud over det åbne stykke land ned mod Varde Å der løber bagerst i billedet. Til højre i billedet ses 
energiafgrøderne, som også er lige til venstre for vejen (uden for billedet). 

 

3.3.3 Odder 

 

Gryde Å ved Mølbak Dambrug  

Den nye 400 kV luftledning krydser Gryde Å lige vest for Holstebro øvelsesterræn tæt ved Mølbak 

dambrug (Kort 6). Gryde Å har på strækningen et naturligt forløb som mæandrerende vandløb med 

våde eng- og moseområder langs forløbet (Figur 3), men er som mange vestjyske vandløb i nogen 

grad okkerpåvirket. Der er tidligere fundet odder i vandløbssystemet både op- og nedstrøms 

lokaliteten, og der blev ved besigtigelsen d. 20/6-2021 fundet spor af odder. Gryde Å er på denne 

strækning tydeligt egnet til odder med fødegrundlag i vandløbet og de omkringliggende eng- og 

mosearealer, samt mulighed for at lave bo i tørre skrænter (Figur 4) med store trærødder langs 

vandløbet.  
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Figur 3. Gryde Å der slynger sig gennem engområderne på begge sider. 
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Figur 4. Sving på Gryde Å der skærer sig ind i den sandede bakke. På højre side af åen ligger Holstebro 
øvelses terræn med hede- og overdrevsarealer. 

Hestbjerg Bæk ved Sognstrupvej  

2 km syd for Mølbak Dambrug krydser 400 kV luftledningen Hestbjerg Bæk ved Sognstrupvej (Kort 

11). Hestbjerg Bæk er en mindre bæk og er på strækningen delvis reguleret, men med naturligt 

præg (Figur 5), men også okkerpræget. Der er ligeledes to små søer, hvor bækken løber igennem. 

Langs vandløbet er der pilemose og engområder.  

 

Odder findes i vandløbssystemet og det må forventes, at der regelmæssigt er odder i vandløbet og 

de omkringliggende våde områder. Det er muligt, at der yngler odder i området, men ikke 

sandsynligt at den yngler i selve vandløbet, men evt. i vådområderne omkring. 
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Figur 5. Hestbjerg bæk på en strækning med fint fald og gruset bund. Lidt nedstrøms løber bækken ud i den 
første af de små søer. 

 

Lervad Bæk 

Nordvest for Tistrup krydser 400 kV anlægget Lervad bæk der ligger i en mindre ådal (Kort 12). 

Vandløbet er reguleret, så det fremstår som en grøft  der er nedskåret i terræn (Figur 6). Vandløbet 

er ligeledes okkerpåvirket. Langs vandløbet er der engområder, der dog ikke er græsset og fremstår 

som højstaudesamfund. Odder findes i vandløbssystemet og det må forventes, at oddere besøger 

vandløbet og de omkringliggende våde områder. På grund af vandløbets karakter er det ikke 

sandsynligt, at der yngler odder i selve vandløbet, og der er heller ikke andre egnede vådområder 

i umiddelbar nærhed af kabelkrydsningen. Området vurderes ikke at være et potentielt 

yngleområde. 
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Figur 6. Lervad Bæk med omkringliggende enge. 

 

Linding Å 

Sydvest for Tistrup krydser 400 kV anlægget Linding Å (Kort 13). Åen løber i en ådal og har et 

naturligt forløb på strækningen med et mæandrerende forløb der ligger højt i terrænet (Figur 7). 

Langs vandløbet er der ugræssede mose- og engområder vandløbet og overdrevs- og kratområder 

på de tørre skråninger (Figur 8).  

 

Der er observeret odder i vandløbssystemet, og området er bestemt egnet som levested for odder 

med fødegrundlag i vandløbet og de omkringliggende eng- og mosearealer, samt mulighed for at 

lave bo i tørre skrænter langs vandløbet.  
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Figur 7. Et af Linding Ås mange sving, der her langsomt graver sig ind i skrænten. 

 

 
Figur 8. Udsigt over Linding ådal. Den nuværende 150 kV ledning der skal nedtages, krydser ådalen, og den 
mæandrerende Linding Å ses sno sig gennem den høje vegetation i engen. 
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Roust mose 

Lige nord for Roust skal den nuværende 60 kV luftledning lægges i jorden (Kort 1). Denne 

kabellægning går igennem Roust mose og krydser et tilløb til Roust Møllebæk og flere andre af 

områdets grøfter. Vandløbene afvander mosen, og er alle kraftigt regulerede med lige forløb gravet 

dybt i terræn og kraftigt okkerpåvirkede (Figur 9). Et stort område langs vandløbene er 

moseområder som dels er lysåbne dels pilemose. Der er ligeledes flere små søer i området.  

Der er tidligere observeret odder i vandløbssystemet, og ved besigtigelse blev der fundet spor af 

odder på to steder langs den største grøft (Figur 10).  Det er altså forventeligt, at odder benytter 

området jævnligt. På det sted, hvor ledningen skal underbores, er vandløbet dybt nedskåret i 

terræn, og der er mark i omdrift på den sydlige side hvor underboringen udføres fra/til. Det er ikke 

sandsynligt, at der yngler odder i vandløbet tæt ved arbejdsområdet, men odder kan yngle i 

tilknytning til søerne og mosen et stykke mod vest for underboringen.   

 

 
Figur 9. Den nyligt oprensede hovedgrøft i Roust mose. Grøften underbores, og arbejdspladsen vil blive 
etableret på marken øverst i billedet. 
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Figur 10. Spor af odder fundet langs hovedgrøften i det opgravede mudder fra nylig oprensning. 
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4. Kortbilag 
 

 
Kort 1. Årre/Roust Mose. Stiplet gul linje = eksisterende 60 kV luftledning; gul linje = kabel der nedgraves; 
Lilla linje = kabel der underbores; Rød linje = 400 kV luftledning; grøn skravering = §3 eng, blå skravering = 
§3 sø; brun skravering = §3 mose; brun prik = fund af birkemus. 

 

 
Kort 2. Karlsgårde. Stiplet gul linje = eksisterende 60 kV luftledning; Gul linje = kabel der nedgraves; lilla linje 
= kabel der underbores; rød linje = 400 kV luftledning; grøn skravering = §3 eng, blå skravering = §3 sø; rød 
skravering = § hede; gul skravering = §3 overdrev; brun prik = birkemus; blå prik = odder; gul prik = 
spidssnudet frø; turkis prik = markfirben; grøn prik = grøn kølleguldsmed. 
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Kort 3. Stovstrup. Stiplet gul linje = eksisterende 60 kV luftledning; gul linje = kabel der nedgraves; lilla linje = 
kabel der underbores; Rød linje = 400 kV luftledning; grøn skravering = §3 eng, blå skravering = §3 sø; lilla 
skravering = § hede; gul skravering = §3 overdrev; gul prik = spidssnudet frø. 

 

 
Kort 4. Astrup. Stiplet gul linje = eksisterende 60 kV luftledning; gul linje = kabel der nedgraves; rød linje = 
400 kV luftledning; grøn skravering = §3 eng, blå skravering = §3 sø; blå prik = odder. 
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Kort 5. Videbæk. Stiplet gul linje = eksisterende 60 kV luftledning; gul linje = kabel der nedgraves; rød linje = 
400 kV luftledning; grøn skravering = §3 eng, blå skravering = §3 sø; gul skravering = overdrev; lilla 
skravering = hede; brun skravering = mose; gul prik = spidssnudet frø; blå prik = odder. 

 

 
Kort 6. Kort over lokaliteten ved Mølbak dambrug ved Gryde Å. Den orange linje markerer den nye 400 kV 
luftledning med masteplaceringer som røde prikker. Gule prikker markerer lytteboksenes placering, mens de 
grønne firkanter markerer mulige flagermusetræer.  
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Kort 7. Kort over lokaliteten Skov sydvest for Videbæk.  Den orange linje markerer den nye 400 kV 
luftledning med masteplaceringer som røde prikker. Gule prikker markerer lytteboksenes placering, mens de 
grønne firkanter markerer mulige flagermusetræer. 

 
Kort 8. Kort over lokaliteten ved Skærbæk Mølle Golfklub. Den orange linje markerer den nye 400 kV 
luftledning med masteplaceringer som røde prikker. Den lilla linje markerer den eksisterende 150 kV 
luftledning der nedtages. Gule prikker markerer lytteboksenes placering, mens de grønne firkanter markerer 
mulige flagermusetræer. 
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Kort 9. Roust mose. Den orange linje markerer den nye 400 kV luftledning med masteplaceringer som røde 
prikker. Den stiplede gule linje markerer den eksisterende 60 kV luftledning. Gul linje markerer kabel der 
nedgraves, mens den lilla linje markerer kabel der underbores. Blå skravering markerer område egnet til 
vinter- og yngleophold for birkemus. 

 
Kort 10. Lokalitet ved Varde Å/Karlsgårde sø. Den stiplede gule linje markerer den eksisterende 60 kV 
luftledning. Gul linje markerer kabel der nedgraves, mens den lilla linje markerer kabel der underbores. 
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Kort 11. Kort over lokaliteten ved Sognstrupvej. Den orange linje markerer den nye 400 kV luftledning med 
masteplaceringer som røde prikker. 

 
Kort 12. Kort over lokaliteten ved Lervad Bæk. Den orange linje markerer den nye 400 kV luftledning med 
masteplaceringer som røde prikker. Den lilla linje markerer den eksisterende 150 kV luftledning der 
nedtages. 
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Kort 13. Kort over lokaliteten ved Linding Å. Den orange linje markerer den nye 400 kV luftledning med 
masteplaceringer som røde prikker. Den lilla linje markerer den eksisterende 150 kV luftledning der 
nedtages. 

. 



 

 

BASELINE UNDERSØGELSE AF 
FLODPERLEMUSLINGER I VARDE Å 

17/09/2021 

 



 

wsp.com Side 2 

 

 

 

Projektnavn Flodperlemuslinger i Varde Å 

Kunde Energinet 

Projektleder Jan Frydensberg 

Projektnummer 3622100178 

Til  

Udarbejdet af Joachim S. Bach & Søren Nielsen 

Kvalitetssikret af [Kvalitetssikring] 

Godkendt af [Godkendt af] 

Version 0.0 

Versionsdato XX/09/2021 

Første udgivelsesdato XX/09/2021 

 



 

wsp.com Side 3 

 

 

 

 

 

INTRODUKTION ............................................................ 4 

OBSERVATIONER AF FLODPERLEMUSLING .. 7 

1 KONKLUSION .................................................. 10 

2 BIBLIOGRAFI .................................................... 11 

 

  

INDHOLD 



 

wsp.com Side 4 

 

INTRODUKTION 
Energinet ønsker at nedgrave og underbore kabler langs med Varde Å på specifikt to lokationer præsenteret på 

Figur 1. I den forbindelse er der udtrykt bekymring om et blowout af det miljøsikre Bentonit boremudder fra 

underboringen, der derved kan spredes i Varde Å og deponeres i et skadeligt lag der kvæler dyr og planteliv.  

Omfanget og udbredelsen af to forskellige blowout scenarier på henholdsvis 5 m3 og 20 m3 er blevet vurderet af 

WSP Danmark A/S hvilket kombinerer målinger af strømningshastigheder i Varde Å, offentligt tilgængelige fra 

vandportalen (WSP Danmark A/S, 2021) med betragtninger af spredningsmønstret af en Bentonit suspension fra 

tidligere tekniske noter (WSP Danmark A/S, 2021). 

 

Figur 1 - Konservative spredningsscenarier ved blowout med 20 m3 Bentonit boremudder. 

Venstre: Underboring nær Skonager Lilleå med 12 150-400 kV kabler. 

Højre: Underboring med ét 60 kV kabel opstrøms, nær sammenfletningen af Karlsgårde og Varde Å. 

Tidligere forskningsundersøgelser af Varde Å ved brug af eDNA, (Aarhus universitet DCE - Nationalt center 

for miljø og energi, 2017), har påvist forekomsten af den fredede, rødlistede, Habitat direktivet Bilag II+V og 

Bern-konventionens liste III beskyttede truede dyreart: Flodperlemuslingen, (Margaritifera margaritifera), 

(Flodperlemusling, 2021), se Figur 2 for reference billede. 

 

Figur 2 - Referencebillede af flodperlemuslingen. 

Kilde: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/bloeddyr/flodperlemusling/ 

Undersøgelserne understøtter WSP Danmark A/S beslutning om behovet for en nærmere undersøgelse af 

flodbunden i Varde Å ved brug af dykkere med overflade luft. For at screene havbunden for muslinger og især 

Flodperlemuslingen under det potentielt affekterede blowout område, er der foretaget dykninger pr. 2m langs 

med flodens strømretning i transekter på tværs af floden. 

Dykkerundersøgelserne af flodbunden er foretaget mellem den 01/09/2021-02/09/2021, i en periode hvor vejret 

var stille og solrigt, om end strømningen i floden samt tilstrømningen af okker fra Skonager Lilleå, reducerede 

sigtbarheden markant, til et punkt hvor bunden blev inspiceret med lygte og flaske, for at kunne vurdere 

flodperlemuslingens forekomst. 

Der er blevet dykket tværgående transekter hver anden meter i strømningsretningen hvor dykkeren kategorisk er 

gået bunden igennem med lygte. Sigtbarheden kombineret med den tværgående tæthed af transekterne, medfører 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/bloeddyr/flodperlemusling/
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en vurderet observans af bunden på 50%. Estimater af muslingeindivider baseret på observationer under 

dykkerkampagnen bør derfor ganges med en faktor 2 for at repræsenterer det formodede faktisk forekommende 

antal muslinger i åen. 

