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1. RESUME 

1.1. Indledning 

Sillerup Bæk afvander et opland på ca. 3.464 ha, hvilket primært er fordelt på tre deloplande, 

henholdsvis Sillerup Bæk med ca. 2.400 ha, Gammelby Bæk med ca. 355 ha og Fjelstrup Bæk 

med ca. 315 ha. De resterende ca. 400 ha udgøres af det direkte opland langs Sillerup Bæk. Pro-

jektområdet er beliggende ved den mellemste og nederste strækning af Sillerup Bæk mellem 

Gammel Kabdrupvej (st. 2.759 m) og umiddelbart nordøst for ejendommen Fuglsang (st. 7.985 

m). Sillerup Bæk er gennem projektområdet kanaliseret og uddybet på store dele af projekt-

strækningen, og selve projektarealet er ca. 38 ha. 

Det er ukendt, hvornår Sillerup Bæk er kanaliseret og uddybet. Af de historiske preussiske kort 

(1880) fremstår Sillerup Bæk med tydeligt kanaliserede strækninger, primært opstrøms for Vad-

bro. Af de historiske lavkantskort (perioden 1928-40) fremstår hele strækningen yderligere kana-

liseret med drængrøfter både nord og syd for Sillerup Bæk. Øst for Vadhus synes strækningen at 

have bevaret et slynget forløb. 

Projektarealet er i dag overfladeafvandet til et kanaliseret forløb af Sillerup Bæk og henligger i 

dag primært som naturarealer under tilgroning. Projektarealet er beliggende i tilknytning til EF-

habitatområde 96 Lillebælt og EF-fuglebeskyttelsesområde 47 Lillebælt. De yderste strækninger 

af Sillerup Bæk inden udløb i Avnø Vig er inkluderet i habitatområdet, men dette er uden for pro-

jektområdet. Stort set hele projektarealet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, herunder 

primært som beskyttet eng og vandløb. I nærværende forundersøgelse er der foretaget en felt-

undersøgelse af naturforholdene og givet en vurdering af kvaliteten og mulighederne for områ-

dets udvikling. 

Generelt er de direkte oplande til projektområdet præget af dyrkede marker og mange dræninger 

af arealerne. Indenfor projektarealet findes der stadig en lang række dræninger af arealet. Sille-

rup Bæk er gennem det mulige projektområde relativt dybt beliggende med bunden i ned til 2 

meter under terræn i ådalen. 

1.2. Projektets målsætning 

Målsætningen for forundersøgelsen er, at den skal fremkomme med forslag til, hvordan der i pro-

jektområdet kan gennemføres en naturgenopretning, der kan bidrage til: 

A) at opfylde Vandrammedirektivet ved at tilbageholde næringsstoffer fra vandmiljøet inden ud-

ledning til Hovedvandopland 1.11 – Lillebælt Jylland 

B) at genskabe det hydrologiske samspil mellem Sillerup Bæk og de ånære arealer 

C) at forøge naturværdierne og den landskabelige værdi i projektområdet 

D) at forbedre de fysiske forhold i Sillerup Bæk, eksempelvis ved genslyngning samt udlægning 

af sten og grus. 

Der er krav om, at projektet er omkostningseffektivt og kan gennemføres for maximalt 866 kr/kg 

kvælstof fjernet pr. år.  
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Nærværende forundersøgelse belyser mulighederne for at gennemføre en naturgenopretning ved 

at skabe et vådområde med hævning af eksisterende vandløbsbund på delstrækninger og gen-

slynge Sillerup Bæk på delstrækninger, således at vandløbet omgives af våde og tørre enge som 

ved vinteroversvømmelse af engene vil reducere udledningen af næringsstoffer til havmiljøet. 

1.3. Forundersøgelsen 

Den tekniske forundersøgelse skal belyse: 

o Projektets konsekvenser for tekniske anlæg og lodsejere 

o Den mulige fremtidige arealanvendelse 

o Projektets reduktion af kvælstofudledningen til havmiljøet i t N/ år og i kg N/ha/år 

o Projektets konsekvenser for naturforhold. 

Forundersøgelsen omfatter bl.a. nedenstående opgaver: 

o Indsamling af oplysninger om dræn i området 

o Supplerende opmåling af terræn, vandspejl og tekniske anlæg 

o Beskrivelse af jordbundsforhold 

o Beregning af vandbalance og vandføringer for eksisterende forhold og mulige fremtidige 

forhold ved projektets gennemførsel 

o Beregning af kvælstoftilførsel og -reduktion i projektområdet. 

o Vurdering af projektets konsekvens for naboarealer og tekniske anlæg. 

o Analyse af mulig påvirkning af ejendommene Bi-Lidt og Vadhus 

o Vurdering af projektets betydning for natur og landskab. 

o Beskrivelse af løsningsforslag med anlægsoverslag og tidsplan for gennemførelse 

o Udarbejdelse af kortmateriale for det foreslåede projekt. 

I nærværende rapport er alle højdeangivelser i meter refereret til Dansk Vertikal Reference 

(DVR90) med mindre andet er opgivet. 

 

1.4. Projektforslaget 

Det nuværende projektområde modtager i dag drænvand fra marker øst og vest for området op-

strøms Fjelstrup Landevej samt fra marker nord og syd for området nedstrøms for Fjelstrup Lan-

devej. Drænvandet tilledes projektområdet hovedsagligt via dræn, men også via diffus afstrøm-

ning på terræn. Projektforslaget lægger op til, at der foretages en åbning af dræn ved disses 

krydsning med projektgrænsen. Åbningen skal ske via enten drænudløb i faskiner eller udløb i 

overrislingsbrønde ved projektgrænsen. Samtidig lægges der i projektforslaget op til, at der fore-

tages en genslyngning af en ca. 3,5 km lang strækning af Sillerup Bæk, hvor der samtidig foreta-

ges en generel hævning af vandløbsbunden. Dette er med til at sikre, at der kan ske vinterover-

svømmelse af dele af terrænet i ådalen, således der kan ske en omsætning af næringsstoffer, der 

transporteres med vandløbet. Endelig vil en genslyngning medvirke til, at der kan skabes et godt 

hydrologisk samspil mellem Sillerup Bæk og ådalen til gavn for både vandløbets fauna og vegeta-

tionen på engarealerne. 

 

Projektområdet på ca. 38 ha starter umiddelbart nedstrøms for vejbroen for Gammel Kabdrupvej 

(opstrøms ende) og afsluttes nord/nordøst for ejendommen Fuglsang (nedstrøms ende). Projekt-

strækningen er, ud fra hensyn til eksisterende vådområde langs Gammelby Bæk og botanik i 

ådalen ved Fjelstrup Landevej, opdelt i to delstrækninger.  

Projektområdet er defineret ud fra påvirkningsgrænsen ved en vintermiddel afstrømning. Dertil 

er der foretaget en arrondering, som tager hensyn til dels ådalens udstrækning og dræntilløb. 

Der er ikke foretaget en arrondering, der tager hensyn til ejendomsmæssige skel eller lignende. 

Denne skal fastlægges i forbindelse med en ejendomsmæssig forundersøgelse og en evt. jordfor-

deling. Påvirkningsgrænsen dækker et område på i alt 32 ha og med den arrondering, som er fo-

retaget i denne tekniske forundersøgelse er det samlede foreløbige projektområde 38 ha.  
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Den øverste delstrækning forløber fra Gammel Kabdrupvej og nedstrøms til tilløbet for Gammelby 

Bæk. Vandspejlet hæves gradvist med en egentlig genslyngning fra omkring nuværende station 

3.280 m og sænkes via et stryg til niveau for overløbsbygværket ved Gammelby Bæk. Herfra 

hæves vandspejlet i Sillerup Bæk igen gradvist via genslyngning af vandløbet med et forholdsvis 

begrænset længdemæssigt fald af vandløbsbunden. Genslyngningen afsluttes omkring en fremti-

dig station 6.700 m, hvorefter vandspejlet igen gradvist sænkes over en ca. 1 km lang strækning 

af det eksisterende forløb af Sillerup Bæk. En gennemførelse af vådområdeprojektet vil forlænge 

den nuværende Sillerup Bæk med ca. 600 m. 

 

I den øverste delstrækning er vandstanden hævet med ca. 85 cm umiddelbart før tilløbet fra 

Gammelby Bæk, mens vandstanden i den nederste delstrækning er hævet med ca. 75 cm før 

vandspejlet igen sænkes ned til det eksisterende vandspejl. Dette vil bevirke, at de lave arealer 

langs vandløbet oversvømmes primært om vinteren og ikke om sommeren.  

 

Ved ejendommen Vadhus vil det være nødvendigt at foretage en hævning af et lavtliggende om-

råde eller alternativt etablering af afskærende dræn mod vådområdet. 

 

Vådområdet vil omsætte kvælstof fra Sillerup Bæk ved oversvømmelse af engene samt i væsent-

lig grad kunne omsætte kvælstof fra de direkte oplande ved åbning af dræn ved projektgrænsen.  

 

Projektet vil kunne omsætte 6,39 t N pr. år af den samlede tilledning på 89,9 t, hvoraf de 51,1 t 

føres af Sillerup Bæk. 

 

Vådområdet vil have en kvælstofeffektivitet på 168 kg/ha. 

 

Anlægsudgiften er vurderet til kr. 1.880.000,-.  

 

Projektet vil påvirke de nuværende engarealer i dele af ådalen, der vil blive mere våde, men pro-

jektet vil skabe en ny og mere sammenhængende type natur end de nuværende forhold. Projek-

tet er indrettet således, at der undgås hyppige oversvømmelser af de nuværende mest natur-

mæssige værdifulde områder. Det drejer sig om de områder, der ved besigtigelsen er udpeget 

som rigkær. Det anbefales at gennemføre en pleje af engarealerne ved enten afgræsning eller 

ved høslet for dermed at øge natur og landskabelige værdier. En pleje af arealerne vil være nød-

vendigt, såfremt man vil udvikle rigkær. 
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2. OMRÅDETS UDVIKLINGSHISTORIE 

2.1. Geologisk udvikling 

Landskabet omkring Sillerup Bæk er primært dannet under og efter den sidste istid (Weichsel), 

hvor smeltevandstrømmen har skåret (eroderet) sig ned i underlaget og dannet den markante 

erosionsdal for Sillerup Bæk. Efter istiden har vandløbet eroderet og aflejret materiale i dalbun-

den på sit forløb mod Avnø Vig og Lillebælt.  

Efter istiden steg havet hurtigere end landhævningen i den sydvestlige del af Danmark. I jæger-

stenalderen lå havets overflade i en længere periode ca. 2,5 m lavere end i dag. Fra denne tid er 

der fundet bopladser på havbunden i 2 – 2,5 m dybde i Lillebælt. I nedenstående figur 1 er der et 

uddrag af jordartskort for oplandet til Avnø Vig.   

 

 

Figur 1 Jordartskort for området ved Sillerup Bæk. Rød cirkel angiver sammenløb mellem Gam-
melby Bæk og Sillerup Bæk.  

Aflejringer umiddelbart omkring Sillerup Bæk og oplandet hertil består primært af glaciale aflej-

ringer af ler ( brun farve). I selve projektområdet er der primært ferskvandaflejringer af tørv (  

mørkegrøn farve) og gytje ( olivengrøn farve). I oplandet til Sillerup Bæk er der ligeledes i min-

dre grad smeltevandssand (  lyserød farve). 

 

Af jordartskortet ses således primært moræneler både syd og nord for projektområdet og i det 

nærmeste opland til Sillerup Bæk og Gammelby Bæk.  

 

2.2. Historisk udvikling  

På historiske kort – Preussiske kort fra 1880, ses at projektområdet allerede på det tidspunkt er 

forsøgt afvandet. Det ses således at Sillerup Bæk er kanaliseret gennem det meste af projekt-

strækningen, dog med undtagelse af det østligste forløb, der synes at være det naturlige forløb 

med mæanderbuer.  
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Figur 2 Kortudsnit over projektområdet, Preussiske kort, 1880. 

I ovenstående figur 2 kan det kanaliserede forløb af Sillerup Bæk ses. Det drejer sig primært om 

strækningen vest og nord for Sillerup, mens strækningen øst for Vadhus har haft sit naturlige for-

løb. Der ses dog ingen drængrøfter i selve ådalen, der er angivet med signatur for eng/mose. 

 

Figur 3 Kortudsnit over projektområdet, lave målebordsblade, 1928-1940 (grundkortfyn.dk). 

Af ovenstående figur 3 kan det ses, at der i perioden mellem 1928 og 1940 er foretaget yderlige-

re kanalisering af Sillerup Bæk, hvor de sidste slyngninger vest og nord for Sillerup er fjernet 

samtidig med at der etableret flere afvandingsgrøfter med sidegrøfter. Området fremstår dog 

stadig med signatur som enge/mose. 
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Det er usandsynligt, at hele projektarealet på et tidspunkt har været dyrket, men i dag ligger 

arealet primært som eng (ikke afgræsset). Af historiske ortofotos kan det dog ses, at størstede-

len af ådalens arealer opstrøms for Landevejen Haderslev-Hejlsminde har været dyrket i omdrift. 

Enkelte arealer i ådalen nedstrøms for landevejen har ligeledes været dyrket. Det drejer sig pri-

mært om arealer umiddelbart nedstrøms landevejen og arealer ved Vadbro. 
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3. NUVÆRENDE FORHOLD I OMRÅDET 

3.1. Områdebeskrivelse og ejerforhold 

Projektområdet henligger i dag primært som naturarealer øst for landevejen mellem Haderslev 

og Hejlsminde, mens projektarealet vest og syd for landevejen mere er en blanding af dyrkede 

arealer og naturarealer. Der er til Rambølls kendskab ingen afgræsning af arealerne. Langt de 

fleste arealer, der grænser op til projektområdet langs Sillerup Bæk, er dyrkede arealer. Indenfor 

projektområdet, er der ingen egentlige skovarealer, men mere tale om spredte enkeltstående 

træpartier. 

I nærværende forundersøgelse er der fastsat en projektgrænse, der primært er afgrænset til 

ådalen for Sillerup Bæk. Projektgrænsen starter i opstrøms ende vest for Sillerup ved markbroen 

over Sillerup Bæk, og projektgrænsen afsluttes i nedstrøms ende nordøst for Fuglsang. Hermed 

vil det samlede projektområdet være på ca. 38 ha. Sillerup Bæk ligger i det meste af projektom-

rådet i en meget markant smal ådal dannet som et delta af eroderet materiale. Med baggrund i 

dels udførte opmålinger og dels terrænmodellen for området, er terrænkoten i projektområdet 

mellem ca. +3 m i den nederste del til ca. +10 m i den øvre del. Generelt falder terrænet således 

jævnt ned gennem projektområdet. 

Terrænet udenfor projektområdet hæver sig over korte afstande til omkring kote +15 m, og læn-

gere mod syd/øst stiger terrænet op til ca. kote +25 m. Mod vest er terrænet præget af de 

samme forhold som ved projektområdet. 

I selve ådalen er der generelt ikke bebyggelse, dog er der 2 beboelser, der ligger mod åen på 

ådalsskråninger – det drejer som ejendommen Vadhus ved Vadbro og ejendommen Bi-Lidt ved 

Fjelstrup Landevej. Der er foretaget opmåling ved begge ejendomme, hvilket er beskrevet under 

afsnit for tekniske anlæg. Projektområdet krydses af tre offentlige veje – Kabdrupvej, Fjelstrup 

Landevej og Vadgyde. Broerne for vejoverføringen over Sillerup Bæk er ligeledes indmålt ved un-

dersøgelse og beskrevet under de tekniske anlæg. 

 

Umiddelbart før Sillerup Bæks underføring ved Fjelstrup Landevej er der et større tilløb fra Gam-

melby Bæk. Området ved Gammelby Bæk har tidligere været drænet og vandet fra bækken 

pumpet op i Sillerup Bæk. I dag er pumpningen ophørt og der er etableret et vådområde med 

udløb til Sillerup Bæk via et overløbsbygværk. 

 

Projektområdet ejes i dag af flere forskellige lodsejere. Der er således 29 lodsejere, der har jord 

langs den ca. 5,2 km lange projektstrækning. 

 

3.2. Plangrundlag og beskyttet natur 

Sillerup Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ikke udpeget en åbeskyttelse-

linie efter § 16 langs Sillerup Bæk i den sydvestlige del af projektområdet. Der er dog langs Sille-

rup Bæk i den østlige del af projektområdet udpeget en åbeskyttelseslinie – fra umiddelbart op-

strøms for Vadbro og til udløbet i Avnø Vig.  

 

I tilknytning til projektområdet er der en række beskyttede jord- og stendiger, dog ikke i selve 

projektområdet. I den østligste del af projektområdet ved Fuglsang er der udpeget en skovbyg-

gelinie. Ligeledes ved Fuglsang er der udpeget en 100 m beskyttelseslinie for fredet fortidsminde. 

Stort set hele projektområdet er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven og arealerne er pri-

mært registreret som eng. Af nedenstående figur 4 kan de forskellige naturtyper ses. Nedenstå-

ende er Rambølls vurdering med baggrund i besigtigelsen af arealerne. Kort og feltskemaer er li-

geledes vedlagt under bilag 19. 

 

En større sammenhængende skov umiddelbart syd for projektområdet ved den østlige afgræns-

ning er udpeget som fredskov. 
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Figur 4 §3-beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven. Rambølls vurdering. 

 

Projektområdet ligger i tilknytning til den vestligste del af et større internationalt naturbeskyttel-

sesområde, EF-fuglebeskyttelsesområde 47 – Lillebælt og EF-habitatområde 96 – Lillebælt. Den 

yderste strækning af Sillerup Bæk og Avnø Vig er omfattet af habitatområdet – dette er dog uden 

for projektområdet. 

 

3.2.1. Naturvurdering 

I forbindelse med nærværende forundersøgelse af muligt vådområde har Rambøll foretaget en 

besigtigelse af projektarealet. Projektarealet er opdelt i 20 delområder, og under bilag 19 er ved-

lagt oversigtskort sammen med feltskemaer. Ved besigtigelsen er der gjort følgende vurderinger: 

 

Delområde 1 

Kraftigt kulturpåvirket eng. Den sydligste del af engen er meget tør og afgrænses af en mindre 

overdrevsskrænt. Vegetationen er meget artsfattig og fremstår kraftigt eutrofieret. Der er ingen 

drift på dette areal. 

 

Delområde 2 

Meget kraftigt kulturpåvirket eng med et meget ringe naturindhold. Vegetationen er artsfattig og 

fremstår kraftigt eutrofieret. Det vurderes umiddelbart at terrænet er hævet og området er om-

lagt i forbindelse med etablering af søen midt på engen (delområde 3). 

 

Delområde 3 

Forholdsvis nyetableret sø der vurderes at være etableret for 5-6 år siden. Søen har en forholds-

vis fin vandkvalitet samt en rimelig artsrig bredvegetation. Det vurderes at søen har et stort po-

tentiale for at kunne blive en meget værdifuld paddelokalitet. Området fremstår dog stadig noget 

nyetableret. 

 

Delområde 4, 6 og 7 

Kraftigt kulturpåvirket eng i en snæver ådal. Området er generelt noget tørt og vegetationen er 

meget artsfattig og fremstår kraftigt eutrofieret. Der er en mindre kilde i den nordlige ende af 

delområde 4 og delområde 6 fremstår noget trykvandspåvirket. Der tages slet på område 4 og 6. 
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Delområde 5 

Gammelt ødelagt overdrev på en stejl ådalsskrænt. Området fremstår kraftigt eutrofieret med en 

meget triviel vegetation. Midt på området er der dog et lille område med en mere artsrig over-

drevsvegetation. Resten af området er næppe overdrev i botanisk forstand. 

 

Delområde 8 

Gammel afgræsset kultureng med begyndende naturengspræg. Området er flere steder tryk-

vandspåvirket og centralt i området er der er der ved at udvikle sig et rigkær med en fin vegeta-

tion med dominans af Kær-Star og Knippe Star. 

 

Delområde 9 

Kulturgræsmark 

 

Delområde 10 

Tilgroet eng med en begyndende kærvegetation der stedvist har dominans af Kær-Star, Rørgræs 

og Høj Sødgræs. Området har dog også enkelte mere lavtvoksende partier med  Dynd-Padderok, 

Vand-Mynte, Engkarse, Toraddet Star og Skov-Kogleaks. 

 

Delområde 11 

Kraftigt kulturpåvirket eng med enkelte lidt vådere partier med en mere artsrig vegetation. Om-

rådet er generelt alt for tørt og eutrofieret. 

 

Delområde 12 

Hele området består af en mosaik af højstaude eng, gamle tilgroede rigkær og rørsump. Området 

er relativt artsrigt og har stedvist en fin vegetation med bl.a. med forekomst af Toraddet Star, 

Sump-Kællingetand, Skov-Kogleaks m.m.  

 

Delområde 13 

Mosaik af rørsump og højstaudeeng. Området fremstår forholdsvist artsfattigt med en vegetation 

der er noget eutrofieret. 

 

Delområde 14 

Forholdsvis ung ellesump med en vegetation der er kraftigt eutrofieret. Området er meget kraf-

tigt trykvandspåvirket og sumpet og det vurderes at området på lang sigt kan blive til en fin elle-

sump. 

 

Delområde 15 

Forstyrret og noget ødelagt kultureng. Dele af området har antageligt været omlagt for relativt 

nyligt. 

 

Delområde 16 

Gammelt tilgroet rigkær der stedvist har en relativt fin vegetation med forekomst af Blågrøn 

Star, Toraddet Star, Kær Snerre, Kær-Padderok, Dynd-Padderok m.m.. Det vurderes at området 

med en forholdsvis lille indsats kan udvikle sig til et meget fint rigkær. 

 

Delområde 17 

Mosaik af højstaude eng og forholdsvist ødelagte rigkær. Området er stedvist domineret af Høj 

Sødgræs og Kær-Star men der er også kraftigt eutrofierede partier med en ret artsfattig vegeta-

tion. 

 

Delområde 18 

Gammel tilgroet eng der er domineret af Rørgræs, Lådden Dueurt og Stor Nælde. Der er dog og-

så mindre finere partier med forekomst af Skov-Kogleaks, Alm. Mjødurt og Eng-Kabbeleje. 

Længst mod øst er der et lille parti der har karakter af rigkær med en mere artsrig vegetation 

med forekomst af Sump-Kællingetand, Kær-Snerre, Engkarse, Eng-Kabbeleje m.m.. Engen er 

generelt alt for tør og næringsstofpåvirket. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

-10 

Delområde 19 

Forholdsvis tør rørsump med dominans af Tagrør. Vegetationen er kraftigt næringsstofpåvirket og 

artsfattig. 

 

Delområde 20 

Meget kraftigt eutrofieret højstaudeeng med dominans af Stor Nælde, Lådden Dueurt og Eng 

Rævehale. Området er generelt set alt for tørt og næringsstofpåvirket 

 

Samlet konklusion på naturvurdering 

Hele området består af en fin og forholdsvist velafgrænset ådal med en mosaik af kulturenge, 

rigkær og rørsump. Specielt den midterste del af området har fine partier med rigkær der dog 

næsten alle er mere eller mindre tilgroede. Samlet set vurderes det at området har relativt store 

naturværdier og at området med en forholdsvis begrænset indsats kan blive et meget fint natur-

område. Åen er generelt gravet noget under terræn og det anbefales derfor at åen genslynges og 

vandløbsbunden hæves således at der genskabes en mere naturlig sammenhæng mellem ådalen 

og åen, dog uden at de mest værdifulde af rigkærene oversvømmes for hyppigt.  

 

De mest værdifulde partier med rigkær findes i område 12 og 16 samt i de østligste dele af om-

råde 10. Der findes endvidere mindre partier med værdifulde rigkær centralt i område 8 samt i 

den østligste del af område 18. 

 

3.3. Fortidsminder 

I nærheden af projektområdet er der gjort en lang række oldtidsfund, dog er der ingen registre-

ringer i selve projektområdet. I nedenstående figur 5 er angivet placering af fredede og ikke fre-

dede fortidsminder. Oplysninger stammer fra et udtræk fra www.kulturarv.dk. I projektområdet 

er der ikke etableret fortidsminde-beskyttelseslinier. 

 

Figur 5 Fortidsminder – udtræk fra Kulturarvsstyrelsen 

I figur 5 er med rødt angivet fredet fortidsminder og med blåt ikke fredede fortidsminder. Umid-

delbart syd for projektområdet i haven til ejendommen Fuglsang er der registreret en Rundhøj fra 
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oldtid (før år 1066 e.kr.) med lokalitet nr. 200504-64. Lokaliteten er fredet i 1937 under fred-

ningsnr. 37101.  

 

3.4. Landskab og terræn  

Projektområdet er kendetegnet ved en meget markant smal ådal, der forløber fra syd mod nord 

og herfra i direkte østlig retning mod Avnø Vig. Der er ikke store terrænforskelle indenfor selve 

projektområdet over korte afstande, men der er generelt et jævnt fald gennem ådalen mod ky-

sten.  

 

Bakkerne øst-vest og nord-syd for projektområdet er dannet under og efter sidste istid (Weich-

sel) ved gletcher-isens vestgående bevægelser. Dalen som Sillerup Bæk løber i, er en erosionsdal 

dannet i bakkelandskab efter istidens ophør. 

Bilag 3 viser en oversigt over terrænforholdene baseret på fly-scanningen. Da terrænmodellen vi-

ser meget ens forhold i projektområdet, kan selv meget små usikkerheder i modellen betyde for-

skellen mellem, hvorvidt et område bliver oversvømmet eller bliver sump (drændybde 0,0-0,25 

m) i konsekvensvurderingen for det mulige vådområde. Det kan være små usikkerheder som ek-

sempelvis bevoksning (græs), der ved flyscanningen registreres som terræn.  

3.5. Jordbundsforhold 

Oplandet til projektområdet (på i alt ca. 3.431 ha) består i henhold til jordartskortet, se bilag 4, 

hovedsagligt af sandblandet lerjord og lerblandet sandjord (moræneler). Der ses dog mindre om-

råder i oplandet med smeltevandssand. Projektområdet er overvejende bestående af ferskvands-

aflejringer af sand og tørv. Som konsekvens af kanaliseringen og dræningen i ådalen og dermed 

sænkning af vandstanden må det forventes, at en del af tørvejorden er omsat og terrænet derfor 

ligger lavere end oprindeligt.  

