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Ny gastransmissionsledning ved Kildedal  
Vurdering af bilag IV-arter og andre arter i forhold til planlagt 

anlægsarbejde.  
Dato: 17. maj 2022 

1 Baggrund 

I forbindelse med Energinets planer om at etablere en ny gasrørledning vest for Kildedal Station har de bedt NIRAS om 

at foretage en vurdering af evt. påvirkninger på yngle- og rastesteder for bilag IV-arter eller andre fredede og arter i 

forbindelse med anlægsarbejdet, samt vurderer behovet for at reducere arbejdsarealer i forbindelse med anlægget. 

Energinet planlægger at etablere  en ny gasrørledning og i samme omgang opgrave og lukke den gamle ledning i 

området af. Tracéet for den nye gasrørledning, samt den der skal nedlægges fremgår af Figur 1. Anlægsarbejdet for-

ventes påbegyndt i starten 2023.  

 

Indeværende notat omfatter en beskrivelse af de planlagte arbejdsarealer inkl. beskrivelser fra feltbesigtigelse, en gen-

nemgang af de arter som må formodes at forekomme i området, samt en vurdering af om arbejdsarealerne rummer 

yngle- og rastesteder for bilag IV-arter eller andre fredede og sårbare arter. Indeværende notat omfatter en vurdering 

i henhold til habitatbekendtgørelsens1 § 10 stk. 2.  

2 Beskrivelse af arbejdsområde 

Det planlagte gasrørledningstracé ligger hovedsageligt igennem landbrugsjord med spredt forekomst af § 3 områder 

(eng og mose), se Figur 1Figur 2. Området, som ledningen gennemskære, har karakter af et klassisk landbrugslandskab 

med en blanding af åbne markområder og læhegn. Området gennemskæres centralt af Måløv Byvej.  

Syd for Måløv Byvej løber det nye gasrørledningstracé igennem åben mark. Det eksisterende tracé gennemskærer et 

større sammenhængende § 3 område.   

Nord for Måløv Byvej løber det nye tracé bl.a. igennem et ældre handelsgartneri knyttet til Kalveholmgård. Her produ-

ceres der afklip af forskellige planter/træer til videresalg. Denne strækning er den tættest bevoksede del af det nye 

tracé, og har derfor også været fokus for besigtigelsen. Gartneriets ejendom udgøres af en blanding af forskellige 

træsorter (mange ikke hjemmehørende) plantet i alléer/rækker blandet med åbne strækninger i kuperet terræn hvor 

biler m.m. kan komme til at afhente de afskårne materialer. Bevoksningerne på handelsgartneriet består af bl.a. bøg, 

eg, fyr, rødgran, lærk, birk, frugt træer og buske, samt flere ikke hjemmehørende arter af træer og buske. Det meste af 

vegetationen er relativt ung, under 50 år. Traceét forløber igennem en § 3 beskyttet sø og tilhørende ellesump (ikke 

registreret § 3). Tværs igennem tracéet løber desuden Værebro Å, som er et § 3 beskyttet og målsat vandløb. Resten af 

det nordlige tracé forløber igennem åben mark og enkelte eng- og moseområder omfattet af § 3 beskyttelse. 

 

 

1 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter. BEK n. 2091 af 12/11/2021 
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Figur 1: Arbejdsarealer for etablering af nye gasrørledning og opgravning/lukning af eksisterende ledning, samt § 3 be-

skyttet natur i området i og omkring arbejdsarealerne. 
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3 Afgrænsning og metode 

Den 10. januar og 25. april 2022 blev der foretage to besigtigelser af arealerne markeret med rødt på Figur 2. Området 

blev besigtiget med henblik på, at identificere forekomst af træer med sprækker og hulheder (potentielle 

flagermustræer) indenfor eller langs de udlagte arbejdsarealer. De besigtigede arealer er udvalgt på baggrund af en 

indledende gennemgang af luftfoto. Fra luftfoto blev arbejdsarealerne vurderet ud fra, om der kunne forekomme be-

voksning med mulighed for, at rumme træer egnet som yngle- og rastested for flagermus, samt potenitelt udgøre 

rasteområde for padder i tilknytning til den § 3 beskyttede sø. De resterende strækninger af tracéet, både nyt og 

gammelt, er placeret på åben markarealer eller i § 3 beskytede områder. Energinet har oplyst, at der ikke vil ske 

anlægsarbejde i § 3 områder, her vil ny ledning blive etableret ved underboring og den eksisternede forblive aflukket i 

jorden. § 3 områderne er derfor ikke grundigt besigtiget, da potentielle yngle- og rasteområder for bilag IV-arter eller 

andre ikke vil påvirkes af anlægsarbejdet. 