Samlinger af muslinger er observeret i klynger spredt med tætheder vist på Figur 2. Af disse muslingetætheder 

vurderes flodperlemuslingens andel at være 10-20 % af forekomsten. Flodperlemuslinger er hermed observeret 

liggende sammen med Dammuslinger. 

Baseret på den foreliggende data, med den observerede muslingetæthed spredt geografisk langs med åen og 

efter at have taget højde for den vurderede observans, estimeres det at der forekommer 25 individer af 

Flodperlemuslinger på strækningen nær Skonager Lilleås tilløb, Figur 4 øverst, og 650 individer af 

Flodperlemuslinger på strækningen ved tilslutningen af karlsgårdeværket og Varde å, se Figur 4 nederst. 

Nærmere bestemmelse af antal individer, størrelse og udbredelse vil kræve yderligere gennemgående 

undersøgelser af åen, inkluderet flere forskellige strækninger opstrøms og nedstrøms af Varde å. Det er muligt 

for Flodperlemuslingen at transporterer sig opstrøms åen som følge af dens tidlige livscyklus inden muslingen 

fastsættes på bunden, hvor den lever resten af dens liv. Flodperlemuslingen estimeres at kunne blive op imod 

180 år gammel. En skematisk illustration af flodperlemuslings reproduktionscyklus er vist på Figur 3. 

 

Figur 3 - Flodperlemuslingens livscyklus. 

Kilde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Margaritifiera-margaritifiera-reproduction.png 
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Figur 4 - Øverst: Screening af flodperlemuslinger ved 12 underboringer nær Skonager Lilleås tilslutning 

Nederst: Screening af flodperlemuslinger ved den enkelte underboring  
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OBSERVATIONER AF 

FLODPERLEMUSLING 
Forekomsten af flodperlemusling er undersøgt gennem dykning fra en mindre båd på Varde Å. For at inducere 

så lidt fysisk stress på muslingerne som muligt, er observationerne baseret på stikprøver. Dammuslingen 

(Anodonta anatina) forekommer i samme område og biotop som flodperlemuslingen. 

Da de to muslingearter er meget ens morfologisk, er forskellen på dammuslinger og flodperlemuslinger ganske 

enkelt ikke mulig at skelne ud fra de synlige munddele som stikker op af bunden. Den meget begrænsede 

sigtbarhed i åen vanskeliggør dette yderligere (se Figur 5) og for at identificere flodperlemuslingen er det 

nødvendigt at løfte dem fri af sedimentet. Dette udførtes stikprøvevis i tilfælde som på Figur 5 hvor flere 

muslinger sad samlet, ved at en eller to muslinger blev løftet fri i et par sekunder og vurderet visuelt.  

 

Figur 5: Eksempel på samling af muslinger. I alt fandtes cirka 20 muslinger pr. kvadratmeter netop her, 

både dammusling og flodperlemusling. 

Muslingen blev derefter returneret til sin nøjagtige placering med høj fokus på den oprindelige ”dybde” i 

sedimentet og muslingens oprindelige orientering. Muslingerne hæfter sig og graver sig ned i sedimentet ved 

hjælp af disses fødder, som ofte sås stikkende ud ved vurderingen. Også med henblik på dette vægtedes 

muslingens orientering i sedimentet højt efter endt vurdering, således at der var bedst mulighed for gen-fæstning 

og nedgravning. Afvigelse fra denne fremgangsmåde forekom i to tilfælde, hvor måling og fotografering blev 

foretaget, og hvor muslingerne herved var fri af sedimentet i 20-30 sekunder før de blev sat tilbage (se Figur 6). 
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Figur 6: Flodperlemusling som undtagelsesvis blev løftet fri af bunden i en kort periode og målt. 

Gennemsnitligt viste 20-25% af stikprøverne sig at være flodperlemuslinger, hvoraf den resterende del var 

dammuslinger. Størrelsesfordelingen var relativt snæver og læner sig størrelsesmæssigt op ad den på Figur 6 

illustrerede musling på omkring 6-9 cm. Enkelte små individer på 3-4 cm (øjemål) blev observeret, men ingen 

mindre eksempler blev fundet. Dette kan dog muligvis skyldes at disse ligger under sedimentet og generelt er 

sværere at få øje på. De helt unge muslinger lever ligeledes nedgravet og vil være yderst svære at finde under 

disse forhold. 

For detaljeret og gennemgående beskrivelse af flodperlens biologi ud over det tidligere beskrevet, henvises for 

øvrigt til rapport af DCE fra 20171. Et interessant aspekt i denne forbindelse er muslingernes alder, da dette ville 

kaste et helt unikt lys over hvordan populationen fordeles geografisk og den generelle tilstand. En decideret 

aldersbestemmelse er naturligvis ikke muligt ud fra denne undersøgelse.  

Som det fremgår af Figur 4 blev der fundet langt flere muslinger generelt ved strækningen med den planlagte 

enkelte underboring. Nedstrøms ved de planlagte 12 boringer fandtes der markant færre og yderligere 

påfaldende, skiftede forekomsterne sig til udelukkende den nordlige bred af åen. Dette vurderes at være grundet 

udløbet fra Skonager Lilleå og den synlige mængde af okker i denne del af Varde å som tilføres. Fanen af okker 

følger den sydlige bred og strakte sig langs undersøgelsesområdet og længere (se Figur 7). 

For at forbedre chancerne for overlevelse af flodperlemuslinger nær udløbet af Skonager Lilleå, ville en 

oprensning af åens okker, kunne forbedre levevilkårene for flodperlemuslinger i denne side af brinken. 

 

1 Andersen, L.W. & Wiberg-Larsen, P. (2017). Undersøgelse af forekomsten af flodperlemusling (Margaritifera 

margaritifera) i Varde Å ved brug af eDNA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 

28 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 224. 
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Figur 7: Skonager Lilleås udløb i Varde å og den meget tydelige fane af okker som følger den sydlige 

bred. 
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1 KONKLUSION 
Energinet ønsker foretaget underboringer af kabler under Varde å. Tidligere forskningsundersøgelser har påvist 

forekomsten af den truede dyreart: flodperlemuslingen, (Margaritifera margaritifera). 

Én teknisk note (WSP Danmark A/S, 2021), har estimeret udbredelsen af boremudderet bentonit ler under et 

potentielt blowout ved to forskellige underboringslokationer af henholdsvist 12 150-450 kV kabler nær 

Skonager Lilleås tilløb og ét enkelt kabel på 60 kV ved sammenløbet af Karlsgårdeværkets udløb og Varde Å. 

Det konservative estimat af udbredelsen for et blowout tilfælde på 20 m3, har afgrænset et spatialt område hvor 

der efterfølgende er udført dykkerundersøgelser med flaske og overfladeluft fra en gummibåd. 

Dykkerundersøgelserne er udført i transekter pr. 2m nedstrøms, hvor bunden er undersøgt med lygte. 

Muslingebanker er observeret med tætheder estimeret og kortlagt gennem heatmap gældende for de forskellige 

transekter. 

Der er observeret flodperlemuslinger og dammuslinger i bankerne med en andel af flodperlemuslingen på 10-

20% af muslingerne. Det vurderes at der findes 650 individer af flodperlemuslingen nær Karlsgårde værkets 

udløb og 25 individer nær Skonager Lillås tilløb. 

Dammuslingen deler biotop med flodperlemuslingen og det er ikke muligt skelne den ene art fra den anden 

baseret på munddelene alene. Der er undtagelsesvist udført enkelte, korte stikprøver af muslingerne hvor 

størrelse er blevet noteret. Der er observeret flodperlemuslinger i stikprøverne på 20-25 %. Størrelsesfordelingen 

var snæver, med en størrelse på 6-9 cm. Enkelte små individer på 3-4 cm, (øjemål) er observeret. Yngel af 

flodperlemuslinger kan ikke observeres grundet nedgravning. 

Der er observeret flest muslinger ved den enkelte underboring nær Varde å og karlsgårdeværkets tilløb. 

Skonager Lilleås tilløb af okker vurderes at influere forekomsten af muslinger i den ene brink. 
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1 BAGGRUND 
I forbindelse med Energinets projekt mellem Endrup og Idomlund hvor nye 400 kV luftledninger og kabler skal 
anlægges, og krydsende 60 kV luftledninger skal kabellægges, skal de berørte strækninger undersøges for yngle- 
og rasteområder for flagermus og markfirben. Arbejdet med anlægningen af ledningerne og gravearbejdet til 
master og kabler medfører fældning af træer og markarbejde der kan påvirke levesteder for flagermus og 
markfirben. Dette notat beskriver hvorledes strækningen er undersøgt for yngle- og rasteområder for de nævnte 
arter. 
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2 METODE 
De berørte områder i forbindelse med projektet er fastlagt med en buffer på 34 meter fra centerlinjen på 400 
kV kabler/ledninger samt en buffer på 9 meter fra centerlinjen på 60 kV kabler/ledninger. Ved screening for 
områder med potentielle flagermustræer eller potentielle markfirben-lokaliteter blev der benyttet GIS, 
skråfotos og google street view.  

2.1 FLAGERMUS 

Anlægget af 400 kV ledningerne krydser læhegn og bevoksninger, og det er nødvendigt, at fælde træer og buske 
både af hensyn til anlægsarbejdet, men også af hensyn til at de blivende træer og buske ikke må være for høje 
af hensyn til ledningerne. På strækninger med luftledninger kan der tilpasses hvor bredt et bælte der ryddes, 
men der er stadigvæk nødvendigt, at begrænse træernes højde i hele tracéets bredde fx ved topkapning. På 
steder hvor ledningerne kabellægges fældes alle træer og buske i hele tracéets bredde. For 400 kV ledningerne 
er tracéets bredde 68 meter, både for luftledninger og kabler i jorden. For 60 kV ledningerne der udelukkende 
kabellægges er tracéets bredde 18 meter.  

For at sikre, at yngle- og rasteområder for flagermus ikke bliver ødelagt eller forringet ved gennemførelse af 
projektet, blev strækningen fra Endrup til Idomlund først screenet på GIS-kort og relevante lokaliteter blev 
derefter besøgt i felten.  

Strækningerne for 400 kV og 60 kV ledningerne blev gennemgået på ortofotos i GIS, og alle steder hvor tracéet 
krydser et læhegn, et enkelt træ eller en bevoksning er gennemgået nærmere. Hver krydsning blev gennemgået 
ved at kigge på skråfotos (skraafoto.kortforsyningen.dk) suppleret med google maps, herunder street view, hvor 
det var tilgængeligt. Ved brug af skråfoto er det muligt at se et område fra flere forskellige vinkler samt at måle 
højden på træerne, og på den måde afgøre om enkelte træer eller områder kunne rumme potentiale for 
flagermus. Lokaliteter med forekomst af større træer, døde træer eller øvrige tvivlstilfælde, der kunne se ud til 
at rumme potentiale for flagermus eller områder hvor enkelttræer ikke kunne skelnes, blev udvalgt til lokaliteter, 
der skulle besigtiges i felten. I alt blev der udvalgt 78 lokaliteter, der skulle besigtiges med henblik på flagermus.  

 

I felten blev områderne besigtiget med henblik på at lokalisere potentielle flagermustræer. Et potentielt 
flagermustræ er et træ med hulheder, sprækker, løs bark og lignende. Træet kan være dødt og f.eks. have 
spættehuller, eller det kan være et træ med skader i form af døde grene med løs bark, sprækker i veddet eller 
hulheder f.eks. hvor grene tidligere er knækket af. Hvis der blev fundet potentielle flagermustræer, eller træer 
hvor hulheder og lignende ikke kunne udelukkes, blev træerne markeret på kort med en tilhørende beskrivelse 
samt en vurdering af, om træet ville kunne topkappes og i så fald i hvilken højde.  Der blev desuden taget billeder 
af lokaliteterne og så vidt muligt også enkelttræer med hulheder eller lignende. I nogle tilfælde kunne det dog 
ikke lade sig gøre med billeder af enkelttræer på grund af grene og krat. På lokaliteter hvor det gav mening, er 
der sat en landmålerstok i centerlinjen for traceet, og hvis traceet er vinkelret på hegnet/skovgrænsen, er der 
yderligere sat en landmålerstok hhv. 34 eller 9 meter fra centerlinjen afhængig af om der er tale om 400 kV eller 
60 kV.  

 

2.2 MARKFIRBEN 

Strækningerne for 400 kV og 60 kV ledningerne samt de områder hvor 150 kV master skal graves op, blev 
gennemgået ved brug af arealinfo med ortofoto, skyggekort og §3 beskyttet natur. Alle de steder hvor 150 kV 
fundamenter skal graves op samt alle de steder hvor traceet (centerlinje med buffer svarende til arbejdsområdet 
på hhv. 34 meter for 400kV ledninger og 9 meter fra centerlinjen for 60 kV ledninger) krydser heder, overdrev 
eller bar jord/sand/grus samt sydvendte skråninger, blev markeret som lokaliteter der skulle besøges i felten. 
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Desuden er der søgt efter fund af markfirben i traceerne i artsdatabaserne arter.dk, naturbasen.dk, naturdata 
og dofbasen.dk. I tilfælde af steder hvor markfirbenene var registreret indenfor traceet eller i umiddelbar 
nærhed i en artsdatabase, blev dette område markeret som en lokalitet der skulle besøges i felten. 

