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OMFARTSVEJ NORD OM NR. BJERT

1

Indledning

Området nord for Nr. Bjert i Kolding kan på sigt komme i spil i forhold til fremtidig byudvikling. Nr. Bjertvej, der gennemskærer byen, bærer i dag en relativ
stor trafik, som giver udfordringer i myldretiden i de tætliggende kryds i den
centrale del af byområdet.
Kolding Kommune ønsker derfor at belyse mulighederne for at etablere en ny
nordlig omfartsvej, der dels kan aflaste Nr. Bjertvej og dels kan åbne mulighed
for en god trafikbetjening af fremtidige byvækstområder. Dette gøres i en forundersøgelser, der udarbejdes af COWI. Der foreligger i dag ikke en reservation til
vejen i kommuneplanen. Arbejdet er derfor også et første trin i tilvejebringelse
af et plangrundlag for en ny vejforbindelse.
I forundersøgelsen er to løsninger i spil – en løsning der forlægger Nr. Bjertvej
nord om byen og en løsning der kobler Nr. Bjertvej til Fynsvej med en ny vejstrækning over jernbanen.
Forundersøgelsen skal dels belyse mulighederne for at indpasse en ny vejforbindelse og den økonomi, der vil være forbundet med realisering af vejanlægget,
og dels danne grundlag for en eventuel senere miljøkonsekvensvurdering (VVM)
af vejanlægget. Nærværende notat omfatter en gennemgang af de eksisterende
bindinger i området samt en præsentation af resultaterne af feltundersøgelser
på naturområdet gennemført som en del af forundersøgelsen.

2

Metode

2.1

Analysens opbygning

I dette kapitel 2 gives en beskrivelse af analyses formål og fokus samt en beskrivelse af datagrundlaget, herunder metoder for feltundersøgelser.
I kapitel 3 gives en gennemgang af de eksisterende naturdata for området, og i
kapitel 4 præsenteres resultaterne af de supplerende feltundersøgelser.

2.2

Analyses formål og fokus

Formålet med denne analyse er at identificere og få kortlagt eventuelle naturog miljøforhold i nærområdet for den potentielle linjeføring. Analysen fokuserer
på:

›

Planmæssige bindinger

›

Lovmæssige bindinger

›

Arealmæssige bindinger, f.eks. beskyttede naturtyper

›

Evt. forekomst af beskyttede arter
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2.3

3

Dataindsamling

En væsentlig del af datagrundlaget består af eksisterende registreringer og data
fra diverse rapporter, databaser osv. Disse data er efterfølgende suppleret med
nye feltundersøgelser.

2.3.1 Eksisterende data:
Der er søgt efter eksisterende data i aktuelle databaser og relevante fagrapporter. Databaser og litteratur er citeret i teksten. Kilderne omfatter, men er ikke
begrænset til:

›

Naturdata (Danmarks Miljøportal)

›

Plandata.dk

›

Naturbasen (fugleognatur.dk)

›

DOFBasen (Dansk Ornitologisk Forening)

›

Artsovervågningsrapporter:

›

›

"Overvågning af arter 2004-2011 NOVANA" (Søgaard, et al., 2013)

›

"Arter 2015. NOVANA" (Søgaard, et al., 2016)

›

"Arter 2012-2017. NOVANA" (Therkildsen, et al., 2020)

Forvaltningsplaner:

›

Birkemus (Møller & Krabbe, Beskyttelse og forvaltning af birkemusen,
Sicista betulina, og dens levesteder i Danmark, 2012)

›

Flagermus (Møller, Baagøe, Degn, & Krabbe, 2013)

›

Markfirben (Ravn, 2015)

›

Strandtudse (Adrados, 2015)

De eksisterende data udgjorde samtidig et vigtigt udgangspunkt for de supplerende feltundersøgelser.

2.3.2 Feltundersøgelser:
Feltundersøgelserne blev gennemført i foråret og sommeren 2020. Feltundersøgelserne omfattede en generel besigtigelse af området suppleret med specifikke
undersøgelser målrettet de arter og naturtyper, som blev fundet relevante ved
gennemgangen af de eksisterende data. De specifikke feltundersøgelser var fokuseret på følgende:

›

§ 3-beskyttet natur, herunder vandløb
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›

Fredskov

›

Forekomst af padder

›

Forekomst af flagermus

§ 3-beskyttet natur, herunder vandløb
Arealer med § 3-beskyttede naturtyper blev kortlagt i overensstemmelse med
teknisk anvisning (ekstensiv kortlægning), men uden brug af dokumentationscirkel. Vandløbet blev besigtiget samt beskrevet og vurderet ud fra de fysiske karakteristika.

