
 

Notat 
Naturkortlægning samt vurdering af specifkt område ift. §3   5. september 2021 
  

Til :  Faxe Kommune 

Fra :  SWECO 

Bilag :  1 
 

  

1. Introduktion 
I forbindelse med forundersøgelserne af omfartsvej ved Haslev har Sweco udført 
biologiske feltundersøgelser i 2021.  

Nærværende notat beskriver de nuværende naturforhold i et område defineret af 
Faxe Kommune. Undersøgelserne omfatter besigtigelse og undersøgelse af: 

- Beskyttede §3 naturområder 

- Et beskyttet dige 

- Potentielt beskyttede §3-områder (afklaring af §3 status) 

- Den fredede orkidé Skovhullæbe.  

- Særligt beskyttede arter, herunder Bilag IV-arter. 

 

De ovennævnte besigtigelser og undersøgelser er i det følgende præsenteret i 
den rækkefølge, de er udført. 

Notatet afrundes med en opsamling med vurderinger af de enkelte områder og 
arter.  

Bilaget viser luftfotogennemgangen af de potentielle beskyttede §3-områder 
(afklaring af § 3). 
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2. Områdebeskrivelse 
Der er overordnet undersøgt 3 områder med potentiel natur.  

Figur 1. Undersøgelsesområdet med udvalgte interesseområder. Nordligst dige, i midten en 
mose og sydligst sø, mose og græsland. 

Det første område mod nord er et dige: Diget er undersøgt for egnede levesteder 
for bilag IV-arter, især markfirben og flagermus. Der er også registreret planter på 
og ved diget. 

De to andre undersøgte områder er §3-arealer:  

Centralt ligger der et beskyttet moseområde besigtiget, både med henblik på en 
botanisk registrering og for at undersøge området for egnede levesteder for Bilag-
IV arter, især padder og flagermus. Der er et mindre vandhul i mosen. 

Mod syd er der dels undersøgt 2 beskyttede vandhuller for padder samt 
guldsmede, og de omkringliggende arealer er undersøgt for yderligere 
forekomster af §3 natur samt særligt beskyttede arter. 

Områderne er besøgt ultimo maj samt ultimo juni. 

 

 

 

Dige

§3-mose i agerland

§3-mose og to §3-vandhuller
Samt potentielt §3-natur
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3. Besigtigelse 20. og 27. maj 2021 
3.1. Dige 

Diget blev undersøgt 20. maj. Diget er karakteriseret af at være tilgroet med store 
og små træer og buske. I den vestlige del er der flere store træer på diget, mens 
der i den østlige del er dominans af buske. Træer blev undersøgt for hulheder mv. 
ved brug af håndholdt kikkert og stendiget blev vurderet som levested for 
markfirben. 

 
Figur 2. Østlige ende af dige med mindre buske. 

Der er ikke observeret hulheder i træer, selvom der er flere store egetræer, 
fuglekirsebær samt selje-pil i den centrale del.  

Selve diget ligger inde i hegnet og er helt skygget af træer, buske samt høje 
græsser og urter.  
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Figur 3. Dige. 

Planteartsliste: Hassel, alm. hvidtjørn, selje-pil, hyld, engriflet hvidtjørn, slåen, alm. 
hæg, eg, fuglekirsebær. Urter: stor fladstjerne, løgkarse, draphavre, rød tvetand, 
alm. hundegræs, filtet burre, stor nælde, vild kørvel.   

 
Figur 4. Gamle egetræer på den vestlige og centrale del af diget. 
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Diget og vegetationen på og omkring dette er ikke egnet som levested for 
markfirben. Selvom der ikke er observeret hulheder i træerne, er træerne så store 
og gamle, at der kan være skjulte sprækker og huller. Det kan altså ikke 
udelukkes, at der er egnede levesteder for flagermus i de gamle træer i diget.  

Hvis de gamle træer skal fældes, skal det foregå i overensstemmelse med 
reglerne i artsfredningsbekendtgørelsen. I perioden 1. september til 31. oktober, 
kan det være muligt at fælde denne type træer.  

 

3.2. §3-natur 
De to områder med §3-natur hhv. mosen i agerland og de to vandhuller med 
mosen er her beskrevet. 

Mosen i agerlandet blev undersøgt 20. maj. Omgivet af markarealer ligger 
moseområde i den centrale del af undersøgelsesområdet, se figur 1. Mosen er 
præget af eutrofiering fra tilstødende markarealer. I en bræmme på 5-10 meter fra 
marken er der massiv opvækst af næringselskende urter og en kraftig bræmme af 
klassiske læhegns træer og buske.  