Områderne blev besigtiget med henblik på at afgøre om områderne var egnet til markfirben. Der blev set på 
hvor forstyrrede områderne var, om der var sydvendte skråninger, bar sand/grus, lav vegetation samt sten eller 
grene hvor markfirbenene kan opvarmes i solen. Der blev desuden taget billeder af lokaliteterne.  
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3 BESIGTIGELSER 

3.1 FLAGERMUS 

De 78 lokaliteter udvalgt i den indledende screening blev besigtiget i perioden 9.-11. mej 2022. På 25 af de 
besøgte lokaliteter blev der registreret potentielle flagermustræer. I nedenstående tabel 3.1 er de lokaliteter 
hvor der blev fundet potentielle flagermustræer oplistet inklusiv en kort beskrivelse af de potentielle 
flagermustræer. Beskrivelser, herunder billeder af alle besøgte lokaliteter kan ses i bilag 4.1. De besigtigede 
lokaliteters placeringer kan ses på oversigtskort over strækningen i bilag 4.3. 

 

Tabel 3.1 Skemaet viser fund af potentielle flagermustræer på strækningen mellem Endrup og Idomlund. 

Lokalitet Beskrivelse af fund 

F2_5 En død/døende seljepil med hulheder og sprækker. Træet er 4 meter højt og bør derfor kunne 
undgå topkapning. 

F2_7 Én sitkagran-højstub på ca. 5 meter med spættehuller. Højstubben bør bevares. 

F2_8 To døde granhøjstubbe med spættehuller, bør bevares. 

F2_13 En enkelt død sitkagran ca. ved centerlinjen med spættehul i 8 meters højde kan med 
forsigtighed kappes 1 meter over hullet. 

F2_14 Stor bøg i have med flere hulheder. Bør bevares, men kan kappes i ca. 7 meter højde. 

F2_20 En enkelt død højstub med spættehuller der bør bevares. Kun 3 meter høj. 

F2_27 Fem døde højstubbe med spættehuller der bør bevares. 

F2_30 En enkelt sitkagran med knækket top og to spættehuller i ca. 8 meters højde. 

F2_31 Gammel seljerøn allé, hvor de fleste træer har hulheder. Træerne bør i så vidt muligt omfang 
bevares i hele tracéets bredde.  Der kan topkappes i 6 meters højde, men da det er en art der 
ikke bliver højere vil dette sandsynligvis være unødvendigt. 

F2_35 En enkelt birkehøjstub med spættehuller bør bevares. 

F2_36 En enkelt granhøjstub med spættehuller der bør bevares. 

F2_41 Nord/syd-gående hegn. Bestående af løvtræer og buskads. To træer vurderes relevante for 
flagermus og bør bevares. Et dødt løvtræ med sprækker og hulhed i 6 meter højde og et levende 
med hulhed i 3 meters højde, der begge kan topkappes over skaden. 

F2_43 Et enkelt dødt fyrretræ med spættehul bør bevares 

F2_45 Nord/syd-gående levende hegn, med enkelte rækker af løvtræer på vestsiden og sitkagran langs 
hele østsiden. Ingen over 15m. Et enkelt træ med sprækker og løs bark i 6 meters højde bør 
bevares. Kan topkappes over skaden. 
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F2_49 En bøg med hulheder og døde grene. Denne kan kappes i 6-8 m. Der er desuden en ahorn med 
hulheder der kan kappes i ca. 8 meters højde. Et dødt træ der kan kappes i 4 meters højde. 

F2_53 Enkelte døde træer med løs bark, der kan kappes i 4-6 meters højde samt en birk med en lille 
hulhed, der kan kappes i 4 meters højde. 

F2_54 En enkelt hulning i en bævreasp, kan kappes i 4 meters højde. 

F3_20 Stor eg med en flækket gren, hvor en egnet hulhed kan være opstået, kan kappes i 6-8 meters 
højde. Desuden en pil med huller og sprækker samt en gruppe med birk og pil med hulheder. 
Disse kan kappes i ca. 5 meters højde 

F3_19 Store bøgetræer med hulheder. Desuden et enkelt højt dødt træ. Træerne kan kappes i 6-8 
meters højde. Derudover en ca. 3 meter høj stub med en stor hulhed. 

F3_18 Ét piletræ med hulning, kan kappes ved 4 meters højde. 

F3_16 Én død bøg i udkanten af bufferzonen på den modsatte side af en vej med revner og sprækker. 
Træet kan kappes i ca. 4 meters højde. 

F3_8 Stort område med store træer, især eg og bøg. Mindre hulheder er observeret i enkelte træer. 
Øvrige hulheder kan ikke udelukkes da træerne er meget høje og sprunget ud. Der er desuden 
en del døde træer med løs bark, bl.a. birk og fyr. 

F3_10 Én død eg med løs bark, spættehuller, hulheder og sprækker. Træet kan kappes i 5-6 meters 
højde. 

F1_5 Størstedelen af området er granplantage. Få løvtræer i det sydvestlige hjørne. Alle træer under 
15m i højden. Få brugbare rastepladser i form af løs bark.  

F1_2 Fire store asketræer på bagsiden af et skur. Hulheder i flere af træerne, kan kappes i ca. 6-7 
meters højde, men bevar så meget højde som muligt 

 
 

3.2 MARKFIRBEN 

Der blev besigtiget i alt 22 potentielle markfirben-lokaliteter, hvoraf 14 er vurderet til at være egnet for 
markfirben. I nedenstående skema ses de lokaliteter der blev vurderet egnet for markfirben, samt en beskrivelse 
af disse. En udførlig liste over de besigtigede områder samt fotos fra lokaliteterne findes i bilag 4.2. De 
besigtigede lokaliteters placeringer kan ses på oversigtskort over strækningen i bilag 4.3. 

 

Tabel 3.2 Skemaet viser fund af potentielle markfirbenlokaliteter på strækningen mellem Endrup og 
Idomlund. 

Lokalitet Beskrivelse af lokaliteten 

M3_1 Lille hjørne af §3 kortlagt hede i udkanten af buffer. Dels et område med krat og dels et område 
med lav vegetation og lidt bar jord. Det lysåbne område er egnet for markfirben. 
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M3_2 Ledningerne krydser en §3 kortlagt hede med områder med hedevegetation og områder med 
bar jord langs vandløbet. Området er egnet for markfirben. 

M3_4 §3-kortlagt hede med lysåbne områder i den sydlige del med lav vegetation og delvis intakt 
hedevegetation. Området er egnet for markfirben. 

M3_5 Tidligere banedæmning registreret som §3-hede. Dæmningen fremstår med lav hedeagtig 
vegetation, og i den vestlige del findes en skråning med helt lav vegetation og meget bar 
jord/sand. Området er egnet til markfirben. 

M3_6 Flere hedeområder under tilgroning. En stor del er dog relativt lysåbent. Områderne er ikke 
ideelle for markfirben, men tilstedeværelse af arten kan ikke udelukkes. 

M3_7 Hede under tilgroning, med enkelte lysåbne områder. Området er ikke ideelt for markfirben. 
Tilstedeværelse af arten kan dog ikke udelukkes. 

M3_8 Større hedestrækning hvor kablerne skal nedgraves. Området er §3 registreret hede med lav 
vegetation, og som plejes ved tidvise afbrændinger. Hele strækningen er egnet for markfirben. 

M3_9 §3-kortlagt hede øst for centerlinjen samt et lysåbent område med overdrevspræg under og 
vest for centerlinjen (burde nok være §3 kortlagt). Området afgræsses med får og heste. 
Området er egnet som levested for markfirben. 

M2_1 §3-kortlagt overdrev, med begyndende tilgroning med slåen. Lav vegetation på størstedelen af 
området, med mindre områder med bar jord. Området omkring fundamentet der skal opgraves, 
var ligeledes med lav vegetation. Området er egnet for markfirben. 

M3_11 Gammel grusgrav med lav vegetation, bar jord og stejle skrænter. Området er egnet for 
markfirben. 

M3_12 Stort hedeområde med lav vækst af hede og græs på størstedelen af området. Nogle områder 
med bar jord og sand. Begyndende tilgroning med nåletræer. Området er egnet for markfirben. 

M3_13 Stort §3-kortlagt hedeområde, nogle steder med delvis tilgroning af nåletræer. Nogle områder 
domineres af græs, andre områder domineres udelukkende af lyng med områder med bar jord. 
Området er egnet for markfirben. 

M3_14 Vest for centerlinjen findes en §3-beskyttet hede, som nogle steder er groet til med store træer. 
Øst for centerlinjen er der en golfbane med lav vegetation og sandgrav. Området er ikke ideelt 
til markfirben pga. de mange forstyrrelser fra golfspillere, men det kan ikke udelukkes, at arten 
er til stede i området. 

M3_15 Område med lyngvegetation der ikke er kortlagt som §3 hede. Der er slåede stier igennem 
lyngområdet. Området er egnet for markfirben. 
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4 BILAG 
Nedenfor ses en oversigt over de lokaliteter der blev besøgt i felten. Lokaliteterne beskrives fra nord mod syd, 
først for flagermus og derefter for markfirben.  

 

4.1 FLAGERMUS 

F2_1 

Yngre læhegn med lidt højere bævreasp, og lavere buske uden hulheder eller øvrige relevante skader på træer.  

 

 

F2_2 

Smalt levende hegn med enkelte større asketræer. Et enkelt asketræ var inden for afgrænsningen, men var uden 
skader.  

 

 

F2_3 

Lokalitet besigtiget i 2021. 
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F2_4 

Læhegn med høje popler og mindre buske. Ingen træer med relevante skader. 

 

 

 

 

F2_5 

Mindre bevoksning med forskellige løvtræer. Det større løvtræ fra ortofoto var en ahorn uden relevante skader, 
men der var en død/døende seljepil med hulheder og sprækker der bør bevares. Træet er kun 4 meter højt og 
bør derfor kunne undgå topkapning.  
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F2_6 

Ungt læhegn med enkelte større træer uden relevante skader. 

Billede mangler. 

 

F2_7 

Større skovbevokset område med blandskov af både løv og nål. Hele tracéet gennemgået, og en enkelt 
sitkagranhøjstub på ca. 5 meter med spættehuller fundet. Højstubben bør bevares. 
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F2_8 

Mindre skovområde med løv iblandet sitkagran og contortafyr. Der er to døde granhøjstubbe med spættehuller 
der bør bevares.  
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F2_9 

§3-udpeget hede som er delvis tilgroet med nåletræer og enkelt bævreasp, men træerne er unge og uden 
relevante skader.  
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F2_10 

Bredt læhegn med mange større bævreasp og egetræer, men ingen med relevante skader. 

 

Billede mangler.  

 

F2_11 

Hjørne af mindre løvtræsbevoksning ved gård. Ingen større træer eller træer med relevante skader.  

 

 

F2_12 

Hjørne af mindre bevoksning med løv og nåletræer, men ingen med relevante skader. 
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F2_13 

Sitkalæhegn bestående af større træer. Enkelte træer har været skåret ned ifm eksisterende 150 kV ledninger. 
En enkelt død sitkagran ca. ved centerlinjen med spættehul i 8 meters højde kan med forsigtighed kappes 1 
meter over hullet.  
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F2_14 

Stor bøg i have med flere hulheder. Bør bevares, men kan kappes i ca. 7 meter højde. 
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F2_15 

Ungt læhegn uden større træer eller træer med relevante skader. 

 

 

F2_16 

Læhegn i kanten af hede med sitkagran og fyrretræer. Et enkelt dødt fyrretræ for enden af hegnet, men uden 
relevante skader. 
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F2_17 

Smalt læhegn med mange bævreasp, men alle unge og uden relevante skader. 

 

 

F2_18 

Bredt læhegn med halvgamle bøge, seljepil og døde granner, men ingen træer med relevante skader. 

 

 

F2_19 

Hjørne af bredt læhegn med større ahorn, men ingen træer med relevante skader.  
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F2_20 

Bredt læhegn med sitkagran og birk. Flere større træer, men kun en enkelt død højstub med spættehuller der 
bør bevares. Kun 3 meter høj.  
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F2_21 

Længere strækning gennem nåletræsplantage. Hele strækningen gennemgået, men ingen træer med relevante 
skader. 
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F2_22 

Lille løvskov med birk, eg, ahorn og poppel, men ingen træer med relevante skader. 
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F2_23 

Hegn med flere større popler, men ingen med relevante skader. 

 

 

F2_24 

Hegn med større sitkagranner og bævreaspe, men ingen med relevante skader. 
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F2_25 

Lille bevoksning med alm. Hæg, ahorn, birk og to store popler, men ingen træer med relevante skader.  

 

 

F2_26 

Gruppe af ældre rødel i have, men ingen af træerne med relevante skader. 
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F2_27 

Større skovstykke primært med fyrretræer, og stedvis tæt underskov af birk, fyr og lærk. I området var der fem 
døde højstubbe med spættehuller der bør bevares.  
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F2_28 
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Lille gruppe af større bævreaspe, men ingen træer med relevante skader. 

 

 

F2_29 

Smalt læhegn af sitkagranner, hvoraf enkelte var døde, men ingen af træerne havde relevante skader. 

 

 

F2_30 

Bevoksning med blandskov af primært unge løv- og nåletræer. En enkelt række med ældre sitkagranner. En af 
sitkagrannerne var med knækket top og to spættehuller i ca. 8 meters højde. 
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F2_31 

Gammel seljerøn allé, hvor de fleste træer har hulheder. Træerne bør i så vidt muligt omfang bevares i hele 
tracéets bredde.  Der kan topkappes i 6 meters højde, men da det er en art der ikke bliver højere vil dette 
sandsynligvis være unødvendigt. Hvis det ikke kan undgås, at fælde nogle træer er der bøgetræer tættere på 
gården der kan veteraniseres.  
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F2_32 

Hjørnet af mindre bevoskning af unge løvtræer. Ingen træer med relevante skader. 
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F2_33 

Ungt læhegn med to lidt større løvtræer, men ingen træer med relevante skader. 