Det skal dog bemærkes, at forundersøgelsen ikke har omfattet udførsel af korte lagfølgeboringer, 

hvorfor der ikke er et detaljeret kendskab til lokalgeologien.  

3.6. Afvandingstilstand og vandbalance 

 

3.6.1. Visuel vurdering 

I forbindelse med opstartsmødet og efterfølgende besigtigelser og opmålinger kan det konstate-

res, at Sillerup Bæk på store dele af projektstrækningen er beliggende med bunden relativt dybt 

under terræn. Dette forhold gør sig specielt gældende på strækningen vest for Sillerup og ned til 

bækkens krydsning med Fjelstrup Landevej. Årsagen er sandsynligvis tidligere tiders udretning af 

Sillerup Bæk, hvilket har bevirket kraftig erosion af ferskvandsaflejringerne af sand langs bæk-

ken. 

 

Figur 6 Kraftig erosion af vandløbsbrinker og vandspejl relativt dybt beliggende under terræn. 

Grundet den kraftige erosion er den eksisterende afvandingstilstand langs Sillerup Bæk i store 

perioder dybere end 1 m under terræn, og vandløbet er ikke i god hydrologisk balance med de 

ånære arealer. 
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3.6.2. Beregning af eksisterende afvandingstilstand 

Til vurdering af de hydrogeologiske forhold i oplandet til projektområdet er der taget udgangs-

punkt i vandbalanceligningen: 

N = F + AO + AU + P +R 

hvor N   = nedbøren 

 F    = aktuel fordampning 

 AO  = overjordisk afstrømning, incl. dræn 

 AU  = underjordisk afstrømning til bl.a. vandløb 

 P    = fjernelse af vand ved pumpning 

 R  = ændring i reservoiret (grundvandsmagasinet)  

Årsnedbøren (N) er i henhold til DMI's opgørelse for nedbørstationen 26070DK Christiansfeld for 

årene 1961-90 målt til 874 mm. Denne station vurderes repræsentativ for området ved Sillerup 

Bæk. Der er under bilag 4 vist oplandskort for Sillerup Bæk. 

Grundvandsdannelsen i oplandet til Sillerup Bæk skønnes at være 1 l/s/km2 svarende til ca. 31 

mm pr. år. Der foregår en mindre grundvandsindvinding ved Fjelstrup Vandværk, umiddelbart 

nord for projektområdet. Vandværket har en tilladelse til en årlig indvinding på 130.000 m3, og 

har i 2010 indvundet 113.171 m3. Herudover er der 2 private husstandsindvindinger ved Kabdrup 

samt 3 indvindingsboringer til markvanding syd for projektområdet. Det vurderes, at det ind-

vundne grundvand forbruges lokalt og udledes igen indenfor oplandet til Sillerup Bæk og Gam-

melby Bæk.  

Under antagelse af, at der over tid ikke sker ændringer i grundvandsmagasinerne (R), vil 

grundvandsafstrømningen fra oplandet være lig med grundvandsdannelsen. Der regnes med at 

nedbørsoverskudet tilledes som overfladeafvanding og gennem drænsystemerne. Tilstrømning af 

grundvand sættes derfor til 31 mm i denne analyse.  

Ved beregninger af vandbalancen anvendes vinternedbøren for de 7 måneder oktober til april og 

sommernedbøren i de 5 måneder maj til september. 

I bilag 6 er den målte vinternedbør opgjort til 523 mm og den målte sommernedbør til 351 mm. 

Der er desuden simuleret nedbørstal for en våd og en tør vinter og sommer. 

De opgivne nedbørsnormaler er de faktisk målte værdier for nedbøren. I Teknisk Rapport 1998-

10 fra DMI /4.5.1/ er angivet standardværdier for nedbørskorrektioner, der tager hensyn til sy-

stematiske måleunøjagtigheder pga. vind og fordampning. I Bilag 6 er den korrigerede nedbør 

beregnet svarende til moderat læ for stationen.  

De anvendte værdier for fordampning er baseret på den faktisk målte nedbør. Hvis de korrigere-

de nedbørstal skal anvendes, skulle fordampningen også tage hensyn til den nedbør, som for-

damper direkte fra plantevækst mv. uden at nå jorden. Anvendes den beregnede korrektion på 

23 % for vintermånederne sammen med de målte tal for fordampning, vil den beregnede af-

strømning i vandløb blive væsentlig større end den målte afstrømning for de samme vandløb. 

Anvendes de kendte tal for fordampningen, vil en mellemting mellem målt nedbør og korrigeret 

nedbør, der er ca. 11 % større end målt nedbør, medføre en afstrømning, der svarer til målte af-

strømninger. Der er derfor i det efterfølgende anvendt værdierne for den målte nedbør korrigeret 

med halvdelen af standardkorrektionen for hver måned. I bilag 5 med beregning af vandbalancen 

for forskellige nedbørsforhold er der dog vist tal for både målt nedbør, målt nedbør halvt korrige-

ret og fuldt korrigeret nedbør.  
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Den årlige potentielle fordampning fra en typisk morænelerjord er ca. 460 mm. Den aktuelle for-

dampning er for perioden maj – september opgjort til ca. 350 mm, hvor målt nedbør (halvt kor-

rektion) udgør 370 mm. Derfor vil hovedparten af nedbøren i sommerperioden som udgangs-

punkt fordampe. Tilsvarende er den aktuelle fordampning (F) for vinterperioden opgivet til ca. 

110 mm, hvoraf april måned tegner sig for de 50 mm.  

Nettonedbøren (nedbør minus aktuel fordampning og nedsivning) eller afstrømningen for oplan-

det kan derfor i henhold til ovennævnte fastsættes til nettoafstrømning vinter på 454 mm + net-

toafstrømning sommer på 7 mm, altså 461mm. Derudover vil der være en grundvandstilstrøm-

ning fordelt over hele året fra 31 mm svarende til en afstrømning på 7,4 l/sek.  

Med udgangspunkt i det ovenstående er der i bilag 5 vist en beregning af vandbalancen i oplan-

det til det mulige vådområde ved Sillerup Bæk. 

I tabel 1 er det beregnede udløb fra projektområdet vist for målt nedbør + 11 % i løbet af et år.  

 Vinter 

1000 m3 

Sommer 

1000 m3 

Total 

1000 m3 

Normal nedbør 16.191 690 

 

16.881 

Våd vinter /sommer 27.567 

 

 

9.527 37.094 

 Tør vinter /sommer 8.963 

 

305 9.268 

Tabel 1  Udstrømning fra Sillerup Bæk til Avnø Vig med tilhørende opland.  
 Vinter er oktober – april inkl. (7 mdr.)  

3.7. Afstrømning 

Sillerup Bæk's opland er ved udløb af projektområdet på 3.464 ha. I projektområdet er der til-

strømning fra Gammelby Bæk og Fjelstrup Bæk. Oplandsarealerne til Gammelby Bæk og Fjel-

strup Bæk er hhv. 355 ha og 315 ha.   

 

Afstrømningen i Sillerup Bæk er målt ved Vadbro ved DMU-målestation 370039. På baggrund af 

afstrømningsmålinger fra perioden 1985-1998, er månedsmiddelafstrømningen bestemt som vist 

i nedenstående tabel 2. 

 

 

Månedsmiddel afstrøm-

ning 

(l/s/km2) 

Maks. registreret af-

strømning 

(l/s/km2) 

Min. registreret afstrøm-

ning (l/s/km2) 

JAN 21.5 117 0 

FEB 18.1 123.8 2 

MAR 18 83 2.3 

APR 7.8 45.3 2.4 

MAJ 4.2 28.8 1.6 

JUN 3.1 17.7 1.2 

JUL 2.2 44.1 1.1 

AUG 2.7 32.2 1.2 

SEP 6.4 77.7 0.9 

OKT 8.8 78.3 1.2 

NOV 13.8 63.8 1.4 

DEC 17.5 69.7 1.4 

Tabel 2 Månedsmiddelafstrømning baseret på data fra målestation DMU 370039 (1985-1998) 

På baggrund af værdierne i tabel 2 er sommer- og vintermiddelafstrømningen i Sillerup Bæk ble-

vet bestemt. Sommermiddelafstrømningen er bestemt som middel af afstrømningen i perioden 1. 

maj til 30. september, mens vintermiddel afstrømningen er bestemt på baggrund af perioden 1. 

oktober til 30. april. 

 

I nedenstående tabel 3 er vist en oversigt over afstrømningen i Sillerup bæk baseret på målinger 

fra målestation DMU nr. 370039. Dog er 10-års maksimum afstrømningen bestemt ud fra målin-
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ger fra målestation DMU nr. 370038 i Taps Å, da Kolding Kommune i forbindelse med forunder-

søgelse for faunapassage ved Aller Mølle tidligere har leveret en sammenhængende tidsserie af 

data for vandføringen i Taps Å fra 1975-2008, hvilket ikke umiddelbart foreligger for Sillerup 

Bæk. Da både middelafstrømning og maksimalt målt afstrømning er stort set identiske for de to 

vandløb, er det vurderet at 10-årsmaksimum afstrømningen fra målestation DMU nr. 370038 er 

fuldt tilstrækkelig for nærværende projekt. 

 

 

Afstrømning 

(l/s/km2) 

Vandføring 

(l/s) 

Årsmiddel  10,3 357 

Sommermiddel (maj-sep) 3,7 128 

Vintermiddel (okt-apr) 15,1 523 

Medianmaksimum 78 2.702 

10-års maksimum (Taps Å) 125 4.330 

Tabel 3 Afstrømningsværdier og karakteristiske vandføringer for Sillerup Bæk  

3.8. Arealanvendelse 

Projektområdet består i dag primært af engarealer, dog er der dyrkede jorde specielt langs bæk-

ken opstrøms for Fjelstrup Landevej. Der er generelt ikke afgræsning af arealer i projektområdet, 

dog er der afgræsning af mindre områder ved Fjelstrup Landevej. Projektområdet er, som nævnt, 

generelt præget af relativt tørre arealer, grundet at bækken er udgravet/eroderet dybt under ter-

ræn. 

3.9. Tilførsel af næringsstoffer til projektområdet 

Da et hovedformål med projektet er at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor til Avnø Vig 

og dermed Lillebælt, beregnes i det følgende den nuværende transport af disse næringsstoffer 

gennem området, således at konsekvenserne for omsætningen af næringsstoffer ved gennemfø-

relsen af projektet efterfølgende kan vurderes. 

3.9.1. Kvælstof 

Transporten af kvælstof gennem et område kan opdeles på fjernoplandet og det direkte opland, 

da kvælstofreduktionen vurderes forskelligt for disse puljer. Projektområdet modtager tilløb fra 

Sillerup Bæk, Gammelby Bæk og mindre vandløb fra nordvest fra Fjelstrup samt vand fra de di-

rekte oplande øst-vest og nord-syd for projektområdet. Selve projektområdet indregnes kun med 

2 ha omdriftsareal. 

Belastningen fra deloplandene er beregnet efter nedenstående formel, som tager højde for de 

seneste års overvågningsresultater frem til 2005 /3/. Det gennemsnitlige årlige kvælstoftab pr. 

hektar nedsivningsområde (Ntab) beregnes ud fra vandbalancen for nedsivningsområdet (A i 

mm), andelen af dyrket areal i nedsivningsområdet (D i %) og andelen af sandjord i nedsivnings-

området (S i %). 

Ntab=1.124*exp(-3.080 + 0,758*ln(A) - 0.0030*S + 0.0249*D)  

For oplandet er A sat til 454 mm/år jf. afsnit 3.6. For det direkte opland opdeles mængden af 
vand, der løber fra dræn til maksimalt 0,7 x nettonedbøren /3/. 
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 A (mm) S (%) D (%) Areal (ha) 

Opland via. Sillerup Bæk (1) 318 20 70 2.330 

Direkte opland (2) øvre Sillerup Bæk 318 60 90 131 

Direkte opland (3) Gammelby Bæk 318 5 70 355 

Direkte opland (4) nedre Sillerup Bæk 318 10 90 300 

Direkte opland (5) Fjelstrup 318 5 90 315 

Tabel 4 Opgørelse af data for oplande 

Kvælstoftilførslen er beregnet i bilag 7. Den samlede transport af N til projektområdet kan heref-

ter sættes til: 

Kilde til N-belastning Kg N /ha / år Kg N/år 

Sillerup Bæk (1) 
21,9 51.056 

Direkte opland (2) 32,0 4.189 

Direkte opland (3) 22,9 8.137 

Direkte opland (4) 48,7 14.606 

Direkte opland (5) 37,7 11.880 

I alt  89.868 

Tabel 5 Opgørelse af kvælstoftilførsel 

Heri er ikke medregnet kvælstofudledningen fra selve projektområdet. I den videre beregning af 

kvælstofomsætningen i et fremtidigt vådområde langs Sillerup Bæk ses der bort fra bidraget fra 

Gammelby Bæk, idet omsætningen af en del af næringsstoffer fra oplandet sker i det allerede 

etablerede vådområde. 

3.10. Friluftsmæssige værdier  

Projektområdet ved Sillerup Bæk henligger i dag primært som naturarealer (33 ha), og en min-

dre del som driftsjord (5 ha). Området er privat og der er dermed ikke offentlig adgang. Der er 

dog fra flere steder gode muligheder for at se ud over området. Der er, som tidligere nævnt, en 

række vejkrydsninger af Sillerup Bæk. 

 

Der er opgang af havørred i Sillerup Bæk, og der kan i perioder med god afstrømning godt bedri-

ves et lystfiskeri. 

 

3.11. Fugle og fisk 

Sillerup Bæk er ikke en særskilt lokalitet i Dofbasen.dk, men Sillerup er en lokalitet, der også 

omfatter Sillerup Bæk. Observationer af fugle indtastet i DOF-basen for Sillerup 2005 -2011 om-

fatter kun almindelige fugle fra skov og mark, bortset fra en isfugl observeret 24-10-2011. 

 

Sillerup Bæk kan være ynglelokalitet for isfugl, men det er ikke dokumenteret. Det dybt nedgra-

vede vandløb kan næppe tiltrække fugle som bjergvipstjert og vandstær. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af udsætningsplaner har DTU Aqua i 2003 foretaget bestandsana-

lyse af ørred i Sillerup Bæk med tilløb. I udsætningsplanen er følgende beskrevet for Sillerup Bæk 

i og opstrøms projektområdet: 
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Generelt er der ikke behov for udsætning af ørred i Sillerup Bæk, da det er vurderet at systemet 

med den nuværende bestand kan blive selvreproducerende. 

 
3.12. Tekniske anlæg  

Der er kun ganske få tekniske anlæg inden for og i tilknytning til projektområdet. I forbindelse 

med forundersøgelsen har Rambøll indhentet drænoplysninger fra lodsejere og Orbicon samt ind-

hentet ledningsoplysninger gennem ledningsregistret LER. Følgende tekniske anlæg er der i og i 

tilknytning til projektområdet: 

1. Vejbro for Kabdrupvej 

2. Spunsbygværk for afløb fra Gammelby Bæk 

3. Ejendommen Bi-lidt 

4. Vejbro for Fjelstrup Landevej 

5. Vejbro for Vadgyde (Vadbro) 

6. Ejendom Vadhus 

7. Detaildræn  

8. Ledningsoplysninger fra LER, herunder: 

 Vandledning fra Fjelstrup Vandværk 

 Elledninger fra SYD ENERGI (3 krydsninger) 

 Telefonledning fra TDC 

I det følgende beskrives anlæggene i nævnte rækkefølge. 

ad 1: Vejbro for Kabdrupvej 
Den kommunale vej, Kabdrupvej, forløber i øst - vestgående retning over Sillerup Bæk. Kabdrup-
vej er placeret på en høj vejdæmning over Sillerup Bæk, der er ført under vejen med et betonrør. 
Vandsluget for betonrøret er i henhold til regulativet for Sillerup Bæk 2,5 m. Kabdrupvej er hæ-
vet relativt højt over projektområde, og de laveste områder af vejen er mellem kote +11 og +12 

m. Til sammenligning er terrænet i ådalen mellem kote +6 og +7 m. 
 

UDSÆTNINGSPLAN DTU AQUA 
”Der er sket en markant forbedring af de fysiske forhold på den øverste strækning syd for Rør-
kær. Der er nu egnede levesteder og gydeforhold for ørred. Forholdene ved Åbro, hvor vandlø-
bet forløber som en nedgravet kanal, er fortsat ringe. Strækningen er ved at vokse til i tagrør. 
På begge stationer findes nu en god bestand af naturlig yngel. 
Ingen udsætninger. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 1,5 m, 

dybde: 5-25 cm. 

 

Fra Østerskov til Sillerup er der egnede gydestrækninger. Der er etableret gydebanker og ved 

Sønder Kabdrup kan der udlægges flere sten. 

Ingen udsætninger. 
Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 2,4 m, 

dybde: 5-50 cm. 

 

Fra Fjelstrup til Avnø Vig forløber Sillerup Bæk som en nedgravet kanal med blød sandet bund. 

Der er mangel på skjul. Enkelte strækninger har dog grusede partier. Der er mulighed for at 

forbedre de fysiske forhold med en mere nænsom vedligeholdelse, udlægning af sten og etab-

lering af gydebanker på strækninger med stort fald. 

Ingen udsætninger. 
Lgd.: ca. 6,0 km, gbr.: 2,4 m, 

dybde: 20-90 cm." 
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Figur 7 Til venstre Sillerup Bæk opstrøms Kabdrupvej. Til højre Sillerup Bæk nedstrøms. 

Gennemløbet af Sillerup Bæk ved Kabdrupvej er etableret som et ca. 22 m langt Ø250 cm beton-

rør. Bunden i Sillerup Bæk umiddelbart før indløbet under vejen er beliggende i ca. kote +5,6 m, 

mens underkanten af røret mod vejen er beliggende i kote +7,54 m. 

ad 2: Spunsbygværk for afløb fra Gammelby Bæk 

I forbindelse med etablering af vådområde langs den nederste strækning af Gammelby Bæk er 

afløbet fra vådområdet udført ved overløb over en spuns af svinerygsplanker og med et mindre 

stryg nedstrøms umiddelbart før sammenløbet med Sillerup Bæk. 

 

 

Figur 8 Spunsbygværk for afløb fra Gammelby Bæk vådområde. 

Overløb er projekteret til kote +5,33 m DVR90 (5,45 m DNN), og ved Rambølls opmåling er ko-

ten indmålt til mellem +5,32 og +5,34 m DVR90. Vandspejlet i vådområdet er indmålt til kote 

+5,62 m DVR90 og er således ca. 30 cm højere end overløbsbygværket. Dette skyldes primært, 

som det ses af ovenstående figur, at afløbet/stryget er relativt kraftigt tilgroet (foto fra 18. april 

2011). 

 

ad 3: Ejendommen Bi-lidt  

Ejendommen består et stuehus, der er beliggende vinkelret på Fjelstrup Landevej, i øst - vestgå-

ende retning. Ejendommens stuehus er bygget sammen med tidligere driftsbygninger. Ved Ram-

bølls opmåling er de laveste områder af terræn ved ejendommen indmålt til +6,85 m, mens sok-

kelkote ved stuehus er indmålt til kote +8,49 m.  
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Figur 9 Ejendommen Bi-Lidt. 

Som det kan ses af ovenstående figur 9 er der i dag, i perioder, vand på terræn syd for ejen-

dommen og ned mod Sillerup Bæk (billede til højre).  

Ved ejendommen ligger en drikkevandsboring (DGU nr. 143.460). Der er ikke oplysninger om 

etableringstidspunkt, dybde eller lignende på www.geus.dk. Ifølge GEUS ligger boringen tæt ind 

til ejendommen ved terræn i kote+8,4 m, jf. nedenstående figur 9.1.  

 

Figur 9.1 Drikkevandsboringen ved ejendommen Bi-Lidt.  

ad 4: Vejbro for Fjelstrup Landevej  
Fjelstrup Landevej forløber i syd - nordgående retning over Sillerup Bæk. Fjelstrup Landevej er 

placeret på en høj vejdæmning over Sillerup Bæk, der er ført under vejen gennem en buet bro. 
Vandsluget for underføringen er i henhold til regulativet for Sillerup Bæk 3,1 x 2,5 m (b x h). 
Fjelstrup Landevej er hævet relativt højt over projektområde, og de laveste områder af vejen er 

omkring kote +9,6 m. Til sammenligning er terrænet i ådalen mellem kote +5 og +6 m. 
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Figur 10 Til venstre Sillerup Bæk underløb af Fejlstrup Landevej. Til højre Sillerup Bæk nedstrøms. 

Gennemløbet af Sillerup Bæk ved Fjelstrup Landevej er etableret som en ca.18 m lang buet bro – 

se billede til venstre i ovenstående figur. Bunden i Sillerup Bæk umiddelbart før indløbet under 

vejen er beliggende i ca. kote +4,9 m, mens underkanten af broens top mod vejen er beliggende 

i kote +7,24 m.  
 
ad 5: Vejbro for Vadgyde (Vadbro)  

Vadgyde forløber i syd - nordgående retning over Sillerup Bæk ved Vadhus. Vadgyde er placeret 
på en relativ lav bro i forhold til omgivende terræn. Vandsluget for vejbroen er i henhold til regu-
lativet for Sillerup Bæk 4,0 x 1,9 m (b x h). Vadgyde er relativt lavt gennem projektområdet, og 
de laveste områder af vejen omkring broen er mellem kote +6,0 og 6,2 m. Til sammenligning er 
terrænet i ådalen mellem kote +4,6 og +5 m. 

 

 

Figur 11 Til venstre broen ved Vadgyde opstrøms og til højre nedstrøms. 

Gennemløbet af Sillerup Bæk ved Vadgyde er etableret som en ca. 5 m bred firkantet bro – se 

billeder i ovenstående figur. Bunden i Sillerup Bæk umiddelbart før indløbet under vejen er belig-

gende i ca. kote +3,8 m, mens underkanten af broens top mod vejen er beliggende i kote +5,78 

m.  
 
ad 6: Ejendom Vadhus 

Ejendommen består af et stuehus, der er beliggende på de højeste områder af grunden, og huset 

er placeret parallelt med det eksisterende forløb af Sillerup Bæk. Ejendommens nordlige facade 

er beliggende ca. 10 m fra eksisterende Sillerup Bæk, og terrænet ved husets nordlige facade er 

indmålt til omkring kote +6,4 m. Udover selve beboelsen er der to mindre bygninger (udehus). 
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Figur 12 Til venstre Vadhus og til højre den tilhørende lavtliggende have mod vest. 

Som det kan ses af ovenstående figur stiger terrænet relativt meget over kort afstand mellem 

Sillerup Bæk og Vadhus, mens det meste af det tilhørende haveanlæg er beliggende meget lavt i 

forhold til vandspejl og bund i eksisterende Sillerup Bæk. Ved opmålingen er de laveste terræn-

punkter indmålt til at være beliggende omkring kote +4,6 m, hvor bundkoten for Sillerup Bæk til 

sammenligning er beliggende mellem +3,5 og +3,8 m. 

I forbindelse med lodsejermøde afholdt den 30. marts 2011 har lodsejer Michael Morten Friis 

Butzbach oplyst, at der ofte ved større afstrømninger i Sillerup Bæk står vand ind over havearea-

lerne. Dette kunne ligeledes konstateres ved Rambølls besigtigelse. Ligeledes har lodsejer oplyst, 

at han har planer om etablering af eksempelvis et minirenseanlæg til ejendommens spildevand. 

Et eventuelt fremtidigt vådområdeprojekt langs Sillerup Bæk skal derfor tage højde for dette, så-

ledes der kan ske en afledning af renset spildevand til Sillerup bæk ved almindelig gravitation. 

ad. 7 Detaildræn 

Rambøll har ved henvendelse til lodsejere indhentet drænoplysninger, ligesom Hedeselskabets 

arkiv (Orbicon) er blevet forespurgt. Generelt er ådalen for Sillerup Bæk og de tilstødende arealer 

præget af omfattende dræning. 

 

Alle indkomne drænoplysninger er indtegnet på vedlagte bilag 9, hvoraf de indmålte udløbskoter 

for de synlige ledninger ligeledes fremgår.  

 

Et eventuelt fremtidigt vådområdeprojekt langs Sillerup Bæk skal tage hensyn til, at de tilstøden-

de dyrkede marker kan have uændret afvandingsforhold, dvs. med drændybder dybere end 1 m 

under terræn. 

 
ad. 8 Ledninger 

I henhold til oplysninger fra LER er der en række tekniske ledninger, der krydser projektområdet. 

Det er primært forsyningsledninger fra SYD ENERGI, Fjelstrup Vandværk og TDC. I forbindelse 

med en eventuel detailprojektering skal der indhentes fornyede ledningsoplysninger fra LER, da 

ovenstående oplysninger kan være forældede. Ligeledes skal der eventuelle afværgeforanstalt-

ninger (flytning af ledninger) fastlægges i samarbejde med ledningsejere. Ledningsoplysninger er 

indtegnet på bilag 9. 

Som udgangspunkt må det dog forventes, at ledningerne er relativt dybt liggende under terræn 

eller dybere end bundkoten for et nyt forløb af Sillerup Bæk. 
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4. FORSLAG TIL FREMTIDIG UDFORMNING 

4.1. Beskrivelse af løsningsforslaget 

4.1.1. Generelt 

Forslaget tager udgangspunkt i et ca. 38 ha stort område i ådalen for Sillerup Bæk med start af 

projektstrækningen ved Gammel Kabdrupvej og herfra i nedstrøms retning, hvor projektstræk-

ningen afsluttes umiddelbart øst for Fuglsang. Forslaget er baseret på at genslynge Sillerup Bæk 

til et nyt forløb både øst og vest for det eksisterende forløb opstrøms for Fjelstrup Landevej samt 

syd og nord for det eksisterende forløb nedstrøms for Fjelstrup Landevej. Udover at genslynge 

Sillerup Bæk vil der ligeledes ske en generel hævning af vandløbsbunden gennem projektområ-

det. I det følgende afsnit er projektforslaget derfor opdelt i strækning opstrøms for landevejen og 

i strækningen nedstrøms for landevejen. 