Ved vurdering af træernes potentiale som yngle- og rastested for flagermus er der taget udgangspunkt i Håndbog 

om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 2007) og Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus 

(Naturstyrelsen, 2013). Træerne er derfor vurderet udfra størrelse og alder, samt om der er forekomst af synlige 

grenhuller, spættehuller, grenkryds, sprækker, løs bark, knækket grene og andre lignende hulrumsstrukturer, som 

flagermus kan benytte til raste- eller ynglelokalitet.  

Træerne er på den baggrund blev inddelt i fire kategorier alt efter deres potentiale som yngle- og rastested for fla-

germus:  

Sandsynlig (rød): Ældre træer med synlige huller, hulheder, spættehuller og/eller råd. Typisk større træer. 

Mere egnet (gul): Ældre og større træer uden eller kun med få synlige huller og hulheder.. Kan have skader eller 

knækkede grene. Pga. af træets størrelse og alder er ikke muligt at afvise evt. hulheder højere op og ude af syne.  

Mindre egnet (grøn): Relativt gamle og rimeligt store træer med meget få eller ingen skader, men stadig af en vis 

størrelse og alder, som gør, at det ikke er muligt at afvise evt. hulheder længere oppe, ude af syne. 

Uegnet (ikke registreret): Tyndstammede og yngre træer uden skader. 

 

Ud fra en tidligere kommunal-besigtigelse fra 2019 af området, samt kendskab til den nationale udbredelse af arter og 

deres sommer- og vinterkvarter, ville potentielle flagermusarter i området være; brunflagermus, skimmelflagermus, 

sydflagermus, dværgflagermus, troldflagermus, vandflagermus, og langøret flagermus (Søgaard & Asferg, 2007) 

(Naturdata, 2022). Tidligere registreringer af flagermus er angivet på . På figuren fremgår observationer af flagermus 

direkte i tracéet for gasrørledningen. Registrering af flagermus foretages enten med flagermusdetektor (lydoptager) 

eller direkte registring af individer – typisk i fulgt. Registreringerne er således ikke et udtryk for at flagermus raster i 

netop disse observationspunkter, men blot er tilstede. 

Alle træer der ved besigtigelsen blev vurderet som potentiele yngle- eller rastesteder for flagermus er blevet registret 

ved hjælp af GPS og fremgår af Figur 2. 

Åbne beplantninger og græsområder er besigtiget sideløbende og mere overordnet, med henblik på at vurdere deres 

egenthed som rasteområde for f.eks. padder.  
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Figur 2: Besigtigede arealer og tidligere observationer af bilag IV-arter, samt registrerede potentielle flagermustræer.  
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Figur 3: Billeder fra besigtigelsen ved Kalveholmgård handelsgartneri. Venstre: Læhegn, som kan fungere som ledelinje for flagermus. 

Højre: § 3 registreret sø, oplagt fourageringsområde for flere flagermusarter, samt evt. ynglested for padder (Foto: RASJ – NIRAS 

10.01.22). 

4 Bilag IV-arter og andre fredede arter 

4.1 Flagermus 

Alle flagermus i Danmark er registrerede på habitatdirektivets bilag IV. Bilag IV-arter må ikke forsætligt dræbes, og man 

må ikke ødelægge yngle- og rastepladser for arterne.  

Flagermus kan findes de fleste steder i Danmark og de lever af insekter, som de jager om natten og i skumringen. Når 

flagermus bevæger sig gennem landskabet anvender de ofte de naturlige ledelinjer som er i landskabet. Ledelinjer kan 

være skovbryn, læhegn og bygninger mm.  Flagermusen yngler sidst på foråret eller i forsommeren. Her samles 

flagermushunnerne i kolonier på beskyttede og lune steder, f.eks. under taget på et hus eller i et hult træ. Flagermusene 

går i dvale om vinteren. Nogle arter samles i store vinterkvarterer som kældre, gamle miner eller fæstningsanlæg, mens 

andre foretrækker at sidde skjult i hule træer. Fælles for vinterkvarterene, er at der skal være en stabil temperatur lidt 

over frysepunktet. 