 

 

F2_34 

Gammel banedæmning med seljerøn og buske på begge sider. Ingen træer med relevante skader. 
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F2_35 

Blandskov/skovmose med rødel, pil og granner. En enkelt birkehøjstub med spættehuller bør bevares.  
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F2_36 

Mindre skov med blandet løv- og nåletræer. Mange døde grantræer, hvoraf der var en enkelt højstub med 
spættehuller der bør bevares. 
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F3_37 

Hegn bestående primært af yngre løvtræer på den sydlige side, og yngre nåletræer i den nordlige kant. Ingen 

træer med relevante skader.  

 

 

F2_38  
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Blandet yngre skov i nord, granplantage i syd. Ingen træer med relevante skader.

 
 

F2_39 

8-10 store, raske løvtræer (bøg og eg), mellem 10 og 20m. Ingen træer med relevante skader.  
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F2_40 

Hegn bestående af yngre løvtræer under 10m (bl.a. hassel). Ingen træer med relevante skader. 

 

 
 

 

 

 

 

F2_41 



 

wsp.com Side 37

 

Nord/syd-gående hegn bestående af løvtræer og buske. Ingen træer over 12m. To træer vurderes relevante for 

flagermus og bør bevares. Et dødt løvtræ med sprækker og hulhed i 6 meter højde og et levende med hulhed i 3 

meters højde der kan topkappes over skaden.  

  
 

 

 

 

 

F2_43 

Læhegn med sitkagran, contortafyr og enkelte egetræer. Et enkelt dødt fyrretræ på 4 meter med spættehul bør 
bevares. 
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F2_44 

Ung løvskov med bøg, eg, fuglekirsebær og en række af ældre sitkagranner mod vest. Ingen træer med relevante 
skader.  

 

 

 

 

F2_45 

Nord/syd-gående levende hegn, med enkelte rækker af løvtræer på vestsiden og sitkagran langs hele østsiden. 

Ingen over 15m. Et enkelt træ med sprækker og løs bark i 6 meters højde bør bevares. Kan topkappes over 

skaden. 
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F2_46 

Smalt læhegn med seljerøn, som alle er under 10 meter. Ingen træer med relevante skader.  
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F2_47 

Løvtræer under 10m. Ingen træer med relevante skader.  

 
 

F2_48 

Løvtræer (bl.a. hassel) under 12m. Ingen træer med relevante skader.  

 

 

 

F2_49 

Lidt bredere hegn mellem to veje. Primært bøg og ahorn samt døde træer. Der er en bøg med hulheder og døde 
grene. Denne kan kappes i 6-8 m. Der er desuden en ahorn med hulheder der kan kappes i ca. 8 meters højde. 
Yderligere er der et dødt træ der kan kappes i 4 meters højde. 
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F2_50 

Levende hegn med små træer. Enkelte større egetræer, men ingen hulheder.  
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F2_51 

Pilekrat samt høje slanke birketræer. Ingen potentielle flagermustræer. 
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F2_52 

Store flotte krogede egetræer, nogle med døde grene. Ingen træer med relevante skader.  
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F2_53 

Slanke høje træer, bl.a. eg, birk, fyr og bøg. Enkelte døde træer med løs bark, der kan kappes i 4-6 meters højde 
samt en birk med en lille hulhed, der kan kappes i 4 meters højde. 
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F2_54 

Smalt, lavt læhegn med en række af lidt højere træer der hvor ledningen skal gå. En enkelt hulning i en af disse 
(bævreasp). Træet kan kappes i 4 meters højde. 

 

 

 

F3_20 

Levende hegn der påvirkes over en lang strækning da ledningen krydser hegnet på skrå. Hegnet består primært 
af løvtræer især mange slanke egetræer. Der blev observeret en stor eg med en flækket gren, hvor en egnet 
hulhed kan være opstået. Denne kan kappes i 6-8 meters højde. Desuden er der en pil med huller og sprækker 
samt en gruppe med birk og pil med hulheder. Disse kan kappes i ca. 5 meters højde. 
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F3_19 

Bredt hegn med store flotte bøgetræer langs med vejen og mindre blandede løvtræer ud mod marken. Nogle af 
de store bøgetræer har hulheder. Desuden et enkelt højt dødt træ. Træerne kan kappes i 6-8 meters højde. 
Derudover var der en ca. 3 meter høj stub med en stor hulhed. 
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F3_18  

Hegn med yngre slanke løvtræer. Enkelt piletræ med hulning i ca. 2,5 meters højde, kan kappes ved 4 meters 
højde. 

 

  

F3_17 

Lille lund samt et levende hegn med slanke birk og pil. Ingen potentielle flagermustræer. 
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F3_16 

Mange høje slanke bøgetræer. En enkelt død bøg på den modsatte side af vejen med revner og sprækker. Træet 
kan kappes i ca. 4 meters højde.  
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F3_8 

Stort område med store træer, især eg og bøg. Mindre hulheder er observeret i enkelte træer. Øvrige hulheder 
kan ikke udelukkes da træerne er meget høje og sprunget ud. Der er desuden en del døde træer med løs bark, 
bl.a. birk og fyr, der kan være potentielle træer for flagermus. 
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wsp.com Side 54

 

  

 

F3_10 

Ung nåletræsplantage med et ældre læhegn med løv- og nåletræer i den sydlige del, der nu udgør skovbrynet. 
Det indeholder primært yngre træer. En enkelt død eg med løs bark, spættehuller, hulheder og sprækker. Træet 
er et potentielt flagermustræ og kan kappes i 5-6 meters højde. 
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F3_9 

Enkelte relativt høje egetræer på hede. Disse er ikke potentielle flagermustræer. 
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F3_7 

Mindre hegn med et enkelt stort egetræ. Ingen potentielle flagermustræer. 

 

 

F3_11 

Lille lund med yngre løvtræer. Enkelte træer lidt større. Ingen potentielle flagermustræer. 



 

wsp.com Side 57
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F3_6 

Mindre træer og krat. Ingen potentielle flagermustræer. 

 

 

F3_15 

Hegn med unge bøgetræer. Ingen potentielle flagermustræer. 
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F3_14 

Lang række med småtræer langs vejen. En enkelt elm med knækkede grene. Ingen hulheder. 
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F3_13 

Række med mindre træer. To store løvtræer præcis hvor kablet skal være. Ingen hulheder. 
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F3_12 

Mindre hegn med et stort piletræ med mange relativt tynde grene. Ingen hulheder 
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F3_5 

Mose med pil og birk. Der er et stort piletræ med knækkede grene og vækst af svampe, der står ensomt præcis 
i centerlinjen. I den øvrige del af mosen er der desuden to store birketræer og et stort egetræ. Ingen af træerne 
har hulheder eller lignende og er dermed ikke potentielle flagermustræer. 
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F3_4 

Bredt læhegn bestående af pilekrat og enkelte høje aspetræer. Ingen hulheder eller lignende og dermed ingen 
potentielle flagermustræer. 
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F3_3 

Læhegn med høje slanke løvtræer. Ingen potentielle flagermustræer. 
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F3_2 

Skovstykke der, vest for vejen, består af nåletræer og unge egetræer. Desuden er der egetræer langs den 
nordlige grænse ud mod marken. På østsiden af vejen er der unge, høje, slanke løvtræer. Der er ingen potentielle 
flagermustræer. 
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F3_1 

Pilekrat. Enkelte højere træer. Ingen potentielle flagermustræer. 
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F1_5 
Størstedelen af området er granplantage. Få løvtræer i det sydvestlige hjørne. Alle træer under 15m i højden. 
Få synlige rastepladser. 

  

 

F1_4 

Området underbores og det var dermed en fejl at lokaliteten kom med i første omgang. 

 

F1_3 

Lille lund med mange små løvtræer. Ingen potentielle flagermustræer. Området med træer tættest på hvor 
ledningerne skal gå er for nylig blevet fjernet. 
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F1_2 

Område med blandet løv og enkelte nåletræer bag ved have. Mange store træer, bl.a. fire store asketræer på 
bagsiden af et skur. Asketræerne har hulheder der muligvis benyttes af flagermus. Asketræerne er dermed 
potentielle flagermustræer. Træerne kan kappes i ca. 6-7 meters højde, men bevar så meget højde som muligt. 
Der er også andre store træer, bl.a. eg, lærk og ahorn, men ingen af disse er potentielle flagermustræer. 
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F1_1 

Læhegn med mindre og yngre løvtræer bl.a. pil, ahorn, bøg, eg og tjørn. Desuden også en tværgående række 
med grantræer og høje slanke løvtræer. Ingen træer med hulheder eller lignende og dermed ingen potentielle 
flagermustræer. På sydsiden af hegnet var en rapsmark med ufremkommelig raps, derfor er der ikke taget 
billeder fra den side. 
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4.2 MARKFIRBEN 

M3_1 

Den østlige bufferzone går en smule ind over et område kortlagt som §3 hede, hvoraf størstedelen har karakter 
af krat. Der er dog et område med hedeagtig vegetation ca. 30 meter fra centerlinjen, hvor der også er to diger 
med lav vegetation og lidt bar jord. Krattet er ikke egnet for markfirben, men det lysåbne område vurderes 
egnet.  
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M3_2 

På grund af øvelse kunne denne lokalitet ikke besigtiges, men stedet er i forbindelse med tidligere besigtigelse 
besøgt i 2021. Ledningerne krydser områder med hedevegetation og områder med bar jord langs vandløbet. 
Området er egnet for markfirben. 

 

M3_3 

Område udpeget som hede, men nu tilgroet med både løv og nåletræer. Fremstår ikke længere lysåbent. 
Området er ikke egnet for markfirben.  

 

 

M3_4 

§3-udpeget hede, men det meste af arealet er groet til med løv- og nåletræer. Mod syd er der lysåbne områder 
med lav vegetation og delvis intakt hedevegetation. Området er egnet for markfirben.  
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M3_5 

Tidligere banedæmning registreret som §3-hede. Dæmningen fremstår med lav hedeagtig vegetation, og i den 
vestlige del findes en skråning med helt lav vegetation og meget bar jord/sand. Området er egnet til markfirben. 
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M3_6  

Hede under tilgroning med bjergfyr og sitkagran. En stor del af området er dog relativt lysåbent, men da der ikke 
er pleje på området er både hedelyng og græs højt. Området er pga. manglende pleje ikke ideelt for markfirben, 
men en tilstedeværelse af arten kan ikke udelukkes.  
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M3_7 

Hede under tilgroning med bjergfyr, sitkagran og bævreasp, men med enkelte lysåbne områder. Heden plejes 
ikke, hvorfor området ikke fremstår ideelt for markfirben. Tilstedeværelse af arten kan dog ikke udelukkes.  
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M3_8 

Større hedestrækning hvor kablerne skal nedgraves. Området er §3 registreret hede med lav vegetation, og som 
plejes ved tidvise afbrændinger. Hele strækningen er egnet til markfirben. 
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M3_9 

Område med §3 registreret hede øst for centerlinjen samt et lysåbent område under og vest for centerlinjen 
med overdrevspræg (burde nok være §3 kortlagt). Området afgræsses med får og heste. Området er egnet som 
levested for markfirben. 
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M2_1 

§3 overdrev der ikke plejes, med begyndende tilgroning med slåen. Vegetationen er stadig lav på størstedelen 
af området og har mindre områder med bar jord. Området omkring det eksisterende mastefundament der skal 
opgraves, var ligeledes med lav vegetation. Området er egnet til markfirben. 
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M3_10 

Lille §3 registreret overdrev, som ikke har været plejet længe. Vegetationen er med højstauder, græsser og et 
tykt førnelag. Området er ikke egnet for markfirben.  

 

 

M3_11 
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Gammel grusgrav med lav vegetation, bar jord og stejle skrænter. Området er egnet for markfirben. 

 

 

M3_12 

Stort hedeområde med lav vækst af hede og græs på størstedelen af området. Nogle områder med bar jord og 

sand. Begyndende tilgroning med nåletræer. Området er egnet for markfirben. 
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M2_2 

Hedeområde med kraftig tilgroning af nåletræer, hvor fundament skal graves op. Ved besigtigelse var 

fundamentet allerede gravet op. Området er derfor ikke relevant for projektet. 
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M2_3 

Området er på grænsen til et stort hedeområde, hvor et fundament skal graves op. Ved besigtigelse var 

fundamentet allerede gravet op. Det var ikke muligt at tage et billede af området Ikke muligt at komme ind for at 

tage billede, men fundament og konstruktion kunne vurderes at være fjernet gennem besigtigelse fra 

nærliggende vej. Området er derfor ikke relevant for projektet. 

 

M2_4  

Stort hedeområde hvor to fundamenter skal fjernes (M2_4 og M2_5). Ved besigtigelse var fundamentet allerede 

gravet op. Området er derfor ikke relevant for projektet. 
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M2_5 

Stort hedeområde hvor to fundamenter skal fjernes (M2_4 og M2_5). Ved besigtigelse var fundamentet allerede 

gravet op. Området er derfor ikke relevant for projektet. 

 
 

 

M2_6  

Stort plantageområde nær hede hvor et fundament skal graves op. Ved besigtigelse var fundamentet allerede 

gravet op. Området er derfor ikke relevant for projektet. 
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M3_18 

Området underbores, og det var dermed en fejl at området kom med til besigtigelse, da projektet ikke vil have 

betydning for markfirben i området. 