 

Det er valgt at starte projektområdet ved og nedstrøms for vejbro for Gammel Kabdrupvej af 

hensyn til de samlede projektomkostninger. Terrænet og vejbroens beliggenhed vil betyde, at 

der, såfremt vådområdet skal starte længere opstrøms, skal foretages hævning af vejen og etab-

lering af nye vejbroer ved både Sillerup Bæk og ved tilløbet fra sydøst. Projektområdet er bl.a. 

derfor forlænget i nedstrøms retning. Projektforslaget er vist under bilag 10. 

 

Det primære formål med genslyngningen og hævning af vandløbsbunden er, at der kan skabes 

periodevise oversvømmelser i ådalen med henblik på omsætning af næringsstoffer og dermed en 

reduktion i udledningen af næringsstoffer til Avnø Vig og Lillebælt. En gevinst ved genslyngning 

af Sillerup bæk med hævning af vandløbsbunden er, at der kan skabes hydrologisk sammenhæng 

mellem vandløbet og ådalen. Samtidig vil det skabe forbedrede levevilkår for eksempelvis fisk og 

smådyrsfaunaen i Sillerup Bæk. En delstrækning ved Vadhus er vist i nedenstående figur 13. 

 

 

Figur 13 Projektforslag med forlægning af Sillerup Bæk, delstrækning ved Vadhus 

Ved tilløb af Gammelby Bæk til Sillerup Bæk lægges der i projektforslaget op til, at bevare 

uændrede forhold for det allerede etablerede vådområde ved Gammelby Bæk. Genslyngningen 

og hævningen af vandløbsbunden i Sillerup Bæk sker derfor med udgangspunkt heri, hvorfor det 

ikke er muligt at hæve vandløbsbunden på denne mindre delstrækning. Det vil sige, at vandspej-

let i Sillerup Bæk skal sænkes umiddelbart før tilløbet fra Gammelby Bæk og igen langsomt hæ-



 

 

 

 

 

 
 
 

 

-22 

ves nedstrøms for Fjelstrup Landevej. Dette vil samtidig tilgodese ønsket om ikke at skabe for 

hyppige oversvømmelser på den midterste strækning, hvor der ved Rambølls besigtigelse er kon-

stateret tilgroede rigkær, der med relativt begrænset plejeindsats kan udvikle sig særdeles posi-

tivt. 

 

Med forslaget til forlægning og genslyngning højere i terræn af Sillerup Bæk oversvømmes en del 

af projektområdet om vinteren og der dannes temporære mindre søer centralt i området. Dette 

areal er i dag også vandlidende som følge af trykvand fra de omgivende arealer og i forvejen 

vanddækket del af året. Arealet kan drives/plejes om sommeren med høslæt eller afgræsning. 

 

Sillerup Bæk er, som tidligere beskrevet, relativt dybt beliggende under terræn i ådalen og skal 

derfor hæves relativt meget. Den fremtidige placering af Sillerup Bæk er valgt ud fra de terræn-

mæssige forhold i ådalen (laveste partier) med henblik på at udnytte arealerne, således der ska-

bes god mulighed for oversvømmelse af mest muligt af den snævre ådal.  

 

Projektforslaget er modelleret i beregningsprogrammet MIKE11 ud fra ønske om, at skabe over-

svømmelser om vinteren med åvand og samtidig begrænse oversvømmelser om sommeren til et 

absolut minimum. Begrænsning af oversvømmelse ved en sommermiddel afstrømning sker af 

hensyn til at begrænse risikoen for tab af ørredsmolt under deres vandring mod havet typisk i 

april/maj måned. Afstrømningsbilledet for Sillerup Bæk med opland viser dog, at der kun er en 

begrænset forskel mellem vanddybder for sommermiddel og vintermiddel afstrømning, hvorfor 

små højdeforskelle i en fremtidig placering af vandløbsbunden afgør, hvorvidt der sker over-

svømmelser ved vintermiddel og ved sommermiddel. 

 

Projektgrænsen er på bilagene vist, så alle arealer med en fremtidig drændybde under 1,00 m er 

inden for projektgrænsen. Projektarealet er ca. 38 ha. 

 

Ved middel sommervandføring vil 3,14 ha blive oversvømmet og 19,13 ha vil have en drændybde 

under 0,25 m (sump). 

 

Ved middel vintervandføring vil 7,18 ha enge blive oversvømmet og ca. 22 ha vil have en dræn-

dybde under 0,25 m (sump), hvoraf det største areal er i den vestlige del. 

 

Ved større og mere sjældne afstrømninger i Sillerup Bæk, eksempelvis en 10 års maksimum af-

strømning, vil ca. 20 ha blive oversvømmet. 

 

De ovennævnte tre forskellige afstrømningssituationer er vist med drændybder (dog ikke ved 10 

års maks.) på vedlagte bilag 16-18, hvor der er anvendt følgende klassifikation af drænforholde-

ne: 

 Mørkeblå – vanddækket 

 Lyseblå – sump (drændybde 0,0-0,25 m) 

 Grøn – våd eng (drændybde 0,25-0,5 m) 

 Gul – fugtig eng (drændybde 0,5-0,75) og  

 Lysebrun – tør eng (dræn dybde 0,75-1,0 m). 

Den foreslåede nye Sillerup Bæk tager udgangspunkt i den eksisterende stationering og er såle-

des positivt stationeret i nedstrøms retning. Projektstrækning er mellem st. 2.759 m og st. 7.985 

m, og vil dermed blive ca. 5,2 km lang. Til sammenligning er den eksisterende Sillerup Bæk på 

dette stykke ca. 4,6 km, hvorfor åen forlænges med ca. 600 m ved gennemførelse af vådområ-

deprojektet. 

 

4.1.2. Nyt vandløb, Sillerup Bæk st. 2.759 – st. 4.352 m 

Denne delstrækning af projektet starter ved Sillerup Bæks udløb af vejbroen for Gammel Kab-

drupvej i eksisterende station 2.759 m og afsluttes i en fremtidig station 4.352 m ved tilløbet fra 

Gammelby Bæk. For at sikre vandtilførsel til arealerne (og dermed kvælstofomsætning) ved stør-

re afstrømninger end vintermiddel fra oplandet etableres et nyt forløb af Sillerup Bæk.  

 

Det nye forløb etableres dog først fra ca. station 3.280 m af hensyn til ikke at påvirke arealer op-

strøms for Gammel Kabdrupvej. Mellem Gammel Kabdrupvej (st. 2.759 m) og nedstrøms til st. 
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3.280 etableres der en gradvis hævning af vandspejlet ved udlægning af sten- og grustærskler. 

Hævningen sker med opfyldning i det eksisterende forløb af Sillerup Bæk med stenmaterialer til 

erosionssikring, eksempelvis i stenstørrelsen Ø125-250 mm. Som afslutning af laget udlægges 

gydegrus med henblik på at optimere de gydeegnede strækninger af Sillerup Bæk. Umiddelbart 

før st. 3.280 m vil bundkoten i den eksisterende Sillerup Bæk være hævet med ca. 85 cm. Selve 

dimensionerne på de enkelte tærskler og afstande mellem disse vil blive fastlagt i forbindelse 

med en eventuel detailprojektering. 

 

Mellem fremtidig station 3.280 m og station 4.352 m (tilløb Gammelby Bæk) foretages en gen-

slyngning af Sillerup Bæk, der udgraves med en bundbredde på ca. 1,5 m og et anlæg til kryds-

ning med terræn i 1:1,5. Som udgangspunkt graves de nye slyngninger uden kraftige retnings-

skift. Dette sker af hensyn til at undgå væsentlige erosionsikringer med sten inden det nye vand-

løbs skråninger er blevet stabile og der har etableret sig en vegetation. Hvis slyngningerne ud-

graves med kraftige retningsskift vil der med stor sandsynlighed ske en væsentlig erosion af de 

formodede sandede aflejringer, hvilket vil resultere i stor nedstrøms materialetransport. Som ud-

gangspunkt vil Sillerup Bæk inden for en kort årrække selv skabe et naturligt mæandrerende for-

løb. For at sikre den nye vandløbsbund og dermed de beregningsmæssige forudsætninger for 

kvælstofomsætningen, anbefales det, at de nye strækninger forsynes med sten- og grusmateria-

ler mellem de enkelte "bløde" slyngninger. Hermed vil Sillerup Bæk hurtigt komme til at fremstå 

med "stryg-pool" sekvenser. Dette vil yderligere forbedre muligheder for, at eksempelvis ørred 

kan foretage gydning i Sillerup Bæk og dermed sikre ørredens selvreproduktion i Sillerup Bæk 

systemet. 

 

På den eksisterende strækning af Sillerup Bæk opstrøms for Kabdrupvej er der en privat overkør-

sel (betondæk med støbte sidevægge) mellem st. 3.358 og 3.363 m (nuværende stationering). 

Denne kan ved projektforslaget bevares ved sin nuværende placering over Sillerup Bæk, da den-

ne mindre strækning udnyttes i forbindelse med genslyngningen. Der er endvidere en gangbro af 

træ ved eksisterende station 3.150 m. Denne bro kan ligeledes bevare sin nuværende placering 

ved eventuel gennemførsel af vådområdeprojektet, da nuværende forløb af Sillerup Bæk benyt-

tes her. 

 

Overskydende jord fra udgravning af det nye forløb anvendes til opfyldning af det eksisterende 

forløb af Sillerup Bæk. Jord over-/underskud beregnes i forbindelse med detailprojektering. Der 

vil dog typisk være jordunderskud, idet det eksisterende forløb af Sillerup Bæk er dybt skåret i 

ådalens terræn og Sillerup Bæk dermed har en væsentligt større tværsnitsareal end et fremtidigt 

profil. I forbindelse med detailprojektering skal der således tages stilling til, hvorvidt der kan ac-

cepteres mindre søer i det nuværende forløb, terrænregulering ved at doze overfladejord fra en-

gen i eksisterende Sillerup Bæk eller endeligt hvorvidt der skal tilføres jord fra eksempelvis grus-

grav. 

 

4.1.3. Sillerup Bæk ved Gammelby Bæk (st. 4.352 m) 

For at sikre at vådområdeprojekt langs Sillerup Bæk ikke påvirker vådområdet langs Gammelby 

Bæk i væsentlig grad, hvad angår vandspejlsforhold langs Gammelby Bæk, er det nødvendigt at 

bringe vandspejlet i Sillerup Bæk ned i niveau med vandspejlet i vådområde Gammelby Bæk. Ved 

Rambølls opmåling er overfalds koten ved stemmeværket indmålt til mellem +5,32 og 5,34 m og 

vandspejlet i selve vådområdet indmålt til kote +5,62 m. 

 

Det anbefales således, at der over en strækning på ca. 100 m anlægges et stryg med et gen-

nemsnitligt fald på 10 ‰ umiddelbart inden tilløbet fra Gammelby Bæk. Der er valgt at afvikle 

vandspejlsforskellen over en relativ kort strækning af hensyn til at kunne benytte mest muligt af 

den snævre ådal opstrøms til oversvømmelse og omsætning af kvælstof. Stryget anlægges med 

start i station 4.252 m og afsluttes ved station 4.352 m og den udgravede bund af det nye forløb 

forsynes med en erosionssikring af sten i størrelsen Ø125-250 mm, der eventuelt kan topdresses 

med gydegrus i størrelsen Ø16-80 mm. Det beregnede vandspejl umiddelbart nedstrøms tilløbet 

fra Gammelby Bæk vil være omkring kote +5,3 m ved sommermiddel afstrømning og kote ca. 

5,45 m ved vintermiddel afstrømning. 
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Med henblik på at bringe vandet til terræn hurtigst muligt igen forlægges Sillerup Bæk mod nord 

på engen mod ejendommen Bi-Lidt inden bækken føres gennem den eksisterende vejbro for Fjel-

strup Landevej. 

 

4.1.4. Nyt vandløb, Sillerup Bæk st. 4.352 – st. 7.985 m  

Denne delstrækning af projektet starter ved Gammelby Bæks tilløb til Sillerup Bæk i fremtidig 

station 4.352 m og afsluttes i en fremtidig station 7.985 m (nuværende st. 7.392 m) nordøst for 

ejendommen Fuglsang. For at sikre vandtilførsel til arealerne (og dermed kvælstofomsætning) 

ved større afstrømninger end vintermiddel fra oplandet etableres et nyt forløb af Sillerup Bæk 

mellem st. 4.352 og st. 6.710 m, mens det eksisterende slyngede forløb herfra til st. 7.985 m 

bevares med opfyldning på delstrækninger.  

 

Mellem fremtidig station 4.352 m og station 6.710 m (umiddelbart før tilløb Fjelstrup Bæk) fore-

tages en genslyngning af Sillerup Bæk, der udgraves med en bundbredde på ca. 2 m og et anlæg 

til krydsning med terræn i 1:1,5. Som udgangspunkt graves de nye slyngninger uden kraftige 

retningsskift. Dette sker af hensyn til at undgå væsentlige erosionsikringer med sten inden det 

nye vandløbs skråninger er blevet stabile og der har etableret sig en vegetation. Hvis slyngnin-

gerne udgraves med kraftige retningsskift vil der med stor sandsynlighed ske en væsentlig erosi-

on af de formodede sandede aflejringer, hvilket vil resultere i stor nedstrøms materialetransport. 

Som udgangspunkt vil Sillerup Bæk inden for en kort årrække selv skabe et naturligt mæandre-

rende forløb. For at sikre den nye vandløbsbund og dermed de beregningsmæssige forudsætnin-

ger for kvælstofomsætningen, anbefales det, at de nye strækninger forsynes med sten- og 

grusmaterialer mellem de enkelte "bløde" slyngninger. Hermed vil Sillerup Bæk hurtigt komme til 

at fremstå med "stryg-pool" sekvenser. Dette vil yderligere forbedre muligheder for, at eksem-

pelvis ørred kan foretage gydning i Sillerup Bæk og dermed sikre ørredens selvreproduktion i Sil-

lerup Bæk systemet. Bundkoten i det nye vandløb vil i gennemsnit ligge ca. 1 m højere end i det 

nuværende vandløb. 

 

Mellem ny station 6.710 m og nedstrøms til ny station 7.985 m (eksisterende 7.392 m) etableres 

der en gradvis sænkning af vandspejlet ved udlægning af sten- og grustærskler. Sænkningen 

sker med opfyldning i det eksisterende forløb af Sillerup Bæk med stenmaterialer til erosionssik-

ring, eksempelvis i stenstørrelsen Ø125-250 mm. Som afslutning af laget udlægges gydegrus 

med henblik på at optimere de gydeegnede strækninger af Sillerup Bæk. Umiddelbart før st. 

7.985 m vil bundkoten i den nye Sillerup Bæk være sænket med ca. 85 cm til eksisterende ni-

veau. Selve dimensionerne på de enkelte tærskler og afstande mellem disse vil blive fastlagt i 

forbindelse med en eventuel detailprojektering. På denne delstrækning vil der ikke være tale om 

egentlige oversvømmelser, men der vil blive skabt en mere naturlig balance mellem vandløbet og 

de vandløbsnære arealer til gavn for vegetationen i denne del af ådalen. Rambølls naturmæssige 

vurdering for denne delstrækning er, at området vil have gavn af en højere vandstand både for 

flora og fauna. 

 

Overskydende jord fra udgravning af det nye forløb anvendes til opfyldning af det eksisterende 

forløb af Sillerup Bæk. Jord over-/underskud beregnes i forbindelse med detailprojektering. Der 

vil dog typisk være jordunderskud, idet det eksisterende forløb af Sillerup Bæk er dybt skåret i 

ådalens terræn og Sillerup Bæk dermed har en væsentligt større tværsnitsareal end et fremtidigt 

profil. I forbindelse med detailprojektering skal der således tages stilling til, hvorvidt der kan ac-

cepteres mindre søer i det nuværende forløb, terrænregulering ved at doze overfladejord fra en-

gen i eksisterende Sillerup Bæk eller endeligt hvorvidt der skal tilføres jord fra eksempelvis grus-

grav. 

 

4.1.5. Overrisling med drænvand 

I det direkte opland til Sillerup Bæk og i selve projektområdet er der en lang række dræninger af 

marker og tidligere dyrkede marker i selve ådalen. Med henblik på at sikre en god reduktion af 

næringsstofbelastningen af Avnø Vig er det et vigtigt redskab, at der kan skabes overrisling af 

engen i ådalen fra dræn fra de direkte oplande. Overrislingen vil give langt det væsentligste bi-

drag til kvælstofomsætningen. 

 

Under bilag 9 er der indtegnet placering af dræn på baggrund af oplysninger fra lodsejere og fra 

Hedeselskabets arkiv. Ligeledes fremgår bundkoten af drænenes udløb for de dræn, der kunne 
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lokaliseres ved opmålingen. I nedenstående figur 14 er der vist et udsnit over indmålingen af 

dræn. Ved opmålingen er der lokaliseret og indmålt 15 drænudløb i den eksisterende Sillerup 

Bæk. 

 

 

Figur 14 Udsnit af dræn og tekniske ledninger 

Dræn skal i forbindelse med udførelse af projektet åbnes til udløb på terræn ved projektgrænsen 

for dermed at kunne give overrisling af mest muligt areal i ådalen (projektområdet). Åbningen af 

dræn ved projektgrænsen kan som udgangspunkt foretages ved enten en overrislingsfaskine el-

ler en overrislingsbrønd (kuppelrist). I nedenstående figur 15 er principper vist for de to mulig-

heder. 

  
Figur 15 Forskellige løsninger til overrisling. T.v. faskineløsning og t.h. brøndløsning 

Overrislingsfaskine benyttes typisk, hvor de eksisterende dræn kan åbnes til frit udløb på terræn 

ved projektgrænsen uden at påvirke drændybden for de tilstødende marker. Faskinen etableres 

langs med vandløbet med henblik at overrisle mest muligt terræn.  

 

Overrislingsbrønd (kuppelrist) benyttes typisk, hvor de eksisterende dræn er relativt dybt belig-

gende ved projektgrænsen. Dræn afsluttes ved projektgrænsen i en brønd, hvor drænvandet kan 

stige op og overrisle terrænet.  

 

I forbindelse med detailprojektering og opstart af et eventuelt anlægsarbejde designes overris-

lingsløsninger endeligt for dræn ved projektgrænsen. Ved detailprojekteringen er det således 

nødvendigt, at der foretages en frigravning af de eksisterende dræn ved krydsning med projekt-

grænsen og i nogle tilfælde, at drænene eftersøges længere op i de dyrkede marker. Drænenes 

koter kan hermed indmåles og overrislingsløsning kan dimensioneres. Frigravning af dræn ved 

projektgrænsen og eventuelt længere inde på tilstødende marker kan først udføres efter høst på 

markerne. Frigravningen udføres bedst som en del af udførelsen, hvor valg af faskine eller brønd 

fastlægges af tilsynet i samråd med bygherre og lodsejer. 
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Interne dræn i ådalen skal afbrydes, så overfladeafstrømningen fra det direkte opland tvinges ud 

over engene. Interne dræn afbrydes ved opfyldning af det eksisterende vandløb. Hvor der kun 

opfyldes i det eksisterende vandløb med tærskler, skal det sikres at interne dræn afbrydes ved 

opgravning af 3 m dræn ved udløb til åen. Samtidig skal alle synlige brønde o.l. indenfor projekt-

området fjernes til under terræn.  

 

4.2. Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger 

Alle påvirkede arealer ved Sillerup Bæk vil ligge inden for projektgrænsen i den smalle ådal. Ved 

påvirkede arealer forstås arealer med mindre end 1 m drændybde. Topografien med den mar-

kante og dybtskårede ådal er årsagen til, at der ikke ændres for drænforholdene på de tilstøden-

de dyrkede marker. 

 

Projektets gennemførelse vil ikke have negative konsekvenser for broer i projektområdet. Broer 

bevares ved projektet, og disse har tilstrækkelig frihøjde til en hævning af vandløbsbunden og 

dermed vandspejlet i Sillerup Bæk. Ved Fjelstrup Landevej er underkant af broen mod vejen 

indmålt til kote +7,24 m og til sammenligning vil vandspejlet ved 10 års maksimum afstrømning 

være i ca. kote +6,25 m. Den eksisterende bro har således god frihøjde selv ved ekstreme af-

strømninger i Sillerup Bæk. Ved Vadbro er underkant af brodækket indmålt til kote +5,78 m, 

hvor vandspejlet for en 10 års maksimum afstrømning ved gennemførelse af projektet vil være i 

ca. kote +5,12 m. Her er der således også god frihøjde ved selv ekstreme afstrømninger. 

 

Placering (under terræn) af tekniske ledningsanlæg som telefon-, el- og vandforsyningsledninger, 

der krydser projektområdet skal fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen. Der forventes 

som udgangspunkt ikke, at det vil være nødvendigt at flytte disse ledninger i forbindelse med en 

eventuel gennemførsel af projektet, da ledningerne allerede i dag er beliggende under det 

dybtskårede vandløb. I gennemsnit skal den nye vandløbsbund ligge ca. 1 m højere end den ek-

sisterende bund. 

 

Som nævnt i afsnit 3 er der to ejendomme beliggende i eller i umiddelbar nærhed til projektom-

rådet. Disse ejendomme er Bi-Lidt ved Fjelstrup Landevej og Vadhus ved Vadbro. 

 

4.2.1. Ejendommen Bi-Lidt 

I forbindelse med opmålingen er der ved ejendommen Bi-Lidt opmålt terrænkoter ved de laveste 

partier og samtidig er laveste punkt for den nord-sydgående markvej indmålt. I nedenstående er 

de laveste punkter opstillet i forhold til vandstande ved karakteristiske afstrømninger ved et 

fremtidigt vådområde. 

Sommermiddel Vintermiddel 10-års maksimum Terræn ved Bi-Lidt Markvej  

5,06 m 5,37 m 6,22 m 6,85 m 6,72 m 

I henhold til overstående vil der således ikke være behov for afværgeforanstaltninger, idet dræn-

dybden ved de typiske afstrømninger vil være mere end 1 m ved både ejendommen og ved 

markvejen over Gammelby Bæk. Dog skal det bemærkes, at der ved eksempelvis en 10 års mak-

simum afstrømning ikke vil være drændybde over 1 meter. Denne situation vil dog være relativt 

sjælden og være karakteriseret at forekomme kortvarigt. I forbindelse med detailprojekteringen 

skal afløbsforholdene for ejendommens septiktank undersøges nærmere og sikres fortsat afløb. 

Drikkevandsboringen er ifølge oplysningerne på www.geus.dk etableret ved terræn i kote 8,4 m, 

altså mere end 2 meter over 10 års maksimum. Der vil således ikke være påvirkninger af denne 

boring i forbindelse med projektets gennemførelse.  

 

4.2.2. Ejendommen Vadhus 

I forbindelse med opmålingen er der ved ejendommen Vadhus opmålt terrænkoter ved de laveste 

partier i haven og ved selve ejendommen indmålt. I nedenstående er de laveste punkter opstillet 

i forhold til vandstande ved karakteristiske afstrømninger ved et fremtidigt vådområde. 

Sommermiddel Vintermiddel 10-års maksimum Terræn ved Vadhus Have  

4,56 m 4,79 m 5,06 m 6,37-6,43 m 4,64-4,96 m 

Generelt er en del af terrænet ved Vadhus, primært i haven langs med eksisterende Sillerup 

Bæk, beliggende lavt i forhold til eventuelle fremtidige vandstande i et vådområde. Der vil såle-
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des være tale om oversvømmelse af dele af haven ved vandføringer ved vintermiddel (523 l/s) 

og herover. Det vil således være nødvendigt enten at hæve terrænet i haven eller etablere et di-

ge med et afskærende dræn langs haven – eksempelvis i den eksisterende Sillerup Bæk.  

Ved eksempelvis en terrænhævning i haven kan der benyttes jord fra terræn nord for den eksi-

sterende Sillerup Bæk. Terrænet er i dag her beliggende mellem kote +4,85 og +5,03 m, hvorfor 

der ikke vil ske oversvømmelser på terræn ved de beregnede vandstande. Det kan derfor anbefa-

les, at der over et areal på ca. 4.000 m2 foretages en afrømning af ca. 0,3 m overjord, hvilket vil 

være tilstrækkeligt til at hæve terrænet i haven med ca. 1 m, og den fremtidige terrænkote i ha-

ven vil være omkring +5,64 m. Dette vil samtidig give mulighed for at ådalen kan oversvømmes 

ved vintermiddelafstrømning. Der er ved Rambølls besigtigelse af de botaniske værdier i området 

givet følgende vurdering"Forstyrret og noget ødelagt kultureng. Dele af området har antageligt 

været omlagt for relativt nyligt". Haderslev Kommune skal give tilladelse til denne afrømning af 

det eksisterende terræn. 

Lodsejer har oplyst, at der planlægges etablering af anlæg til afløb for ejendommens spildevand. 

Terrænet ved selve ejendommen er beliggende omkring kote +6,40 m nærmest et eventuelt 

vådområde. De beregnede fremtidige vandstande i et vådområde vil således ikke være til hindre 

for etablering af spildevandsanlæg for ejendommen – selv ikke ved en 10 års maksimum af-

strømning, hvor vandstanden beregningsmæssigt vil kote +5,06 m i vådområdet (ca. 15 m væk) 

ud for beboelsen. 
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5. PROJEKTFORSLAGETS KONSEKVENSER 

5.1. Vandbalance og vandstand 

Vandstanden i projektområdet er beregnet ved opstilling af en Mike 11 model. Modellen er opstil-

let for den nedre del af Sillerup Bæk fra broen ved Gammel Kabdrupvej og ud til Avnø Vig. Pro-

jektområdet dækker vandløbsstrækningen fra st. 2.759 til ny st. 7.985 (stationering 7.392 m i 

eksisterende vandløb). Tværprofiler for den genslyngede strækning i projektområdet er lagt ind 

på baggrund af terrænmodellen og de foreslåede dybder og bredder af det nye vandløb. Den 

genslyngede strækning starter ved st. 3.280 m og vandløbet genslynges frem til ny stationering 

6.700 m (stationering 6.107 m i eksisterende vandløb), hvor den genslyngede del af Sillerup Bæk 

kobles på den eksisterende å.  

