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Sammenfatning
Nærværende rapport er blevet til på foranledning
på Odsherred Statsskovsdistrikt som led i
skitseprojekteringen af ”Åmosen – Vestsjælland
Grønne Hjerte” hvor den indgår som bilag til rapporten
”Naturgenopretning i Åmosen” udarbejdet af Cowi.
Undersøgelserne der ligger til grund for rapporten
er foretaget over kort tid, under vejrforhold og på en
årstid der ikke var lige optimal for alle undersøgte
organismegrupper. Fokus i undersøgelserne var derfor
en overordnet vurdering af de besøgte områders
værdi og potentiale som levesteder for de inkluderede
organismegrupper, dvs. dyr (ekskl. fugle og fisk) og
vedboende svampe. Feltarbejdet blev særligt prioriteret
i områder med skovdække eller en mosaik af åbent
land, krat og skov. Overvejende åbne områder (fx
Kongemosen) blev undersøgt mere oversigtligt fra
markveje og spor. Selve Åmose Å og Halleby Å blev
besøgt ved flere stikprøvemæssige besøg. Udover de
gennemførte feltundersøgelser blev litteratur, databaser
og kendere af Åmosen i et vist omfang konsulteret for
pålidelige data om områdets dyreliv.
På grundlag af det sammenstillede datamateriale må
undersøgelsesområdet betegnes som et område med
betydelige men på ingen måde exceptionelle værdier
for svampe og dyr. Med lidt god vilje kan det slås fast
at der i undersøgelsesområdet indenfor de behandlede
organismegrupper findes mindst otte gul- eller
rødlistede arter, samt yderligere seks arter beskyttet
efter EF-habitatdirektivet. Forekomsten af flere af
disse arter er dog tvivlsom eller sporadisk, det gælder
ikke mindst odder men også stor vandsalamander. De
med sikkerhed forekommende rød- og gulliste samt
habitat-arter er tilknyttet flere forskellige naturtyper.
Set i et regionalt (og nationalt) perspektiv er det dog
resterne af højmose-vegetation der er mest værdifulde
i et zoologisk perspektiv, idet denne naturtype er meget
sjælden og lokalt forekommende på Sjælland. Andre
naturtyper med zoologisk eller mykologisk betydning
omfatter selvgroede løvskove domineret af birk med en
del dødt ved, ugødskede skoevnge drevet med høslet og
vandhuller af forskellige typer. Derimod har de vidstrakte
åbne arealer domineret af kulturenge, højstaudesamfund
og stedvist agre langs begge bredder af Åmose Å ringe
værdi for både dyr og svampe.
Det vurderes at en betydelig vandstandshævning
samt øget åbenholdelse vil være til gavn for dyre- og
svampelivet i de fleste dele af undersøgelsesområdet.
Ingen af de undersøgte organismegrupper vil lide
væsentlige tab ved an vandstandshævning og de
fleste vil opleve væsentlige gavnlige effekter. En
vandstandshævning vil således være til meget stor gavn
for eksisterende højmose-rester og for genopretning af
højmosenatur i områder der nu dækkes af birkeskov på
fattig tørvebund. I de øvrige skovklædte områder vil
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en vandstandshævning gavne eksisterende zoologiske
og mykologiske værdier tilknyttet dødt ved, dels ved
på kort sigt at skabe et øget input af dødt ved, dels ved
at skabe mere fugtige og lysåbne forhold der gavner
varmekrævende men udtørringsfølsomme arter. For
skovengene vil en meget kraftig vandstandshævning
kunne medføre en uhensigtsmæssig forsumpning der
potentielt kan true eksisterende værdier. Her er den
vigtigste faktor en fortsat eller genoptaget pleje ved
høslet.
På de lavtliggende arealer langs Åmose Å vil en
vandstandshævning medføre at betydelige arealer
med eng- og højstaudevegetaion oversvømmes. De
eksisterende zoologiske og mykologiske værdier er
meget begrænsede i disse områder, mens der ved
en oversvømmelse og fugtiggørelse kan skabes nye
værdifulde levesteder for vandtilknyttede arter bl.a. odder
og flere arter af flagermus. I længere afstand fra Åmose
Å vil der skabes mange nye vandhuller der, især hvis de
indgår i græssede eller på anden måde åbne områder, kan
få stor værdi for padder.
Ud fra en overordnet betragtning af mykologiske og
zoologiske værdier må vandstands-scenario 3 fremhæves
som det der vil have de største gavnlige effekter på
områdets langsigtede udvikling. Scenario 4 vurderes at
kunne true nuværende værdier tilknyttet tør lys-åben
natur uden at gavne andre aspekter i væsentlig grad
sammenlignet med scenario 3. Omvendt er scenario 1 og
2 utilstrækkelige hvis der ønskes et væsentligt løft af de
zoologiske og mykologiske potentialer i området. Hvis
der udelukkende ønskes en styrkelse af højmosenaturen
vurderes scenario 1 dog at være tilstrækkeligt, hvis
der kan opnås en afspærring af alle kanaler der på
nuværende tidspunkt dræner områder med rester af
højmosevegetation.
Af de forskellige strategier for åbenholdelse har
græsning og høslet varierende potentialer afhængigt af
organismegruppe. Det må derfor anbefales at bruge en
kombination af forskellige metoder, gerne inspireret af
historiske traditioner i området. Decideret skovrydning
bør begrænses til områder hvor en gendannelse af
højmosevegetation er realistisk. Dog bør det overvejes
også at lysne i nogle af de øvrige skovklædte områder,
enten ved at danne permanente eller semipermanente
skovenge, eller ved at indføre skovgræsning i områder.
Andre skovpartier kan med stor fordel udlægges som
urørt skov.
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mosaik med vandhuller og løvskov, her i Garbølle
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Metoder
De zoologiske og mykologiske værdier i
projektområdet blev undersøgt dels i felten
dels ved at opsamle eksisterende viden i
den udstrækning den var tilgængelig på
undersøgelsestidspunktet.