Fredskov
Fredskovspligtige arealer blev besigtiget på overordnet plan i forbindelse med
flagermusundersøgelserne. Skovens struktur samt forekomst af evt. flagermusegnede træer blev registeret.

Padder
Ved paddeundersøgelserne blev der fokuseret på evt. forekomst af haletudser,
salamanderlarver eller salamandere i vandhullerne. Der blev foretaget en paddeundersøgelse i alle vandhuller nær de potentielle linjeføringer. Paddeundersøgelserne blev gennemført den 3. juni 2020 og udført i overensstemmelse med teknisk anvisning nr. A17 for overvågning af padder (Abrados, Fog, & Søgaard,
2018).

Flagermus
Flagermusundersøgelsen blev gennemført ved brug af stationære og håndholdte
flagermusloggere, der kan optage flagermusenes kald. Med udgangspunkt i flagermusenes kald og flyvemønstre kan de enkelte individer artsbestemmes.
Der blev gennemført flagermusundersøgelser den 31. juli 2020 og den 17. august. Disse datoer ligger henholdsvis indenfor og efter flagermusenes yngleperiode, som beskrevet i "Forvaltningsplan for flagermus" (Møller, Baagøe, Degn, &
Krabbe, 2013).

Birkemus
Den 23. april 2020 foretog COWI en besigtigelse af arealerne i undersøgelsesområdet med henblik på at vurdere deres egnethed som levested for birkemus.
Med udgangspunkt i arealernes egnethed samt afstanden til nærmeste registrerede forekomst af birkemus, blev sandsynligheden for forekomst i området vurderet.

3

Eksisterende data

3.1

Planmæssige bindinger

De to forslag til linjeføringer er placeret i et område, hvor der ikke er udlagt
kommuneplanrammer (Figur 3-1) eller vedtaget lokalplaner (Figur 3-2).
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Figur 3-1

5

Kommuneplanrammer i området ved Nr. Bjert.
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Figur 3-2

Vedtagne lokalplaner i området ved Nr. Bjert.
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Linjeføringen for alternativet og linjeføringen for en stor del af hovedforslaget
forløber i et område med geologisk bevaringsværdi, og hvor skovrejsning er
uønsket (Figur 3-3). Ligeledes forløber dele af begge linjeføringer indenfor det
areal langs jernbanen, der er udlagt som støjbelastet areal.

Figur 3-3

Figuren viser områder med geologisk bevaringsværdi, områder hvor skovrejsning er ønsket eller uønsket samt støjbelastede arealer.
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Linjeføringen for begge forslag tager udgangspunkt i et område, der i kommuneplanen er udlagt som potentiel økologisk forbindelse. Hovedforslagets vestlige
del skærer desuden en anden potentiel økologisk forbindelse (Figur 3-4). Linjeføringen for godt halvdelen af hovedforslaget samt linjeføringen for hele alternativet forløber indenfor et område, der er registreret som bevaringsværdigt landskab.

Figur 3-4

Økologiske og potentielle økologiske forbindelser samt områder med bevaringsværdigt landskab.
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Drikkevandsinteresser
Begge linjeføringer krydser et område med særlige drikkevandsinteresser, som
samtidig er udlagt som nitratfølsomt indvindingsområde (Figur 3-5).

Figur 3-5

Drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder ved Nr.
Bjert.
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Kulturhistoriske interesser
Begge linjeføringer krydser et beskyttet sten- og jorddige i projektets vestlige
del (Figur 3-6). Linjeføringen for alternativet krydser desuden et areal med kulturhistorisk bevaringsværdi.

Figur 3-6

3.2

Kulturhistoriske interesser, herunder fredede fortidsminder, beskyttede
sten- og jorddiger og arealer med høj kulturhistorisk bevaringsværdi i området ved Nr. Bjert.

Naturinteresser

Den østlige del af begge linjeføringer krydser et overdrev, der er beskyttet mod
tilstandsændringer jf. naturbeskyttelsesloves1 § 3 (Figur 3-7). Den østlige del af
begge linjeføringer forløber også indenfor skovbyggelinjen for Hulskov. Ligesom
linjeføringen for hovedforslaget forløber indenfor skovbyggelinjen for Nørre Bjert
Skov. Jf. naturbeskyttelseslovens § 17 må der "ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove". Linjeføringen
for alternativet vil ved tilslutningen til Nr. Bjertvej forløbe indenfor åbeskyttelseslinjen for Apotekergrøften. Jf. naturbeskyttelseslovens § 16 må der "ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller
ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade
1

LBK nr. 240 af 13/03/2019 - Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.
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på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning". Den vestlige del af linjeføringen for hovedforslaget forløber langs nordsiden af Nr. Bjert Skov, der er udlagt som fredskov,
men ingen af linjeføringerne er i direkte berøringer med fredskovspligtige arealer.