Der er desuden opstillet en MIKE11 model for de eksisterende forhold. 

Der er i projektforslaget regnet med et manningtal, som beskriver den eksisterende grødeskæ-

ringspraksis. Med det lave fald på ned til 0,12 ‰ i vandløbet vurderes det, at det ville være 

uhensigtsmæssigt med et ophør med grødeskæring. Det forudsættes derfor at den grødeskæ-

ringspraksis, der er beskrevet i regulativet for Sillerup Bæk skal opretholdes efter projektets 

gennemførelse.  

  

Bundkoten i projektforslaget for Sillerup Bæk er lagt således, at der vil være udbredte over-

svømmede områder ved og over vintermiddelafstrømning, men samtidig meget begrænsede 

oversvømmelse ved sommermiddelafstrømning. I nedenstående tabel ses en oversigt over bund-

koter og hældning på Sillerup bæk inden for projektområdet. 

 

  Stationering Bundkote (Opmålt 08) Bundhældning ‰ 

  Eksisterende Projekt Eksisterende Projekt Projekt 

Start 2759 2759 8.18 8.18   

    3136   7.83 0.93 

Start Stryg 1   4236   5.51 2.11 

Tilløb 
Gammelby 

Bæk 4115 4336 

4.54 DNN 
(regulativ)/ 

4.7 (opmålt) 4.7 8.10 

    5800   4.53 0.12 

    6900   3.73 0.73 

    7000   3.35 3.80 

  6930 7523 1.71 2.95 0.76 

Start stryg 2   7685   2.6 2.16 

Slut 7392 7985 1.12 1.12 4.93 

Tabel 6 Bundkoter og hældning for nyt vandløb i Mike 11 modellen 

Vandstande er beregnet med sommermiddelvandføring, vintermiddelvandføring og 10-

årsmaksimum vandføring i åen.  

I nedenstående tabel er vist en oversigt over tilstrømning og oplandsarealer lagt ind i Mike 11 

modellen. 

Stationering Areal (ha) Beskrivelse 

Sommermid-

del (l/s) 

Vintermiddel 

(l/s) 

10-års max 

(l/s) 

2759 2400 
Indløb pro-
jektområde 89 362 3001 

4115 355 

Gammelby 

bæk 13 54 444 

6384 315 Fjelstrup bæk 12 47 394 

2759-4115 62 
Direkte 

tilstrømning 2 9 77 

4115-7500 332 
Direkte 

tilstrømning 12 50 415 
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Tabel 7 Tilstrømning i Mike 11 model 

Beregnede vandstande 

I figur 16 er vist et længdeprofil med den beregnede vandstand i projektområdet i de tre af-

strømningssituationer. 

 

Figur 16 Beregnet vandstand fra Mike 11 modellen 

Med sommermiddelvandføring er vandstanden ved indløb til projektområdet (st. 2.756) +8.37. 

Til sammenligning er terræn og grusvej for Gammel Kabdrupvej indmålt til kote +9,81 m og un-

derkant af eksisterende vejbro til kote +9,21 m. Umiddelbart nedstrøms tilløb fra Gammelby Bæk 

(st. 4.336) er vandstanden beregnet til kote +5,05 m, hvorefter faldet er meget svagt frem til st. 

5.700 pga. af den lille bundhældning på denne strækning. Derefter falder vandspejlet til kote 

+2,76 m ved st. 7.685 før stryget ved udløb af projektområdet.  

Med vintermiddelvandføring er vandstanden ved indløb til projektområdet (st. 2.756) +8.58. Til 

sammenligning er terræn og grusvej for Gammel Kabdrupvej indmålt til kote +9,81 m og under-

kant af eksisterende vejbro til kote +9,21 m. Umiddelbart nedstrøms tilløb fra Gammelby Bæk 

(st. 4.336) er vandstanden beregnet til kote +5,38 m. Fra st. 5. 700 falder vandspejlet fra kote 

ca. +5,0 til kote +2,76 m ved st. 7.685 før stryget ved udløb af projektområdet. 

Med 10-års maksimumvandføring er vandstanden ved indløb til projektområdet (st. 2.756) 

+9.17. Til sammenligning er terræn og grusvej for Gammel Kabdrupvej indmålt til kote +9,81 m 

og underkant af eksisterende vejbro til kote +9,21 m. Umiddelbart nedstrøms tilløb fra Gammel-

by Bæk (st. 4.336) er vandstanden beregnet til kote +6,26 m faldende til kote +3,00 m ved st. 

7.685 før stryget ved udløb af projektområdet.  

Samlet vil der ved det beregnede projekt være uændret drænmæssige forhold for arealerne op-

strøms for Gammel Kabdrupvej.  

5.2. Arealanvendelse og drænforhold 

Kort med fremtidige drændybder for middel sommervandføring er vist på bilag 16. Kort med 

fremtidige drændybder for middel vintervandføring er vist på bilag 17. Der er ikke vist drændyb-

der ved 10 års maksimum, men areal med oversvømmelse er vist på bilag 18. De eksisterende 

beregnede drændybder fremgår af bilag 14 for sommermiddel og af bilag 15 for vintermiddel. 

Arealer med fremtidige drændybder under 1,0 m er vist i nedenstående tabel 8. 
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Drændybde Sommer middel Vinter middel 10 års maks. 

Tør eng, 0,75 m < d < 1,00 m 4,8 3,8 

 Fugtig eng, 0,50 m < d < 0,75 m 5,0 5,3 

 Våd eng, 0,25 m <d <0,50 m 7,7 1,6 

 Sump, 0,0 m < d < 0,25 m 7,5 11,9 

 Vandflade, D < 0,0 m 0,7 6,5 19,2 

Tabel 8 Arealer i ha med drændybder under 1,00 m med projekt 

I ovenstående tabel er ikke medtaget et areal på ca. 3 ha ved sommermiddel for det eksisteren-

de vandløb, da dette areal opfyldes til over koten for vandspejl på terræn ved sommermiddel af-

strømning, men under vandspejlet for vintermiddel. Dette areal er i stedet medtaget under sump 

(0,0 m < d < 0,25 m). Arealerne er beliggende inden for den foreslåede projektgrænse. De en-

kelte arealer er beregnet med baggrund i højdemodellen for området og de beregnede vandstan-

de i Sillerup Bæk ved de forskellige afstrømninger.  

Der er i bilag 18 vist et oversvømmelseskort med vandføring på 4.330 l/s svarende til en af-

strømning på 125 l/sek/km² svarende til en 10 års maksimal situation. Med denne vandføring, 

som statistisk forekommer en gang hvert 10. år, oversvømmes som nævnt ca. 20 ha af ådalen i 

projektområdet.  

 

5.3. Omsætning af næringsstoffer 

5.3.1. Kvælstof 

Fjernelse af kvælstof i vand foregår ofte ved denitrifikation, som er en mikrobiel proces, hvorved 

nitrat (NO3) bliver reduceret til N2 (frit, luftformigt kvælstof) og N2O (lattergas). Processen fore-

går i vandmættet miljø, hvor de biologiske processer har forbrugt al ilten, så nitrat derfor kom-

mer til at fungere som leverandør af ilt til nedbrydning af organiske stof og visse mineraler (oxi-

dation). Herved sker der en effektiv fjernelse af kvælstof.  

På baggrund af opgørelsen af kvælstofbelastningen til projektområdet i afsnit 3.8 vurderes det i 

det følgende, hvor meget kvælstofudvaskningen fra oplandet kan begrænses ved at gennemføre 

projektet. Vurderingen tager udgangspunkt i tre forskellige måder hvorpå kvælstofudvaskningen 

kan reduceres og udføres efter vejledningen. Der regnes derfor med følgende tre metoder til re-

duktion:  

1) Omsætning af kvælstof i våde enge. Overrisling af engene, dels ved åbning af dræn og dels 

ved overrisling/infiltration af enge ved overfladeafstrømning og infiltration gennem pløjelaget 

fra de direkte opland. 

2) Oversvømmelse af engene med vand fra Sillerup Bæk og oplandet hertil. 

3) Reduktion som følge af ophør/ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet. 

Ad 1) Der er skønnet en omsætningsrate på 50 % af det kvælstof, der tidligere blev udledt gen-

nem drænrørene, idet det vurderes, at projektområdets jordbund, bestående af ferskvandstørv 

og ferskvandssand, har potentiale til en omsætning i denne størrelsesorden. De lave arealer med 

drændybder mellem 1,0 m og vinteroversvømmede arealer kan anvendes til overrisling 

/infiltrering. Arealerne kan ikke omsætte mere end 500 kg N/ha/år. 
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Det direkte opland (2) på 131 ha, langs den øvre del af Sillerup Bæk i projektområdet, kan af-

vandes til enge vest og øst for det nye vandløb. Vandet ledes fra dræn ud via overrislingsanlæg 

ved enten faskiner eller kuppelriste, så vandet fordeles ud over engene ved projektgrænsen. Der 

tilføres årligt 4.189 kg N, hvoraf 50 % = 2.095 kg kan regnes omsat på engen.  Det overrislede 

areal i den øvre del af projektområdet vurderes at være ca. 4 ha, som dog maksimalt kan om-

sætte 500 kg N/ha pr. år. 

Det direkte opland (4) på 300 ha, langs den nedre del af Sillerup Bæk i projektområdet, kan af-

vandes til enge syd og nord for det nye vandløb. Vandet ledes fra dræn ud via overrislingsanlæg 

ved enten faskiner eller kuppelriste, så vandet fordeles ud over engene ved projektgrænsen. Der 

tilføres årligt 14.606 kg N, hvoraf 50 % = 7.303 kg kan regnes omsat på engen.  Det overrislede 

areal i den nedre del af projektområdet vurderes at være ca. 6 ha, som dog maksimalt kan om-

sætte 500 kg N/ha pr. år. 

Opland 

 

 

ha 

Afstrømn. 

kg/år 

Eng 

ha 

Reduktion 

kg/år 

Maks. 

ha x 500 

 kg/år 

Total 

kg/år 

Direkte opland (2) 131 4.189 4 2.095 2.000 2.000 

Direkte opland (4) 300 14.606 6 7.303 3.000 2.000 

Overrisling i alt      5.000 

Tabel 9 Omsætning af kvælstof ved overrisling og infiltration 

Den samlede omsætning ved overrisling kan opgøres til 5.000 kg N/år fordelt på 10 ha. En del 

af afstrømningen fra det direkte opland vil ske som diffus overfladeafstrømning og infiltration 

gennem pløjelaget. Da interne dræn i ådalen afbrydes, vil denne del af afstrømningen fordeles ud 

over engene i hele projektområdet og omsættes som en del af overrislingsbidraget. 

ad 2) Oversvømmede enge regnes at omsætte 1,5 kg N/ha/døgn, da tilførslen af både kvælstof 

og vand er forholdsvis høj. I dette tilfælde tilføres projektområdet 51,1 t N /år fra Sillerup Bæk 

og oplandet hertil, og 11,9 t N/år fra Fjelstrup Bæk og oplandet hertil. Kvælstofindholdet kan be-

regnes til 5,4 mg/l. 

Sommer middelvandføring med 0,7 ha oversvømmelse forudsættes at forekomme 50 % af som-

merperioden. Der vælges dog at se bort fra dette beskedne bidrag ved sommermiddelafstrøm-

ning (vandspejl på terræn) i nedenstående beregning. Middel vintervandføring med 6,5 ha over-

svømmelse forudsættes at forekomme 50 % af vinterperioden. Oversvømmelsen på 19,2 ha ved 

10 års maksimum svarer til en vandføring med en varighed på mindre end 1 % af vinterperioden. 

Bidraget til omsætningen vil dog i denne situation være så marginalt på årsbasis at der vælges at 

se bort fra dette i omsætningsberegningen da afstrømningssituationen vil forekomme sjældent.  

Periode Antal døgn 
Brutto areal 

ha 

Netto areal 

ha 

N-reduktion 

kg/år 

50 % vinter 100 6,5 6,5 975 

Oversvømmelse 

i alt 
   975 

Tabel 10 Omsætning af kvælstof ved oversvømmelse af enge 

I henhold til vejledning og anbefalinger fra Naturstyrelsen kan der kun regnes med maksimalt 

oversvømmelse i 100 dage om året. Antallet af dage er begrundet i at omsætningsraten falder 

ved langvarige oversvømmelser. I ådalen for Sillerup Bæk vil der ikke blive tale om langvarige 
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oversvømmelser, idet ådalen er smal og terrænet i ådalen har et jævnt godt fald – 2-3 ‰. Der 

vil således ikke være tale om at der etableres permanente sødannelser.  

Ad 3). Inden for projektområdet foregår der traditionelt landbrugsdrift på ca. 2 ha. Udtagning af 

området af omdriften vil derfor reducere udvaskningen af kvælstof. Den resterende del af pro-

jektarealet er § 3 naturarealer. Iflg. /5.1.1/ kan der opstilles følgende reduktioner i udvaskningen 

ved udtagning af agerjord. 

 

Arealanvendelse 
Erfaringstal 

Kg N/ha reduktion 

Arealer 

ha 
Kg N/år 

Agerjord 50 5 250 

Natur 5 33 165 

Reduktion i alt   415 

Tabel 11 Erfaringstal og beregning af reduktion i udvaskning af N /5.1.1/ 

Den samlede opgørelse over reduktionen i udledning af kvælstof fra projektområdet er opgjort i 

nedenstående tabel. 

Kvælstofreduktionsmetode Kg N/år 

Overrisling og infiltration 5.000 

Oversvømmelse af enge 975 

Udtagning af agerbrug mv. 415 

Kvælstofreduktion i alt 6.390 

Tabel 12 Opgørelse af kvælstoffjernelse i alt. 

Den samlede kvælstoffjernelse kan således opgøres til 6,39 tons/år, hvilket svarer til en N-

fjernelse på 168 kg N/år pr. ha projektareal. Den relativt mest effektive N-fjernelse kommer fra 

overrislingen af engene i den nordlige og sydlige del af projektområdet øst for Fjelstrup Landevej. 

Generelt vil det være åbningen af de mange dræn og efterfølgende overrisling af engene ned 

mod Sillerup Bæk, der vil give langt det væsentligste bidrag til reduktion i udledningen med næ-

ringsstoffer til Avnø Vig. 

5.3.2. Fosfor 

Projektets påvirkning af fosforbalancen i området kan gå i flere retninger. Overrisling vil medføre 

øget optag af fosfor i planter og binding til jordpartikler. Oversvømmelse af engene med åvand 

vil resultere i bundfældning af partikulært fosfor. Omvendt kan oversvømmelser i området tæn-

kes at medføre en øget udbredelse af iltfrie forhold i de øverste jordlag på de vanddækkede area-

ler. Dette vil medføre at fosfor frigives til vandmiljøet.  

 

Nærværende tekniske forundersøgelse har ikke omfattet eksempelvis udtagning af prøver og 

analyser af jordbunden i projektområdet til nærmere vurdering af de mobile fosforpuljer. Det må 

forventes, at projektet afgiver fosfor i den periode hvor vådområdet tilpasser sig området. Set 

over en årrække forventes det dog at der vil ske en nettotilbageholdelse af fosfor.  

 

5.3.3. Okker 

Projektet forventes ikke at give anledning til okkerproblemer. Der skabes en generel vandstands-

hævning i området og der vil således ikke ske yderligere iltning af lavbundsjorde. Samtidig er 

området omkring Sillerup Bæk registreret som okkerklasse 4, som er kendetegnet ved ingen risi-

ko for okkerudledning.   
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5.4. Konsekvenser for tekniske anlæg og omliggende arealer 

I afsnit 4.2 er det vurderet, hvor der er behov for afværgeforanstaltninger, for at undgå konse-

kvenser for de tekniske anlæg. Det drejer sig primært om haveanlæg ved Vadhus, hvor der en-

ten skal etableres en terrænhævning i have eller etableres et dige med et afskærende dræn mel-

lem et kommende vådområde og haven – eksempelvis i det eksisterende forløb af Sillerup Bæk. 

Som udgangspunkt vil et eventuelt vådområdeprojekt langs Sillerup Bæk ikke have negative 

konsekvenser for dræningen af de tilstødende dyrkede marker. Afledningen fra markerne og 

overrisling af projektområdet dimensioneres endeligt i forbindelse med detailprojekteringen, hvor 

der skal foretages en nødvendigt frigravning af de kendte dræn ved projektgrænsen.  

5.5. Konsekvenser for naturforhold 

Projektet vil påvirke de nuværende forholdsvis tørre enge i ådalen, der vil blive mere våde og en 

del af de nuværende engområder vil periodevis blive sat under vand – primært i forbindelse med 

vinteroversvømmelser. Tilsvarende er projektet beregnet således, at der set som sommermiddel 

ikke vil forekomme oversvømmelser, hvorfor det vil være muligt at pleje langt størstedelen af 

projektområdet. Dette kan eksempelvis ske ved afgræsning af arealerne, hvilket vil være en for-

udsætning for udvikle dele af området til rigkær med en varieret og artsrig vegetation. Hvis area-

lerne ikke plejes vil der være en stor risiko for, at de vådeste dele af området vil gro til i tagrør-

sump og pilekrat. For at sikre en økonomisk forsvarlig pleje kan det anbefales, at der etableres 

fælles græsningslag for større dele af ådalen. 

 

Projektet er beregnet således, at der ved de nuværende mest værdifulde naturmæssige arealer 

ikke sker hyppige oversvømmelser med åvand. Det drejer sig om områderne umiddelbart op-

strøms (område 8) og nedstrøms for Fjelstrup Landevej (område 12 og 16).  

 

Projektet vil ligeledes forbedre forholdene for selve Sillerup Bæk, hvor genslyngningen og hæv-

ning af vandløbsbunden vil give et bedre hydrologisk samspil mellem engene og åen. Dette spe-

cielt til gavn for vandløbets fisk, fugle og smådyrsfauna. 

 

5.5.1. Fugle 

Med projektets gennemførelse vil strygene og det terrænnære vandløb kunne være ynglelokalitet 

for bjergvipstjert og om vinteren vil strygene kunne være opholdssted for vandstær. 

Vandløbet vil med den naturlige udvikling af mæanderslyngninger med erosionsskrænter, også 

kunne byde på ynglemuligheder for isfugl. De våde oversvømmede enge vil kunne tiltrække æn-

der og vadefugle. Ådalen vil dog nok være for snæver til ynglende engfugle. 

 

Projektet vil endvidere give øgede muligheder for at områdets padder kan finde egnede yngle-

vandhuller. Det må forventes at området fortsat kan anvendes til jagt efter etableringen af våd-

området. Formentlig med øget jagt på vandfugle og i mindre grad på råvildt og harer m.v. 

 

Området bør plejes, helst med afgræsning, men alternativt med høslæt 1 – 2 gange om året. 

Uden pleje vil området gro til med tagrør og pil langs vandløbet og i øvrigt med krat og efterhån-

den skov. Det vil være muligt at etablere et fugletårn ved eksempelvis Kabdrupvej eller Vadgyde, 

hvorfra der vil være fint udsyn over store dele af ådalen. 

 

5.5.2. Fisk 

Som udgangspunkt kan etablering af permanente søer allernederst i et vandløbssystem medføre 

risiko for, at havørredsmolt kan gå tabt for population som følge af, at smolten mister orienterin-

gen i en større åbne vandflader eller søer og dermed ikke kan finde udløbet til havet. Dette har 

DTU Aqua ved bl.a. undersøgelser af Årslev Engsø ved Århus dokumenteret /5.1.4/. Samtidig er 

der en stor risiko for øget prædation fra eksempelvis gedder og fugle. Anbefalingerne fra under-

søgelsen var som følgende: 

 

- At minimere afstanden fra indløb til udløb 

- At minimere vandets opholdstid i søen 

- At skabe et veldefineret udløb. 
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Ved Sillerup Bæk vil der hovedsagligt forekomme oversvømmelser om vinteren, og der vil ved 

disse oversvømmelser være en klar defineret strøm i Sillerup Bæk med stor vandhastighed i et 

lille tværsnit, mens der på de oversvømmede dele af terræn vil være ringe vanddybde og ringe 

vandhastighed som følge af et stort tværsnit (ådalen). Det vurderes derfor, at en gennemførelse 

af det beskrevne vådområde langs Sillerup Bæk ikke vil være en negativ konsekvens for ørred-

populationen. 

 

I det foreslåede projekt etableres der et nyt mæandrerende forløb, hvor der af hensyn til at sikre 

vandstanden i vådområdet udlægges sten- og gruspartier mellem de enkelte nye slyng. Sikringen 

af bunden sker ved at indbygge sten i størrelsen Ø125-250 mm i den udgravede bund, og herpå 

indbygges et lag af gydegrus i størrelsen Ø16-80 mm. Dette vil samtidig forbedre ørredens gy-

demuligheder væsentligt i forhold til i dag. Dette vurderes, at medvirke til at Sillerup Bæk kan 

have en selvreproducerende ørredbestand og være i god tråd med anbefalingerne fra DTU Aqua. 

 

5.5.3. Natura 2000 

Projektet vil ikke påvirke Natura 2000-områder negativt. Sillerup Bæk har udløb i Avnø Vig, som 

er en del af Habitatområde Lillebælt. Dette projektforslag vil ikke påvirke Habitatområdet direkte. 

Med tiden vil der dog blive tilført mindre kvælstof til Habitatområdet, som forventes at få en posi-

tiv effekt på plante og dyrelivet.  

 

5.6. Konsekvenser for landskab, kultur og friluftsliv 

Det vil være muligt og ønskeligt at afgræsse hele vådområdet om sommeren, på nær de mindre 

vådere partier (ca. 1 ha) i området. Med afgræsning vil vådområdet markere den naturlige lav-

ning mellem de dyrkede bakker på begge side af dalen.  
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6. OVERSLAG OG TIDSPLAN FOR GENNEMFØRELSE 

6.1. Anlægsoverslag  

 

Arbejdsplads, mobilisering    kr. 75.000,- 

Afgravning for nyt vandløb 3.500 m   kr. 560.000,- 

Tilfyldning af eksisterende vandløb 2.900 m  kr. 405.000,- 

Overrisling med dræn fra marker (20 stk.)   kr. 240.000,- 

Etablering af stryg, Gammelby Bæk og afslutning projektområde kr. 80.000,- 

Afbrydelse af dræn i projektområdet   kr. 45.000,- 

Jordflytning (2.200 tons) og terrænhævninger  kr. 120.000,- 

Udlægning af sten og gydegrus, 500 m   kr. 180.000,- 

Diverse ikke opmålte arbejder ca. 10 %                       kr. 175.000,- 

Anlægsoverslag for hovedprojekt i alt (excl. moms)                   kr. 1.880.000,- 

Evt. teknisk assistance ved lodsejerforhandlinger, myndighedsbehandling kr. 30.000,- 

Budget for detailprojekt, udbud og tilsyn   kr. 150.000,- 

Frigravning af og indmåling af dræn ved projektgrænse  kr. 6.500,- pr.dag 

Overslaget er udelukkende baseret på erfaringspriser og endeligt overslag kan først gives efter 

detailprojekteringen. 