 
 

M3_19 

Området underbores, og det var dermed en fejl at området kom med til besigtigelse, da projektet ikke vil have 

betydning for markfirben i området. 
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M3_13 

Stort §3 kortlagt hedeområde, nogle steder med delvis tilgroning af nåletræer. Nogle områder domineres af 

græs, andre områder domineres udelukkende af lyng med områder med bar sand og grus. Området er egnet for 

markfirben.  
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M3_14 

Vest for centerlinjen findes en §3 beskyttet hede, som nogle steder er groet til med store træer. Øst for 
centerlinjen er der en golfbane med lav vegetation og sandgrav. Området er ikke ideelt til markfirben pga. de 
mange forstyrrelser fra golfspillere, men det kan ikke udelukkes, at arten er til stede i området. 
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M3_17 

Området er kommet med ved en fejl. Området underbores. 

 

M3_15 

Område med hede der ikke er kortlagt som §3. Der er slåede stier igennem lyngområdet. Området er egnet for 
markfirben. 
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M3_16 

Lagerområde med grus og sten, der som udgangspunkt med mængden af skrænter og blotlagt grus og sten er 
egnet. Området er dog et usikkert miljø for markfirben at leve i da sten og grus flyttes rundt med store maskiner, 
og det vurderes at der ikke lever markfirben her. Den sydvendte skråning langs det levende hegn gror til i løbet 
af foråret og vil ikke være egnet til markfirben. 
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4.3 OVERSIGTSKORT FLAGERMUS 
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4.4 OVERSIGTSKORT MARKFIRBEN 
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1 INDLEDNING 
Energinet har bedt WSP om faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af vilkår for bilag IV-arterne 
spidssnudet frø, markfirben og birkemus som Miljøstyrelsen kan benytte til Miljøkonsekvensrapporten 
vedr. 400 kV højspændingsanlægget fra Endrup til Idomlund. 

I Miljøkonsekvensrapporten er der benyttet en metode til scanning for padder på GIS-kort for at kunne 
vurdere om der findes stor vandsalamander, spidssnudet frø eller løgfrø på lokaliteterne. Da det kan 
udelukkes, at der findes stor vandsalamander og løgfrø på lokaliteterne vil dette notat omhandle 
spidssnudet frø og markfirben. 
 
Nogle af afværgeforanstaltningerne er ændret i forhold til afværgeforanstaltningerne i 
miljøkonsekvensrapporten. Det drejer sig først og fremmest om afværgeforanstaltningerne ved 
Præstgaard Plantage, hvor der alt efter udfaldet af feltundersøgelser kan være flere bilag IV-arter, der 
skal tages hensyn til samtidigt.  
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2 ARTSGENNEMGANG 
 

2.1 SPIDSSNUDET FRØ 

2.1.1 LEVEVIS OG LEVESTEDER 

Spidssnudet frø yngler i vand- og mosehuller, ofte lysåbne og næringsfattige (Søgaard et al. 2018).  
 
Spidssnudet frø opholder sig generelt tæt på ynglevandhullet. Det gælder især små unger (ny 
forvandlede haletudser) der opholder sig længe ved ynglevandhullet og derfor trives spidssnudet frø 
bedst hvor der er udstrakte enge og moser omkring ynglevandhullet (Fog et al. 2001). Overvintringen 
kan foregå på land f.eks. nedgravet i jorden eller under vand. Spidssnudet frø er i særlig grad knyttet 
til åbne landskaber med græsmarker, enge og lavvandede moser. Desuden har spidssnudet frø brug 
for fugtige områder nær vandhullerne, hvor ynglen kan vokse op (Fog et al. 2001).    
 
Det har betydning, at habitaten indeholder en relativt høj tæthed af vandhuller og øvrige vådområder 
(naturbasen.dk). Levestederne for spidssnudet frø kan således begrænses til vandhuller og fugtige 
græsmarker, enge og moser i tilknytning til vandhuller. Dyrkede marker er ikke en del af artens 
levested. 
 
Som det ses af Tabel 2-1 er den normale ynglevandring kort, op til 300 m. Livsrumsdiameteren og 
spredningsafstanden er ligeledes kort hhv. 500 og 800 m (radius 400 m). Spredning over lang tid er 
op til en km men denne spredning indbefatter, at der er andre trædesten som arten kan leve i 
undervejs dvs. andre vandhuller med omkringliggende fugtige områder.   

 

Tabel 2-1. Vandringsafstande og livsrum for spidssnudet frø (Søgaard og Asferg, 2007). 

Art Normal 
ynglevandring 

Livsrum 
(diameter af 

arealet) 

Spredningsafstand over kort 
tid  

(1-2 år) eller store barrierer 

Spredningsafstand over lang 
tid eller små barrierer (2 år <) 

Spidssnudet frø 100 – 300 m Ca. 800 m Ca. 500 m Ca. 1 km 

   
Med udgangspunkt i ovenstående vurderes at det er meget usandsynlig at finde spidssnudet frø mere 
end 500 m fra et levested defineret som en sø/vandhul med omkringliggende enge eller 
moseområder. Spidssnudet frø kan vandre over marker, selv om de ikke er levesteder, men vil typisk 
vandre langs spredningskorridorer som levende hegn, vandløb og lignende. Dyrkede marker 
behandles flere gange om året ved pløjning, harvning, gødskning, såning, sprøjtning (flere gange), 
høst og evt. såning af efterafgrøde. Derfor er dyrkede marker ikke et levested og arten vil sjældent 
træffes på dyrkede marker i større afstand fra evt. levested. Spidssnudet frø overvintrer i hi typisk fra 
november til marts, men det afhænger af temperaturen, som skal være over 5 C inden spidssnudet 
frø kommer frem. For en sikkerheds skyld benyttes 15. oktober til 1. april som den periode, hvor der 
er risiko for at der er overvintrende spidssnudet frø i forbindelse med fastsættelse af 
afværgeforanstaltninger.    
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2.1.2 VILKÅR 

Med udgangspunkt i beskrivelsen af levestederne for spidssnudet frø og dens spredningsafstand og 
livsrum stilles følgende vilkår: 
 
Hvis der foregår anlægsarbejde, hvor der graves i jorden, inden for 500 m af en sø/vandhul med 
omkringliggende vedvarende græsarealer, enge eller moser, skal de afværgeforanstaltninger som er 
beskrevet i miljøkonsekvensrapporten iværksættes. Søer og vandhuller eftersøges som §3-arealer, 
men der ses også efter mindre vandhuller (end 100 m2) da spidssnudet frø også kan yngle i dem. 
Vedvarende græs er områder som kan konstateres som græsarealer uden omdrift de sidste to år på 
ortofotos. Nyskabte yngle- og rasteområder er uden vegetation og fødegrundlag for frøerne, og de 
kan først forventes at fungere optimalt efter nogle år (Søgaard og Asferg 2007).  
 
Hvis vandhullet inden anlægsarbejdets opstart, undersøges for forekomst af spidssnudet frø efter 
anerkendt metode, som beskrives nedenfor, og det konstateres at arten ikke forekommer, kan 
bygherre efter accept fra Miljøstyrelsen, se bort fra afværgeforanstaltningerne, da der ikke er risiko for 
forsætligt drab eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder for spidssnudet frø. 
 
Anlægsarbejder, hvor der graves i jorden, defineres her som etablering af mastefundamenter, 
fjernelse af mastefundamenter, nedgravning af kabler og gravegruber til underboring af kabler. 
 
I områder, der ligger længere fra potentielle levesteder for spidssnudet frø end 500 m. vurderes det, 
at der ikke er risiko for forsætligt drab eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder for spidssnudet 
frø. 
 
Hvis spidssnudet frø registreres ved eftersøgningen, eller der ikke har været mulighed for at foretage 
en eftersøgning af arten, skal der indføres afværgeforanstaltninger som beskrevet i 
Miljøkonsekvensrapporten. Hvis arten ikke registreres, vurderes det at der ikke er risiko for forsætligt 
drab eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder for spidssnudet frø.   
 

2.1.3 METODE TIL OVERVÅGNING AF SPIDSSNUDET FRØ 

Metoden til overvågning af spidssnudet frø følger den tekniske anvisning til ekstensiv overvågning 
udarbejdet af Aarhus Universitet, DCE (Søgaard et al. 2018) som benyttes ved NOVANA 
undersøgelser. Metoden beskrives kortfattet her for forståelsens skyld, men det er metoden i sin 
helhed som beskrevet i (Søgaard et al. 2018) som er gældende, dog med eventuelle afvigelser som 
på et senere tidspunkt måtte aftales med Miljøstyrelsen.  
 
 
Spidssnudet frø kan eftersøges fra primo april til primo juli men det anbefales at undersøgelserne 
gennemføres ultimo maj til og med medio juni, som det fremgår af Tabel 2-2, hvor 
undersøgelsesmetoden også fremgår. 
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Tabel 2-2 Forekomst af kvækkende hanner (k), voksne individer (v), æg (æ) og haletudser 
(h). Det anbefalede undersøgelsestidspunkt for den pågældende art er mørkt gråtonet. 
Yderst til højre er angivet den anvendte undersøgelsesmetodik 

 
 
Til registrering af haletudser og voksne individer anvendes ketsjer med flad forkant, rund ketsjer, evt. 
ketsjer med spids forkant, hvid bakke, feltskemaer og lup samt bestemmelseslitteratur. Alle ketsjere 
monteres på ca. 2 meter langt skaft (evt. teleskopskaft i kraftigt materiale) med åbningsbredde på 
minimum 25 cm og en maskestørrelse på ca. 1 mm. 
 
Der ketsjes primo - medio juni, da alle arter kan registreres i denne periode. I nærværende projekt vil 
det være ultimo maj til medio juni, da der kun eftersøges spidssnudet frø. Hvor i vandhullet, der skal 
ketsjes efter haletudser, er artsafhængigt. For spidssnudet frø er det i åbent lavt vand og mellem 
vandplanter. For hvert vandhul udvælges en række prøvetagningssteder, hvor arterne eftersøges. 
Der ketsjes i 30 minutter (på 10-20 steder afhængigt af vandhullets størrelse) - med halvdelen ved 
bredderne og halvdelen ved og omkring vegetationen på lidt dybere (ca. 1 m) vand. 
 
Når registreringerne er gennemført, fremsendes et notat til Miljøstyrelsen til godkendelse af 
undersøgelsernes resultater. 

2.1.4 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Under forudsætning af, at der er egnede levesteder som beskrevet ovenfor inden for 500 m af et 
projektområde, hvor der graves, indgår dette område i undersøgelserne. Hvad enten spidssnudet frø 
er registreret, eller ikke er eftersøgt efter den beskrevne metode, vil ét eller flere af følgende 
afværgeforanstaltninger være gældende. 
 
Der foregår ikke anlægsarbejde i ynglelokaliteter for spidssnudet frø. Nogle steder foregår der 
anlægsarbejder i artens raste og overvintringsområder, som kan afgrænses til fugtige græsmarker, 
enge og moser i tilknytning til ynglevandhullet. Andre steder vil der foregå anlægsarbejde på dyrket 
mark som ligger mellem yngle- og rasteområdet. Dette afspejles i nedenstående opdeling af 
afværgeforanstaltningerne.  
 
Afværgeforanstaltninger for gravearbejder mellem yngleområdet og levesteder for rastende og 
overvintrende spidssnudet frø.  
Her kan en af følgende tre afværgeforanstaltninger benyttes: 
 
1. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde mellem yngle- og rasteområde. Det skal undgås at 

grave i området mellem yngle- og rasteområdet, fra 1. februar (når dagtemperaturen er over 5 °C) 
til 1. november. 

2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel. Åbenstående kabelgrav, 
boregruber eller udgravninger ved mastefundamenter skal tilses for padder og andre hvirveldyr to 
gange dagligt; inden arbejdet påbegyndes om morgenen samt ved arbejdets ophør om 
eftermiddagen. Maskiner og materiel omkring udgravningen eller i umiddelbar nærhed af denne 
tilses desuden for padder og andre hvirveldyr inden arbejdet påbegyndes om morgenen. Padder 
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og andre hvirveldyr indsamles og flyttes fra området. Padderne flyttes til den for dem relevante 
side af graven (om foråret flyttes de til ynglevandhullets side og om sensommeren/efteråret flyttes 
de til rastestedets side). Flytningen af padder skal håndteres af en fagkyndig person eller en 
person, som er oplært i at håndtere dyrene på en forsvarlig måde af en fagkyndig person. 
Miljøstyrelsen skal søges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling og 
flytning (håndtering) af padder. Der er pt. en sagsbehandlingstid på 4 uger. De steder, hvor 
ledningsgraven står åben, skal den uden for arbejdstid være forsynet med brædder hver 20 
meter, således at padder og andre dyr kan kravle op. 

3. Opsætning af paddehegn. Alternativt til tilsyn og tømning af udgravning er at opsætte 
paddehegn. I så fald skal faldfælder opstilles med maks. 30 m’s mellemrum, samt i hver ende af 
paddehegnet. Der skal føres tilsyn med paddehegnet, så det opretholder sin funktion. herunder, 
at vegetationen ikke er højere end 20 cm, således at det undgås, at padderne kan indvandre til 
området. Faldfælder skal udformes med en håndstor sten i bunden som padderne kan kravle op 
på og der skal være en pind i spanden så andre dyr kan kravle op af spanden. Faldfælder skal 
tømmes to gange dagligt og padder flyttes over til yngleområder og omvendt efter Sankt Hans. 
Flytningen af padder skal håndteres af en fagkyndig person eller en person, som er oplært i at 
håndtere dyrene på en forsvarlig måde af en fagkyndig person. 