Opsamling af eksisterende viden
Forskellige instanser blev kontaktet for så vidt
muligt at opsamle eksisterende viden om svampe
og dyr i undersøgelsesområdet. For svampenes
vedkommende blev Botanisk Museums database
(http://www.botaniskmuseum.dk/bot/) med
34.000 registreringer brugt som grundlag for
søgninger, dels med hovedlokalitetsnavnet
Åmosen, dels med underlokaliteter (Bodal Mose,
Verup Mose, Storelyng mv.) Søgningerne gav
i intet tilfælde positive resultater. Det viser at
Åmosen, i hvert fald i nyere tid, ikke har været
besøgt af mykologer i nævneværdig grad. For
dyrenes vedkommende stillede Vestsjællands
Amt ved Peter Leth data til rådighed fra deres
database. Desuden har diverse personer givet
værdifulde oplysninger, ligesom diverse
relevante publikationer er gennemgået for
troværdige oplysninger med relation til Åmosen.

Feltarbejde
Feltarbejdet blev planlagt efter nøje granskning
af luftfotos over området, samt i nogle tilfælde
Lysning med
tør lysåben
bund på
formodentlig
kalkholdig
bund i den
vestlige del af
Storelyng (ved
8 på kortet).
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ud fra råd og vejledning fra lokalkendte.
Feltbesøg foregik i videst muligt omfang efter
aftale med lodsejere og i tidsrummet 9.00
– 16.00. Den østlige del af Ulkestrup Lyng blev
ikke besøgt da ejeren var imod dette.
Feltarbejdet blev i overensstemmelse med
kontrakten prioriteret i områder med skovdække
eller en mosaik af åbent land, krat og skov.
Desuden blev vandhuller opsøgt i betydeligt
omfang. Overvejende åbne områder (fx
Kongemosen) blev undersøgt mere oversigtligt
fra markveje og spor. Selve Åmose Å og Halleby
Å blev besøgt ved flere stikprøvemæssige besøg.
Der blev i alt afsat otte arbejdsdage til
feltarbejde. Undersøgelserne af dyre- og
svampeliv er derfor af oversigtlig karakter
med fokus på en overordnet vurdering af de
besøgte områders værdi og potentiale som
levesteder. Let registrerbare arter, først og
fremmest poresvampe, sommerfugle, guldsmede,
padder og krybdyr blev registreret i det omfang
de blev set, men der blev at tidsmæssige
årsager ikke brugt mere specialiserede fangsteller opsoringstekninkker. For paddernes
vedkommende blev fangstnet dog anvendt
til at screene for haletudser i alle velegnede
vandhuller.
Vejret var på næsten alle feltdage varmt og
solrigt med temperaturer omkring eller over
25º C. Det gjorde vilkårene for observation af
krybdyr meget vanskelige da disse ved så høje
temperaturer ikke har behov for at sole sig,
hvorfor de undgår åbne områder, hvor der er
risiko for at blive taget af krage- og rovfugle
(Jan Kjærgaard pers. komm). Det solrige vejr var
derimod fordelagtigt for observation af insekter.
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Figur 1. Storelyng. Numre
refererer til
underlokaliteter beskrevet
nærmere i
den generelle
lokalitetsbeskrivelse eller fundsteder
nævnt under de
enkelte organismegrupper.
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Vejret i perioden op til feltarbejdet var relativt
tørt, hvilket betød at forekomsten af vedboende
svampe med etårige kødede frugtlegemer var
begrænset. Af samme årsag var aktiviteten af
landlevende padder begrænset i hvert fald i
dagtimerne, hvor feltarbejdet foregik.