 
Figur 5. Det centrale moseområde med tilhørende vandhul. 

I de midterste dele af mosen er der flere store pilebuske, næringselskende eng-
arter samt et par områder, hvor der har været gravet, sandsynligvis for at skabe 
vandspejl. Mosen er tør og kun med få vådbundsarter. De gravede områder 
fremstår som en aflang grøft og et udtørret parti. Der er kun få m2 vandflade og få 
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egentlige vådbundsarter omkring. Der blev ikke observeret larver af andre insekter 
end myg. 

 

 
Figur 6. Mosen med gravet rende. 

Planteartsliste for mosen: brombær, horsetidsel, mælkebøtte, fløjlsgræs, hindbær, 
alm. hundegræs, krybhvene, alm. hyld, kærtidsel, stor nælde, bånd-pil, grå-pil, 
lyse-siv, butbladet skræppe, burresnerre, håret star, rød svingel, ager tidsel, 
døvnælde, kåltidsel, rød tvetand, snebær, gederams, canadisk gyldenris, alm. 
rajgræs, angelik, døvnælde, rød-el, eg, vorte-birk.  
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Figur 7. Vegetationen er domineret af tørbundsarter. Enkelte døde træer. 

Der er enkelte elletræer i mosen, hvoraf nogle er gået ud. Der er ikke fundet 
hulheder eller andre egnede levesteder for flagermus. I kanten af mosen er et 
plantet bælte med hæg, gran, kirsebær og hyld. Der er en gruppe graner i den 
vestlige del af mosen. 

Det lille vandhul i mosen er tørt og tilgroet af store grå-pil. Der står lyse-siv, 
kærstar, skovkogleaks og lav ranunkel.  

 
Figur 8. Pilekrat hvor der skulle være et vandhul. 
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Området, både mose og vandhul, er i dårlig naturtilstand. Der er ikke observeret 
egnede levesteder for bilag-IV arter, men området kan være vinterrastested for 
stor vandsalamander, hvis den findes i området. 

 
 

§3 området mod syd består af to vandhuller forbundet af et moseareal.  

Områderne er besigtiget 27. maj med henblik på at vurdere vandhullerne som 
levested og for at eftersøge padder. Områderne er arronderet og der er ketcheret 
12-15 gange i hvert vandhul. Vandhullerne er også gennemgået med waders og 
ketcher.  

 
Figur 9. §3 arealer I den sydlige del. De to vandhuller er markeret med blå skravering og 
mosen er markeret med orange streg. 

Den store sø mod vest: Der blev ved første paddeundersøgelse konstateret grøn 
frø i den store sø mod vest. Der blev ikke fundet larver fra andre padder. 
Vandhullet er med klart vand og med mange vandplanter. Bredvegetationen er 
artsrig og varieret. Der er flere mindre træer i den grønne bræmme rundt om 
vandhullet – disse skygger ikke vandhullet. Der er observeret fisk i vandhullet. 

Vandhullet vurderes at være mindre egnet til brune frøer som spidssnudet frø og 
springfrø samt stor vandsalamander, da der er grøn frø og fisk, som kan prædere 
på æg og larver.  
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Figur 10. Den store sø.   

Planteartsliste: blågrøn siv, lyse-siv, svømmende vandaks, almindelig fredløs, 
selje-pil, langbladet ranunkel, manna-sødgræs, sværtevæld, rød svingel, 
almindelig sumpstrå, almindelig star, vejbred skeblad, krybhvene, hyldebladet 
baldrian, bredbladet dunhammer, fløjlsgræs, stor nælde, hindbær, brombær, 
almindelig hyld, skov-kogleaks, vandmynte, bånd-pil, øret pil, butbladet skræppe, 
kruset skræppe, burresnerre, håret star, knippestar, agertidsel, kærtidsel, 
canadisk gyldenris, mirabel, krybende potentil. 

 

Den mindre sø mod øst: Vandhullet er helt tilgroet med pil, men vandet er klart. 
Der er mange blade og grene i vandet. Der er ifølge tidligere registrering samt 
ifølge lodsejer og nabo set springfrø i søen.  

Der blev fundet larver af 2 forskellige arter af padder, hvoraf den ene med stor 
sandsynlighed er springfrø, mens den anden var skrubtudse.  

Da der ikke er set grøn frø eller fisk, er dette vandhul mere egnet som levested for 
de brune frøer og stor vandsalamander. 
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Figur 11. Pilekrat med det lille vandhul og mose, 

Mosearealet imellem de to vandhuller er et pilekrat med enkelte nåletræer. 
Området kan fungere som spredningskorridor mellem de to vandhuller, især for 
padder. Da vandhullet er tilgroet og der ikke er observeret grøn frø i det lille 
vandhul, vurderes det, at vandhullet ikke er egnet til grøn frø, evt. pga. tilgroning.  