 
Afværgeforanstaltninger for gravearbejder i levesteder for rastende og overvintrende 
spidssnudet frø.  

1. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintringsområder. Det skal undgås at grave i et 
overvintringssted for spidssnudet frø, når de er i vinterrast dvs. i perioden 15. oktober til 1. april. 
Hvis der uden for denne periode skal graves i et overvintringssted for padder, skal der etableres 
erstatningsrastesteder af samme kvalitet eller bedre. Erstatningsovervintringsområderne skal stå 
færdige inden padderne går i vinterrast dvs. senest 15. oktober. Såfremt der skal graves i et 
overvintringssted i perioden fra den 15. oktober til den 1. april, opsættes paddehegn inden 
padderne vandrer til overvintringsområderne, for at forhindre at spidssnudet frø overvintrer i det 
konkrete område. Såfremt der graves i et rasteområde i perioden 1. februar – 15. oktober, skal 
der opsættes paddehegn og området skal tømmes for padder inden gravearbejdet igangsættes. 
Erstatningsområderne bør anlægges i nærhed til de eksisterende områder og være af minimum 
samme størrelse som disse. Når der tales om erstatningsbiotoper for padder drejer det sig som 
regel om selve ynglelokaliteten. Der er således ikke fundet litteratur, der beskriver en godkendt 
metode til at etablere raste- og overvintringsområder for spidssnudet frø. Der anbefales derfor en 
af to metoder. 

a. Det øverste jordlag skrælles af på anlægslokaliteten og udlægges igen i udkanten af 
området på en fugtig lokalitet som vil fungere som erstatningslokalitet. 

b. Et tilgroet fugtigt område i nærheden af lokaliteten ryddes for skyggende vegetation, 
således at området gøres attraktivt for spidssnudet frø. Dette vil i mange tilfælde kræve 
en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.  

2.  Hvis der graves i paddernes aktive periode, skal der endvidere foretages afværgeforanstaltninger 
som beskrevet under ”Afværgeforanstaltninger for gravearbejder mellem yngleområdet og 
levesteder for rastende og overvintrende spidssnudet frø” pkt. 2 og 3. 
 
 

Samlet afværgeforanstaltning for markfirben, birkemus og spidssnudet frø på hede arealer i 
Præstbjerg Plantage og syd for Karlsgårde 
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Nedenstående beskriver den overordnede metode, hvis det registreres at både markfirben, 
spidssnudet frø og birkemus registreres i området. Hvis kun én eller to af arterne registreres vil 
nedenstående metode revideres til at afspejle dette således at det kun er afværgeforanstaltningerne 
der er relevante for de tilstedeværende der benyttes. 
 
I sensommeren 2022 gennemgås strækningen af eksperter vedr. spidssnudet frø, markfirben og 
birkemus. Ved denne besigtigelse opdeles strækningen i områder, der vurderes egnet for en eller 
flere af arterne og som derfor skal overvåges for forekomst af arten/arterne. Straks efter besigtigelsen 
starter registreringen af markfirben og birkemus fra midten af august til midten af september. 
Vandhuller undersøges for forekomst af spidssnudet frø i slutningen af maj og starten af juni. Hvis 
markfirben og birkemus forekommer i arbejdsområdet, opsættes der paddehegn ca. d. 1. maj langs 
arbejdsområdet, og hvor en eller flere af arterne er registreret. På dette tidspunkt er de sidste 
individer af markfirben kommet frem fra dvalen.  
Det indhegnede område tilses i 3 perioder i maj og i 3 perioder i august hvor markfirben og andre 
hvirveldyr indsamles flyttes fra området således at det sikres at området er tømt for markfirben og 
spidssnudet frø d. 1. september. Flytningen af markfirben og spidssnudet frø skal håndteres af en 
fagkyndig person eller en person, som er oplært i at håndtere dyrene på en forsvarlig måde af en 
fagkyndig person. Der skal søges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling 
og flytning (håndtering) af markfirben og bilag IV-padder.  
Når paddehegnet nedtages skal der inden for de næste 7-10 dage og inden 1. oktober foretages der 
afrømning af vegetation og muld i arbejdsområdet. Der afrømmes 5-10 cm. for at gøre området 
uegnet for birkemus. Afrømningen foregår på dette tidspunkt, hvor der ikke er unger og hvor 
birkemusen ikke er i dvale, og hvor de derfor opholder sig mindst muligt i jorden. 
 
Paddehegnet opsættes igen løbende langs arbejdsområdet, 1-2 døgn efter et område har været 
afrømmet. Derved har birkemusen haft mulighed for at flytte sig fra området. 
Efter opsætning af paddehegnet afsøges området for markfirben og spidssnudet frø i en kortere 
periode på 2 uger, da der er en lille risiko for at markfirben og bilag IV-padder kan genindvandre 
under perioden, hvor hegnet er åbent langs kabeltracéet.  
 
Inden arbejdet igangsættes, skal der etableres erstatningsbiotop for birkemus og markfirben på 
tilstødende arealer i forholdet 1:1, dvs. der skal etableres græsarealer på et areal tilsvarende det 
areal der afrømmes. For markfirben skal erstatningsarealet etableres som under pkt. 8 under 
afværgeforanstaltninger for markfirben. For birkemus findes der ikke anerkendte metoder til etablering 
af erstatningsbiotop. Det anbefales derfor at erstatningsområderne anlægges i nærhed til de 
eksisterende områder på en fugtig lokalitet og at det afrømmede øverste jordlag som er afrømmet i 
projektområdet udlægges på erstatningslokaliteten. For at undgå yderligere kørsel på evt. sårbare 
områder i områder Præstbjerg Plantage bør transporten af afrømmet muld og vegetation køres ud af 
området i tracéets længderetning. 
 
Hvis der er registreret spidssnudet frø ved Præstbjerg Plantage, vurderes det at projektområdet ikke 
er en del af leveområdet for spidssnudet frø, men evt. kan være et område som spidssnudet frø 
vandrer igennem. Der er derfor ikke foreslået erstatningsbiotoper for spidssnudet frø. Hvis 
besigtigelsen af Præstbjerg Plantage viser at arbejdsområdet er en del af spidssnudet frøs levested, 
vil der blive etablere erstatningsbiotoper som beskrevet under ”Afværgeforanstaltninger for 
gravearbejder i levesteder for rastende og overvintrende spidssnudet frø”.  
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Fjernelse af master i hede arealer i Præstbjerg Plantage og syd for Karlsgårde 
Ved fjernelse af master vil der være aktivitet omkring den enkelte mast i 1-2 uger. 
Masterne fjernes uden opgravning af mastefundamenter for at undgå påvirkning af potentielle 
levesteder for markfirben og birkemus ved gravning omkring fundamenterne. Ved kørsel i området 
uden for adgangsveje skal der benyttes bæltekøretøjer eller udlægges køreplader som mindsker 
marktrykket og det skal foregå i perioden 1. december – 1. april, hvor markfirben og birkemus er i 
dvale og derfor ikke påvirkes. 
 

2.2 MARKFIRBEN 

2.2.1 LEVEVIS OG LEVESTEDER 

Markfirbenet yngler på en række forskellige typer af levesteder, lige fra menneskeskabte levesteder 
som vejskråninger, jernbaneskråninger og råstofgrave (typisk grusgrave), til mere naturlige levesteder 
som overdrev, heder, højmoser, strandenge, klitter og kystskrænter. Kendetegnende for disse 
yngleområder er, at de indeholder solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom 
bevoksning, typisk lave urter eller et løst dække af græsser. Disse solvendte skråninger er af 
altafgørende for markfirbenet. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm, 
løs, veldrænet jord af gruset eller sandet karakter (Søgaard og Asferg 2007). Da prædationstrykket på 
markfirbenet er højt, er det afhængig af tætte skjulesteder, som f.eks. tornede, lave buske, 
stenbunker og kvasbunker, og det bevæger sig generelt i randzonerne mellem de forskellige 
strukturer (Ravn 2015). 
 
Hanner kommer typisk frem fra vinterdvalen i midten af april og nogle uger senere kommer de unge 
dyr frem. Hunnerne kommer frem ca. midt i maj (Fog et al. 2001). Hannerne kan dog komme frem så 
tidligt som midten af marts (Ravn 2015).  
 
Det enkelte markfirben er meget knyttet til et mindre område typisk på 100-200 m2. Jo mere strukturel 
heterogen en lokaliteten er, og jo større fødeudvalg der er, jo mindre home range har markfirbenet. 
Således er der fundet home ranges på ned til 25-50 m2 på særligt velegnede levesteder. 
 

2.2.2 VILKÅR 

 
Med udgangspunkt i beskrivelsen af levestederne for markfirben er der foretaget en vurdering af 
egnede levesteder langs højspændingsanlæggene. Vurderingen er indledt med en screening på 
ortofotos. Områderne er efterfølgende besigtiget i felten med henblik på at vurdere om der er egnede 
levesteder for markfirben på den pågældende lokalitet, se nærmere beskrivelse i 
miljøkonsekvensrapporten. En række lokaliteter er på denne baggrund vurderet som lokaliteter, der 
potentielt kunne være levested for markfirben. 
 
På lokaliteter som potentiel kunne være levesteder for markfirben stilles følgende vilkår: 
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Hvis der foregår anlægsarbejde, hvor der graves i jorden på en potentiel lokalitet for markfirben eller 
hvis der køres med store maskiner f.eks. i forbindelse med træfældning, skal de 
afværgeforanstaltninger som er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten iværksættes.  
 
Hvis de potentielle lokaliteter for markfirben inden anlægsarbejdets opstart, undersøges for forekomst 
af markfirben efter anerkendt metode, som beskrives nedenfor, og det konstateres at arten ikke 
forekommer, kan bygherre efter accept fra Miljøstyrelsen, se bort fra afværgeforanstaltningerne da 
der ikke er risiko for forsætligt drab eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder markfirben. 
 
Anlægsarbejder, hvor der graves i jorden, defineres her som etablering af mastefundamenter, 
fjernelse af mastefundamenter, nedgravning af kabler og gravegruber til underboring af kabler. 
 
Hvis markfirben registreres ved eftersøgningen, eller der ikke har været mulighed for at foretage en 
eftersøgning af arten i et potentielt levested, skal der indføres afværgeforanstaltninger som beskrevet 
i Miljøkonsekvensrapporten. Hvis arten ikke registreres, vurderes det et der ikke er risiko for forsætligt 
drab eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder for markfirben. 
 
 

2.2.3 METODE FOR REGISTRERING AF MARKFIRBEN 

Metoden til overvågning af markfirben følger den tekniske anvisning til ekstensiv overvågning 
udarbejdet af Aarhus Universitet, DCE (Therkildsen et al. 2019) som benyttes ved NOVANA 
undersøgelser. Metoden beskrives kortfattet her for forståelsens skyld, men det er metoden i sin 
helhed som beskrevet i (Therkildsen et al. 2019) som er gældende, dog med de afvigelser for 
metoden som er beskrevet nedenfor, eller eventuelle afvigelser som på et senere tidspunkt måtte 
aftales med Miljøstyrelsen.  
 
Overvågningen har til formål at konstatere, om arten er til stede eller ej. Konkret gøres 
det ved at eftersøge solbadende kønsmodne/juvenile individer. 
 
Tilstedeværelse af markfirben undersøges på lokaliteter efter én eller to (se forklaring nedenfor) af 
følgende måder: 
 
1. Registrering af kønsmodne solbadende hanner og juvenile fra medio april til ultimo maj 
2. Registrering af solbadende voksne dyr og juvenile i august til september 
3. Registrering af solbadende hunner fra primo juni til medio juli 
 
På hver af de valgte lokaliteter undersøges som udgangspunkt et areal på mindst 1 hektar, 
dvs. 100x100 m. Overvågningen foretages ved, at markfirben eftersøges selektivt efter en subjektiv 
bedømmelse af de bedst egnede levesteder/solbadningssteder for markfirben på den pågældende 
lokalitet. Ved feltbesøgene gennemgås hvert lokalitet omhyggeligt og systematisk i én time 
(60 minutter). 
 
Den tekniske anvisning er beregnet på at registrere markfirben for at vurdere artens udbredelse i 
Danmark. Til brug for dette har man opdelt landet i 10x10 km felter i forbindelse med NOVANA 
undersøgelser. Derfor anbefales det i NOVANA-metoden, at hvis arten ikke registreres på første 
lokalitet der undersøges, så fortsætter eftersøgningen på anden lokalitet inden for samme 10x10 km 
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felt, eller alternativt, hvis første registrering er foretaget i perioden april til juli, kan anden registrering 
udføres på samme lokalitet i august til september. 
 
Da det i forbindelse med nærværende undersøgelser skal vurderes, om der er markfirben på en 
specifik lokalitet, som er vurderet potentiel egnet for markfirben, vil det i tilfælde af at arten ikke 
registreres på denne lokalitet ikke give mening at eftersøge arten på en anden lokalitet (som man gør 
i forbindelse med NOVANA-undersøgelserne). I stedet udlægges et nyt søgefelt på 1 ha. på samme 
lokalitet. Hvis lokaliteten er mindre end 1 ha udvides undersøgelsen til 120 min i stedet for 60 min.  
 
Ved Præstbjerg Plantage er det planlagt at nedgrave jordkabler over en længere strækning. Der vil 
derfor blive udlagt to prøvefelter på dette langstrakte projektområde. 
 