 

6.2. Tidsplan for gennemførelse 

Arbejdet bør påbegyndes 1. august med mobilisering.  Efter høst kan anlægsarbejderne udføres 

og afsluttes ultimo oktober måned efter 12 ugers arbejdsperiode. Arbejdsområderne bør ikke væ-

re tilsået med majs det år, arbejderne skal udføres, da majs til ensilage høste sent på året. Så-

fremt markerne ikke er tilsået, anbefales arbejdet iværksat 1. juni.  
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BILAG 5 - VANDBALANCE 



Haderslev Kommune
Vådområde Sillerup Bæk

Bilag 5

Vandbalance for Sillerup Bæk

Nedstrøms Gammelby Bæk

Målt nedbør Målt nedbør + halv Standard korr. Nedbør
Opland inkl. projektareal (ha) a 3431 3431 3431
Projektareal med direkte opland  (ha) b 0 0 0
Vinternedbør, normal (okt - apr) c 523 601 678
Vinterfordampning  (mm) d 110 110 110
Nedsivning til grundvand  (mm) e 31 31 31
Tilstrømning af grundvand (mm) f 31 31 31
Indvinding Fjelstrup VV (m³/år) 113.171 113.171 113.171
Indvinding Fjelstrup VV (mm/år) 10 10 10
Sommernedbør, normal (maj - sep) g 351 370 389
Sommerfordampning fra marker   (mm) h 350 350 350
Nettoafstrømning normal sommer -12 7 26
Nettoafstrømning vinter =c-d-e (mm) i 376 454 531

Vintertilstrømning til projektarealet (m³) j 13.526.718 16.190.546 18.854.374
Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) k 13.526.718 16.190.546 18.854.374
Gennemsnitlig vinterudledning (m³/ t) 2.684 3.212 3.741

Gennemsnitlig sommertilledning (m³) 34.310 689.974 1.345.638
Gennemsnitlig sommertilledning (m³/t) 9 189 368
Tør sommer (Fordamning fra marker):
50 % nedbør q 171 180 190
125 % fordampning r 438 438 438
Grundvandstilstrømning  m3/t s 83 83 83
Max sommerudledning (m3/t) t 83 83 83
Udløb (m3) 305.216 305.216 305.216

Våd sommer (Udløb til havet):
150 % nedbør q 512 540 569
75 % fordampning r 263 263 263
Grundvand  m3/ t s 123 123 123
Tilstrømnining (mm) t 249 278 306,33
Udløb (m3) 8.543.190 9.526.686 10.510.182
Max sommerudledning (m3/t) aa 2.373 2.646 2.919

Våd vinter  (Udløb  til havet):
150 % nedbør u 770 886 1.002
75 % fordampning v 83 83 83
Max. Nettoafstrømning mm (u-v-d) x 669 785 902
Vinterafstrømning til projektarealet (m³) y 23.570.970 27.566.713 31.562.455
Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) z 23.570.970 27.566.713 31.562.455
Max vinterudledning (m3/t) aa 4.677 5.470 6.262

Tør vinter: (Udløb til havet):
70 % nedbør u 344 399 453,096
125 % fordampning v 138 138 138
Max. Nettoafstrømning mm (u-v-d) x 189 243 298
Vintertilstrømning til projektarealet (m³) y 7.098.739 8.963.419 10.828.099
Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) z 7.098.739 8.963.419 10.828.099
Min vinterudledning (m3/t) aa 1.408 1.778 2.148
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Haderslev Kommune
Vådområde Sillerup Bæk

Bilag 5

Vandbalance for Sillerup Bæk
Øvre ende før tilløb fra Gammelby Bæk

Målt nedbør
Målt nedbør + halv
standardkorrektion

Målt nedbør +
standardkorrektion

Opland inkl. projektareal (ha) a 2816 2816 2816
Projektareal med direkte opland  (ha) b 355 355 355
Vinternedbør, normal (okt - apr) c 523 601 678
Vinterfordampning  (mm) d 110 110 110
Nedsivning til grundvand  (mm) e 31 31 31
Tilstrømning af grundvand (mm) f 31 31 31
Indvinding Fjelstrup (m³/år) 113.171 113.171 113.171
Indvinding Fjelstrup (mm/år) 10 10 10
Sommernedbør, normal (maj - sep) g 351 370 389
Sommerfordampning fra marker   (mm) h 350 350 350
Nettoafstrømning normal sommer -12 7 26
Nettoafstrømning vinter =c-d-e (mm) i 376 454 531

Vintertilstrømning til projektarealet (m³) j 9.766.688 11.677.409 13.588.129
Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) k 11.102.080 13.288.422 15.474.765
Gennemsnitlig vinterudledning (m³/ t) 2.203 2.637 3.070

Gennemsnitlig sommertilledning (m³) 28.160 566.298 1.104.435
Gennemsnitlig sommertilledning (m³/t) 8 155 302

Tør sommer (Fordamning fra marker):
50 % nedbør q 171 180 190
125 % fordampning r 438 438 438
Grundvandstilstrømning  m3/t s 68 68 68
Max sommerudledning (m3/t) t 68 68 68
Udløb (m3) 250.507 250.507 250.507

Våd sommer:
150 % nedbør q 512 540 569
75 % fordampning r 263 263 263
Grundvand  m3/ t s 101 101 101
Tilstrømnining (mm) t 249 278 306,33
Udløb (m3) 7.011.840 7.819.046 8.626.253
Max sommerudledning (m3/t) aa 1.948 2.172 2.396

Våd vinter:
150 % nedbør u 770 886 1.002
75 % fordampning v 83 83 83
Max. Nettoafstrømning mm (u-v-d) x 669 785 902
Vinterafstrømning til projektarealet (m³) y 16.907.070 19.773.151 22.639.231
Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) z 19.410.116 22.689.629 25.969.143
Max vinterudledning (m3/t) aa 3.851 4.502 5.153

Tør vinter:
70 % nedbør u 344 399 453,096
125 % fordampning v 138 138 138
Max. Nettoafstrømning mm (u-v-d) x 189 243 298
Vintertilstrømning til projektarealet (m³) y 5.091.809 6.429.313 7.766.818
Vinterudstrømning fra projektarealet (m³) z 5.890.500 7.420.940 8.951.379
Min vinterudledning (m3/t) aa 1.169 1.472 1.776
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BILAG 6 – NEDBØRSSTATISTIK 



Haderslev Kommune
Nedbørsstatistik for Sillerup Bæk

Bilag 6

Sillerup Bæk Gennemsnitsnedbør 1961 -1990

Station 26070DK - Christiansfeld

Følgende nedbørsrækker er opstillet for at beregne vandbalancen i normale, våde og tørre år.
Målt nedbør J F M A M J J A S O N D Året
Middel i vinterperioden 76 50 62 51 94 102 88 523
Max. i vinterperioden ( + 50 %) 114 75 93 77 141 153 132 785
Min. i vinterperioden ( - 50 %) 38 25 31 26 47 51 44 262
Middel i sommerperioden 57 62 78 75 79 351
Max. i sommerperioden ( + 50 %) 86 93 117 113 119 527
Min. i sommerperioden ( - 50 %) 29 31 39 38 40 176

Målt årsnedbør 874
Variationen i den enkelte måned kan sættes til + 100 % / - 80 %

Nedbørsrække med tillæg for standardværdier (1961 - 90) af nedbørkorrektioner (Svarende til moderat læ)

Korrigeret nedbør J F M A M J J A S O N D Året
Korrektion i % (Tillæg) - fuld korrektion 41 42 35 24 13 11 10 10 11 14 23 37 23
Halv korrektion 20,5 21 17,5 12 6,5 5,5 5 5 5,5 7 11,5 18,5 11
Middel i vinterperioden - fuld korrektion 107 71 84 63 107 125 121 678
Middel i vinterperioden - halv korrektion 92 61 73 57 101 114 104 601
Middel i sommerperioden - halv korrektion 61 65 82 79 83 370
Max. i vinterperioden ( + 50 %) 161 107 126 95 161 188 181 1017
Min. i vinterperioden ( - 50 %) 54 36 42 32 54 63 60 339
Middel i sommerperioden - fuld korrektion 64 69 86 83 88 389
Max. i sommerperioden ( + 50 %) 97 103 129 124 132 584
Min. i sommerperioden ( - 50 %) 32 34 43 41 44 195

Korrigeret årsnedbør 1068
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BILAG 7 – KVÆLSTOFTILFØRSEL 



Vådområdeprojekt Sillerup Bæk, Haderslev Kommune Bilag 7
Kvælstoftilførsel til projektområdet

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFTILFØRSEL FRA VANDLØB, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE

Opland fra Sillerup Bæk ved projektgrænsen
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=0,7*nettonedbør)
A= 317.8 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 20 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 70 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 2330 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 21.9 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 51,056 kg N

Delopland 131 Direkte opland til øvre projektområde
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=0,7*nettonedbør)
A= 317.8 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 60 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 90 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 131 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 32.0 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 4,189 kg N

Delopland 355, Opland fra Gammelby
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=0,7*nettonedbør)
A= 317.8 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 5 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 70 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 355 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 22.9 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 8,137 kg N
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Delopland 300, Direkte opland til vådområdet
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=0,7*nettonedbør)
A= 454 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 10 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 90 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 300 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 48.7 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 14,606 kg N

Delopland 315 Opland fra Fjelstrup
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"
Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=nettonedbør)
A= 317.8 mm
Andelen af sandjord i oplandet i %
S= 5 %
Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 90 %
Oplandets størrelse i ha
Areal= 315 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland
Ntab = 37.7 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 11,880 kg N

Projektområdet (Delopland 4)
Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning

Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn.
Agerjord: 5 ha ager: 50 kg N/ha
Vedv. Græs: 0 ha vedv. græs:10 kg N/ha
Natur: 33 ha natur: 5 kg N/ha
Øvrigt: 0 ha Ref.: Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse for

Sum 38 ha VMPII-projekter.  Notat fra Skov- og Naturstyrelsen, 22.10.2003

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning
Ager 250 kg N
Vedv. Græs: - kg N
Natur: 165 kg N
Øvrige: 0 kg N
Sum = 415 kg N

Kvælstoftilførsel i alt inkl. projektområdet 90,283  t /år 28.1 kg N / ha /år Areal (ha) 3469
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BILAG 8 – OPMÅLINGER 



Hævning af bund
83-88

66-76

77-81

82

193-228

31-65

229-236

190-192

89-120
121-138

139-183

184-189

Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen

Englandsgade 25,
5000 Odense C
Tlf. 6542 5800
Fax. 6542 5999
www.ramboll.dk

1:500011727023

Dato Konst./Tegn Kontrol

04.04.2011 katn
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Projektnr. Mål

Tegning nr.Bilag 11.1
1

peba

Opmåling fra GPS på kort - Udsnit 1

Godk.

peba

Rev.

1

Nr Beskrivelse Kote

31 underkant bro 7.544
32 terræn 6.848
33 terræn 6.805
34 terræn 6.515
35 terræn 5.988
36 terræn 5.886
37 terræn 5.824
38 vandspejl 5.823
39 bundkote 5.742
40 bundkote 5.628
41 bundkote 5.571
42 bundkote 5.565
43 bundkote 5.587
44 terræn 6.499
45 terræn 6.817
46 terræn 6.858
47 bundkote 5.597
48 terræn 6.660
49 terræn 6.658
50 terræn 6.539
51 terræn 6.235
52 vandspejl 5.819
53 bundkote 5.649
54 bundkote 5.564
55 bundkote 5.556
56 bundkote 5.586
57 bundkote 5.670
58 bundkote 5.760
59 terræn 5.908
60 terræn 6.613
61 terræn 6.875
62 terræn 6.892
63 terræn 6.853
64 terræn 6.747
65 terræn 6.782

Nr Beskrivelse Kote

66 terræn 11.731
67 terræn 8.692
68 terræn 7.127
69 terræn 6.917
70 vandspejl 6.828
71 terræn 6.616
72 terræn 7.259
73 bundkote 5.780
74 bundkote 6.065
75 bundkote 7.440
76 bundkote 7.152

Nr Beskrivelse Kote

77 underkant bro 8.049
78 top af bro 8.233
79 terræn 7.677
80 bundkote 6.261
81 terræn 7.620

Nr Beskrivelse Kote

82 terræn 7.840

Nr Beskrivelse Kote

83 bundkote 6.759
84 top af bro 9.080
85 underkant bro 8.757
86 terræn 10.133
87 terræn 8.254
88 bundkote 6.627

Nr Beskrivelse Kote

229 terræn 7.016
230 terræn 6.745
231 terræn 6.742
232 terræn 7.658
233 sokkelkote 8.425
234 terræn 8.312
235 terræn 8.948
236 terræn 8.683

Nr Beskrivelse Kote

193 Vej 9.595
194 underkant bro 7.244
195 terræn 6.006
196 bundkote 4.878
197 vandspejl 5.168
198 bund grøft 5.087
199 terræn 6.291
200 terræn 6.268
201 terræn 6.183
202 terræn 6.043
203 terræn 5.893
204 terræn 5.834
205 terræn 5.747
206 terræn 5.313
207 terræn 5.233
208 vandspejl 5.218
209 bundkote 5.113
210 bundkote 4.981
211 bundkote 4.852
212 bundkote 4.892
213 bundkote 4.930
214 bundkote 5.145
215 terræn 5.483
216 terræn 5.714
217 terræn 6.096
218 terræn 6.396
219 terræn 6.372
220 terræn 6.490
221 terræn 6.317
222 Overløbskant 5.344
223 Overløbskant 5.320
224 vandspejl 5.629
225 Vej 6.722
226 vandspejl 5.612
227 terræn 6.482
228 terræn 5.937
229 terræn 7.016

Nr Beskrivelse Kote

121 bundkote 7.785
122 vandspejl 7.894
123 terræn 9.237
124 terræn 8.564
125 terræn 8.523
126 terræn 8.450
127 bundkote 7.726
128 bundkote 7.566
129 bundkote 7.620
130 bundkote 7.729
131 vandspejl 7.812
132 terræn 8.040
133 terræn 8.633
134 terræn 8.770
135 terræn 8.843
136 bundkote 7.821
137 terræn 8.982
138 terræn 8.791

Nr Beskrivelse Kote

139 terræn 8.907
140 terræn 8.952
141 terræn 8.914
142 terræn 8.930
143 terræn 8.950
144 terræn 8.375
145 terræn 8.053
146 terræn 7.907
147 terræn 7.625
148 vandspejl 7.524
149 bundkote 7.415
150 bundkote 7.373
151 bundkote 7.319
152 bundkote 7.364
153 terræn 7.526
154 terræn 8.083
155 terræn 8.085
156 terræn 8.359
157 terræn 8.389
158 terræn 9.088
159 terræn 9.155
160 terræn 9.150
161 vandspejl 7.430
162 bundkote 7.107
163 vandspejl 7.217
164 bundkote 6.916
165 terræn 8.295
166 terræn 8.323
167 terræn 8.169
168 terræn 8.138
169 terræn 7.995
170 terræn 7.466
171 terræn 7.172
172 vandspejl 7.087
173 bundkote 6.979
174 bundkote 6.886
175 bundkote 6.857
176 bundkote 6.844
177 terræn 7.137
178 terræn 7.367
179 terræn 7.686
180 terræn 8.672
181 terræn 8.762
182 terræn 8.758
183 terræn 8.221
184 terræn 9.967

Nr Beskrivelse Kote

89 terræn 10.974
90 top af bro 10.004
91 top af bro 10.181
92 underkant bro 8.996
93 bundkote 8.268
94 bundkote 8.366
95 terræn 9.695
96 terræn 9.287
97 terræn 9.194
98 terræn 9.000
99 terræn 8.744

100 terræn 8.337
101 terræn 8.174
102 vandspejl 8.209
103 bundkote 8.034
104 bundkote 8.020
105 bundkote 8.051
106 bundkote 8.119
107 terræn 8.884
108 terræn 8.986
109 terræn 9.014
110 terræn 9.895
111 underkant bro 9.314
112 underkant bro 9.181
113 underkant bro 9.206
114 bundkote 7.992
115 Vej 9.813
116 Vej 10.166
117 Vej 11.035
118 Vej 10.709
119 terræn 9.233
120 9.220
121 bundkote 7.785

Nr Beskrivelse Kote

184 terræn 9.967
185 vandspejl 8.883
186 bundkote 8.732
187 bundkote 9.055
188 vandspejl 9.179
189 terræn 10.163

Nr Beskrivelse Kote

90 top af bro 10.004
91 top af bro 10.181
92 underkant bro 8.996
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Hævning af bund
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Opmålinger fra GPS - Udsnit 2
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peba
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Nr Beskrivelse Kote

287 terræn 4.514
288 terræn 4.435
289 terræn 4.141
290 terræn 3.972
291 terræn 3.915
292 terræn 3.633
293 vandspejl 3.544
294 bundkote 3.420
295 bundkote 3.251
296 bundkote 3.046
297 bundkote 2.979
298 bundkote 3.104
299 bundkote 3.196
300 bundkote 3.366
301 bundkote 3.501
302 terræn 4.269
303 terræn 4.519
304 terræn 4.623
305 terræn 4.669

Nr Beskrivelse Kote

306 terræn 3.100
307 terræn 3.063
308 terræn 2.881
309 terræn 2.876
310 terræn 2.974
311 terræn 2.989
312 terræn 2.891
313 terræn 2.624
314 vandspejl 2.212
315 bundkote 2.028
316 bundkote 1.894
317 bundkote 1.877
318 bundkote 1.922
319 bundkote 2.096
320 terræn 2.990
321 terræn 3.140
322 terræn 3.210
323 terræn 3.329

Nr Beskrivelse Kote

279 terræn 4.563
280 bund grøft 3.978
281 vandspejl 3.605
282 bundkote 3.117
283 terræn 4.683
284 vandspejl 3.594
285 bundkote 3.177
286 terræn 4.768

Nr Beskrivelse Kote

259 terræn 4.902
260 terræn 4.860
261 terræn 4.799
262 terræn 4.290
263 vandspejl 3.704
264 bundkote 3.375
265 bundkote 3.268
266 bundkote 3.204
267 bundkote 3.161
268 bundkote 3.484
269 terræn 4.327
270 terræn 4.660
271 terræn 4.665
272 terræn 4.957
273 terræn 4.812
274 terræn 4.639
275 terræn 4.873
276 terræn 6.432
277 dæksel 6.371
278 terræn 6.347

Nr Beskrivelse Kote

237 bund af rør 5.447
238 terræn 5.657

Nr Beskrivelse Kote

239 terræn 4.621
240 terræn 4.510
241 terræn 4.070
242 terræn 3.897
243 vandspejl 3.881
244 bundkote 3.516
245 bundkote 3.457
246 bundkote 3.519
247 bundkote 3.569
248 bundkote 3.809
249 terræn 4.128
250 terræn 4.497
251 terræn 4.456
252 bund grøft 4.173
253 terræn 4.673
254 Vej 6.105
255 underkant bro 5.783
256 bund af rør 3.929
257 terræn 5.031
258 terræn 4.850
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BILAG 9 – LEDNINGER OG DRÆN 



Hævning af bund

19, Udløbskote: 5,24

21, Udløbskote: 5,25

16, Udløbskote: 4,97

20, Udløbskote: 5,06

15, Udløbskote: 4,8

18, Udløbskote: 6,23

30, Udløbskote: 4,09

17, Udløbskote: 4,49

29, Udløbskote: 6,98
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4802 4847

4899

4957
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5113

5148

5203

5247

5301

5366
5408

5450

5497 5551

5604
5650 5703

5742

5807

5850 5904

5954

19, Udløbskote: 5,24

21, Udløbskote: 5,25

16, Udløbskote: 4,97

20, Udløbskote: 5,06

15, Udløbskote: 4,8

18, Udløbskote: 6,23

30, Udløbskote: 4,09

17, Udløbskote: 4,49

29, Udløbskote: 6,98

26, Udløbskote: 6,67

27, Udløbskote: 6,98

28, Udløbskote: 7,0

22, Udløbskote: 5,05

23, Udløbskote: 5,21
24, Udløbskote: 5,61

25, Udløbskote: 8,22
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Hævning af bund

29, Udløbskote: 6,98

30, Udløbskote: 4,09
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7550

8300
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8200
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29, Udløbskote: 6,98

30, Udløbskote: 4,09
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Haderslev Kommune
Vådområde Sillerup Bæk

Bilag  13

Vandløbsberegning efter Manningformlen Sillerup Bæk

Nyt vandløb Øvre strækning
Trapezformet tværsnit
Manningformlen: Q = M*R2/3*I½*F

F = y*(b +ay)
U = b + 2y*(1 + a )½ R = F/U

Bundbredde b = 1,50 m Hældning 2,30 ‰
Anlæg a = 1,50

Dybde (y) M F (m ) U (m) R (m) I (%o) Q l/sek v (m/sek)
m

0,15 18 0,26 2,04 0,127 2,30 56 0,22
Sommermiddel 0,20 18 0,35 2,20 0,159 2,30 89 0,25

0,22 18 0,40 2,29 0,176 2,30 109 0,27
0,25 18 0,47 2,40 0,195 2,30 136 0,29
0,30 18 0,59 2,58 0,227 2,30 188 0,32
0,35 22 0,70 2,75 0,255 2,30 297 0,42

Vintermiddel 0,39 22 0,81 2,90 0,278 2,30 362 0,45
0,45 22 0,98 3,12 0,313 2,30 477 0,49
0,50 22 1,13 3,30 0,341 2,30 579 0,51
0,55 22 1,28 3,48 0,367 2,30 692 0,54
0,60 25 1,44 3,66 0,393 2,30 926 0,64
0,65 25 1,61 3,84 0,419 2,30 1.079 0,67
0,70 25 1,79 4,02 0,444 2,30 1.245 0,70

Opland 2400 ha

Sommer middel 3,7 l/sek/km² Q = 88,8 l/sek

Våd sommer l/sek/km² Q = 0,0 l/sek

Tør vinter l/sek/km² Q = 0,0 l/sek

Vinter middel 15,1 l/sek/km² Q = 362,4 l/sek

Våd vinter l/sek/km² Q = 0,0 l/sek

MedianMax l/sek/km² Q = 0,0 l/sek

\\ODENSEFIL\SAGARKIV\2011\11727023\dok\LA00073-1-HMP



Haderslev Kommune
Vådområde Sillerup Bæk

Bilag  13

Vandløbsberegning efter Manningformlen Sillerup Bæk
Nyt vandløb Efter tilløb fra Gammelby Bæk
Trapezformet tværsnit
Manningformlen: Q = M*R2/3*I½*F

F = y*(b +ay)
U = b + 2y*(1 + a )½ R = F/U

Bundbredde b = 2,00 m Hældning 0,7500 ‰
Anlæg a = 1,00

Dybde (y) M F (m ) U (m) R (m) I (%o) Q l/sek v (m/sek)
m

0,15 18 0,32 2,42 0,133 0,75 41,4 0,13
0,20 18 0,43 2,55 0,168 0,75 64 0,15

Sommermiddel 0,28 18 0,63 2,78 0,225 0,75 114 0,18
0,30 18 0,69 2,85 0,242 0,75 132 0,19
0,35 18 0,82 2,99 0,275 0,75 171 0,21
0,35 22 0,81 2,98 0,273 0,75 207 0,25
0,40 22 0,96 3,13 0,307 0,75 263 0,27
0,45 22 1,10 3,27 0,337 0,75 322 0,29
0,50 22 1,25 3,41 0,366 0,75 385 0,31

Vintermiddel 0,56 22 1,43 3,58 0,399 0,75 466 0,33
0,60 25 1,56 3,70 0,422 0,75 601 0,39
0,65 25 1,72 3,84 0,449 0,75 691 0,40
0,70 25 1,89 3,98 0,475 0,75 788 0,42

Opland 3087 ha

Sommer middel 3,7 l/sek/km² Q = 114,2 l/sek

Våd sommer l/sek/km² Q = 0,0 l/sek

Tør vinter l/sek/km² Q = 0,0 l/sek

Vinter middel 15,1 l/sek/km² Q = 466,1 l/sek

Våd vinter l/sek/km² Q = 0,0 l/sek

MedianMax l/sek/km² Q = 0,0 l/sek
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 1 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Meget kulturpåvirket eng med rester af lidt overdrev langs den sydlige kant. Området er overvejende tørt og fremstår meget eutrofieret. 

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 1 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 3 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 3 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Eutrofiering, gødskning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning X 

Rydde vedplanter x Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Der bør genindføres græsning  
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)   kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- ()  X  Vorterod X 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   Mark Ærenpris A 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)   siv, tudse- (F)   Hvid Anemone A 

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)   Stor Fladstjerne A 

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)   skræppe, butbladet (T#) X  Guld-Nælde  A 

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*)   skræppe, kruset (#)    Døvnælde  A 

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)    Hyldebladet Baldrian  A 

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)    Humle  A 

bunke, mose- ()  x korsknap (T)  X snerre, gul (T*)    Alm. Bjørneklo A 

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)   snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)   snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)  A star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)   leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)       

engkarse (F*)   mjødurt, almindelig ()  A star, håret (T)       

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#)  X star, kær- ()       

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)  A nælde, stor (#)  X star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()   padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)       

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)       

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)       

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)       

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)  A pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()   Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)   syre, almindelig ()  A Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)   sødgræs, manna- (F)   Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()   Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()  X ranunkel, lav (#)  A tandbælg (**)   Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)   tidsel, ager- (T#)   Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#)  X tidsel, horse- (T#)   Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()   tidsel, kær- (*)   Spidssnudet frø   
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()  A Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T)   tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)  X rævehale, eng- ()  X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () x  vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)   siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)   siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 2 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
 

Nej 
?? 

Ja Nej 
X 

Bemærkninger 
Meget triviel kultureng der antageligt er omlagt for nyligt. 

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 1 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 3 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 3 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

4 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
Slet, afpudsning 
 

Trusler 
Eutrofiering, gødskning, dræning opfyldning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning X 

Rydde vedplanter x Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Der bør genindføres græsning  
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)   kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- ()   Vorterod X 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   Rød Hestehov A 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)   siv, tudse- (F)     

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)     

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)   skræppe, butbladet (T#) A   

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*)   skræppe, kruset (#)  X   

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)     

bunke, mose- ()   korsknap (T) A snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)   snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)   snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)  star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)   leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)       

engkarse (F*)   mjødurt, almindelig ()  star, håret (T)  X     

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#)  X star, kær- ()       

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#) X star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()  X padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)       

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)       

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)       

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)       

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()   Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)   syre, almindelig ()   Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)   sødgræs, manna- (F)   Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()   Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#)  tandbælg (**)   Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)   tidsel, ager- (T#)   Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#)  X tidsel, horse- (T#)   Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()   tidsel, kær- (*)   Spidssnudet frø   
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()   Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)  X rottehale, eng- (T)   tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- ()  X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()  tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs ()   vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)   siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)   siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til sø/vandhul 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 3 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
2 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
X 

Nej Ja Nej 
X 

Bemærkninger 
Fin forholdsvis nyetableret vandhul med en rimelig vandkvalitet. Umiddelbart vurderes det at vandhullet er ca. 5- 6 år gammelt 
 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig sø 
 
 

Kalkrig sø (kransnålealger) Næringsrig sø 
X 

Brunvandet sø Habitattyper (angiv kode) 

Dækningsgrader af søvegetationen (angiv kategori 1-5) 

Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad) 

(1) 
0% 

(2) 
1-5% 

(3) 
5-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Kransnålealger 

(1) 
0% 

(2) 
1-5% 

(3) 
5-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Anden submers veg (tusindblad, vandaks, hornblad mv.) 

(1) 
0% 

(2) 
1-5% 

(3) 
5-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Liden andemad 

(1) 
0% 

(2) 
1-5% 

(3) 
5-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid ..) 

(1) 
0% 

(2) 
1-5% 

(3) 
5-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt…) 

(1) 
0% 

(2) 
1-5% 

(3) 
5-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

4 

Trådalgeplamager 

(1) 
0% 

(2) 
1-5% 

(3) 
5-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Rørsumpvegetation 

(1) 
0% 

(2) 
1-5% 

(3) 
5-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

4 

Bredforhold (angiv andel af bredlængde i kategori 1-5) 
Bredlængde med græsning/høslæt 

(1)  
0% 

(2)  
1-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer  
(1)  
0% 

(2)  
1-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Bredlængde med væsentlig skyggevirkning 
(1)  
0% 

(2)  
1-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
Der tages slet omkring vandhullet 
 

Trusler 
Eutrofiering. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Stoppe regulering af til-/afløb  Øge afgræsning  Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt af bræmmer X Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering  

Rørskær  Hæve vandstand  Foretage oprensning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 

Der bør slås tættere på vandet. Alternativt bør området afgræsses. 