Figur 3-7

I området ved Nr. Bjert er registreret flere arealer med § 3-beskyttet natur
(overdrev, eng og mose samt enkelte vandløb og vandhuller). Endvidere er
der nogle fredskovsarealer samt skovbyggelinjer og åbeskyttelseslinjer.

Den sydlige del af linjeføringen for alternativet forløber langs et § 3-beskyttet
vandløb (Apotekergrøften). Den aktuelle strækning af vandløbet er ikke målsat i
vandområdeplanerne (Miljøstyrelsen, 2020), og de to linjeføringer er i øvrigt
ikke i berøring med målsatte vandområderne. Nærmeste målsatte vandområde
er den del af Apotekergrøften, som ligger syd for Nr. Bjertvej. Vandløbet er her
målsat til god økologisk tilstand, hvilket er opfyldt for parameteren bentiske
smådyr (Miljøstyrelsen, 2020).
Nogle af de § 3-beskyttede områder er kortlagt indenfor de seneste år. For de
relevante lokaliteter er der indsat en reference til registreringen i nedenstående
lokalitetsbeskrivelser i afsnit 4.1.
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3.3

Beskyttede arter

3.3.1 Bilag IV-arter
I Naturdata er der ikke registreret bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af linjeføringerne for hovedforslaget eller alternativet. Nærmeste registrering ligger ca.
2,2 km nord for linjeføringen for hovedforslaget. Registreringen er fra 2010 og
omfatter stor vandsalamander (Danmarks Miljøportal, 2020). Tilsvarende er der
i Naturbasen ikke registreret bilag IV-arter indenfor undersøgelsesområdet, men
stor vandsalamander er i 2016 registreret ca. 1,3 km vest for den vestlige ende
af linjeføringen for hovedforslaget (Naturbasen.dk, 2020).
I Tabel 3-1 er eksisterende registreringer af bilag IV-arter fra diverse overvågningsrapporter og forvaltningsplaner opsummeret.

Birkemus

Damflagermus

Vandflagermus

Frynseflagermus

Troldflagermus

Dværgflagermus

Pipistrelflagermus

Brunflagermus

Sydflagermus

Skimmelflagermus

Langøret flagermus

Markfirben

Stor vandsalamander

Løvfrø

Spidssnudet frø

Strandtudse

X: registreret i 10x10 km² UTM-kvadrat; N: registreret i nabokvadrat; 0:
ikke registreret; -: ikke undersøgt. FP: Forvaltningsplan. Kilderne omfatter
"Overvågning af arter 2004-2011 NOVANA" (Søgaard, et al., 2013), "Arter
2015. NOVANA" (Søgaard, et al., 2016), "Arter 2012-2017. NOVANA"
(Therkildsen, et al., 2020), "Forvaltningsplan for birkemus" (Møller &
Krabbe, Beskyttelse og forvaltning af birkemusen, Sicista betulina, og dens
levesteder i Danmark, 2012), "Forvaltningsplan for flagermus" (Møller,
Baagøe, Degn, & Krabbe, 2013), "Forvaltningsplan for markfirben" (Ravn,
2015) og "Forvaltningsplan for strandtudse" (Adrados, 2015).

Odder

Tabel 3-1

Håndbog bilag IV-arter

N

0

0

N

0

N

N

N

N

N

X

N

X

X

X

X

0

Artsovervågning 2004-2011

N

0

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

X

X

N

N

Arter 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

X

X

0

0

Arter 2012-2017

X

0

N

N

0

N

N

N

N

N

N

N

0

X

X

0

0

FP Birkemus

-

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FP Flagermus

-

-

N

N

N

N

X

N

N

N

X

N

-

-

-

-

-

FP Markfirben

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

-

-

-

-

FP Strandtudse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

Padder
Stor vandsalamander og løvfrø er registreret i det 10x10 km kvadrat, der omfatter projektområdet (Tabel 3-1). Spidssnudet frø og strandtudse er tidligere
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registreret i nabokvadraterne, men dette var ikke tilfældet ved den seneste artsovervågning (Therkildsen, et al., 2020).

Markfirben
Markfirben er tidligere registreret i nabokvadratet Tabel 3-1, men blev ikke fundet ved den seneste artsovervågning (Therkildsen, et al., 2020).

Flagermus
En lang række flagermusarter (dam-, vand-, frynse-, trold-, dværg-, pipistrel-,
brun-, syd-, skimmel-, og langøret flagermus) er registreret i nabokvadratet til
det 10x10 km kvadrat, der omfatter projektområdet (Tabel 3-1), men kun få arter (dværg- og skimmelflagermus) er registreret i selve kvadratet.

