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Naturmål for Gudenåens Kilder 

 

 

Tilstand  
 

Gudenåens Kilder inkluderer flere Natura 2000 habitatnaturtyer. Dette gælder både de våde nede i 

selve ådalen og de tørre langs ådalens skrænter. Gudenåens Kilder er levested for bilagsarterne blank-

seglmos (bilag II) og stor vandsalamander (bilag II+IV). Herudover findes der flere sjældne rødlistede 

arter som leverurt, fåblomstret kogleaks, kommabredpande (sommerfugl), sumpgræshoppe, flere 

svampearter, samt bregnerne murrude og rundfinnet radeløv, som findes voksende på badebassinerne. 

 

Størstedelen af de udpegede habitatnaturtyper er i god til høj naturtilstand, hvoraf de bedste typisk er 

centret omkring Gudenåen. Kildeområdets store potentiale med de våde ådale og tørre skrænter 

betyder dog, at der stadig er rig mulighed for forbedring af habitatnaturtyperne. 

 
 
 
 
 
 

Formål med dokumentet ”Naturmål”  
 
Formålet med forvaltning af arealet er at fremme og udvikle naturværdien og biodiversiteten, 
samtidig med at friluftslivets muligheder sikres, samt at landskabselementer og kulturhistorie 
bevares.  

Naturmål: 

 Udarbejdes med henblik på at styrke dialogen mellem Naturstyrelsen og arealets 

forpagter/dyreholder.  

 Beskriver hvad forpagterens/dyreholderens indsats skal bidrage til, således at 

forpagter/dyreholder får indsigt i det konkrete formål med forvaltningen af arealet og derved 

aktivt kan bidrage til at fremme arealets naturværdier.  

 Tager udgangspunkts i de relevante planer for området herunder driftsplaner, Natura 2000-

plejeplaner og fredningskendelser. 

 

Formålet med naturforvaltningen på arealet 
 

Sikre og udvikle de udpegede habitatnaturtyper og arter, som er knyttet til ådalen og dens skrænter. 

Der skal skabes større variation og stukturer, som skaber levesteder for mange forskellige dyre- og 

plantearter i området. Interessante strukturer er blandt andet gammelt krat, træer med fodpose, 

tuedannelse, blandet høj og lav vegetation, variation i våd og tør bund, fritliggende sten, bar jord og 

blomsterrig vegetation. Græsning af arealet bidrager til større variation i vegetationen og er til fordel 

for de sjældne lyskrævende arter. Større variation vil ligeledes tilgodese de mange sjældne insektarter, 

som findes i området. Formålet er ligeledes at skabe et så stort og sammenhængende areal som muligt, 

da det giver større udvikling af strukturen i habitatnaturtyperne og kan øge udbredelsen af positive 

arter. 
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Særlige forhold 
 
Der ligger en fredet gravhøj der pt. er frahegnet. Hegnet kan med fordel åbnes periodisk, så der 

kortvarigt kan blive afgræsset over højen – det kræver dog et løbende tilsyn for at undgå skader. 

 

Tæt ved Gudenåens Udspring ligger resterne af Danmarks første badeland i form af en række 

betonbassiner. Bassinkanterne vil være sårbare over for tråd fra dyr. 

 

Der går en gul vandrerute gennem området, løbende på begge sider af åen fra Vandskellet til 

Hammervej. Det er derfor vigtigt at kreaturerne er omgængelige og ikke opsøgende, hverken over for 

mennesker eller dyr. Området omkring bassinerne er frahegnet og formidles særskilt.  

Særlige arter og strukturer 
 

 
 

   
Ådal med topstar i kildevæld 

 

 
Leverurt - rødlistet 

 

 

Sumpgræshoppe - rødlistet 
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Beskyttelse, arealudpegning og registreringer 
 

Forvaltnings- 

enheden 

Naturværdi 

 

International 

beskyttelse 

National 

beskyttelse 

(NBL §3, 

fortidsminder 

mm.) 

Fredning 

og/eller 

reservat 

Gudenåens Kilder HNV: 

 

4-12 

Score især høj i 

ådalen nær 

udspringet af 

Gudenåen. 

 

Natura 2000:  

 

Nr. 76 ”Store vandskel, 

Rørbæk Sø, Tinnet Krat 

og Holtum Ådal øvre 

del”. 

 

Habitatnaturtyper: 

rigkær, kildevæld, 

hængesæk, tidvis våd 

eng, surt overdrev, tør 

hede, stilkege-krat og 

næringsrig sø. 

 

Bilag II og IV arter: 

blank seglmos (bilag II), 

stor vandsalamander 

(bilag II + IV). 

§ 3 beskyttede 

naturtyper på 

arealet: 

 

Overdrev, hede, 

mose, eng, sø. 