Lokaliteterne skal besøges i passende vejrforhold og tid på dagen som beskrevet i den tekniske 
anvisning. 
 
Når registreringerne er gennemført, fremsendes et notat til Miljøstyrelsen til godkendelse af 
undersøgelsernes resultater. 
  

2.2.4 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Under forudsætning af, at der er egnede levesteder som beskrevet ovenfor i et projektområde, hvor 
der graves og markfirben er registeret eller ikke er eftersøgt efter den beskrevne metode, vil ét eller 
flere af følgende afværgeforanstaltninger være gældende: 
 

1. Anlægsarbejde samt fældning/beskæring af træer skal foregå i den periode hvor alle 
markfirben er i dvale, hvilket er fra december til marts. 

2. Det skal så vidt muligt undgås at køre rundt i de nævnte heder, overdrev, grusgrave mm.  

3. Hvis der køres i områder hvor der potentielt kan være markfirben, skal der benyttes 
bæltekøretøjer eller udlægges køreplader som mindsker marktrykket, således at markfirben i 
dvale ikke påvirkes. Markfirbenet bor i huller f.eks. musehuller eller huller som det selv har 
gravet. Boet er typisk 30-50 cm under jorden dog op til en dybde på 1,5 m. Det vurderes at 
bæltekøretøjer, der også benyttes for at sikre mod traktose, er tilstrækkeligt for at jorden ikke 
sammenpresses i en grad så markfirbenets huler beskadiges.  

4. Fundamenter, der skal graves op eller områder hvor fundamenter skal etableres indhegnes i 
midt maj, tømmes for individer over 8-12 dage i en efterfølgende periode på en måned og 
graveaktiviteter kan derefter gennemføres. I Naturstyrelsens forvaltningsplan for markfirben 
(Ravn, 2015) anbefales det at indfangningen af voksne og unge markfirben bør foregå med 
snare for at undgå beskadigelser og tab af haler, mens nyklækkede kan fanges med hænder 
eller endnu bedre med brede spande. Det vurderes dog at opsamling i spande også kan 
benyttes i forhold til voksne individer hvis spanden fores med hø eller andet blødt materiale. 
Naturstyrelsen anslår at arbejdet med at indsamle dyr typisk vil skulle foregå over 2-3 
sæsoner og foretages af dygtige herpetologer og at der bør være mindst 2 indsamlingsrunder 
på optimale dage, begge over flere dage, hvor den ene runde er fokuseret på indsamling af 
nyklækkede markfirben i august-september og den anden runde er fokuseret på indsamling af 
voksne i april-maj. Den i dette projekt foreslåede metode strækker sig over kun en sæson, 
men meget mere intensivt over en hel måned og det vurderes at det samlede antal 
indsamlingsdage vil kunne opnås på en enkelt sæson, hvilket fuldt ud vil kompensere for ikke 
at undersøge i flere sæsoner. Naturstyrelsens forvaltningsplan anbefaler endvidere at der 
også indfanges nyklækkede markfirben i august-september, men da markfirben i dette projekt 
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fjernes fra området inden æglægningen, vurderes det ikke nødvendigt at lede efter 
nyklækkede individer.   

5. På de områder umiddelbart nord for 400 kV Station Stovstrup hvor kablet graves ned, mellem 
hederne, opsættes paddehegn langs kabelgraven inden anlægsarbejdet igangsættes. 
markfirben flyttes til den modsatte side af graven. 

6. Der skal søges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling og flytning 
(håndtering) af markfirben. 

7. Flytningen af markfirben skal håndteres af en fagkyndig person eller en person, som er oplært 
i at håndtere dyrene på en forsvarlig måde af en fagkyndig person. 

8. Hvis der skal graves i på en lokalitet med markfirben, hvor markfirben skal flyttes fra 
lokaliteten, skal der inden flytningen af individer være etableret en erstatningsbiotop. 
Erstatningsbiotopen skal være af samme størrelse og kunne danne levegrundlag for den 
bestand der flyttes. På de lokaliteter hvor der graves i potentielle leveområder for markfirben, 
er der delområder med tæt vegetation og træer. Hvis den tætte vegetation og de skyggende 
træer fjernes i et areal svarende til det område hvor markfirben flyttes fra vurderes det at 
lokaliteten inden for en sæson kan understøtte de individer der flyttes, da planter og 
fødeemner allerede vil være delvist til stede på lokaliteterne og derfor hurtigt kan sprede sig. 

 

 

Samlet afværgeforanstaltning for markfirben, birkemus og spidssnudet frø på hede arealer i 
Præstbjerg Plantage og syd for Karlsgårde 
 
Nedenstående beskriver den overordnede metode, hvis det registreres at både markfirben, 
spidssnudet frø og birkemus registreres i området. Hvis kun én eller to af arterne registreres vil 
nedenstående metode revideres til at afspejle dette således at det kun er afværgeforanstaltningerne 
der er relevante for de tilstedeværende der benyttes. 
 
I sensommeren 2022 gennemgås strækningen af eksperter vedr. spidssnudet frø, markfirben og 
birkemus. Ved denne besigtigelse opdeles strækningen i områder, der vurderes egnet for en eller 
flere af arterne og som derfor skal overvåges for forekomst af arten/arterne. Straks efter besigtigelsen 
starter registreringen af markfirben og birkemus fra midten af august til midten af september. 
Vandhuller undersøges for forekomst af spidssnudet frø i slutningen af maj og starten af juni. Hvis 
markfirben og birkemus forekommer i arbejdsområdet, opsættes der paddehegn ca. d. 1. maj langs 
arbejdsområdet, og hvor en eller flere af arterne er registreret. På dette tidspunkt er de sidste 
individer af markfirben kommet frem fra dvalen.  
Det indhegnede område tilses i 3 perioder i maj og i 3 perioder i august hvor markfirben og andre 
hvirveldyr indsamles flyttes fra området således at det sikres at området er tømt for markfirben og 
spidssnudet frø d. 1. september. Flytningen af markfirben og spidssnudet frø skal håndteres af en 
fagkyndig person eller en person, som er oplært i at håndtere dyrene på en forsvarlig måde af en 
fagkyndig person. Der skal søges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling 
og flytning (håndtering) af markfirben og bilag IV-padder.  
Når paddehegnet nedtages skal der inden for de næste 7-10 dage og inden 1. oktober foretages der 
afrømning af vegetation og muld i arbejdsområdet. Der afrømmes 5-10 cm. for at gøre området 
uegnet for birkemus. Afrømningen foregår på dette tidspunkt, hvor der ikke er unger og hvor 
birkemusen ikke er i dvale, og hvor de derfor opholder sig mindst muligt i jorden. 
 
Paddehegnet opsættes igen løbende langs arbejdsområdet, 1-2 døgn efter et område har været 
afrømmet. Derved har birkemusen haft mulighed for at flytte sig fra området. 
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Efter opsætning af paddehegnet afsøges området for markfirben og spidssnudet frø i en kortere 
periode på 2 uger, da der er en lille risiko for at markfirben og bilag IV-padder kan genindvandre 
under perioden, hvor hegnet er åbent langs kabeltracéet.  
 
Inden arbejdet igangsættes, skal der etableres erstatningsbiotop for birkemus og markfirben på 
tilstødende arealer i forholdet 1:1, dvs. der skal etableres græsarealer på et areal tilsvarende det 
areal der afrømmes. For markfirben skal erstatningsarealet etableres som under pkt. 8 under 
afværgeforanstaltninger for markfirben. For birkemus findes der ikke anerkendte metoder til etablering 
af erstatningsbiotop. Det anbefales derfor at erstatningsområderne anlægges i nærhed til de 
eksisterende områder på en fugtig lokalitet og at det afrømmede øverste jordlag som er afrømmet i 
projektområdet udlægges på erstatningslokaliteten. For at undgå yderligere kørsel på evt. sårbare 
områder i områder Præstbjerg Plantage bør transporten af afrømmet muld og vegetation køres ud af 
området i tracéets længderetning. 
 
Hvis der er registreret spidssnudet frø ved Præstbjerg Plantage, vurderes det at projektområdet ikke 
er en del af leveområdet for spidssnudet frø, men evt. kan være et område som spidssnudet frø 
vandrer igennem. Der er derfor ikke foreslået erstatningsbiotoper for spidssnudet frø. Hvis 
besigtigelsen af Præstbjerg Plantage viser at arbejdsområdet er en del af spidssnudet frøs levested, 
vil der blive etablere erstatningsbiotoper som beskrevet under ”Afværgeforanstaltninger for 
gravearbejder i levesteder for rastende og overvintrende spidssnudet frø”.  
 
Fjernelse af master i hede arealer i Præstbjerg Plantage og syd for Karlsgårde 
Ved fjernelse af master vil der være aktivitet omkring den enkelte mast i 1-2 uger. 
Masterne fjernes uden opgravning af mastefundamenter for at undgå påvirkning af potentielle 
levesteder for markfirben og birkemus ved gravning omkring fundamenterne. Ved kørsel i området 
uden for adgangsveje skal der benyttes bæltekøretøjer eller udlægges køreplader som mindsker 
marktrykket og det skal foregå i perioden 1. december – 1. april, hvor markfirben og birkemus er i 
dvale og derfor ikke påvirkes. 
 

2.3 BIRKEMUS 

 

2.3.1 LEVEVIS OG LEVESTEDER 

 
Birkemus er fundet i en række forskellige naturtyper: ferske enge, strandenge, overdrev, ekstensivt 
dyrkede marker, heder, moser, vældområder, fjordskrænter og nogle steder endda i plantager og 
skove. De træk, som går igen på de fleste sommeropholdssteder, er en høj grad af fugtighed og et 
tæt urtelag. Det fugtige element kan udgøres af vandløb, væld, moser eller fugtige arealer ud til en 
fjord. Da birkemus går i dvale fra oktober til maj, har de brug for et tørt og frostfrit område, hvor de 
underjordiske reder kan placeres – typisk i 20-40 centimeters dybde. Dette område kan enten være 
en del af sommeropholdsstedet eller ligge et stykke fra dette. Kravene til biotopen er formentlig 
forskellig for vinter- og sommeropholdssted. Kravene til vinterbiotopen vurderes at kunne omfatte 
tørre beskyttede områder, som kan findes i skov på veldrænet jord eller på stejle skrænter samt diger, 
overdrevsskrænter og højtliggende hede- og plantageområder. Derfor finder man ofte birkemus i 
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områder, hvor det fugtige sommeropholdssted ligger i god forbindelse med det tørre og frostfrie 
vinteropholdssted (Jensen og Møller 2007, Møller i Søgaard og Asferg 2007). 
 
I maj, hvor birkemusen lige er vågnet af sin vinterdvale, begynder parringstiden. Det normale 
aktivitetsområde for birkemus er 0,3-1,3 ha, men i denne periode er det for hannernes vedkommende 
formentlig meget større. I juni-august fødes ungerne i underjordiske reder. Hvor sommer- og 
vinteropholdsstedet er det samme, bruges overvintringsrederne også til at føde og opfostre ungerne i. 
Hvis de to opholdssteder ligger lidt fra hinanden, vil ungerne formentlig blive født på 
sommeropholdsstedet, hvor tilgangen til mad er bedst. Ungerne bliver først selvstændige efter 5 uger. 
I starten af oktober sænkes dyrenes aktivitet mærkbart og midt i oktober er de fleste individer gået i 
dvale. 
 
 

2.3.2 VILKÅR 

 
Med udgangspunkt i beskrivelsen af levestederne for birkemus er der foretaget en vurdering af 
egnede levesteder langs højspændingsanlæggene. Vurderingen er foretaget ved en screening på 
ortofotos hvor potentielle levesteder for birkemus er lokaliseret. Områderne er ikke besigtiget i felten 
med henblik på en yderligere vurdering af om levestedet er egnet, da en sådan besigtigelse ikke 
vurderes at kunne udelukke forekomst af birkemus, medmindre der gennemføres en egentlig 
eftersøgning af disse. En række lokaliteter er på denne baggrund vurderet som lokaliteter der 
potentielt kunne være levested for birkemus. 
 
På lokaliteter som potentiel kunne være levesteder for birkemus stilles følgende vilkår: 
 
Hvis der foregår anlægsarbejde, hvor der graves i jorden på en potentiel lokalitet for birkemus eller 
hvis der køres med store maskiner f.eks. i forbindelse med træfældning, skal de 
afværgeforanstaltninger, som er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten og som refereres nedenfor, 
iværksættes.  
 
Hvis de potentielle lokaliteter for birkemus inden anlægsarbejdets opstart, undersøges for forekomst 
af birkemus efter anerkendt metode, som beskrevet nedenfor, og det konstateres at arten ikke 
forekommer, kan bygherre efter accept fra Miljøstyrelsen, se bort fra afværgeforanstaltningerne da 
der ikke er risiko for forsætligt drab eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder for birkemus. 
 
Anlægsarbejder, hvor der graves i jorden, defineres her som etablering af mastefundamenter, 
fjernelse af mastefundamenter, nedgravning af kabler og gravegruber til underboring af kabler. 
 