Odder
Odder er ved den seneste artsovervågning registreret indenfor det 10x10 km
kvadrat, der omfatter projektområdet (Tabel 3-1), og det ser således ud til, at
den er i fremgang, som det også er tilfældet i andre dele af landet (Therkildsen,
et al., 2020).

Birkemus
Af forvaltningsplanen for birkemus fremgår det, at arten tidligere har været registreret i nabokvadratet til det 10x10 km kvadrat, der omfatter projektområdet
(Møller & Krabbe, Beskyttelse og forvaltning af birkemusen, Sicista betulina, og
dens levesteder i Danmark, 2012), men arten er i forbindelse med artsovervågningen ikke registreret i nogen af de to kvadrater (Tabel 3-1).
Der er i årene 2013-2014 foretaget en del birkemusundersøgelser nord for Kolding Fjord (Figur 3-8), men der er ikke registreret birkemus i nogen af dem. Den
undersøgelseslokalitet, som ligger nærmest projektområdet, er ved Birkemose
nær Eltang ca. 1,5 km nordøst for projektområdet. Her blev der heller ikke registreret birkemus.
De nærmeste kendte lokaliteter med birkemus ligger ved Vester Nebel Å og Kolding Å henholdsvis ca. 6,5 og 8 km vest for projektområdet (Figur 3-9). Projektområdet ligger dog adskilt fra disse ådale af vejanlæg og byområder, og der er
ikke korridorer med egnet birkemushabitat, som kan facilitere en spredning af
birkemus til projektområdet.
I Naturbasen (Naturbasen.dk, 2020) er der to registreringer af birkemus i Kolding Kommune. Disse er ved Kolding Å og Fovså og ligger henholdsvis ca. 11 og
ca. 13 km fra projektområdet. Der er ingen registreringer af birkemus i Fredericia Kommune.
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Figur 3-8

Lokaliteter (rød prik), hvor der i årene 2013-2014 blev fortaget birkemusundersøgelser, men hvor der ikke blev fundet birkemus. Projektområdet er
vist med en blå prik.

Figur 3-9

Lokaliteter (rød prik), hvor der i årene 2008-2009 er registreret birkemus.
Projektområdet er vist med en blå prik.
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Resultater af feltundersøgelser

Feltundersøgelserne fokuserede på nærliggende beskyttede naturtyper samt potentielle levesteder for beskyttede arter. Lokaliteterne er nummeret fra 01-17,
hvor hver lokalitet typisk er tilknyttet en bestemt naturtype.

Figur 4-1

4.1

Beskyttede naturtyper og fredskov samt de undersøgte lokaliteter (01-17),
som gennemgås i beskrivelserne af naturtyper og potentielle levesteder for
beskyttede arter.

Undersøgte lokaliteter

Lokalitet 01
Lokalitet 01 omfatter Nr. Bjert Skov. Skoven er fredskov og beskyttet af skovloven. Ved undersøgelsen er fokus lagt på skovens nordlige del. Delarealet består
i overvejende grad af løvskov, men i den vestlige del findes et mindre område
med nåletræer. Området er diverst både hvad angår arter og alder af træerne.
Det er dog særligt skovens kant, som rummer de ældre træer. Langs nordsiden
står bl.a. nogle store bøg og nogle store stilkeg. I den vestlige del er desuden en
fugtig lavning, og her står enkelte større rødel. I dette område findes også træer
med døde grene og spættehuller. Ved skovens nordøstlige del findes et udyrket
areal, som afgrænses af Nr. Bjert Skov mod syd og et levende hegn mod øst og
nord. Dette areal blev sammen med selve skovbrynet umiddelbart vurderet som
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et egnet fourageringsområde for flagermus. På lokalitet 01 blev der observeret
en brun frø, som vurderes at være butsnudet frø.

Figur 4-2

Større træ med flækket gren i Nr. Bjert Skov (lokalitet 01).

Figur 4-3

Større træ med spættehuller i Nr. Bjert Skov (lokalitet 01).

Lokalitet 02
Lokalitet 02 omfatter et mindre skovstykke, der ligger i forbindelse med arealer
med § 3-beskyttede naturtyper. Skovstykket er fredskov og beskyttet af skovloven. Skovstykket er placeret på siderne af en dyb slugt, som skråner ned mod
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Apotekergrøften. Stedvis er terrænet stejlt. Skovstykket består af forskellige arter af løvtræer og rummer bl.a. flere gamle bøgetræer. I skoven findes også en
del dødt ved samt enkelte stående døde stammer samt stammer med spættehuller.