 

 

Fortidsminder 

på arealet: 

 

1 fredet gravhøj 

 

Beskyttede diger  

 

Badebassinerne 

 

Rester af 

engvanding 

sydvest for Åbo 

Fredning 

og/eller 

reservat: 

 

Området er 

omfatter af 

fredningen 

”Gudenåen, 

Skjernås kilder 

og Rørbæk Sø”. 

 

Bilag II arter er arter, der kræver beskyttelse, og dermed ligger til grund for udpegning af Natura 2000-områder. Der skal 

laves initiativer til forbedring af arternes levesteder og yngle- og rasteområder.  

Bilag IV arter er beskyttede arter, der er omfattet af særlig beskyttelse i forhold til habitatdirektivet. Disse arters levesteder, 

yngle- og rasteområder må ikke ødelægges. 

 

Driftshistorie  
 
I starten af 1900-tallet blev arealet drænet og anvendt til landbrug, primært engdrift med høslæt, 

hvilket betød at der kunne køres med landbrugsmaskiner på arealerne.  

Området blev med fredningen i 1980 - 1993 overdraget til staten.  I 1995 blev der lavet et 

genopretningsprojekt, hvor åen er blevet genslynget, vandløbsbundet blev hævet og dræn delvis lukket. 

Derefter har der været en græsningsdrift suppleret med rydning og slåning. I den nordlige del har 

rydningen været manuel med 2-5 års mellemrum og i den sydlige og tørre del har den været udført med 

specialmaskine. Rydningsarbejdet har været udført i september måned.  

Ved vandhuller har der specifikt været ryddet for stor vandsalamander.  

Siden 1996 er områderne blevet indhegnet og afgræsset med kreaturer i sommerperioden. 
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Forvaltningstiltag 
 

Areal og 

del-areal 
Græsnings-

tryk 

SK/ha. 

 

 

Dyreracer 

 

 

Tilskuds-

fordring 

ja/nej -

lokalitet 

 

Tidspunkt for 

indsats 

ved udbinding 

brug: sommer, 

vinter, 

helårsgræsning 

Andre indsatser 

brand, rydning, slæt, 

vandstandsforhold 

 

Gudenåens 

kilder 

(72 ha.) 

0,3-0,5 Kvæg og  

heste 

Nej Sommergræsning 

 

1. Manuel rydning af 

pil. 

2. Fremtidig 

inklusion af 

skovholm med nål 

til ly og tørt leje 

(helårsgræsning). 

3. Muligt 

hydrologitiltag ved 

skovholm nær 

åen. 

Gudenåens 

Kilder – 

gedehegn 

(10 ha.) 

0,3 Geder nej Sommergræsning 

 

Eventuel manuel 

rydning af birk 

 

 

 

 

 

Planteliste - indikator for naturtilstand  
 
Danske plantearter scores på en skala fra -1 til 7, hvor 7 er det højeste. Arter med scoren 4 til 7 
indikere god naturtilstand. Derudover findes følgende invasive og/eller problemarter (score -1).   

Positive arter           

Alle arter med scoren 6-7 

Score 

 

 Negative arter Score 

 

Almindelig mælkeurt 7  Gyvel -1 

Murrude 7  Grå pil (dog ikke gammelt 

krat) 

-1 

Djævelsbid 7  Glansbladet hæg -1 

Plettet gøgeurt 6  Ager tidsel -1 

Rundbladet soldug 6  Stor nælde -1 

Rundfinnet radeløv 6  Gederams -1 

Tormentil 6  Draphavre -1 

Hjertegræs 6  Hvid kløver -1 

Leverurt 6  Lav ranunkel -1 

Mose troldurt 6  Hindbær -1 

Fåblomstret kogleaks 6  Almindelig fuglegræs -1 

Skede star 6  Almindelig rapgræs -1 

Butfinnet mangeløv 6  Sitka gran -1 
 
Se appendiks 1 i Fredshavn et al (2012). Naturstyrelsens registreringsprojekt 2011-13. 
https://mst.dk/media/114434/tekniskanvisningtilfeltregistrering.pdf og  
Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. (2007). Beregning af naturtilstand. 

https://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdfprlemart 

https://mst.dk/media/114434/tekniskanvisningtilfeltregistrering.pdf
https://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf


 

 

5 

 

Evaluering 

Emne Opnåelse Beskrivelse 

Status HNV   

Skal arealets afgræsningsmønster 

revideres? 

  

Strukturelle ændringer?   

Er der nye trusler eller 

problematikker identificeret?  
  

Er nye sjældne eller beskyttede arter 

registreret på arealet?  
  

Nye tiltag?   
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Bilag 
 

HNV 

 
Habitatnaturtyper 
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Løbende notater om arealer og dyrehold  
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