Hvis birkemus registreres ved eftersøgningen, eller der ikke har været mulighed for at foretage en 
eftersøgning af arten i et potentielt levested, skal der indføres afværgeforanstaltninger som beskrevet 
i Miljøkonsekvensrapporten. Hvis arten ikke registreres, vurderes det et der ikke er risiko for forsætligt 
drab eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder for birkemus. 
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2.3.3 METODE FOR REGISTRERING AF BIRKEMUS 

 
Metoden til overvågning af birkemus følger den tekniske anvisning til ekstensiv overvågning 
udarbejdet af Aarhus Universitet, DCE (Elmeros et al. 2020) som benyttes ved NOVANA 
undersøgelser. Metoden beskrives kortfattet her for forståelsens skyld, men det er metoden i sin 
helhed som beskrevet i (Therkildsen et al. Elmeros et al. 2020) som er gældende, dog med de 
afvigelser for metoden som er beskrevet nedenfor, eller eventuelle afvigelser som på et senere 
tidspunkt måtte aftales med Miljøstyrelsen.  
 
Overvågningen har til formål at konstatere, om arten er til stede eller ej. Overvågningen baserer sig 
på registrering af birkemus med specielle vildtkameraer. 
 
Tilstedeværelse af birkemus undersøges på lokaliteter efter én eller to (se forklaring nedenfor) af 
følgende måder: 
 
Overvågningen af birkemus kan udføres i to overvågningsperioder: 

1. Fra 10. maj til 1. juli og  

2. Fra 1. august til 15. september.  

 
På hver lokalitet registreres forekomsten med fem kameraer over fire sammenhængende uger (28 
døgn) i én af de to overvågningsperioder. Overvågningsperioderne er længere end 28 døgn, fordi der 
skal være en vis fleksibilitet til at tilpasse overvågningen efter vejrliget. Fx er det ufordelagtigt at starte 
for tidligt i maj, hvis foråret er koldt, og en tør sensommer kan mindske sandsynligheden for at 
registrere birkemus, i hvilket fald overvågningen bør ligge sent i den anden overvågningsperiode 
(Elmeros et al. 2020). 
 
Lokaliteterne udvælges på baggrund af en vurdering af habitaten som levested for birkemus. Arten er 
meget sky, og udvælgelse af optimale lokaliteter af inventøren forudsætter et indgående kendskab til 
artens levesteder. 
 
Forekomst af birkemus registreres med vildtkameraer, der er opstillet ved et lille foderkar. 
Forekomsten dokumenteres med et eller flere foto, der viser relevante artskarakteristiske detaljer. 
Kamera og foderkar opstilles med en afstand på ca. 50 cm mellem kamera og foderkar, fx på et stativ 
der holder både kamera og foderkar (Figur 1). Vildtkameraerne skal kunne tage skarpe fotos på den 
korte afstand, have en meget kort trigger-tid fra bevægelsessensor aktiveres til fotoet tages (maks. ½ 
sekund) og en no-glow IR-lyskilde til fotos om natten (fx Reconyx hyperfire PC900).  
 
Foderkarret består af en lav plastikkasse (ca. 13 x 13 x 5,5 cm). Det er vigtigt, at karret ikke er for 
dybt, da musene skal kunne komme op af kassen igen. En lang opholdstid i foderkarret foran 
kameraet øger sandsynligheden for at registrere arten. Som foder og lokkemiddel kan anvendes frø 
og planteolie med en kraftig duft, fx solsikkefrø, hampefrø og hampefrøolie på en svamp. 
 
Ovenstående metode er beregnet på registrering af birkemus i forbindelse med NOVANA-
undersøgelser. Metoden foreskriver at hvis arten ikke registreres på en lokalitet skal der i NOVANA 
sammenhæng undersøges endnu en lokalitet. I sammenhæng med nærværende projekt med 
etablering af et 400 kV højspændingsanlæg ændres denne del af metoden til at der på større 
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lokaliteter som Præstbjerg Plantage udlægges to separate prøvefelter, hvis der findes egnede 
lokaliteter til dette. 
 
Når registreringerne er gennemført, fremsendes et notat til Miljøstyrelsen til godkendelse af 
undersøgelsernes resultater. 
 

2.3.4 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

 

1. Jordarbejder uden for levesteder. Foranstaltningerne til at undgå direkte skade anvendes 
på alle birkemusegnede lokaliteter, der påvirkes af projektet, hvis arten forekommer eller 
forventes at forekomme i området. Foranstaltningerne er implementeret som et 
forsigtighedsprincip på egnede lokaliteter, der ikke påvirkes direkte af anlægget, men som 
ligger meget nær anlægsområdet. På lokaliteterne udføres visuel inspektion af 
ledningsgraven inden arbejdets begyndelse om morgenen hvis ledningsarbejdet 
gennemføres i artens aktive periode fra 1. maj til 31. oktober. Det sikres også at 
ledningsgraven dækkes til, så snart anlægsarbejderne er færdige, samt at eventuelle mus, 
der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder der anbringes med 
omtrent 40 meters mellemrum. Brædderne skal være 20 cm brede og forsynes med en 5 cm 
høj kant på midten. For at begrænse påvirkningen af området reduceres marktrykket 
yderligere ved udlæg af køreplader de steder, hvor maskinerne passerer områder, hvor der 
kan være birkemus. 

 

2. Jordarbejder inden for levesteder. Ved gravearbejder i egnede eller sårbare områder inden 
for birkemuslokaliteterne, afrømmes muld over selve kabel-/fundamentgraven et stykke tid 
inden anlægsarbejdet sættes i gang. Muldafrømning skal ske i perioderne mellem 15. maj og 
15. juni eller 1.-30. september. Formålet med afrømning af de øverste 5-10 cm er at gøre 
arealet mindre egnet for birkemus og dermed minimere risikoen for, at der er birkemus til 
stede, når selve gravearbejdet starter. På lokaliteterne udføres visuel inspektion af 
ledningsgraven inden arbejdets begyndelse om morgenen hvis ledningsarbejdet 
gennemføres i artens aktive periode fra 1. maj til 31. oktober. Det sikres også at 
ledningsgraven dækkes til, så snart anlægsarbejderne er færdige, samt at eventuelle mus, 
der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder der anbringes med 
omtrent 40 meters mellemrum. Brædderne skal være 20 cm brede og forsynes med en 5 cm 
høj kant på midten. For at begrænse påvirkningen af området reduceres marktrykket 
yderligere ved udlæg af køreplader de steder, hvor maskinerne passerer områder, hvor der 
kan være birkemus. 

 

3. Gennembrud af hegn eller diger. Ved gennembrud af hegn og diger som vurderes at være 
levested for birkemus begrænses bredden af gennembruddet i forbindelse med nedgravning 
af 400 kV kabler fra 48 til 32 m ved at forskyde jordoplægning i længderetningen ved 
gennembruddet. Ved gennembrud med kabellægning af 60 og 150 kV kabler vil 
gennembruddet være væsentligt mindre, og kan reduceres tilsvarende. Diget og levende 
hegn genoprettes umiddelbart efter kablet er lagt igennem området. 

 

4. Flytning af mast. Hvis en mast skal placeres uhensigtsmæssigt i f.eks. et levende hegn som 
er levested for birkemus, flyttes masten i tracéets længderetning ud på landbrugsjord i 
omdrift, hvor der ikke er andre naturmæssige interesser. 

 

5. Etablering af mast i levende hegn. Hvis levende hegn er vurderet at være en potentiel 
spredningskorridor og en mast placeres i det levende hegn, etableres der en to m bred 
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vegetationskorridor rundt om mastefundamentet på den ene side, således at 
spredningskorridoren forbliver ubrudt. Der sås græs og lave urter i korridoren. 

 

6. Fundamenter fjernes i levested. Når fundamenter fjernes i et levested, benyttes der 
bæltekøretøjer med lavt marktryk eller der udlægges køreplader. Selve fundamentet er ikke 
levested for birkemus, så selve fjernelsen påvirker ikke levestedet. 

 

7. Fundamenter fjernes ikke. Hvis det er vurderet at opgravning af et mastefundament er 
skadeligt for birkemusens levested, vurderes det at fundamentet ikke bør fjernes, men 
efterlades på lokaliteten. 

 

8. Etablering af erstatningsarealer. Afværgeforanstaltninger der sigter mod at opretholde 
områdets vedvarende økologiske funktionalitet implementeres de steder, hvor projektet kan 
medføre indgreb i beskyttede yngle- og rasteområder. Foranstaltningerne skal implementeres 
inden anlægsarbejdet. Foranstaltninger til opretholdelse af økologisk funktionalitet omfatter 
etablering af egnede erstatningsarealer. Arealerne skal have en funktion, der svarer til de 
arealer, der inddrages til projektet. Erstatningsarealerne skal ligge i funktionel økologisk 
sammenhæng med berørte yngle- og rasteområder. Erstatningsarealer anbefales når større 
arealer påvirkes, og ved påvirkninger inden for kendte udbredelsesområde af birkemus. Ved 
etablering af fundamenter som kun påvirker ca. 100 m2 anbefales det ikke at lave 
erstatningsarealer, da området hurtigt gror til igen og kun et område på ca. 4x4 m vil 
permanent optages af betonfundamentet. 

 
Samlet afværgeforanstaltning for markfirben, birkemus og spidssnudet frø på hedearealer i 
Præstbjerg Plantage og syd for Karlsgårde 
Nedenstående beskriver den overordnede metode, hvis det registreres at både markfirben, 
spidssnudet frø og birkemus registreres i området. Hvis kun én eller to af arterne registreres vil 
nedenstående metode revideres til at afspejle dette således at det kun er afværgeforanstaltningerne 
der er relevante for de tilstedeværende der benyttes. 
 
I sensommeren 2022 gennemgås strækningen af eksperter vedr. spidssnudet frø, markfirben og 
birkemus. Ved denne besigtigelse opdeles strækningen i områder, der vurderes egnet for en eller 
flere af arterne og som derfor skal overvåges for forekomst af arten/arterne. Straks efter besigtigelsen 
starter registreringen af markfirben og birkemus fra midten af august til midten af september. 
Vandhuller undersøges for forekomst af spidssnudet frø i slutningen af maj og starten af juni. Hvis 
markfirben og birkemus forekommer i arbejdsområdet, opsættes der paddehegn ca. d. 1. maj langs 
arbejdsområdet, og hvor en eller flere af arterne er registreret. På dette tidspunkt er de sidste 
individer af markfirben kommet frem fra dvalen.  
Det indhegnede område tilses i 3 perioder i maj og i 3 perioder i august hvor markfirben og andre 
hvirveldyr indsamles flyttes fra området således at det sikres at området er tømt for markfirben og 
spidssnudet frø d. 1. september. Flytningen af markfirben og spidssnudet frø skal håndteres af en 
fagkyndig person eller en person, som er oplært i at håndtere dyrene på en forsvarlig måde af en 
fagkyndig person. Der skal søges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling 
og flytning (håndtering) af markfirben og bilag IV-padder.  
Når paddehegnet nedtages skal der inden for de næste 7-10 dage og inden 1. oktober foretages der 
afrømning af vegetation og muld i arbejdsområdet. Der afrømmes 5-10 cm. for at gøre området 
uegnet for birkemus. Afrømningen foregår på dette tidspunkt, hvor der ikke er unger og hvor 
birkemusen ikke er i dvale, og hvor de derfor opholder sig mindst muligt i jorden. 
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Paddehegnet opsættes igen løbende langs arbejdsområdet, 1-2 døgn efter et område har været 
afrømmet. Derved har birkemusen haft mulighed for at flytte sig fra området. 
Efter opsætning af paddehegnet afsøges området for markfirben og spidssnudet frø i en kortere 
periode på 2 uger, da der er en lille risiko for at markfirben og bilag IV-padder kan genindvandre 
under perioden, hvor hegnet er åbent langs kabeltracéet.  
 
Inden arbejdet igangsættes, skal der etableres erstatningsbiotop for birkemus og markfirben på 
tilstødende arealer i forholdet 1:1, dvs. der skal etableres græsarealer på et areal tilsvarende det 
areal der afrømmes. For markfirben skal erstatningsarealet etableres som under pkt. 8 under 
afværgeforanstaltninger for markfirben. For birkemus findes der ikke anerkendte metoder til etablering 
af erstatningsbiotop. Det anbefales derfor at erstatningsområderne anlægges i nærhed til de 
eksisterende områder på en fugtig lokalitet og at det afrømmede øverste jordlag som er afrømmet i 
projektområdet udlægges på erstatningslokaliteten. For at undgå yderligere kørsel på evt. sårbare 
områder i områder Præstbjerg Plantage bør transporten af afrømmet muld og vegetation køres ud af 
området i tracéets længderetning. 
 
Hvis der er registreret spidssnudet frø ved Præstbjerg Plantage, vurderes det at projektområdet ikke 
er en del af leveområdet for spidssnudet frø, men evt. kan være et område som spidssnudet frø 
vandrer igennem. Der er derfor ikke foreslået erstatningsbiotoper for spidssnudet frø. Hvis 
besigtigelsen af Præstbjerg Plantage viser at arbejdsområdet er en del af spidssnudet frøs levested, 
vil der blive etablere erstatningsbiotoper som beskrevet under ”Afværgeforanstaltninger for 
gravearbejder i levesteder for rastende og overvintrende spidssnudet frø”.  

 

Fjernelse af master i hede arealer i Præstbjerg Plantage og syd for Karlsgårde 
Ved fjernelse af master vil der være aktivitet omkring den enkelte mast i 1-2 uger. 
Masterne fjernes uden opgravning af mastefundamenter for at undgå påvirkning af potentielle 
levesteder for markfirben og birkemus ved gravning omkring fundamenterne. Ved kørsel i området 
uden for adgangsveje skal der benyttes bæltekøretøjer eller udlægges køreplader som mindsker 
marktrykket og det skal foregå i perioden 1. december – 1. april, hvor markfirben og birkemus er i 
dvale og derfor ikke påvirkes. 
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