Fældning af gamle træer med gode hulheder, som anvendes af flagermus til rasteplads, er derfor en af de største trusler 

mod dyregruppen. Ligeledes vil rydning af ledelinjer i landskabet, begrænser flagermus bevægelser i  landskabet.  
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Ved besigtigelsen  blev  der observeret otte træer, inden for eller nær tracéet, som potentielt vil kunne rumme mulighed 

for rastende flagermus. Disse træer ejes af handelsgartneriet og er af forskellige alder. Fire af træerne står i den nordlige 

ende af tracéet og består af forskellige yngre træer med hulheder (#1, 2, 6, 7). De resterende fire træer, piletræer, står 

i kanten af den planlagte byggeri, umiddelbart nord for Mårum Byvej (#8, 9, 10, 11). Ingen af de otte træer indgår som 

del af handelsgartneriets produktion. Træernes position fremgår af Error! Reference source not found..  

Andre bevoksninger i ledningstraceet udgøres af små buske og træer, samt andet krat der ikke udgøre egnede yngle- 

eller rastesteder for flagermus.  

Tabel 1: Oversigt over de registrerede flagermustræer på og langs tracéet. *Se afsnit 3 for en beskrivelse af scoren. 

Nr. Art Beskrivelse af træet. Kategori – Træ score* Ca. afstand fra midten af 

ledningstracéet. 

Relevant lovgivning. 

1 Ask Sprække i stamme Mere egnet 15 meter 
Habitatbekendtgørelsen § 

10 stk. 12 

2 Ask 
Flere små hulheder op langs 

stammen 
Mindre egnet 8 meter 

Habitatbekendtgørelsen § 

10 stk. 1 

6 (Død) 
Hulheder i stammen. Mejserede 

tilstede i stammens hulhed. 
Sandsynlig 11 meter 

Habitatbekendtgørelsen § 

10 stk. 1 

Jagt- og vildforvaltnings-

loven § 6a stk. 23 

7 Birk Hulhed i stammen. Inden for § 

3 område. 
Mindre egnet 10 meter 

Habitatbekendtgørelsen § 

10 stk. 1 

8 Pil Sprække op langs stammen. Sandsynlig 0 meter (underbores) 
Habitatbekendtgørelsen § 

10 stk. 1 

9 Pil Sprække op langs stammen. Sandsynlig 7 meter 
Habitatbekendtgørelsen § 

10 stk. 1 

10 Pil Sprække op langs stammen. Sandsynlig 12 meter 
Habitatbekendtgørelsen § 

10 stk. 1 

11 Pil Sprække op langs stammen. Sandsynlig 41 meter 
Habitatbekendtgørelsen § 

10 stk. 1 

 

 

 

2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter. BEK n. 2091 af 12/11/2021 

3 Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning. LBK nr 265 af 21/03/2019 
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Figur 4: Potentielle flagermustræer. På billederne ses forskellige åbner og sprækker, som flagermus kan anvende som rastested. Ne-

derst til højre, ses en hul stamme med mejserede (træ nr. 6) (foto: RASJ – NIRAS 25.04.22). 
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4.2 Padder og krybddyr 

Nær det nye gasrørledningstracé er der tidligere blevet registreret spidssnudet frø (bilag IV-art), grøn frø og snog.  

Spidssnudet frø er en af de almindelig frøer i Danmark, og man kan støde på alle steder med ferskvand. Arten er ligesom 

flagermus, optaget på habitatdirektivs bilag IV, og man må således ikke forsætlig ødelægge den yngle- og 

rastelokaliteter eller skade individer af arten Spidssnudet frø er ikke kræsen ift. ynglehabitat og kan findes i vandhuller i 

alt fra dyrkede marker, enge, og moser mm. Arten er dog i høj grad afhængig af, at der nær deres ynglesteder, er gode 

levesteder på land, som f.eks. åbne eng/græs areal og ynglesuccesen, er som for de fleste andre padder, ofte også 

betinget af forekomsten af fisk i vandhuller og søer.  