 

De to vandhuller og omgivelserne rummer mange arter af insekter og planter. Især 
den store sø med klart vand og artsrig bredvegetation er et værdifuldt levested. 
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4. Besigtigelse 25. juni 2021 
Det sydlige område er besigtiget med henblik på registrering af guldsmede i og 
ved de to vandhuller. Herudover er det omkringliggende skovstykke gennemgået 
for orkidéer, især i området omkring det store vandhul. 

Endelig er der foretaget en afklaring af flere græslandsområder i forhold til §3 
status. 

 

4.1. Orkidéer, guldsmede og sommerfugle 
 

Orkidéer 
Ved tidligere besøg har ejer gjort opmærksom på en større bestand af 
skovhullæbe i området omkring den store sø. Ejer og naboen har registreret et 
stort antal skov-hullæbe i den unge granbeplantning som ligger rundt om de to 
vandhuller og plotte fund ind på kort.  

 
Figur 122. Område med skovhullæbe. 

Ved besigtigelsen blev samtlige af disse bestande/kloner observeret af Sweco. 
Der er flere hundrede orkidéer spredt i området omkring det store vandhul. 

Arten trives i skoven og det ser ud til at arten er i spredning i området.  

 
Guldsmede 
Guldsmede trives i og omkring vandhuller. Guldsmedenes larver er tilknyttet 
vandfasen, hvor de er aktive prædatorer på mindre dyr. De største 
guldsmedelarver kan spise haletudser og andre større fødeemner. Larverne 
forvandler sig til voksne guldsmede ved at kravle op i vegetationen, hvor de 
forvandles. Flere arter af guldsmede lever som larve i vandhullet i flere år inden de 
udvikles til adulte. De adulte guldsmede patruljerer over vandhullet, hvor de æder 
og parrer sig. De kan derfor findes ved vandhuller.  

Ejers nabo har fundet flere arter af guldsmede i og ved det store vandhul, hvor der 
også er fundet exuvier.  
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Området med de to vandhuller og mose blev arronderet og vurderet som levested 
for guldsmede. Om formiddagen, hvor der er de bedste betingelser for at se og 
bestemme arterne, blev hhv. guldsmedeaktivitet og arter af guldsmede registreret. 
Den udtørrede sø i den centrale mose er vurderet til ikke at være et levested for 
guldsmede, så her blev ikke set efter guldsmede.  

Under arrondering kunne flere arter ses patruljerende og generelt flyvende over 
vandet. Der var stor aktivitet - flere hunner blev set æglæggende med bagkroppen 
i vandoverfladen. 

Naboen som har registreret flere arter af guldsmede, var med på besigtigelsen.  

I området er der observeret følgende arter: almindelig vandnymfe, hestesko-
vandnymfe, flagermus-vandnymfe, blå libel, fireplettet libel samt grøn 
smaragdlibel.  

Det store vandhul har god vandkvalitet, og der kan være flere arter tilknyttet end 
de på dagen og tidligere observerede.  

Det vurderes dog ikke, at der er guldsmede bilag-IV arter i vandhullet:  

- Grøn mosaikguldsmed er primært tilknyttet lysåbne vandhuller med 
plantearten krebseklo. Arten findes i flere vandhuller omkring Haslev og kan 
derfor potentielt flyve til andre vandhuller i nærområdet. Det vurderes dog 
ikke, at arten kan trives i de pågældende vandhuller, da der ikke er særligt 
meget bredvegetation, og da der ikke vokser krebseklo. 

- Stor kærguldsmed er let genkendelig og arten er ikke kendt fra området. 

- Grøn kølleguldsmed er tilknyttet vandløb og er kun fundet i Jylland. 

 
Sommerfugle 
Mange af dagsommerfuglene i Danmark er tilknyttet det åbne græsland og 
områder med skovlysninger. Der er en del græsland i området, og mange af de 
almindelige sommerfugle ses i stort antal.  

Ved gennemgang af området er der observeret græsrandøje, engrandøje, 
aftenpåfugleøje, nældens takvinge, stregbredpande. Ved tidligere besigtigelser er 
der set aurora. Alle arterne er almindelige og tilknyttet almindeligt forekommende 
græslandsarter. 