Lokalitet 03
Lokalitet 03 er en fugtig næringsrig eng, der stedvis er domineret af alm. rapgræs, rørgræs og stor nælde. Engen er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens §
3. Engen har karakter af kultureng, men har stedvis tuet og ujævn bund, og i
kanten findes fugtige kratpartier. Engen vurderes at have ringe naturtilstand. Af
værdifulde arter blev dunet dueurt, alm. mangeløv, kærpadderok, kærtidsel,
vandkarse og tykbladet ærenpris registreret. Engen er tidligere besigtiget i august 2017, hvor naturtilstanden blev angivet til ringe.

Figur 4-4

Engområde (lokalitet 03) umiddelbart øst for lokalitet 02.

Lokalitet 04
Lokalitet 04 er et lille moseområde, der ligger ved foden af en dyrket mark. Mosen er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Mosen har karakter af højstaude-/rørsump, og er meget næringsstofpåvirket. De dominerende arter består af lodden dueurt, stor nælde og rørgræs. Mosen vurderes at have dårlig naturtilstand. Af værdifulde arter blev kun fundet skovkogleaks.
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Figur 4-5

Lokalitet 04 set fra nord.

Lokalitet 05
Lokalitet 05 er mose med karakter af højstaude-/rørsump. Mosen er beskyttet jf.
naturbeskyttelseslovens § 3. Mosen ligger for foden af en dyrket mark og er meget næringsstofpåvirket. Fugtigbundsarter er udbredte, men de dominerende arter omfatter rørgræs, stor nælde og kærstar. Stedvis er mosen trykvandspåvirket. Naturtilstanden vurderes at være ringe. Af værdifulde arter blev registreret
dunet dueurt, engkabbeleje, krybende læbeløs, kærpadderok, kærtidsel og
vandkarse.

Figur 4-6

Nordlig del af lokalitet 05.
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Figur 4-7
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Sydlig del af lokalitet 05.

I kanten af træbevoksningen i den midterste del af lokaliteten findes et mindre
vandhul med en dybde på 0,5-1,0 m. Vandhullet er også påvirket af næringsstoffer, og ved besigtigelsen var der en del trådalger og andemad. Ved besigtigelsen føltes vandet koldt, og det vurderes at være sandsynligt, at vandhullet
modtager grundvand. Ved undersøgelsen blev der fundet voksne individer af lille
vandsalamander og butsnudet frø i vandhullet. Da vandhullet er skygget, vurderes dets værdi som ynglevandhul for padder at være begrænset.

Figur 4-8

Lille vandhul placeret indenfor lokalitet 05 på kanten af træbevoksningen.
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Lokalitet 06
Lokalitet 06 er et vandhul, som omgives af træbevoksning. Vandhullet er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3 men lavvandet (<0,5 m). Vandhullet vurderes at modtage grundvand fra øst samt vand fra et lille tilløb i nord og forventes således ikke at udtørre. Ved vandhullet blev bl.a. registreret kærtidsel, krybende læbeløs, mjødurt og smalbladet mangeløv. Vandhullet ligger i direkte forbindelse med egnede rastelokaliteter for padder, men da vandhullet er stærkt
skygget og samtidig har ret koldt vand grundet grundvandspåvirkningen, vurderes dets egnethed som ynglevandhul for padder at være begrænset. Ved paddeundersøgelsen blev der fundet tre voksne individer af butsnudet frø ved vandhullet, men ingen haletudser.

Figur 4-9

Nordlig (øverste) og sydlig (nederst) ende af lokalitet 06.
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Lokalitet 07
Lokalitet 07 er en mose, der består af højstaude-/rørsump med spredte fugtige
krat. Mosen er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Apotekergrøften (lokalitet 10) løber gennem mosen. Mosen er stedvis trykvandspåvirket. Fugtigbundsarter er udbredte, og der ligger en del førne mellem star og urter. Naturtilstanden vurderes at være moderat. Af værdifulde arter blev angelik, hyldebladet baldrian, engforglemmigej, engkabbeleje, skovkogleaks, sumpkællingetand, krybende læbeløs, engnellikerod, dyndpadderok, kærpadderok, kærsnerre, topstar,
kærtidsel og trævlekrone registreret. Mosen er tidligere besigtiget i august 2017,
hvor naturtilstanden blev angivet til ringe.

Figur 4-10

Lokalitet 09 set fra dets sydøstlige hjørne.