I den § 3 beskyttede sø, som gasrørledningstracéet gennemskærer, er der i 2007 observeret spidssnudet frø. Ved 

besigtigelse af vandhullet i 2016 er der ikke observeret spidsnudet frø, men forekomst af nipigget hundestejler. Seneste 

observation af spidsnudet frø i området (2019) omkring gasrørledningstracéet er fra et vådområdet ca. 200 m øst for 

det eksisterende tracé ud mod Knarupvej. Der er obsat fodderplatform i den beskyttede sø for ænder, og da der højst 

sandsynligt er fisk i søen, vurderes den ikke som værende optimalt ynglested for spidssnudet frø. Lavvandede dele af 

søen vil dog kunne udgøre ynglelokalitet for andre padder.  

Af andre arter er der observationer af grøn frø, som er mindre sårbar overfor forekomster af fisk, samt snog i området. 

Disse vurderes at forekomme i området. 

5 Vurdering og sammenfatning 

5.1 Flagermus 

Ved besigtigelsen i april 2022 blev der i det nye gasrørledningstracé identificeret otte træer med hulheder som potentielt 

kan udgøre rastested for flagermus. De fire nordlige træer (#1, 2, 6, 7) friholdes for skade ved, at begrænse  arbejds-

arealet op til træerne. Det samme er tilfældet for de fire sydlige træer (#8, 9, 10, 11). Her oplyser Energinet, at træerne 

friholdes og bevares i forbindelse med anlægsarbejdet, da der er plads nok til, at en adgangsvej kan etableres uden om 

træerne.  

Ingen af de potentielle flagermustræer i området vil derfor blive beskadligt eller fældet som følge af anlægsarbejdet, 

og det vurderes derfor at flagermusbestanden omkring Kalveholmgård og Kildedal, ikke vil kunne blive påvirket. Der 

ryddes heller ingen ledelinjer i området i forbindelse med anlægsarbejdet. 

Tilstedeværelsen af flagermus i området omkring handelsgartneriet ved Kalveholmgård er klar og området fremstår 

generelt som ideel fourageringsområde for flere forskellige typer af flagermus, da områdets mange forskellige træsorter 

m.m., mose, sø og vandløb rummer en stor forekomst af insekter. Dette vurderes  ikke at blive påvirket af det midlertidige 

anlægsarbejde, da evt. opgravede områder hurtigt retableres.  

Ved ikke at fælde de enkelte træer i og nær traceét, som potentielt kan fungere som rastelokalitet for flagermus, vur-

deres anlægsprojektet ikke, at kunne medføre en påvirkning på områdets økologiske funktionalitet for flagermus.  

5.2 Padder og krybdyr  

Der vurderes ikke længere at forekommer spidssnudet frø i søen, der gennemskæres af det nye gasrørledningstracé, 

da arten ikke er observeret siden 2007, og da der i dag er forekomst af fisk i søen samt fodring af ænder. Der er dog 

med stor sandsynlighed forekomst af f.eks. grøn frø, skrubtudse og snoge i området, og her udgør de tilstødende 

arealer omkring vandhullet sandsynligvis et benyttet rasteområde.  
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Søen underbores, således at der ikke sker en påvirkning på tilstanden i søen. Evt. blow-out ved underboringen kan dog 

medføre en lokal påvirkning, men risikoen herfor er minimal. Det tilstødende areal, som kan udgøre et rasteområde for 

padder og andre dyr, vil kun blive berørt minimalt i forbindelse med anlægsarbejdet. Da anlægsarbejdet ydermere i 

tillæg er kortvarigt og midlertidigt vurderes anlægsarbejdet ikke at have en påvirkning af områdets funktion som 

rasteområde. De arter der benytter sig af de omkringliggende områder vil hurtigt kunne komme tilbage og det vurderes 

derfor ikke at anlægsarbejdet vil kunne påvirke den økologiske funktionalitet for de fredede arter af padder og krybdyr. 

Området rummer ikke bilag IV-arter hvorfor anlægarbejdet ikke påvirker områdets funktion for disse..  

6 Anbefalinger 

De otte registrerede potentielle flagermustræer, se Tabel 1, vil blive bevaret. For at undgå beskadeliges af træerne kan 

disse markeres med farvet bånd eller andet, således at entreprenøren ikke ved en fejl fælder eller beskadeliger træet. ..  
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