Beskrivelse af undersøgte
lokaliteter
Storelyng (Besøgt 12/6 og 19/6)
Generelt:
Området består overvejende af birkedomineret
opvoksende skov som mod syd indgår i et
mosaik-landskab med åbent land (Fig. 1). I den
centrale og østlige del står skoven overvejende
på fattig, tør tørvebund med tørst, eg og stedvist
pil omkring og i gamle tørvegrave, hvoraf flere
er vandfyldte (næringsrige). I øst-randen og
i vestlige del stedvist rigere bund med tjørn,
kvalkved, æble, og andre buske der tyder på
tidligere græsning. Vestlige del stedvist på fugtig
dyndet bund. Flere mindre granplantninger, hvori
der mod øst og nord findes mindre områder med
hedeagtig vegetation. Et lignende område i den
vestlige del har en egenartet åben vegetation på
formodentlig kalkholdig bund. Centralt en stribe
med høslet, desuden arealer med højtvoksende
græs- og højstaudesamfund samt kulturgræs mod
syd. Flere gravede vandhuller af vanillekrans-

typen øst og syd for området samt i dettes
vestlige del. Vest for Storelyng blev Øgårds
jorde besøgt kort. Området består af tilsåede agre
i mosaik med granplantninger, birkedomineret
blandskov, enkelte gravede vandhuller og
højstaudesamfund med meget stor nælde.
Vedboende svampe
Der forekommer en del dødt ved (birk i
mindre grad pil og el), overvejende af små
dimensioner i området, som har et vist potentiale
for vedboende svampe. Rynket lædersvamp,
tøndersvamp, birkeporesvamp og foranderlig
kulbær og bredbladet væbnerhat var almindelige
i hele området. Desuden blev der fundet smuk
lædersvamp, alm. ildporesvamp, pile-kulskorpe,
forårs-stilkporesvamp (1), Subulicystidium
longisporum (barksvamp uden danske navn),
randbæltet hovporesvamp (2) samt stiv
ruslædersvamp (5). De fundne arter er alle
almindelige i Danmark i fugtige skove med pil
og birk.
Insekter
Området har et vist potentiale for insekter
knyttet til dødt ved, åbent land og vand. Især
høslet-engen midt i skoven må betegnes som
værdifuld men var ved besigtigelsen nyslået og
derfor insektfattig. Fra høslet-engen foreligger
en angivelse af sommerfuglen iris fra 1995. Ved
besøget blev følgende sommerfugle set: Aurora
(1,3,7), stor kålsommerfugl (1), leopard-måler
(3), grønåret kålsommerfugl, nældesommerfugl,
okkergul randøje, stor bredpande (7) samt
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Figur 2.
Ulkestrup
Lyng. Numre
refererer til
underlokaliteter beskrevet
nærmere i
den generelle
lokalitetsbeskrivelse eller fundsteder
nævnt under de
enkelte organismegrupper.
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citronsommerfugl (1,5,7). Af guldsmede blev
set blå libel og hestesko-vandnymfe(3), mens
billen grøn sandspringer var talrig i den ovenfor
omtalte lysning i den vestlige del (8).
Krybdyr & padder
Områdets mange vandhuller huser uden tvivl
en betydelig bestand af almindelige padde-arter.
Lille vandsalamander blev set i et gravet vandhul
(4) mens spidssnudet frø forekom hyppigt i den
vestlige del (8). Haletudser af denne art (eller en
anden brun frø) blev set i et gravet vandhul (9).
Af krybdyr blev alm. firben set i en hedeagtig
lysning mod øst (6). Området har potentiale
også for hugorm selv om bestanden må antages
at være lille og truet af tilgroning. De mest
værdifulde områder er uden tvivl lysningen hvor
firben blev set, men også lysningen ved (8),
tørvegravene mod nord (1) og høslet-engene
burde kunne tilbyde hugorm egnede jagtmarker.
Sno må ligeledes antages at forekomme i
tilknytning til vandfyldte tørvegrave og evt.
nygravede vandhuller.
Pattedyr
Af pattedyr blev ræv konstateret (Rævegrav (5)
+ ekskrementer (6)).
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Ulkestrup Lyng (20/6)
Generelt
Kun den vestlige del af området (Tømmerup
Lyng) blev undersøgt, da ejeren af den
østlige del havde frabedt sig yderligere
konsulentbesøg. Det undersøgte område (Fig.
2) består overvejende af ret åben birkeskov
med tørst på tørvebund, stedvist med tydelige
men ikke vandfyldte tørvegrave. I rand
forekommer stedvist meget bævreasp, røn, æble
og lokalt hassel på rigere bund, formodentlig
tilgroede enge. Der forekommer flere ret store
rydninger med skovengs-karakter. De fleste
har lejlighedsvist høslet og et enkelt sted
findes i den ene ende veludviklet højmoseagtig
vegetation med soldug og kongebregne. Desuden
enkelte smålysninger i randen (brændehugst?).
Især randbevoksningerne indeholder stedvist
ganske store og gamle træer og en del dødt ved,
herunder flere ganske store rådne stammer.
Vedboende svampe
Udover almindelige arter nævnt under Storelyng
blev barksvampene Phlebiella pseudotsugae,
Scopoloides rimosa og almindelig kalkskind
fundet sammen med hængerør (4). De to
førstnævnte arter er begge almindelige mens
hængerør er opført på den danske gul-liste som