Lokalitet 08
Lokalitet 08 er en fersk eng, som er omgivet af moser. Engen er beskyttet jf.
naturbeskyttelseslovens § 3. Engens sydlige del vurderes at have god naturtilstand, mens tilstanden i den nordlige del er moderat. Engen har karakter af natureng og har stedvis tuet og ujævn bund. Af værdifulde arter blev angelik, hyldebladet baldrian, græsbladet fladstjerne, engforglemmigej, sumpkællingetand,
kærpadderok, kærtidsel, trævlekrone, vandkarse og gærdevikke registreret. Engen er tidligere besigtiget i august 2017, hvor naturtilstanden blev angivet til
ringe.
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Figur 4-11

Lokalitet 08. En fersk eng med bl.a. trævlekrone.

Lokalitet 09
Lokalitet 09 er en fersk eng. Engen er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Engen er placeret for foden af en dyrket mark og er derfor stærkt næringsstofpåvirket. Engen har karakter af kultureng og vurderes at være i ringe tilstand.
Dele af det registrerede engareal er opdyrket. Af værdifulde arter kan nævnes
angelik, skovkogleaks og gærdevikke.

Figur 4-12

Lokalitet 09 er delvist opdyrket, som det ses på fotoet. I baggrunden ses
lokalitet.
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Lokalitet 10
Apotekergrøften er et lille, smalt vandløb. Den aktuelle del af vandløbet er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er svagt mæandrerende. Den
del af mosen, som den aktuelle strækning løber igennem, domineres af top-star.
I vandløbet findes enkelte steder smalbladet mærke, men ellers er vandløbet
uden vandplanter. Vandløbets bund er overvejende mudret, men stedvis med
sand. Umiddelbart nedstrøms for det rørudløb, vandløbet har i undersøgelsesområdet, er bunden gruset. I øvrigt er der meget få sten i vandløbet, men rødderne fra to til tre rødel, som står i kanten af vandløbet, skaber lidt heterogenitet.

Lokalitet 11
Lokalitet 11 omfatter et relativt nyt regnvandsbassin. Regnvandsbassinet er registreret som § 3-beskyttet sø. Ved besigtigelsen var der spredt forekomst af
trådalger i bassinet, men der var ikke egentlige undervandsplanter. Kantvegetation i form af rørsump eller lignende manglede. Grundet den manglende vegetation i bassinet samt forholdsvis stejle skråningsanlæg, vurderes bassinets egnethed som ynglevandhul for padder på nuværende at være meget begrænset.
Skrubtudse kan evt. yngle i vandhullet, men der blev ikke fundet padder i eller
nær bassinet i forbindelse med paddeundersøgelsen.

Figur 4-13

Lokalitet 11 er et forholdsvis nyt regnvandsbassin, der også er § 3-beskyttet som vandløb.

Lokalitet 12
Lokalitet 12 er et overdrev med en forholdsvis stejl nordøstvendt skråning.
Overdrevet er er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Overdrevet har tidligere været græsset, men var ikke græsset på besigtigelsestidspunktet. Overdrevet har karakter af surt overdrev, men er meget næringsstofpåvirket og domineret af høje græsser. Tilstanden vurderes at være ringe til dårlig. Af værdifulde
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arter blev registreret græsbladet fladstjerne, vellugtende gulaks og kornet stenbræk. Overdrevet er tidligere besigtiget i august 2019, hvor naturtilstanden blev
angivet til ringe.

Figur 4-14

Den sydlige del af overdrevet (lokalitet 12) ses i baggrunden.

Lokalitet 13
Lokalitet 13 er et overdrev, som stedvis har forholdsvis stejle skråninger. Overdrevet er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Overdrevet har tidligere været græsset, men var ikke græsset på besigtigelsestidspunktet. Overdrevet er
under påvirkning af eutrofiering og tilgroning og tilstanden vurderes at være
ringe. Af værdifulde arter blev registreret hassel og græsbladet fladstjerne.
Overdrevet er tidligere besigtiget i august 2019, hvor naturtilstanden blev angivet til ringe.
Langs lokalitet 13 og ned forbi enden af lokalitet 12 forløber et beskyttet stenog jorddige, hvorpå der er et levende hegn. Diget er beskyttet jf. museumslovens § 29a. Diget og det levende hegn vurderes at have stor naturmæssig værdi
grundet dets alder samt sammensætningen af vedplanter, hvoraf mange er
blomstrende træer og buske. Det levende hegn omfatter bl.a. store hasler, alm.
og engriflet hvidtjørn, æble, fuglekirsebær, benved, alm. hyld, alm. røn, blågrøn
rose, ask og båndpil.
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Figur 4-15
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Overdrevet (lokalitet 13) og det naturmæssigt værdifulde dige og hegn,
som forløber langs overdrevet.