Andre almindelige arter som storplettet perlemorsommerfugl kan også findes i 
området, men det vurderes ikke, at der er sjældne eller rødlistede sommerfugle 
tilknyttet området, da der er mangel på de levesteder og værtsplanter de kræver.  
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4.2. Afklaring af §3-status 
Området rummer en række græslandsbiotoper, som er vurderet i forhold til 
beskyttelsesstatus som §3-område ved at undersøge det botaniske indhold samt 
en historisk gennemgang.  

Området er af praktiske årsager delt op i tre delområder, (1): syd for indkørsel til 
ejendommen Moltkesvej 72A, (2): mellemområdet mellem grusvej og læhegn, 
samt (3): hestefoldene mod nord. 

 
Figur 133. Inddeling af området. 

Historik 
Områdets historik fra 1954 til 2020 er undersøgt ved at se på luftfoto. 

Historikken er gennemgået i bilag. Opsummerende er området gået fra at være 
agerjord i 1954 til op gennem 1990´erne, 00´erne og til i dag at være med mindre 
agerjord og mere alsidig drift som skov, sø og græsland. 

Historikken viser, at græslandsområderne er unge, på nær et område langs 
Moltkesvej. 

 

Botanisk vurdering af 3 græslandsområder og samlet §3 vurdering 
Nedenstående vurderinger af de tre områder er baseret på feltbesøg juni 2021. 
Områdenumre refererer til figur 13. 

Område 1 er domineret af græs og urter med spredte plantede træer. Den 
plantede nåleskov er ikke vurderet, da den ikke er §3-natur. Området er primært 
på tør bund, hvorfor området er vurderet efter det botaniske kriterie for §3 
overdrev. Der er registreret en del gode almindelige overdrevsarter, som dog er 
arter, man vil finde på arealer i transition fra agerjord til mere næringsfattig natur. 
Området er på store dele domineret af almindelig kongepen, som nærmest er 
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bestandsdannende. At en enkelt art dominerer på denne måde, er et tegn på, at 
området ikke har opnået en naturlig balance mellem flere arter, som med tiden vil 
indvandre til området. Der er plantet træer i den østlige del, som er frahegnet, 
muligvis for at undgå vildtskader. Den vestlige del mod mose og vandhul er mere 
næringspræget med flere kraftige urter og græsser.  

Arter område 1: Almindelige bjørneklo, eng-brandbæger, almindelig brunelle, 
mose-bunke, draphavre, gul fladbælg, fløjlsgræs, mark-forglemmigej, gederams, 
eng-gedeskæg, blød hejre, almindelig hundegræs, almindelig hvene, almindelig 
hønsetarm, almindelig kongepen, mælkebøtte sp., ager padderok, prikbladet 
perikon, almindelig rajgræs, almindelig rapgræs, rejnfan, kruset skræppe, hvid 
snerre, rød svinge., almindelig syre, agertidsel, tusindfryd, gul kløver, tofrøet vikke, 
vild pastinak, pomerans høgeurt, plænekransemos, foder-vikke, eg, birk, kirsebær, 
poppel sp, grå-pil, ribs, trind fyrremos.  

Område 1 rummer ikke botanisk eller historisk overdrev. Området mod mose og 
vandhul er ikke botanisk eng iht §3, da der kun er få vådbundsarter. 

Område 2 er dels en hestefold, dels et uplejet græsområde – begge områder er 
med tør bund, og derfor vurderet i forhold til det botaniske kriterie for §3 overdrev. 
I hestefolden er der meget lav vegetation med rosetplanter som almindelig 
kongepen. Der er en ældre selje-pil med afgnavet bark. Det uplejede område er 
botanisk ens med den næringsrige del af område 1. 

Arter område 2: Fløjlsgræs, almindelig hyld, almindelig hundegræs, almindelig 
hønsetarm, hvid kløver, vild kørvel, ager-padderok, almindelig rajgræs, lav 
ranunkel, almindelig rapgræs, kruset skræppe, rød svingel, agertidsel, hvid 
okseøje, tusindfryd, gul kløver, tofrøet vikke, gråbynke, ahorn, trind fyrremos, 
selje-pil, abild. Herudover er der en række udsåede arter på en mindre jordvold. 

Ingen af arealerne i område 2 er botaniske eller historiske overdrev.  

Område 3 - det nordlige område - er en klassisk hestefold på tidligere agerjord. 
Området er tørt og er derfor vurderet ud fra de botaniske kriterier for overdrev. Der 
er partier med urterig vegetation, som dog er domineret af få almindelige arter, og 
partier med høj græs og urtevegetation domineret af arter som draphavre og 
agertidsel. Nordligst mod vejen er et uplejet område med høje græsser og urter. 
Her er blandt andet hvid okseøje, eng-rævehale og andre arter tilpasset 
forstyrrelse. Det er dette område, som har været uden omdrift i den længste 
periode.  