Vandets klarhed og dybde 

Vandets klarhed 
(1) Klart el. naturligt  
brunvandet sø 

(2) ret klart/få partikler (3) lettere grumset (4) ret grumset (5) helt uigennemsigtig 2 

Vanddybde, gennemsnit i dybeste område 
(1) mindre end 0,5 m, 
udtørrer ofte 

(2) 0,5-1,0 m, udtørrer 
sjældent fuldstændigt 

(3) 1,0-1,5 m,  
udtørrer aldrig helt 

(4) 1,5-2,0 m, kun 
mindre udtørring 

(5) over 2,0 m,  
udtørrer aldrig 

2 

Søkarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Beskyttet af omgivende naturarealer 3 

p2 Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde 2 

p3 Forekomst af padder ??? 

p4 Alsidigt dyre- og planteliv 2 

Negative strukturer 
n1 Bræmme domineret af pilekrat 1 

n2 Tilskudsfodring i eller ved vandhullet 1 

n3 Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m. 1 

n4 Skygge af høje vedplanter 2 
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Feltskema til sø/vandhul 
Artsregistrering 

Kode Arealtype Pct af sø Dok felt 

Afkryds ”Dok felt” hvis der foretages en systematisk registrering af søens 
karplanter.  

Sø Søareal 90  

Rs Rørsump (vanddækket) 10 

    

Typiske arter fra vandhuller 
Søarealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt for bræmme: angiv fund med X 

Andemad, Kors- (*)   Vandaks, Aflangbladet (**)   Smådyr       

Andemad, Liden  X Vandaks, Butbladet (*)   Bænkebidder, vand-        

Andemad, Stor (*)   Vandaks, Børstebladet   Børsteorm (Limnodrilus)       

Andemad, Tyk   Vandaks, Kruset   Børsteorm (Naididae)       

Blærerod, Liden (**)   Vandaks, Liden (*)   Børsteorm (Stylaria)       

Blærerod, Slank (*)   Vandaks, Rust- (*)   Børsteorm  (Tubificidae)       

Brøndsel, Fliget   Vandaks, Spinkel (*)   Bugsvømmer (Corixidae)       

Bukkeblad (*)   Vandaks, Svømmende   Dansemyg (Cricotopus)       

Dueurt, Lådden  X Vandaks, Svømmende   Dansemyg (Glyptotendipes)       

Dunhammer, Bredbladet  X Vandhår, Dusk-   Dansemyg (Microtendipes)       

Dunhammer, Smalbladet   Vandhårslægten   Dansemyg(Parachironomus)       

Forglemmigej, Eng-   Vandkrans, Krybende (*)   Dansemyg, grøn (Tanytarsu       

Fredløs, Dusk- (*)   Vandnavle (*)   Døgnflue (Caenis horaria       

Frøbid (*)   Vandpest   Farvevandnymfe, stor-       

Gifttyde   Vandranunkel, Almindelig (*)  X Mosaikguldsmed, blå       

Hestehale (*)   Vandranunkel, Storblomst(*)   Mosaikguldsmed, brun       

Hornblad, Tornfrøet   Vandranunkel, Strand- (*)   Mosesnegl, alm.       

Hornblad, Tornløs   Vandranunkelslægten (*)   Rygsvømmer       

Hvene, Kryb-   Vandrøllike (*)   Skjoldbruskigle       

Iris, Gul   Vandstjerne, Fladfrugtet (*) 
 

Skøjteløbere (Gerris sp.)       

Kildemos, Almindelig (*)       Vandnymfe, alm.       

Kogleaks, Blågrøn   
  

Ærtemusling (Pisidium sp.)       

Kogleaks, Strand-   Lav Ranunkel X         

Kogleaks, Sø-   Vandmynte X Padder       

Kogleaks, Sø-   Toraddet Star X Butsnudet frø       

Kragefod (*)   Dunet Dueurt X Spidssnudet frø       

Kransnål, Skør (*)   Rød El X Grøn frø       

Kransnålealgeslægten (*)   Skov Kogleaks X Springfrø       

Kæruld, Smalbladet (*)   Kær Tidsel X Klokkefrø       

Mærke, Bredbladet    Grå Pil  X Løgfrø       

Natskygge, Bittersød    Ager Padderok  X Løvfrø       

Padderok, Dynd-    Håret Star  X Latterfrø       

Pileurt, Vand-    Vand-Skræppe  X         

Pindsvineknop, Enkelt    Eng-Kabbeleje  X Skrubtudse       

Pindsvineknop, Enkelt    Hvid Åkande  X Grønbroget tudse   Bilag IV-arter   

Pindsvineknop, Grenet    Engkarse  X Strandtudse   Hasselmus   

Pindsvineknop, Spæd (**)    Brunelle  X     Birkemus   

Ranunkel, Kær- (*)    Strand Kogleaks X Vandsalamander, lille   Odder    

Ranunkel, Tigger-       Vandsalamander, stor   Enkelt månerude   

Rævehale, Knæbøjet       Bjergsalamander   Fruesko   

Rørhindeslægten           Mygblomst   

Sideskærm       Fisk  X Vandranke   

Siv, Glanskapslet  X     Aborre   Liden najade   

Siv, Liden (*)       Brasen   Gul stenbræk   

Siv, Liden (*)       Gedde   Grøn buxbaumia   

Siv, Lyse-  X     Hundestejle, ni-pigget   Blank seglmos   

Siv, Tudse-       Hundestejle, tre-pigget   Stor vandsalamander   

Skeblad, Vejbred- (*)       Karpe   Klokkefrø   

Skeblad, Vejbred- (*)       Karudse   Spidssnudet frø   

Snerre, Kær-       Rudskalle   Springfrø    

Star, Næb-       Skalle   Løgfrø    

Stjerneløv, Flydende (*)       Skrubbe   Strandtudse   

Sumpskærm, Svømmnde (*)       Suder   Grønbroget Tudse    

Sumpstrå, Almindelig (*)       Ørred   Løvfrø    

Sumpstrå, Almindelig (*)       Ål   Markfirben   

Sværtevæld           Eremit    

Sødgræs, Høj           Stellas mosskorpion   

Sødgræs, Manna-           Hedepletvinge    

Tagrør           Sortplettet blåfugl    

Trådalger           Stor kærguldsmed   

Tusindblad, Aks- (*)           Grøn kølleguldsmed    

 #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart      Grøn mosaikguldsmed  
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 4 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Meget kulturpåvirket eng med enkelte trykvandspåvirkede pletter for foden af en gammel overdrevsskrænt. Længst mod nord er en mindre del af 
området omlagt.  

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 2 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 1 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 2 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 2 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

4 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
slet 
 

Trusler 
Eutrofiering, gødskning, opdyrkning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning X 

Rydde vedplanter x Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Der bør genindføres græsning  
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)   kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- ()  X  Vorterod A 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   Mark Ærenpris A 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)   siv, tudse- (F)     

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)     

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)   skræppe, butbladet (T#)    

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*)   skræppe, kruset (#)     

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)     

bunke, mose- ()  A korsknap (T) A snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)  A snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)   snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)  A star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)   leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)       

engkarse (F*)   mjødurt, almindelig ()   star, håret (T) x      

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#)  X star, kær- ()       

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  A star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()   padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)       

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)       

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)       

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)       

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()   Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)  X syre, almindelig ()   Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)   sødgræs, manna- (F)  X Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()   Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#)  X tandbælg (**)   Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)  X tidsel, ager- (T#)   Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#)   tidsel, horse- (T#)   Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()   tidsel, kær- (*)   Spidssnudet frø   
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()   Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T)   tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- ()  X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()  X røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () X vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)   siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)   siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til overdrev (inkl. Strandoverdrev) 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk  5 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 
 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
X 

Nej Ja Nej 
X 

Bemærkninger 
Kraftigt eutrofieret overdrev med med enkelte lidt finere pletter. Neutralt til svagt surt overdrev ?? 

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Kalkoverdrev 
 
 

Surt overdrev 
x 

Tørt overdrev  Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

3 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Store fritliggende sten, evt højryggede agre 2 

p2 Urterig vegetation med mange rosetplanter 2 

p3 Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier 2 

p4 Nedbidte træer og buske med fodpose 2 

Negative strukturer 
n1 Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning 1 

n2 Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation 3 

n3 Anvendelse af tilskudsfodring 1 

n4 Omsået med kulturgræsser/-kløver 2 

Hydrologi og kystsikring (for kystnære arealer angiv kategori) 

(1) Ingen kystsikring  (2) Udprægede tegn på 
zonering og naturlig 
dynamik  

(3) Tydelige tegn på 
zonering og naturlig 
dynamik. 

(4) Kun svage tegn på 
zonering og naturlig 
dynamik. 

(5) Ingen tegn på 
zonering og naturlig 
dynamik.  

 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
eutrofiering 

Hvis yderligere  plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering  

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
 
Græsning bør genindføres 
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Feltskema til overdrev, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Tydeligt påvirket areal   X:  
533.274 
 

Y: 
6.153.931     

Typiske arter fra overdrev 
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el B. (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

agermåne, almindelig (K)   katteskæg (S*)   siv, lyse- (S)    Vorterod A 

ahorn ()   klokke, liden (*)   skabiose, due- (K**)   Alm. Bjørneklo A 

bakketidsel (K*)   kløver, bugtet (*)  X skjaller, liden (*)   Eng Rævehale A 

blæresmælde (K)   kløver, fin ()   skræppe, kruset (#)     

blåbær (S*)  kløver, gul ()   slåen () A   

blåhat (*)  kløver, hare- ()   sneglebælg, humle- (K)     

blåmunke (S*)  kløver, hvid- (#)   snerle, ager- (K)     

blåtop (S)  kløver, rød- ()   snerre, burre- (K#)     

borst, høst- ()  knopurt, almindelig (K*)   snerre, gul (*)     

brandbæger, eng- ()  knopurt, stor (K*)   snerre, hvid ()     

brunelle, almindelig (*)  kodriver, hulkravet (K*)   snerre, lyng- (S*)     

bunke, bølget (S)  kongepen, almindelig (S)  X star, almindelig (S*)     

bunke, mose- (S)  krageklo, mark- (K*)   star, blågrøn (*)     

bynke, grå- (K#)  kvik, almindelig (#)   star, hare- (S*)       

bynke, mark- ()  kællingetand, almindelig (*)  X star, hirse- (S*)       

Camptothecium lutescen(K*)  kørvel, vild (K#)  X star, håret ()  X     

coll., brombær ()  limurt, nikkende (K*)   star, pigget (*)       

Dicranum scoparium (S*)  løg, sand- (K*)   star, pille- (S*)       

djævelsbid (S**)  løg, vild (K*)   star, sand- (S*)       

draphavre (K#)  markarve (K)   star, spidskapslet ()       

dværgbunke, tidlig (S*)  merian (K**)   star, vår- (**)       

dværgbunke, udspærret (*)  mjødurt, knoldet (K**)   stenbræk, kornet (*)       

eg, almindelig (S)  mælkebøtte, fandens (#)  X stenurt, bidende (K*)       

ene (S*)  mælkebøtteslægten ()   storkenæb, blodrød (K**)       

engelskgræs, strand- (*)  mælkeurt, almindelig (**)   storkenæb, blød (#)       

engelskgræs, vej- ()  nellike, bakke- (*)   svingel, bakke- (*)       

enghavre, almindelig (**)  nellikerod, feber- (K)   svingel, eng- ()       

enghavre, dunet (K*)  nælde, stor (#)  A svingel, fåre- (S*)       

fladbælg, gul ()  okseøje, hvid (K)   svingel, rød ()  X     

fladbælg, krat- (S*)  padderok, ager- ()  X svingel, strand- (K)       

fladstjerne, græsbladet (*) X perikon, kantet ()   syre, almindelig ()  X     

flipkrave (S*)  perikon, prikbladet ()   syre, dusk- ()       

fløjlsgræs ()  pil, krybende (S*)   tandbælg (S**)       

frytle, mangeblomstret (S*)  pimpinelle, almindelig (*)   tidsel, ager- (#)  X Bilag IV-arter   

frytle, mark- (*) X Pleurozium schreberi (S)   tidsel, horse- (K#)   Hasselmus   

gederams (S#)  potentil, krybende (K)   tidsel, kær- (S*)   Birkemus   

gulaks, vellugtende (*)  potentil, mat (K**)   tidsel, lav (K**)   Odder    

gulerod (K)   potentil, sølv- ()   timian, bredbladet (K**)   Enkelt månerude   

gyldenris, almindelig (S*)   rajgræs, almindelig (#)   timian, smalbladet (**)   Fruesko   

gyvel (S#)   randfrø, hvas (K)   tjærenellike (*)   Mygblomst   

gåsepotentil ()   ranunkel, bidende ()  X tormentil (S**)   Vandranke   

hedelyng (S*)   ranunkel, knold- (*)   torskemund, almindelig ()   Liden najade   

hejre, blød ()   ranunkel, lav (#)   tusindfryd (#)   Gul stenbræk   

hestegræs, krybende (S)   rapgræs coll., eng- ()   vejbred, dunet (K*)   Grøn buxbaumia   

hindbær (S#)   rapgræs, almindelig (#)   vejbred, glat (#)   Blank seglmos   

hjertegræs (**)   rapgræs, eng- ()   vejbred, lancet- ()  X Stor vandsalamander   

hundegræs, almindelig ()  X rapgræs, enårig (#)   vikke, muse- (*)   Klokkefrø   

hvene, almindelig (S)  X rapgræs, fladstrået (K)   vikke, smalbladet ()   Spidssnudet frø   

hvene, kryb- ()   rejnfan (K#)   vikke, tofrøet (#)   Springfrø    

hvene, sand- (S*)   Rhytidiadelphus squarro (S)   viol, hunde- (S**)   Løgfrø    

hvidtjørn, almindelig (*)   rose, blågrøn ()   viol, håret (K*)   Strandtudse   

hvidtjørn, éngriflet ()  A rose, glat hunde- (K)  A visse, engelsk (S*)   Grønbroget Tudse    

Hypnum cupressiforme (S*)   rottehale, eng- ()   voldtimian (K*)   Løvfrø    

høgeurt, håret (*)  X rottehale, glat (K**)   ærenpris, læge- (S*)   Markfirben   

høgeurt, smalbladet (S*)   rottehale, knold- (K*)   ærenpris, mark- ()   Eremit    

hønsetarm, almindelig ()   rundbælg (*)   ærenpris, tveskægget ()  X Stellas mosskorpion   

hønsetarm, femhannet (*)   rødknæ (S)       Hedepletvinge    

hør, vild (K*)   røllike, almindelig () X     Sortplettet blåfugl    

jordbær, bakke- (K*)   rørhvene, bjerg- (S)       Stor kærguldsmed   

kalkkarse, stivhåret (K*)   Scleropodium purum ()       Grøn kølleguldsmed    

kamgræs, almindelig (*)   siv, knop- (S)       Grøn mosaikguldsmed    

K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Indikatorarter er fremhævet.  2 eller flere indikatorarter er tegn på A-arealer (god naturtilstand) 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 6 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Meget kulturpåvirket eng med en del trykvand på.  

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

3 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 2 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 1 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 1 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
slet 
 

Trusler 
Eutrofiering, gødskning, opdyrkning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning X 

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Der bør genindføres græsning i stedet for slet. 
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)   kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- ()  X  Vorterod A 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)     

blåtop ()   kløver, hvid- (T)   siv, tudse- (F)     

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)     

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)   skræppe, butbladet (T#)    

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*)   skræppe, kruset (#) x    

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)     

bunke, mose- ()   korsknap (T) A snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)   snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)   snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)   star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)   leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)       

engkarse (F*)   mjødurt, almindelig ()   star, håret (T) X     

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#)  A star, kær- ()       

fladbælg, gul ()  A nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  A star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()  X padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)       

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)  X star, stiv (F)       

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)       

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)       

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()  A Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)   syre, almindelig ()   Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)   sødgræs, manna- (F)   Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()   Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#)  A tandbælg (**)   Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)  X tidsel, ager- (T#)  X Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#) X tidsel, horse- (T#)   Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()   tidsel, kær- (*)   Spidssnudet frø   
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()   Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T)   tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- ()  X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () X vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)   siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)   siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 7 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Kulturpåvirket eng med lidt trykvand på.  

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 2 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 1 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 2 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 2 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

3 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
slet 
 

Trusler 
Eutrofiering, gødskning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt x Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)  A kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- ()  X  Vorterod A 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   Sideskærm X 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)   siv, tudse- (F)   Skvalderkål A 

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)     

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)   skræppe, butbladet (T#)    

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*)   skræppe, kruset (#) X   

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)     

bunke, mose- ()   korsknap (T) A snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)   snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)   snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)   star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)  X leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)       

engkarse (F*)   mjødurt, almindelig ()  X star, håret (T)      

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#)   star, kær- () A     

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  X star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()  X padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)       

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)       

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)       

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)       

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()   Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)   syre, almindelig ()   Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)   sødgræs, manna- (F)  X Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()   Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#)  X tandbælg (**)   Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)   tidsel, ager- (T#)   Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#) X tidsel, horse- (T#)   Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- () X tidsel, kær- (*)   Spidssnudet frø   
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()  X Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T)   tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- ()  X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () X vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)   siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)   siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 8 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Mosaik af overgangsrigkær og eng.  Området består af en gammel kultureng med begyndende naturengspræg og centralt i området er der ved 
at udvikle sig partier med rigkær. 

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
x 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

4 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

3 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 2 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 2 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 2 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 1 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 1 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
græsning 
 

Trusler 
Eutrofiering,  

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning  Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Ingen egentlig indsats nødvendig. 
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)   kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- ()  X  Bellis A 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   Alm. fuglegræs A 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)   siv, tudse- (F)   Høj Sødgræs X 

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)   Knippe-Star X 

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)   skræppe, butbladet (T#) A   

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*) A skræppe, kruset (#)    

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)     

bunke, mose- ()   korsknap (T)  snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)   snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)   snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)  X kørvel, vild (T#)   star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)  A leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)       

engkarse (F*)  X mjødurt, almindelig ()  A star, håret (T)      

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()  A star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#)  X star, kær- () A     

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  X star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()  X padderok, dynd- (F*)  X star, skede- (**)       

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)  X star, stiv (F)       

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)       

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)  X     

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()   Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)   syre, almindelig ()   Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T) A sødgræs, manna- (F)   Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()   Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#)  X tandbælg (**)   Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)   tidsel, ager- (T#)   Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#) X tidsel, horse- (T#)   Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()  tidsel, kær- (*)   Spidssnudet frø  X 
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()  X Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T)   tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- ()  X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs ()  vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)  X Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)   siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)  A siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til mose og kær 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 10 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Gammel tilgroet eng/rørsump med en begyndende kærvegetation der stedvist har dominans af Kær-Star, Rørgræs og Høj Sødgræs. 
 

 

 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper – NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesump og birkemoser) 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Højmose  
 

Hængesæk Fattigkær Kildevæld 

Rigkær 
 

Højstaude-/rørsump 
x 

Fugtigt krat 
 

Habitattyper (angiv kode) 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

3 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Sphagnum- og/el mosrig bund 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 2 

p3 Trykvandspåvirket bund 2 

p4 Fugtige, artsrige kratpartier 2 

Negative strukturer 

n1 Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser 2 

n2 Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder 2 

n3 Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Tilgroning og eutrofiering 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering  

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
 
Der bør genindføres afgræsning 
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Feltskema til mose og kær, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  
 

Y: 

    

Typiske arter fra mose og kær 
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

andemad, liden ()   klokkelyng (S*)   siv, lyse- () X vejbred, glat (K#)   

angelik, skov- (*) X kløver, hvid- ()   skjolddrager, almindelig (K)   vejbred, lancet- ()   

Aulacomnium palustre (S*)   kløver, rød- ()   skræppe, kruset (K#)  X vibefedt (**)   

baldrian, krybende (*)   kogleaks, blågrøn (K)   skræppe, nøgle- (K*)   vikke, muse- (*)   

baldrian, tvebo (**)   kogleaks, fladtrykt (K*)   skræppe, vand- ()   viol, eng- (S*)   

benbræk (S*)   kogleaks, skov- (*)  X snerle, gærde- (K)   ærenpris, tykbladet (K*)   

blåtop (S)   kogleaks, tue- (S**)   snerre, burre- (K#)  A     

Brachythecium rivulare (K*)   korsknap (K)  X snerre, kær- (*)       

Brachythecium rutabulu (K)   kragefod (S*)   snerre, sump- (*)    Rød-El X 

brunelle, almindelig (*)   kvik, almindelig (K#)   soldug, rundbladet (S**)   Glans Pil  A 

Bryum pseudotriquetrum (**)   kællingetand, sump- (*)   Sphagnum cuspidatum (S*)   Alm Bjørneklo  A 

bukkeblad (S*)   kæruld, smalbladet (S*)   Sphagnum fallax (S*)   Hvid Anamone  A 

bunke, bølget (S)   kæruld, tue- (S*)   Sphagnum fimbriatum (S)    Alm. Hvidtjørn  A 

bunke, mose- ()   kørvel, vild (K#)   Sphagnum magellanic(S**)    Vand-karse A 

Calliergonella cuspidata (*)   leverurt (**)   Sphagnum palustre (S*)       

Campylium stellatum (**)   mangeløv, smalbladet (S*)   Sphagnum rubellum (S**)       

Climacium dendroides (S*)   mjødurt, almindelig ()  X star, almindelig (*)       

Cratoneuron filicinum (K*)   mynte, vand- ()  X star, blågrøn (*)       

djævelsbid (S**)   mælkebøtte, fandens (K#)  A star, grå (S*)       

draphavre (K#)   natskygge, bittersød (K)   star, hare- (S*)       

dueurt, dunet (K*)   nellikerod, eng- (*)   star, hirse- (S*)       

dueurt, kær- (*)   næbfrø, hvid (S**)   star, håret (K)       

dueurt, lådden (K#)  X nælde, stor (K#)  X star, knippe- (K)       

dunhammer, bredbladet ()   padderok, ager- (#)   star, knold- (*)       

engkarse (*)  X padderok, dynd- (*)  A star, krognæb- (**)      

engkarse coll. (K*)   padderok, kær- (*)   star, kær- (K)  A    

ensian, klokke- (S*)   perikon, vinget (*)   star, nikkende (K*)      

fladbælg, gul ()   pil, femhannet (S*)   star, næb- (*)      

fladstjerne, græsbladet (*)   pil, grå- (#)  X star, stiv (K)      

fladstjerne, kær- (*)   pil, krybende (S*)   star, stjerne- (S*)      

fladstjerne, sump- (*)   pil, øret (S)   star, sylt- (K*)      

fløjlsgræs ()   pileurt, vand- ()   star, top- (*)  A    

forglemmigej, eng- (*)   Plagiomnium elatum ()   star, toradet ()      

forglemmigej, sump- (*)   Plagiomnium ellipticum (*)   star, trindstænglet (S*)   Bilag IV-arter   

fredløs, almindelig ()   pors, mose- (S*)   sumpkarse (*)   Hasselmus   

fredløs, dusk- (S*)   potentil, krybende (K)   sumpstrå, almindelig (K*)   Birkemus   

frytle, mangeblomst(S*)   rajgræs, almindelig (K#)   sumpstrå, enskællet (K*)   Odder    

frøstjerne, gul (K*)   ranunkel, bidende ()   svingel, eng- ()   Enkelt månerude   

fyr, skov- (S)   ranunkel, kær- (*)   svingel, rød ()   Fruesko   

galtetand, kær- (*)   ranunkel, lav (#)  X svingel, strand- (K)   Mygblomst   

gifttyde (*)   ranunkel, tigger- (K)   svovlrod, kær- (S*)   Vandranke   

gran, rød- (S#)   rapgræs coll., eng- (K)   sværtevæld (K)   Liden najade   

gulaks, vellugtende (S*)   rapgræs, almindelig (#)  A syre, almindelig ()   Gul stenbræk   

gøgeurt, kødfarvet (*)   rapgræs, eng- ()  A sødgræs, butblomstret (K)   Grøn buxbaumia   

gøgeurt, maj- (*)   revling (S*)   sødgræs, høj ()  A Blank seglmos   

gåsepotentil (K)   Rhytidiadelphus squarros ()   sødgræs, manna- ()   Stor vandsalamander   

harril (K*)   rosmarinlyng (S*)   tagrør (K)   Klokkefrø   

hedelyng (S*)   rottehale, eng- ()   tandbælg (S**)   Spidssnudet frø   

hjertegræs (**)   rævehale, eng- ()  A tidsel, ager- (K#)   Springfrø    

hjortetrøst, hamp- (K)   rævehale, knæbøjet (K)   tidsel, horse- (K#)   Løgfrø    

hullæbe, sump- (**)   røllike, almindelig ()   tidsel, kær- (*)   Strandtudse   

hvene, almindelig (S)   røllike, nyse- (S)   tidsel, kål- (K)  A Grønbroget Tudse    

hvene, hunde- (S*)   rørgræs (K) X tormentil (S**)   Løvfrø    

hvene, kryb- ()  X rørhvene, eng- (S)   tranebær (S*)   Markfirben   

hvene, stortoppet (K)   sideskærm () x  trehage, kær- (*)   Eremit    

høgeskæg, kær- (*)   siv, blågrå (K*)   trehage, strand- (K**)   Stellas mosskorpion   

hønsetarm, almindelig ()   siv, butblomstret (K*)   troldurt, eng- (**)   Hedepletvinge    

iris, gul (K*)  X siv, børste- (S*)   trævlekrone (*)   Sortplettet blåfugl    

kabbeleje, eng- (*)  X siv, glanskapslet (*)   tusindfryd (#)   Stor kærguldsmed   

kamgræs, almindelig (*)   siv, knop- ()   vandkarse (*)   Grøn kølleguldsmed    

kattehale (K)   siv, liden (S*)   vandnavle (*)   Grøn mosaikguldsmed    

K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Indikatorarter er fremhævet. 1 (kalkmose), 2 (sur mose) eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 11 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Meget kulturpåvirket og noget tør eng med enkelte lidt vådere partier med en mere artsrig vegetation. 