Lokalitet 14
Lokalitet 14 er et vandhul, som ligger delvist omgivet af overdrev og med en
skrænt og store bøgetræer på den sydvestlige side. Vandhullet er beskyttet jf.
naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullet modtager udsivende grundvand fra
skrænten. Der er et afløb via et underjordisk rør i vandhullets sydøstlige hjørne.
Vandhullet ligger i direkte forbindelse med egnede rastelokaliteter for padder,
men var ved besigtigelsen helt dækket af andemad. Samtidig er en betydelig del
af vandoverfladen skygget. Vandhullet vurderes derfor at have meget begrænset
værdi som ynglevandhul for padder. Der blev ikke fundet padder i eller nær
vandhullet ved paddeundersøgelsen.
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Figur 4-16

Lokalitet 14 er et skygget vandhul for foden af en skrænt med nogle store
bøgetræer.

Lokalitet 15
Lokalitet 15 kaldes Dyndmose og er en skovmose, der er domineret af gråpil,
men hvor der også er forekomst af andre træarter. Mosen er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Mosen har stedvis vand på terræn. I den sydlige ende
mod undersøgelsesområdet er det dog mere tørt og her står enkelte større egetræer (stilkeg). Her findes desuden enkelte udgåede træer med spættehuller.
Naturtilstanden vurderes at være moderat til god. Af positive arter blev angelik,
hyldebladet baldrian, dunet dueurt, skovkogleaks, alm. mangeløv, smalbladet
mangeløv, engnellikerod, kærpadderok, femhannet pil, kærsnerre og kærtidsel
registreret. Mosen er tidligere besigtiget i juni 2018, hvor naturtilstanden blev
angivet til moderat.
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Figur 4-17
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Den sydlige kant af Dyndmosen (lokalitet 15).

Lokalitet 16
Lokalitet 16 er et lysåbent vandhul, som formodes at modtage vand fra lokalitet
14 via et rør. Vandhullet er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullets bredzone domineres af bredbladet dunhammer. Stedvis er der bl.a. skovkogleaks, gul iris, lysesiv og grenet pindsvineknop samt enkelte gråpil. I den
åbne del af vandhullet vokser især svømmende vandaks, og der er spredt forekomst af trådalger. Ved besigtigelsestidspunktet var der en del guldsmede og
vandnymfer tilknyttet vandhullet. Vandhullet vurderes også at være egnet som
ynglevandhul for padder, men der blev ikke fundet padder i eller nær vandhullet
i forbindelse med paddeundersøgelsen.

Lokalitet 17
Er et levende hegn af betydelig alder (på baggrund af luftfotos vurderes det at
være >70 år). Det levende hegn vurderes at have stor naturmæssig værdi grundet dets alder og sammensætning af vedplanter. I digets østligste del står bl.a.
tre store egetræer (stilkeg). De øvrige vedplanter omfatter bl.a. hassel, skovelm, ahorn, ask, engriflet hvidtjørn, blågrøn rose, mirabel, slåen, brombær og
alm. hyld.

4.2

Bilag IV-arter

Padder
Haletudser og larver af vandsalamandre blev eftersøgt i vandhullerne med lokalitetsnumrene 06, 11, 14 og 16 samt i et mindre vandhul i den midterste del af
lokalitet 05.
På lokaliteterne 05 og 06 blev der fundet voksne individer af butsnudet frø, og
på lokaliteterne 05 blev der fundet lille vandsalamander, men der blev ikke funder bilag IV-arter af padder i nogen af vandhullerne.
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I forbindelse med flagermusundersøgelserne blev der i Nr. Bjert Skov (lokalitet
01) observeret én voksen brun frø, som ikke blev fanget. Det vurderes ud fra
frøens udseende, at det sandsynligvis var en butsnudet frø.

Markfirben
Der er ikke fundet oplagte levesteder for markfirben nær de to potentielle linjeføringer.