Arter område 3: Eng-brandbæger, almindelig brunelle, draphavre, græsbladet 
fladstjerne, fløjlsgræs, eng-gedeskæg, blød hejre, almindelig hundegræs, 
almindelig hvene, almindelig hønsetarm, lugtløs kamille, hvid kløver, almindelig 
kongepen, vild kørvel, mælkebøtte sp., ager padderok, prikbladet perikon, 
krybende potentil, almindelig rajgræs, almindelig rapgræs, rejnfan, eng-rævehale, 
almindelig røllike, butbladet skræppe, kruset skræppe, skvalderkål, hvid snerre, 
rød svingel, agertidsel, tusindfryd, gul kløver, plænekransemos, foder-vikke, grå 
bynke, gul okseøje, hvid okseøje, almindelig brandbæger, filtbladet kongelys, 
gærde-kartebolle, musevikke, trind fyrremos, hulsvøb. 

Område 3 rummer ikke botanisk eller historisk overdrev. 

Opsummering: Der er ingen af de besigtigede områder som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3. Der er græslandsområder i alle 3 områder som kan 
blive til beskyttet §3 natur indenfor en 10 årig periode, hvis nuværende drift 
opretholdes uden omlægning, isåning, sprøjtning eller gødskning.  
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5. Opsamling 
Undersøgelserne har vurderet en række potentielle levesteder og beskyttede 
naturtyper og arter, samt potentielle naturområder.  

Der er flere områder med gode naturværdier indenfor de undersøgte arealer, men 
der er også flere af de undersøgte områder som ikke rummer særlige 
naturværdier. 

 

§3-områder: 

Mosen i agerland er af ringe kvalitet med kun få egentlige mosearter. Der er ingen 
særlige naturværdier i mosen, da den er tør og stærkt eutrofieret.  

Vandhullerne med mose i den sydlige del er af moderat kvalitet. Her er det er 
vandhullerne som rummer de største værdier, med både springfrø og varieret 
botanik samt mange guldsmede og andre insekter.  

 

Levesteder og potentielle levesteder for bilag IV-arter: 

Diget mod nord: Diget med de gamle træer er potentielt levested for flagermus. 
Diget er ikke egnet til markfirben. 

Vandhullerne med mose i den sydlige del: Vandhullerne er levested for springfrø. 
Vandhullerne er ikke levested for andre bilag IV-arter. 

 

Fredede arter:  

Der er en stor bestand af orkidéen skovhullæbe i et større område i en plantage i 
den sydlige del. Arten ser ud til at være i spredning i området.  

Der er ikke registreret andre fredede arter i området. 

 

Andre naturforhold: 

Der er et rigt insektliv og generelt mange arter tilknyttet de to vandhuller samt 
omgivelser i den sydlige del.  

Der er naturværdier tilknyttet græslandsområderne mod syd, som dog ikke er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Græslandsområderne vurderes at kunne 
blive til beskyttet §3 natur indenfor en 10 årig periode, hvis nuværende drift 
opretholdes.  
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Bilag 
Luftfotogennemgang 
Nedenfor er luftfotogennemgang. Forklaring under tidligere afsnit. 

 

1954 

 
 
I 1954 var området agerjord.  
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1995 

 
I 1995 er der etableret et vandhul (det store vandhul), og der er et lille krat, hvor 
det lille vandhul ligger. Krattet må være et tilgroet vandhul. I den nordlige del af 
området er der etableret et mindre græsareal ved ejendommen langs Moltkesvej. 
Der er ager på resten af området. 
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1999 

 
I 1999 er der plantet nåleskov rundt om det store vandhul. Der er ager på resten af 
området, ud over området langs Moltkesvej. 
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2006 

 
I 2006 er der etableret en indkørsel fra Gisselfeldvej til ejendommen Moltkesvej 
72A. Herudover er der flere græsarealer langs denne indkørsel, og der er en 
lavning mellem de to vandhuller. Græsarealet mod Moltkesvej er blevet lidt større.  
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2008 

 
I 2008 er området ligesom i 2006, bortset fra der er udlagt to græsarealer i den 
nordlige del og græsarealet mod Moltkesvej er reduceret i størrelse. 
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2014 

 
I 2014 til 2016 går de sidste opdyrkede områder fra ager til græsland. Arealerne 
har ikke ændret anvendelse siden. 
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2016 

 
 
2020 

 