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 2 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 2 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 1 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 3 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 2 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

3 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
græsning 
 

Trusler 
Eutrofiering, gødskning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning  Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning X 

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)   kamgræs, almindelig (T*)  X siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- () X Alm. kællingetand A 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   vorterod X 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)  X siv, tudse- (F)   Glat vejbred A 

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)  skjolddrager, almindelig (F)   bellis X 

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)  skræppe, butbladet (T#) A   

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*)  skræppe, kruset (#)    

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)  skræppe, vand- (F)    

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)  snerre, burre- (T#)    

bunke, mose- ()   korsknap (T)  snerre, gul (T*)    

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)  snerre, kær- (F*)      

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)  snerre, lyng- (T*)      

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)  snerre, sump- (*)      

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)  snerre, trenervet (T*)      

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)  star, almindelig (*)      

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)  star, blågrøn (*)      

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)  star, dværg- (F*)      

dueurt, lådden (#)   leverurt (**)  star, grå (F*)      

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)  star, hare- (*)      

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)  star, hirse- (*)      

engkarse (F*)  X mjødurt, almindelig ()  star, håret (T) A     

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()  star, krognæb- (F**)      

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#) X star, kær- ()      

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)  star, næb- (F*)      

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  star, pille- (T*)      

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)      

fløjlsgræs ()   padderok, dynd- (F*)  A star, skede- (**)      

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)      

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)      

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)      

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()      

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)  Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)  Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)  Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)  Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()  Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)  Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)  Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)  Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)  X syre, almindelig ()  Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)   sødgræs, manna- (F)  Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()  Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#) X tandbælg (**)  Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)  tidsel, ager- (T#)  Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#) A tidsel, horse- (T#) A Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()  X tidsel, kær- (*)  Spidssnudet frø   
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()  Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()  tormentil (**)  Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)  X rottehale, eng- (T)  tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- () X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()  trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)  tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()  tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () X vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)  vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)   siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)   siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til mose og kær 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 12 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Området består af en mosaik af højstaude eng, gamle tilgroede rigkær og rørsump. Området er relativt artsrigt og har stedvist en fin vegetation. 
 

 

 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

4 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper – NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesump og birkemoser) 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Højmose  
 

Hængesæk Fattigkær Kildevæld 

Rigkær 
x 

Højstaude-/rørsump 
x 

Fugtigt krat 
 

Habitattyper (angiv kode) 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Sphagnum- og/el mosrig bund 2 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 2 

p3 Trykvandspåvirket bund 2 

p4 Fugtige, artsrige kratpartier 2 

Negative strukturer 

n1 Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser 2 

n2 Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder 2 

n3 Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Tilgroning og eutrofiering 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering  

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
 
Der bør genindføres afgræsning 
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Feltskema til mose og kær, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  
 

Y: 
     

Typiske arter fra mose og kær 
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

andemad, liden ()  X klokkelyng (S*)   siv, lyse- () A vejbred, glat (K#)   

angelik, skov- (*) A kløver, hvid- ()   skjolddrager, almindelig (K)   vejbred, lancet- ()   

Aulacomnium palustre (S*)   kløver, rød- ()   skræppe, kruset (K#)  A vibefedt (**)   

baldrian, krybende (*)   kogleaks, blågrøn (K)   skræppe, nøgle- (K*)   vikke, muse- (*)   

baldrian, tvebo (**)   kogleaks, fladtrykt (K*)   skræppe, vand- ()   viol, eng- (S*)   

benbræk (S*)   kogleaks, skov- (*)  A snerle, gærde- (K)   ærenpris, tykbladet (K*)   

blåtop (S)   kogleaks, tue- (S**)   snerre, burre- (K#)       

Brachythecium rivulare (K*)   korsknap (K)  A snerre, kær- (*)       

Brachythecium rutabulu (K)   kragefod (S*)   snerre, sump- (*)   Vorterod X 

brunelle, almindelig (*)   kvik, almindelig (K#)   soldug, rundbladet (S**)   Glans-Pil  A 

Bryum pseudotriquetrum (**)   kællingetand, sump- (*)  X Sphagnum cuspidatum (S*)   Skvalderkål  A 

bukkeblad (S*)   kæruld, smalbladet (S*)   Sphagnum fallax (S*)   Ask  A 

bunke, bølget (S)   kæruld, tue- (S*)   Sphagnum fimbriatum (S)   Hanekro sp.  A 

bunke, mose- ()  A kørvel, vild (K#)   Sphagnum magellanic(S**)   Rød-el A 

Calliergonella cuspidata (*)   leverurt (**)   Sphagnum palustre (S*)    Butbladet Skræppe A 

Campylium stellatum (**)   mangeløv, smalbladet (S*)   Sphagnum rubellum (S**)       

Climacium dendroides (S*)   mjødurt, almindelig ()  X star, almindelig (*)       

Cratoneuron filicinum (K*)   mynte, vand- ()  A star, blågrøn (*)       

djævelsbid (S**)   mælkebøtte, fandens (K#)   star, grå (S*)       

draphavre (K#)   natskygge, bittersød (K)   star, hare- (S*)       

dueurt, dunet (K*)   nellikerod, eng- (*)   star, hirse- (S*)       

dueurt, kær- (*)   næbfrø, hvid (S**)   star, håret (K)  A     

dueurt, lådden (K#)  A nælde, stor (K#)  X star, knippe- (K)       

dunhammer, bredbladet ()  X padderok, ager- (#)   star, knold- (*)       

engkarse (*)  A padderok, dynd- (*)  A star, krognæb- (**)      

engkarse coll. (K*)   padderok, kær- (*)   star, kær- (K)  X    

ensian, klokke- (S*)   perikon, vinget (*)   star, nikkende (K*)      

fladbælg, gul ()  A pil, femhannet (S*)   star, næb- (*)      

fladstjerne, græsbladet (*)   pil, grå- (#)   star, stiv (K)      

fladstjerne, kær- (*)   pil, krybende (S*)   star, stjerne- (S*)      

fladstjerne, sump- (*)   pil, øret (S)   star, sylt- (K*)      

fløjlsgræs ()  A pileurt, vand- () A star, top- (*)  X    

forglemmigej, eng- (*)   Plagiomnium elatum ()   star, toradet ()  A    

forglemmigej, sump- (*)   Plagiomnium ellipticum (*)   star, trindstænglet (S*)   Bilag IV-arter   

fredløs, almindelig ()   pors, mose- (S*)   sumpkarse (*)   Hasselmus   

fredløs, dusk- (S*)   potentil, krybende (K)   sumpstrå, almindelig (K*)   Birkemus   

frytle, mangeblomst(S*)   rajgræs, almindelig (K#)   sumpstrå, enskællet (K*)   Odder    

frøstjerne, gul (K*)   ranunkel, bidende ()   svingel, eng- ()   Enkelt månerude   

fyr, skov- (S)   ranunkel, kær- (*)   svingel, rød ()   Fruesko   

galtetand, kær- (*)   ranunkel, lav (#) A svingel, strand- (K)   Mygblomst   

gifttyde (*)   ranunkel, tigger- (K)   svovlrod, kær- (S*)   Vandranke   

gran, rød- (S#)   rapgræs coll., eng- (K)   sværtevæld (K)   Liden najade   

gulaks, vellugtende (S*)   rapgræs, almindelig (#)  syre, almindelig () A Gul stenbræk   

gøgeurt, kødfarvet (*)   rapgræs, eng- ()  sødgræs, butblomstret (K)   Grøn buxbaumia   

gøgeurt, maj- (*)   revling (S*)   sødgræs, høj ()  A Blank seglmos   

gåsepotentil (K)  X Rhytidiadelphus squarros ()   sødgræs, manna- ()  A Stor vandsalamander   

harril (K*)   rosmarinlyng (S*)   tagrør (K)  A Klokkefrø   

hedelyng (S*)   rottehale, eng- ()   tandbælg (S**)   Spidssnudet frø   

hjertegræs (**)   rævehale, eng- ()  A tidsel, ager- (K#)   Springfrø    

hjortetrøst, hamp- (K)   rævehale, knæbøjet (K)   tidsel, horse- (K#)   Løgfrø    

hullæbe, sump- (**)   røllike, almindelig ()   tidsel, kær- (*)   Strandtudse   

hvene, almindelig (S)   røllike, nyse- (S)   tidsel, kål- (K)  X Grønbroget Tudse    

hvene, hunde- (S*)   rørgræs (K) X tormentil (S**)   Løvfrø    

hvene, kryb- ()  A rørhvene, eng- (S)   tranebær (S*)   Markfirben   

hvene, stortoppet (K)   sideskærm ()  A trehage, kær- (*)   Eremit    

høgeskæg, kær- (*)   siv, blågrå (K*)   trehage, strand- (K**)   Stellas mosskorpion   

hønsetarm, almindelig ()   siv, butblomstret (K*)   troldurt, eng- (**)   Hedepletvinge    

iris, gul (K*)  X siv, børste- (S*)   trævlekrone (*)   Sortplettet blåfugl    

kabbeleje, eng- (*)  A siv, glanskapslet (*)   tusindfryd (#)   Stor kærguldsmed   

kamgræs, almindelig (*)   siv, knop- ()   vandkarse (*)   Grøn kølleguldsmed    

kattehale (K)   siv, liden (S*)   vandnavle (*)   Grøn mosaikguldsmed    

K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Indikatorarter er fremhævet. 1 (kalkmose), 2 (sur mose) eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til mose og kær 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 13 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Området består af en mosaik af højstaude eng og rørsump. Området er relativt artsfattigt og fremstår noget eutrofieret. 
 

 

 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper – NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesump og birkemoser) 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Højmose  
 

Hængesæk Fattigkær Kildevæld 

Rigkær 
 

Højstaude-/rørsump 
x 

Fugtigt krat 
X 

Habitattyper (angiv kode) 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

3 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Sphagnum- og/el mosrig bund 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 3 

p3 Trykvandspåvirket bund 3 

p4 Fugtige, artsrige kratpartier 2 

Negative strukturer 

n1 Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser 2 

n2 Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder 1 

n3 Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Tilgroning og eutrofiering 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering  

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
 
Der bør genindføres afgræsning 
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Feltskema til mose og kær, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  
 

Y: 
     

Typiske arter fra mose og kær 
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

andemad, liden ()   klokkelyng (S*)   siv, lyse- ()  vejbred, glat (K#)   

angelik, skov- (*) A kløver, hvid- ()   skjolddrager, almindelig (K)   vejbred, lancet- ()   

Aulacomnium palustre (S*)   kløver, rød- ()   skræppe, kruset (K#)  vibefedt (**)   

baldrian, krybende (*)   kogleaks, blågrøn (K)   skræppe, nøgle- (K*)   vikke, muse- (*)   

baldrian, tvebo (**)   kogleaks, fladtrykt (K*)   skræppe, vand- ()   viol, eng- (S*)   

benbræk (S*)   kogleaks, skov- (*)   snerle, gærde- (K)   ærenpris, tykbladet (K*)   

blåtop (S)   kogleaks, tue- (S**)   snerre, burre- (K#)  X     

Brachythecium rivulare (K*)   korsknap (K) A snerre, kær- (*)       

Brachythecium rutabulu (K)   kragefod (S*)   snerre, sump- (*)   Rød Hestehov A 

brunelle, almindelig (*)   kvik, almindelig (K#)   soldug, rundbladet (S**)   Vorterod  X 

Bryum pseudotriquetrum (**)   kællingetand, sump- (*)   Sphagnum cuspidatum (S*)   Humle  A 

bukkeblad (S*)   kæruld, smalbladet (S*)   Sphagnum fallax (S*)   Skvalderkål  A 

bunke, bølget (S)   kæruld, tue- (S*)   Sphagnum fimbriatum (S)   Alm. Bjørneklo A 

bunke, mose- ()   kørvel, vild (K#)   Sphagnum magellanic(S**)   Alm. Knopurt X 

Calliergonella cuspidata (*)   leverurt (**)   Sphagnum palustre (S*)     

Campylium stellatum (**)   mangeløv, smalbladet (S*)   Sphagnum rubellum (S**)      

Climacium dendroides (S*)   mjødurt, almindelig ()  X star, almindelig (*)       

Cratoneuron filicinum (K*)   mynte, vand- ()   star, blågrøn (*)       

djævelsbid (S**)   mælkebøtte, fandens (K#)   star, grå (S*)       

draphavre (K#)   natskygge, bittersød (K) A star, hare- (S*)       

dueurt, dunet (K*)   nellikerod, eng- (*)   star, hirse- (S*)       

dueurt, kær- (*)   næbfrø, hvid (S**)   star, håret (K)      

dueurt, lådden (K#)  X nælde, stor (K#)  X star, knippe- (K)       

dunhammer, bredbladet ()   padderok, ager- (#)   star, knold- (*)       

engkarse (*)   padderok, dynd- (*)  star, krognæb- (**)      

engkarse coll. (K*)   padderok, kær- (*)   star, kær- (K)  X    

ensian, klokke- (S*)   perikon, vinget (*)   star, nikkende (K*)      

fladbælg, gul ()   pil, femhannet (S*)   star, næb- (*)      

fladstjerne, græsbladet (*)   pil, grå- (#)  A star, stiv (K)      

fladstjerne, kær- (*)   pil, krybende (S*)   star, stjerne- (S*)      

fladstjerne, sump- (*)   pil, øret (S)   star, sylt- (K*)      

fløjlsgræs ()   pileurt, vand- ()  star, top- (*)  X    

forglemmigej, eng- (*)   Plagiomnium elatum ()   star, toradet ()     

forglemmigej, sump- (*)   Plagiomnium ellipticum (*)   star, trindstænglet (S*)   Bilag IV-arter   

fredløs, almindelig ()   pors, mose- (S*)   sumpkarse (*)   Hasselmus   

fredløs, dusk- (S*)   potentil, krybende (K)   sumpstrå, almindelig (K*)   Birkemus   

frytle, mangeblomst(S*)   rajgræs, almindelig (K#)   sumpstrå, enskællet (K*)   Odder    

frøstjerne, gul (K*)   ranunkel, bidende ()   svingel, eng- ()   Enkelt månerude   

fyr, skov- (S)   ranunkel, kær- (*)   svingel, rød ()   Fruesko   

galtetand, kær- (*)   ranunkel, lav (#)  svingel, strand- (K)   Mygblomst   

gifttyde (*)   ranunkel, tigger- (K)   svovlrod, kær- (S*)   Vandranke   

gran, rød- (S#)   rapgræs coll., eng- (K)   sværtevæld (K)  Liden najade   

gulaks, vellugtende (S*)   rapgræs, almindelig (#)  syre, almindelig ()  Gul stenbræk   

gøgeurt, kødfarvet (*)   rapgræs, eng- ()  sødgræs, butblomstret (K)  Grøn buxbaumia   

gøgeurt, maj- (*)   revling (S*)   sødgræs, høj () A Blank seglmos   

gåsepotentil (K)   Rhytidiadelphus squarros ()   sødgræs, manna- ()  Stor vandsalamander   

harril (K*)   rosmarinlyng (S*)   tagrør (K) X Klokkefrø   

hedelyng (S*)   rottehale, eng- ()   tandbælg (S**)  Spidssnudet frø   

hjertegræs (**)   rævehale, eng- ()  A tidsel, ager- (K#)  Springfrø    

hjortetrøst, hamp- (K)   rævehale, knæbøjet (K)   tidsel, horse- (K#)  Løgfrø    

hullæbe, sump- (**)   røllike, almindelig ()   tidsel, kær- (*)  Strandtudse   

hvene, almindelig (S)   røllike, nyse- (S)   tidsel, kål- (K) X Grønbroget Tudse    

hvene, hunde- (S*)   rørgræs (K) X tormentil (S**)   Løvfrø    

hvene, kryb- ()   rørhvene, eng- (S)   tranebær (S*)   Markfirben   

hvene, stortoppet (K)   sideskærm () A trehage, kær- (*)   Eremit    

høgeskæg, kær- (*)   siv, blågrå (K*)   trehage, strand- (K**)   Stellas mosskorpion   

hønsetarm, almindelig ()   siv, butblomstret (K*)   troldurt, eng- (**)   Hedepletvinge    

iris, gul (K*)   siv, børste- (S*)   trævlekrone (*)   Sortplettet blåfugl    

kabbeleje, eng- (*)  A siv, glanskapslet (*)   tusindfryd (#)   Stor kærguldsmed   

kamgræs, almindelig (*)   siv, knop- ()   vandkarse (*)  A Grøn kølleguldsmed    

kattehale (K)   siv, liden (S*)   vandnavle (*)   Grøn mosaikguldsmed    

K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Indikatorarter er fremhævet. 1 (kalkmose), 2 (sur mose) eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til skov 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 14 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
X 

Bemærkninger 
Kraftigt trykvandspåvirket ellesump uden stævningsdrift. Ellesumpen er forholdsvis ung med en relativt eutrofieret vegetation. 
 

 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper (særligt skema til lysåbne mosetyper) 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Aske/ellesump 
x 
 

Birkemose Stævningsskov/ 
græsningsskov 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/stævning 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige tegn på jordbearbejdning eller opkørte 
kørespor uden for skovveje  

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Skovstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel med vandstand over jordniveau 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med kronedækning 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Stammer m naturlige huller/spættehuller, antal pr. ha 

(1)  
0 

(2)  
<2 

(3)  
2-5 

(4)  
5-10 

(5)  
>10 

1 

Stammer m mos/lav i >2 m højde, antal pr. ha 

(1)  
0 

(2)  
<2 

(3)  
2-5 

(4)  
5-10 

(5)  
>10 

1 

Dødt ved ( diam> 25 cm, længde> 2 m ), antal pr. ha 

(1)  
0 

(2)  
<2 

(3)  
2-5 

(4)  
5-10 

(5)  
>10 

1 

Store, gamle træer el. trunter (dbh > 40 cm), antal pr. ha 

(1)  
0 

(2)  
<2 

(3)  
2-5 

(4)  
5-10 

(5)  
>10 

1 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Urørt skov med væltede, m.el.m. nedbrudte stammer 1 

p2 Intakt, naturlig hydrologi med fugtig/våd bund 3 

p3 Bundvegetation dom. af græsser/ bredbl. urter 1 

p4 Tydelige tegn på stævnings-/græsningsdrift 1 

Negative strukturer 

n1 Tydelig rækkestruktur/plantningspræg 1 

n2 Underskov domineret af hindbær/brombær 1 

n3 Træer ensaldrende, uden etagering 2 

n4 Bundveg. domineret af nælde o.a. næringsrige urter 3 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen grøfter.  
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Ringe grøftning. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Grøftning tydelig.  
Fugtigbundsplanter kun 
pletvist. 

(4) Grøftning udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

1 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Eutrofiering  

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning  Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering  

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Genoptage stævningsdrift  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
 
Indføre skånsom stævningsdrift 
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Feltskema til skov, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  
 

Y: 
     

Typiske arter fra skov 
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

ahorn ()   hundegræs, almindelig ()   røn, almindelig (S*)   ørnebregne (S)   

anemone, hvid (*)   hundegræs, skov- (*)   rørgræs () x      

angelik, skov- (*)   hvene, almindelig (S)   rørhvene, bjerg- (S)       

arum, dansk (*)   hvene, hunde- (S*)   rørhvene, eng- ()    Skvalderkål A 

ask (*)   hvene, kryb- (S)   sanikel (*)      

avnbøg (*)   hvidtjørn, almindelig (*)   sideskærm (*)  X     

baldrian, hyldebladet (*)   hvidtjørn, éngriflet (*)   siv, lyse- (S)       

baldrian, krybende (*)   hyld, almindelig ()   skavgræs (*)       

balsamin, småblomstret ()   hæg, almindelig (*)   skjolddrager, almindelig ()       

balsamin, spring- ()   høgeskæg, kær- (*)   skovbyg (*)       

benved ()   iris, gul (*)   skovmærke (*)       

bingelurt, almindelig (*)   kabbeleje, eng- (*)   skovsalat ()       

birk, dun- (S*)   kattehale ()   skovstjerne (S*)       

birk, vorte- (S)   kirsebær, fugle- ()   skovsyre (S*)       

blåbær (S*)   klokkelyng (S*)   skræppe, skov- (*)       

blåtop (S)   kodriver, fladkravet (*)   skvalderkål ()       

brunrod, knoldet ()   kogleaks, skov- (*)   snerre, burre- () x      

bunke, bølget (S)   konval, stor (*)   snerre, kær- (*)       

bunke, mose- ()   korbær ()   snerre, sump- (*)       

burre, skov- (*)   korsknap ()   solbær (*)       

bævreasp (S*)   kragefod (S*)   sphagnumslægten (S)       

bøg (S)   kvalkved (*)   star, akselblomstret (*)       

bølle, mose- (S*)   kærbregne (*)   star, almindelig (S*)       

dueurt, glat ()   kærmysse (S*)   star, forlænget (S*)       

dueurt, lådden ()   kæruld, smalbladet (S*)   star, grå (S*)       

dunhammer, bredbladet (S)   kæruld, tue- (S*)   star, knippe- ()       

eg, almindelig (S*)   kørvel, vild ()   star, kær- ()       

eg, vinter- (S*)   lungeurt, almindelig (*)   star, næb- (S*)       

el, grå- ()   læbeløs, krybende (*)   star, pille- (S*)       

el, rød- (*)  X løgkarse ()   star, sand- (S*)       

elm, skov- (*)   løn, spids- (*)   star, skov- (*)       

engkarse (*)   majblomst (S*)   star, stiv ()       

firblad (*)   mangeløv, almindelig (S*)   star, stjerne- (S*)       

fjerbregne ()   mangeløv, bredbladet (S*)   star, top- (*)   Bilag IV-arter   

fladstjerne, stor (S*)   mangeløv, smalbladet (S*)   steffensurt, dunet (*)   Hasselmus   

fladstjerne, sydlig lund- (*)   miliegræs (*)   stikkelsbær ()   Birkemus   

fliglæbe, ægbladet (*)   milturt, almindelig (*)   stilkaks, skov- (*)   Odder    

flitteraks, enblomstret ()   milturt, småbladet (*)   storkenæb, stinkende ()   Enkelt månerude   

fløjlsgræs (S)   mjødurt, almindelig ()  X svingel, kæmpe- ()   Fruesko   

forglemmigej, eng- (*)   mynte, vand- ()   svovlrod, kær- (S*)   Mygblomst   

forglemmigej, sump- (*)   mælkebøtteslægten ()   sværtevæld ()   Vandranke   

fredløs, almindelig ()   natskygge, bittersød ()   syre, almindelig (S)   Liden najade   

fredløs, dusk- (*)   nellikerod, eng- (*)   sødgræs, høj ()   Gul stenbræk   

fredløs, lund- (*)   nellikerod, feber- ()   sødgræs, manna- ()   Grøn buxbaumia   

frytle, håret (S*)   nælde, stor (#) X tagrør () A Blank seglmos   

fyr, skov- (S*)   padderok, ager- ()   tandrod (*)   Stor vandsalamander   

galtetand, kær- (*)   padderok, dynd- (S*)   tidsel, kær- (S*)   Klokkefrø   

galtetand, skov- (*)   padderok, elfenbens- (*)   tidsel, kål- ()   Spidssnudet frø   

gedeblad, almindelig (S)   padderok, kær- (*)   tormentil (S**)   Springfrø    

gran, rød- (S)   padderok, lund- (*)   tranebær (S*)   Løgfrø    

gran, sitka- (S#)   padderok, skov- (*)   tyttebær (S*)   Strandtudse   

guldnælde, almindelig (*)   pil, grå- (S*)   tørst (S*)   Grønbroget Tudse    

hanekro, skov- ()   pileurt, vej- ()   vandkarse (*)   Løvfrø    

hassel (*)   pors, mose- (S*)   vedbend (*)   Markfirben   

hedelyng (S*)   pragtstjerne, dag- ()   viol, eng- (S*)   Eremit    

hejre, sildig skov- (*)   ranunkel, lav ()   viol, krat- (*)   Stellas mosskorpion   

hejre, tidlig skov- (*)   ranunkel, nyrebladet (*)   viol, skov- (*)   Hedepletvinge    

hestegræs, krybende (S)   rapgræs, almindelig ()  X vorterod ()  X Sortplettet blåfugl    

hindbær (S)   rapgræs, lund- ()   ærenpris, bjerg- (*)   Stor kærguldsmed   

hjortetrøst, hamp- ()   revling (S*)   ærenpris, tykbladet (*)   Grøn kølleguldsmed    

humle ()   ribs, vild (*)   ærenpris, vedbend- ()   Grøn mosaikguldsmed    

K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 15 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Forstyrret og noget ødelagt kultureng. Dele af området har været omlagt for relativt nyligt. Længst mod øst er der en jævn overgang til det 
tilstødende moseområde 

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 1 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 1 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

3 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Eutrofiering, gødskning, omlægning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt X Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning X 

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Der bør indføres græsning eller slet. 
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)  X kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- ()   Vorterod X 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   Rød-el X 

blåtop ()   kløver, hvid- (T) X siv, tudse- (F)   Glans-Pil A 

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)   Bellis A 

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)  skræppe, butbladet (T#) A følfod A 

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*) A skræppe, kruset (#) X Glat vejbred A 

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)    

bunke, mose- ()   korsknap (T) A snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)   snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)   snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)   star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)   leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*) A     

engkarse (F*)  X mjødurt, almindelig () X star, håret (T)      

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#) X star, kær- ()       

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  X star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()   padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)       

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)       

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)       

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)       

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()  Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)   syre, almindelig ()   Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)   sødgræs, manna- (F) A Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()   Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()  X ranunkel, lav (#) X tandbælg (**)   Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)  tidsel, ager- (T#)   Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#) X tidsel, horse- (T#) X Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()   tidsel, kær- (*)   Spidssnudet frø X 
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()  Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T)   tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- () X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () X vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)   siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)   siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 

 



Registreringsskema til mose, version 1.04 (jan. 10) side 1 

Feltskema til mose og kær 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 16 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Gammelt tilgroet rigkær der stedvist har en fin vegetation 
 

 

 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper – NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesump og birkemoser) 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Højmose  
 

Hængesæk Fattigkær Kildevæld 

Rigkær 
X 

Højstaude-/rørsump 
x 

Fugtigt krat 
 

Habitattyper (angiv kode) 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

3 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Sphagnum- og/el mosrig bund 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 3 

p3 Trykvandspåvirket bund 2 

p4 Fugtige, artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser 2 

n2 Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder 1 

n3 Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Tilgroning og eutrofiering 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
 