Flagermus
Generelt blev der ved flagermusundersøgelserne hørt relativt få individer af flagermus til trods for, at vejret på de aktuelle dage var meget egnet til flagermuslytning (lunt: 15-23 °C, ingen regn samt ingen eller kun svag vind).
Natten mellem den 31. juli og 1. august 2020 var dværgflagermus den hyppigst
registrerede art ved Nr. Bjert Skov (lokalitet 01), men også brunflagermus og
pipistrelflagermus blev registreret flere gange. Desuden blev én sydflagermus,
én troldflagermus, én vandflagermus og én frynseflagermus registreret ved skoven.
Samme nat blev der ved det sydvestlige hjørne af Dyndmose (lokalitet 15) registreret dværg-, pipistrel-, brun- og langøret flagermus samt et enkelt individ af
sydflagermus. Også her var dværgflagermusen den art, der blev registreret hyppigst.
Med håndholdt detektor blev der den 31. juli/1. august hørt brunflagermus på
marken nord for lokalitet 02 samt ved lokalitet 06/07. Dværgflagermus blev hørt
ved lokaliteterne 06/07 og 17. Pipistrelflagermus blev også hørt ved lokalitet
06/07, og en enkelt skimmelflagermus blev hørt over marken nord for lokalitet
02.
I nætterne mellem den 17. og 20. august 2020 samt den 20. august om aftenen
blev der registreret brun-, dværg-, pipistrel-, syd-, vand- og sandsynligvis troldflagermus ved lokalitet 01. Brunflagermusen var klart den hyppigst registrerede,
men også pipistrel- og dværgflagermus blev hyppigt registreret, mens der for de
øvrige arter var tale om enkelt-observationer.
Natten mellem den 17. og 18. august 2020 samt om aftenen den 18. august
2020 blev der ved det sydvestlige hjørne af Dyndmose (lokalitet 15) registreret
brun-, dværg-, pipistrel- og troldflagermus. Af disse var brun- og dværgflagermus de hyppigst registrerede.
Natten mellem den 17. og 18. august 2020 blev der desuden med håndholdt detektor registreret brun-, dværg- og pipstrelflagermus ved lokalitet 02, brun-,
dværg-, pipstrel- og sydflagermus i området ved lokalitet 17 og rasteplads på
Nr. Bjertvej samt dværg-, pipistrel-, trold- og vandflagermus ved jernbanebroen
over Sletteskovvej, dvs. midt mellem den nordlige ende af lokalitet 05 og den
nordlige ende af lokalitet 12.
Selvom aktiviteten af flagermus i området var moderat, så var antallet af registrerede arter forholdsvis højt med i alt ni flagermusarter: vand-, frynse-, brun-,
syd-, skimmel-, dværg-, pipistrel-, trold- og langøret flagermus. Det vurderes,
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at de to fredskovsstykker (lokaliteterne 01 og 02) omfatter egnede fourageringsområder for flagermus, og samtidig tjener de som ledelinjer for flagermusene i landskabet. Skovstykkerne rummer flere gamle træerne, herunder træer
med spættehuller og andre hulheder, og kan derfor også rumme yngle- eller rastelokaliteter for visse af flagermusarterne. Der er ved undersøgelserne dog ikke
fundet kolonier af flagermus eller sikre rastelokaliteter.
Dyndmose (lokalitet 15) og de tilstødende diger og hegn (lokaliteterne 12/13 og
17) udgør egnede fourageringsområder for flagermus og vurderes samtidig at
tjene som egnede (og anvendte) ledelinjer for flere arter af flagermus, herunder
dværg-, pipistrel-, trold- og langøret flagermus.

Odder
Apotekergrøften er det eneste vandløb, som ligger nær de to potentielle linjeføringer. Det vurderes, at den aktuelle del af Apotekergrøften er for lille til at udgøre et egnet habitat for odder.

Birkemus
COWI har den 23. april 2020 besigtiget området med særlig fokus på potentielle
levesteder for birkemus. COWI vurderer, at lokaliteterne 07 til 10 er egnede som
levested for birkemus, da der tale om eng-/moseområder med vældpåvirkning
og et lille vandløb samt forholdsvis tæt græs, halvgræs og urtevegetation. Området græsses ikke på nuværende tidspunkt, men vurderes at have været græsset tidligere. I kanten af lokalitet findes desuden flere skråninger (vejdæmning,
banedæmning og skovområdet), der ikke påvirkes regelmæssigt af jordarbejder
og derfor vil kunne tjene som vinterrastelokalitet for birkemus.
Projektområdets anden fugtige eller våde lokalitet er Dyndmosen (lokalitet 15,
Error! Reference source not found.), der består af et forholdsvis tæt pilekrat
med stedvis forekomst af rødel og med bl.a. eg i kanten. Skovbunden er fugtig
og stedvis med vand på terræn. I en smal bræmme (5-10 m) Langs skovkanten
og stedvis indenfor Dyndmosen er der områder med græs, urter og lysesiv, men
da vedplanterne vokser forholdsvis tæt, er der generelt ikke ret meget bundvegetation bortset for mosser i mosen. Bræmmen omkring Dyndmosen er kun få
år gammel, da jorden tidligere blev dyrket helt ind til mosens kant. Manglen på
tæt bundvegetation af græs og urter betyder, at mosen ikke udgør det optimale
levested for birkemus. Der er ikke vinterrastelokaliteter for birkemus i selve mosen, men overdrevet (lokalitet 12) og skråningerne vest for mosen vurderes dog
at være egnede.
Grundet afstanden til nærmeste forekomster af birkemus (se afsnit 3.3.1) vurderes det imidlertid at være usandsynligt, at birkemus forekommer i området på
nuværende tidspunkt.
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