Der bør genindføres afgræsning 
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Feltskema til mose og kær, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  
 

Y: 
     

Typiske arter fra mose og kær 
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

andemad, liden ()   klokkelyng (S*)   siv, lyse- () X vejbred, glat (K#)   

angelik, skov- (*) X kløver, hvid- ()   skjolddrager, almindelig (K)   vejbred, lancet- ()   

Aulacomnium palustre (S*)   kløver, rød- ()   skræppe, kruset (K#)  vibefedt (**)   

baldrian, krybende (*)   kogleaks, blågrøn (K)   skræppe, nøgle- (K*)   vikke, muse- (*)   

baldrian, tvebo (**)   kogleaks, fladtrykt (K*)   skræppe, vand- ()   viol, eng- (S*)   

benbræk (S*)   kogleaks, skov- (*) X snerle, gærde- (K)   ærenpris, tykbladet (K*)   

blåtop (S)   kogleaks, tue- (S**)   snerre, burre- (K#)       

Brachythecium rivulare (K*)   korsknap (K) A snerre, kær- (*)  X     

Brachythecium rutabulu (K)   kragefod (S*)   snerre, sump- (*)   Hyldebladet Baldrian A 

brunelle, almindelig (*)   kvik, almindelig (K#)   soldug, rundbladet (S**)   Rød-El A 

Bryum pseudotriquetrum (**)   kællingetand, sump- (*)   Sphagnum cuspidatum (S*)     

bukkeblad (S*)   kæruld, smalbladet (S*)   Sphagnum fallax (S*)     

bunke, bølget (S)   kæruld, tue- (S*)   Sphagnum fimbriatum (S)     

bunke, mose- ()   kørvel, vild (K#)   Sphagnum magellanic(S**)     

Calliergonella cuspidata (*)   leverurt (**)   Sphagnum palustre (S*)     

Campylium stellatum (**)   mangeløv, smalbladet (S*)   Sphagnum rubellum (S**)      

Climacium dendroides (S*)   mjødurt, almindelig ()  X star, almindelig (*)       

Cratoneuron filicinum (K*)   mynte, vand- ()   star, blågrøn (*)  X     

djævelsbid (S**)   mælkebøtte, fandens (K#)   star, grå (S*)       

draphavre (K#)   natskygge, bittersød (K)  star, hare- (S*)       

dueurt, dunet (K*)   nellikerod, eng- (*)   star, hirse- (S*)       

dueurt, kær- (*)   næbfrø, hvid (S**)   star, håret (K)      

dueurt, lådden (K#)  X nælde, stor (K#)  A star, knippe- (K)       

dunhammer, bredbladet ()   padderok, ager- (#)   star, knold- (*)       

engkarse (*)  X padderok, dynd- (*) X star, krognæb- (**)      

engkarse coll. (K*)   padderok, kær- (*)  X star, kær- (K)  X    

ensian, klokke- (S*)   perikon, vinget (*)   star, nikkende (K*)      

fladbælg, gul ()   pil, femhannet (S*)   star, næb- (*)      

fladstjerne, græsbladet (*)   pil, grå- (#)  A star, stiv (K)      

fladstjerne, kær- (*)   pil, krybende (S*)   star, stjerne- (S*)      

fladstjerne, sump- (*)   pil, øret (S)   star, sylt- (K*)      

fløjlsgræs ()   pileurt, vand- ()  star, top- (*)  A    

forglemmigej, eng- (*)   Plagiomnium elatum ()   star, toradet () X    

forglemmigej, sump- (*)   Plagiomnium ellipticum (*)   star, trindstænglet (S*)   Bilag IV-arter   

fredløs, almindelig ()   pors, mose- (S*)   sumpkarse (*)   Hasselmus   

fredløs, dusk- (S*)   potentil, krybende (K)   sumpstrå, almindelig (K*)   Birkemus   

frytle, mangeblomst(S*)   rajgræs, almindelig (K#)  X sumpstrå, enskællet (K*)   Odder    

frøstjerne, gul (K*)   ranunkel, bidende ()   svingel, eng- ()   Enkelt månerude   

fyr, skov- (S)   ranunkel, kær- (*)   svingel, rød ()  X Fruesko   

galtetand, kær- (*)   ranunkel, lav (#) X svingel, strand- (K)   Mygblomst   

gifttyde (*)   ranunkel, tigger- (K)   svovlrod, kær- (S*)   Vandranke   

gran, rød- (S#)   rapgræs coll., eng- (K)   sværtevæld (K)  Liden najade   

gulaks, vellugtende (S*)   rapgræs, almindelig (#)  syre, almindelig ()  Gul stenbræk   

gøgeurt, kødfarvet (*)   rapgræs, eng- ()  sødgræs, butblomstret (K)  Grøn buxbaumia   

gøgeurt, maj- (*)   revling (S*)   sødgræs, høj () X Blank seglmos   

gåsepotentil (K)   Rhytidiadelphus squarros ()   sødgræs, manna- ()  Stor vandsalamander   

harril (K*)   rosmarinlyng (S*)   tagrør (K)  Klokkefrø   

hedelyng (S*)   rottehale, eng- ()  A tandbælg (S**)  Spidssnudet frø   

hjertegræs (**)   rævehale, eng- ()  A tidsel, ager- (K#)  Springfrø    

hjortetrøst, hamp- (K)   rævehale, knæbøjet (K)   tidsel, horse- (K#)  Løgfrø    

hullæbe, sump- (**)   røllike, almindelig ()   tidsel, kær- (*)  Strandtudse   

hvene, almindelig (S)   røllike, nyse- (S)   tidsel, kål- (K)  Grønbroget Tudse    

hvene, hunde- (S*)   rørgræs (K) A tormentil (S**)   Løvfrø    

hvene, kryb- ()   rørhvene, eng- (S)   tranebær (S*)   Markfirben   

hvene, stortoppet (K)   sideskærm ()  trehage, kær- (*)   Eremit    

høgeskæg, kær- (*)   siv, blågrå (K*)   trehage, strand- (K**)   Stellas mosskorpion   

hønsetarm, almindelig ()   siv, butblomstret (K*)   troldurt, eng- (**)   Hedepletvinge    

iris, gul (K*)  A siv, børste- (S*)   trævlekrone (*)   Sortplettet blåfugl    

kabbeleje, eng- (*)  X siv, glanskapslet (*)   tusindfryd (#)   Stor kærguldsmed   

kamgræs, almindelig (*)   siv, knop- ()   vandkarse (*) X Grøn kølleguldsmed    

kattehale (K)   siv, liden (S*)   vandnavle (*)   Grøn mosaikguldsmed    

K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Indikatorarter er fremhævet. 1 (kalkmose), 2 (sur mose) eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til mose og kær 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 17 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Mosaik af højstaude eng og forholdsvist ødelagte rigkær. Området er tedvist domineret af Høj Sødgræs og Kær-Star men der er også kraftigt 
eutrofierede partier med en ret artsfattig vegetation 
 

 

 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper – NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesump og birkemoser) 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Højmose  
 

Hængesæk Fattigkær Kildevæld 

Rigkær 
X 

Højstaude-/rørsump 
x 

Fugtigt krat 
 

Habitattyper (angiv kode) 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Sphagnum- og/el mosrig bund 2 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 3 

p3 Trykvandspåvirket bund 3 

p4 Fugtige, artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser 1 

n2 Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder 2 

n3 Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

2 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Tilgroning og eutrofiering 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
 
Der bør genindføres afgræsning 
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Feltskema til mose og kær, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  
 

Y: 
     

Typiske arter fra mose og kær 
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

andemad, liden ()   klokkelyng (S*)   siv, lyse- ()  vejbred, glat (K#)   

angelik, skov- (*) X kløver, hvid- ()   skjolddrager, almindelig (K)   vejbred, lancet- ()   

Aulacomnium palustre (S*)   kløver, rød- ()   skræppe, kruset (K#) A vibefedt (**)   

baldrian, krybende (*)  X kogleaks, blågrøn (K)   skræppe, nøgle- (K*)   vikke, muse- (*)   

baldrian, tvebo (**)   kogleaks, fladtrykt (K*)   skræppe, vand- ()   viol, eng- (S*)   

benbræk (S*)   kogleaks, skov- (*) X snerle, gærde- (K)   ærenpris, tykbladet (K*)   

blåtop (S)   kogleaks, tue- (S**)   snerre, burre- (K#)  A     

Brachythecium rivulare (K*)   korsknap (K) A snerre, kær- (*)      

Brachythecium rutabulu (K)   kragefod (S*)   snerre, sump- (*)   Rød Hestehov A 

brunelle, almindelig (*)   kvik, almindelig (K#)   soldug, rundbladet (S**)   Vorterod A 

Bryum pseudotriquetrum (**)   kællingetand, sump- (*)   Sphagnum cuspidatum (S*)     

bukkeblad (S*)   kæruld, smalbladet (S*)   Sphagnum fallax (S*)     

bunke, bølget (S)   kæruld, tue- (S*)   Sphagnum fimbriatum (S)     

bunke, mose- ()  A kørvel, vild (K#)  X Sphagnum magellanic(S**)     

Calliergonella cuspidata (*)   leverurt (**)   Sphagnum palustre (S*)     

Campylium stellatum (**)   mangeløv, smalbladet (S*)   Sphagnum rubellum (S**)      

Climacium dendroides (S*)   mjødurt, almindelig ()  X star, almindelig (*)  A     

Cratoneuron filicinum (K*)   mynte, vand- ()   star, blågrøn (*)       

djævelsbid (S**)   mælkebøtte, fandens (K#)   star, grå (S*)       

draphavre (K#)   natskygge, bittersød (K)  star, hare- (S*)       

dueurt, dunet (K*)   nellikerod, eng- (*)   star, hirse- (S*)       

dueurt, kær- (*)   næbfrø, hvid (S**)   star, håret (K)      

dueurt, lådden (K#)  X nælde, stor (K#)  X star, knippe- (K)       

dunhammer, bredbladet ()   padderok, ager- (#)   star, knold- (*)       

engkarse (*)   padderok, dynd- (*) A star, krognæb- (**)      

engkarse coll. (K*)   padderok, kær- (*)  star, kær- (K)  X    

ensian, klokke- (S*)   perikon, vinget (*)   star, nikkende (K*)      

fladbælg, gul ()   pil, femhannet (S*)   star, næb- (*)      

fladstjerne, græsbladet (*)   pil, grå- (#)  A star, stiv (K)      

fladstjerne, kær- (*)   pil, krybende (S*)   star, stjerne- (S*)      

fladstjerne, sump- (*)   pil, øret (S)   star, sylt- (K*)      

fløjlsgræs ()   pileurt, vand- ()  star, top- (*)  X    

forglemmigej, eng- (*)   Plagiomnium elatum ()   star, toradet () X    

forglemmigej, sump- (*)   Plagiomnium ellipticum (*)   star, trindstænglet (S*)   Bilag IV-arter   

fredløs, almindelig ()  X pors, mose- (S*)   sumpkarse (*)   Hasselmus   

fredløs, dusk- (S*)   potentil, krybende (K)   sumpstrå, almindelig (K*)   Birkemus   

frytle, mangeblomst(S*)   rajgræs, almindelig (K#)  sumpstrå, enskællet (K*)   Odder    

frøstjerne, gul (K*)   ranunkel, bidende ()   svingel, eng- ()   Enkelt månerude   

fyr, skov- (S)   ranunkel, kær- (*)   svingel, rød ()   Fruesko   

galtetand, kær- (*)   ranunkel, lav (#)  svingel, strand- (K)   Mygblomst   

gifttyde (*)   ranunkel, tigger- (K)   svovlrod, kær- (S*)   Vandranke   

gran, rød- (S#)   rapgræs coll., eng- (K)   sværtevæld (K)  Liden najade   

gulaks, vellugtende (S*)   rapgræs, almindelig (#)  syre, almindelig ()  Gul stenbræk   

gøgeurt, kødfarvet (*)   rapgræs, eng- ()  sødgræs, butblomstret (K)  Grøn buxbaumia   

gøgeurt, maj- (*)   revling (S*)   sødgræs, høj () A Blank seglmos   

gåsepotentil (K)   Rhytidiadelphus squarros ()   sødgræs, manna- ()  Stor vandsalamander   

harril (K*)   rosmarinlyng (S*)   tagrør (K)  Klokkefrø   

hedelyng (S*)   rottehale, eng- ()   tandbælg (S**)  Spidssnudet frø   

hjertegræs (**)   rævehale, eng- ()  A tidsel, ager- (K#) A Springfrø    

hjortetrøst, hamp- (K)  X rævehale, knæbøjet (K)   tidsel, horse- (K#)  Løgfrø    

hullæbe, sump- (**)   røllike, almindelig ()   tidsel, kær- (*)  Strandtudse   

hvene, almindelig (S)   røllike, nyse- (S)   tidsel, kål- (K) A Grønbroget Tudse    

hvene, hunde- (S*)   rørgræs (K) X tormentil (S**)   Løvfrø    

hvene, kryb- ()   rørhvene, eng- (S)   tranebær (S*)   Markfirben   

hvene, stortoppet (K)   sideskærm ()  trehage, kær- (*)   Eremit    

høgeskæg, kær- (*)   siv, blågrå (K*)   trehage, strand- (K**)   Stellas mosskorpion   

hønsetarm, almindelig ()   siv, butblomstret (K*)   troldurt, eng- (**)   Hedepletvinge    

iris, gul (K*)  A siv, børste- (S*)   trævlekrone (*)   Sortplettet blåfugl    

kabbeleje, eng- (*)  X siv, glanskapslet (*)   tusindfryd (#)   Stor kærguldsmed   

kamgræs, almindelig (*)   siv, knop- ()   vandkarse (*) X Grøn kølleguldsmed    

kattehale (K)   siv, liden (S*)   vandnavle (*)   Grøn mosaikguldsmed    

K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Indikatorarter er fremhævet. 1 (kalkmose), 2 (sur mose) eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 18 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Kulturpræget højstaude eng der er domineret af Rørgræs. Længst mod øst er der dog et lille kærområde med en fin vegetation. 

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
x 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

4 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 2 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 3 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 2 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

3 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Eutrofiering, tilgroning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt X Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Der bør indføres græsning eller slet. 
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)  A kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)  X katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- () X  Vorterod X 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   Rød-el A 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)  siv, tudse- (F)   Rød Hestehov A 

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)    Vortebirk A 

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)  skræppe, butbladet (T#) A  Brombær A 

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*) A skræppe, kruset (#) X  Høj Sødgræs A 

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)    

bunke, mose- ()   korsknap (T) A snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)  A     

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)   snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)  A snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)   star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)  X leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)      

engkarse (F*)  X mjødurt, almindelig () A star, håret (T)      

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#) X star, kær- () A     

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  A star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()  A padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)      

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)      

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)  A star, stjerne- (*)      

fredløs, almindelig (F)  A perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)  X    

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()  Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)  A syre, almindelig ()  X Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)   sødgræs, manna- (F)  Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør () A Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#) X tandbælg (**)   Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)  tidsel, ager- (T#)  A Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#) A tidsel, horse- (T#) X Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()   tidsel, kær- (*)   Spidssnudet frø X 
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- () A Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()  A Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T) A tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- () X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () X vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)  A siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)  A siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 19 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Kulturpræget og og forholdsvis tør højstaudeng/rørsump med et meget ringe naturindhold. 

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 1 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 2 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 1 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

3 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Eutrofiering, tilgroning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt  Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning  

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Der bør indføres græsning. 
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Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)   kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*)  ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()  ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)  X katteskæg (*)   siv, liden (F*)      

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- ()   Vorterod X 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)  Rød-el A 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)  siv, tudse- (F)  Alm. Bjørneklo A 

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)  Skvalderkål X 

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)  skræppe, butbladet (T#)  Høj Sødgræs A 

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*)  skræppe, kruset (#)     

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#) X   

bunke, mose- ()   korsknap (T) A snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#)  snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)  snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#) X star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)  X leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)      

engkarse (F*)   mjødurt, almindelig ()  star, håret (T)      

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#)  star, kær- ()      

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  X star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()   padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)      

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)      

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)      

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*)     

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#) A sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()  Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)  syre, almindelig ()  Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T)  sødgræs, manna- (F)  Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør () X Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#)  tandbælg (**)  Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)  tidsel, ager- (T#) A Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#)  tidsel, horse- (T#)  Klokkefrø   
hindbær (#)  A rapgræs, eng- ()   tidsel, kær- (*)  Spidssnudet frø  
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- () A Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T)  tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- ()  trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()   røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () A vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)  A siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)  X siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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Feltskema til fersk eng 
Basisregistrering af strukturelle forhold 

Stednavn 
Sillerup Bæk 20 

StedID (autonr i Naturdata) 
 

Inventør 
JAAK 

Dato 
28/4 2011 

Starttid 

Sluttid 

Arealet omfattet af 
NBL §3 

Arealet omfattet af 
HGL §7 

Hoved- 
naturtype 

Arealandel i 
pct. 

 Grundighed:  1) Kikkert 
        2) Ekstensiv 
        3) Intensiv 

 
3 

Estimeret naturtilstand  
I) Høj, II) God, III) Moderat 
IV) Ringe, V) Dårlig  

 

Ja 
x 

Nej Ja Nej 
x 

Bemærkninger 
Kulturpræget og meget kraftigt eutrofieret højstaudee ng.  

 
 

 

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper 
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om 

Næringsfattig eng 
 
 

Natureng 
 

Kultureng  
x 

Habitattyper (angiv kode) 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel med græsning/høslæt 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
(gødskning, sprøjteskader) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

5 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 

Arealandel uden vegetationsdække 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

2 

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

3 

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

5 

Arealandel med dværgbuske 

(1)  
0-5% 

(2)  
5-10% 

(3)  
10-30% 

(4)  
30-75% 

(5)  
75-100% 

1 

Arealandel med vedplanter (kronedække) 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

2 

Arealandel med forekomst af invasive arter 

(1) 
0% 

(2) 
1-10% 

(3) 
10-25% 

(4) 
25-50% 

(5) 
50-100% 

1 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Angiv kategori 1-3 for hver struktur) 

1:  ikke tilstede     2: spredt/rudimentært     3: udbredt/veludviklet 

Positive strukturer 
p1 Naturlig fugtig bund, ofte mosrig 1 

p2 Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser 1 

p3 Tuet ujævn vegetation/bund 1 

p4 Fugtige artsrige kratpartier 1 

Negative strukturer 

n1 Vegetation domineret af græsser 3 

n2 Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder 3 

n3 Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver 2 

n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 1 

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori) 

(1) Ingen afvanding. 
Intakt og veludviklet 
fugtigbundsvegetation 

(2) Nogen afvanding. 
Fugtigbundsplanter 
udbredte. 

(3) Afvanding tydelig.  
Fugtigbundsplanter 
pletvist. 

(4) Afvanding udbredt. 
Fugtigbundsplanter hist 
og her 

(5) Fuldstændig 
afvandet. Fugtigbunds-
planter mangler 

4 

Drift/pleje 

Nuværende drift/pleje 
ingen 
 

Trusler 
Eutrofiering, tilgroning, gødskning m.m. 

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type  
 

Afbrænding/tørveskrælning  Øge afgræsning X Bekæmpe invasive arter  

Slåning/høslæt X Mindske afgræsning  Nedsætte eutrofiering X 

Rørskær  Hæve vandstand  Ophøre gødskning X 

Rydde vedplanter  Ophøre dræning  Ophøre tilskudsfodring  

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats 
Der bør indføres græsning eller slet. 



Registreringsskema til ferskeng, version 1.04 (jan. 10) side 2 

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering 
Kode Arealtype Pct. Dok.felt 

UTM-koordinater for dokumentationsfelt 
A Relativ upåvirket areal 100 X 

B Areal tydeligt påvirket    X:  Y: 

    

Typiske arter fra fersk eng 
Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X 

angelik, skov- (*)  A kamgræs, almindelig (T*)   siv, glanskapslet (*) X ærenpris, smalbladet (F*)   

Aulacomnium palustre (F*)   kattehale ()   siv, knop- ()   ærenpris, tveskægget (T)    

baldrian, krybende (*)   katteskæg (*)   siv, liden (F*)       

baldrian, tvebo (**)   klokke, liden (T*)   siv, lyse- () X  Vorterod X 

benbræk (F*)   klokkelyng (F*)   siv, tråd- (F*)   Rød-el A 

blåtop ()   kløver, hvid- (T)  siv, tudse- (F)   Slåen A 

borst, høst- (T)   kløver, rød- (T)   skjolddrager, almindelig (F)   poppel A 

Brachythecium rutabulum ()   knopurt, almindelig (T*)  skræppe, butbladet (T#) X Høj Sødgræs A 

brunelle, almindelig (*)   kogleaks, skov- (*)  skræppe, kruset (#) X    

bukkeblad (F*)   kogleaks, tue- (F**)   skræppe, vand- (F)     

bunke, bølget ()   kongepen, almindelig (T)   snerre, burre- (T#)    

bunke, mose- ()   korsknap (T)  snerre, gul (T*)     

bølle, mose- (*)   kragefod (F*)   snerre, kær- (F*)       

Calliergonella cuspidata (F*)   kvik, almindelig (T#) A snerre, lyng- (T*)       

Campylium stellatum (F**)   kællingetand, sump- (*)  snerre, sump- (*)       

djævelsbid (**)   kærbregne (F*)   snerre, trenervet (T*)       

draphavre (T#)   kæruld, smalbladet (F*)   star, almindelig (*)       

dueurt, dunet (F*)   kæruld, tue- (*)   star, blågrøn (*)       

dueurt, kær- (*)   kørvel, vild (T#)   star, dværg- (F*)       

dueurt, lådden (#)  X leverurt (**)   star, grå (F*)       

dunhammer, bredbladet (F)   læbeløs, krybende (*)   star, hare- (*)       

enghavre, dunet (T*)   mangeløv, smalbladet (F*)   star, hirse- (*)      

engkarse (F*)  X mjødurt, almindelig ()  star, håret (T)      

engkarse coll. (*)   mynte, vand- ()   star, krognæb- (F**)       

ensian, klokke- (F*)   mælkebøtte, fandens (T#) X star, kær- ()      

fladbælg, gul ()   nellikerod, eng- (*)   star, næb- (F*)       

fladstjerne, græsbladet (T*)   nælde, stor (#)  X star, pille- (T*)       

fladstjerne, kær- (F*)   padderok, ager- (T)   star, sand- (T*)       

fløjlsgræs ()   padderok, dynd- (F*)   star, skede- (**)      

forglemmigej, eng- (F*)   padderok, kær- (*)   star, stiv (F)      

forglemmigej, sump- (F*)   perikon, kantet (T)   star, stjerne- (*)      

fredløs, almindelig (F)   perikon, prikbladet (T)   star, top- (F*) X    

fredløs, dusk- (F*)   perikon, vinget (F*)   star, toradet ()       

frytle, mangeblomstret (*)   pil, femhannet (F*)   star, tråd- (F*)   Bilag IV-arter   
frytle, mark- (T*)   pil, grå- (F#)   sumpstrå, almindelig (F*)   Hasselmus   
frøstjerne, gul (F*)   pil, krybende (*)   svingel, eng- (T)   Birkemus   
galtetand, kær- (*)   pil, øret (F)   svingel, fåre- (T*)   Odder    
gederams (#)   pileurt, bidende ()   svingel, rød ()  Enkelt månerude   
gran, rød- (F#)   pileurt, vand- ()   svingel, strand- (T)   Fruesko   
gråris ()   pors, mose- (F*)   svovlrod, kær- (F*)   Mygblomst   
gulaks, vellugtende (*)   potentil, krybende (T)   sværtevæld (F)   Vandranke   
gøgeurt, kødfarvet (*)   rajgræs, almindelig (T#)  A syre, almindelig ()  Liden najade   
gøgeurt, maj- (*)   ranunkel, bidende (T) X sødgræs, manna- (F)  Gul stenbræk   
gøgeurt, plettet (F*)   ranunkel, kær- (F*)   tagrør ()  Grøn buxbaumia   
gåsepotentil ()   ranunkel, lav (#) X tandbælg (**)  Blank seglmos   
hedelyng (*)   rapgræs coll., eng- (T)  tidsel, ager- (T#)  Stor vandsalamander   
hestegræs, krybende (T)   rapgræs, almindelig (#) A tidsel, horse- (T#)  Klokkefrø   
hindbær (#)   rapgræs, eng- ()   tidsel, kær- (*) A Spidssnudet frø  
hjertegræs (**)   revling (*)   tidsel, kål- ()  Springfrø    
hjortetrøst, hamp- ()   Rhytidiadelphus squarrosu()   tormentil (**)   Løgfrø    
hundegræs, almindelig (T)   rottehale, eng- (T)  tranebær (F*)   Strandtudse   
hvene, almindelig (T)   rævehale, eng- () X trehage, kær- (F*)   Grønbroget Tudse    
hvene, hunde- (F*)   rævehale, knæbøjet ()   trævlekrone (F*)   Løvfrø    
hvene, kryb- ()  A røllike, almindelig (T)   tusindfryd (T#)   Markfirben   
hvene, stortoppet (T)   røllike, nyse- ()   tyttebær (*)   Eremit    
høgeurt, håret (T*)   rørgræs () X vandnavle (F*)   Stellas mosskorpion   
høgeurt, lancetbladet (*)   rørhvene, eng- (F)   vejbred, glat (T#)   Hedepletvinge    
hønsetarm, almindelig (T)   Scleropodium purum ()   vejbred, lancet- (T)   Sortplettet blåfugl    
hør, vild (*)   seline (*)   vibefedt (F**)   Stor kærguldsmed   
iris, gul (F*)  A siv, butblomstret (*)   vikke, muse- (*)   Grøn kølleguldsmed    
kabbeleje, eng- (*)   siv, børste- (*)   viol, eng- (F*)   Grøn mosaikguldsmed    
F: fortrinsvis fugtig bund T: fortrinsvis tør bund, #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart 

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal) 
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