Stor og gammel vildæble
i kanten af
Ulkestrup
Lyng (nær 1 på
kortet). Forekomsten tyder
på en tidligere
græsningshistorie

en opmærksomhedskrævende art. Den er knyttet
til naturskove med en del dødt ved men er
relativt dårlig kendt. Det skønnes at området har
et udmærket potentiale for vedboende svampe,
og at der ved besøg i hovedsæsonen kunne gøres
fund af sjældne og evt. rødlistede arter.
Insekter
Flere af skovengene (især ved 3 & 5) byder
på gode leveforhold for sommerfugle og
andre blomstersøgende insekter. Følgende
arter blev set ved besøget: Stor bredpande og
okkergul randøje(3), tidselsommerfugl (3 & 7),
brunlig perlemorssommerfugl (3 & 5 (talrig)),
citronsommerfugl (5), dagpåfugleøje, nældens
takvinge og nældesommerfugl (7). Fra 1990
foreligger der fra den vestlige del tillige oplysninger
om fund af grønåret og lille kålsommerfugl,
skovrandøje, admiral, grøn busksommerfugl og ikke
mindst de rødlistede arter engperlemorsommerfugl
(VU) og Bølle-blåfugl (NT) (appendiks 1). Bølleblåfugl er tilknyttet mosebølle og tranebær og
forekommer meget fragmentarisk på Sjælland
mens engperlemorsommerfugls larve er tilknyttet
mjødurt.
Nær et gravet vandhul (6) blev der set fire arter
af guldsmede: blå libel, vandre-libel, Lestes sp og
Coenagrion sp. Endelig blev den ret almindelige
art dødningehoved-svirreflue set i birkeskoven
sværmende omkring en rådden birkestamme (4).
Arten er ikke snævert tilknyttet råddent ved men
det må antages at der er velegnede om end lidt tørre
leveforhold for ved-tilknyttede insekter i området.

Padder & krybdyr
Området er fattigt på ynglevandhuller for
padder og begge de arter der blev konstateret
i området; butsnudet frø (2) og skrubtudse (4)
er kendt for at kunne vandre ganske langt fra
deres ynglevandhuller. Af krybdyr blev skovfirben konstateret (5) men det er sandsynligt
at der tillige forekommer hugorm og eventuelt
mark-firben i området da skovengene byder på
velegnede levesteder. Hugorm er angivet fra det
vestlige område i 1998 (appendiks 2).
Typisk skovinteriør fra Ulkestrup Lyng.
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Figur 3. Verup
Mose. Numre
refererer til
underlokaliteter beskrevet
nærmere i
den generelle
lokalitetsbeskrivelse eller fundsteder
nævnt under de
enkelte organismegrupper.
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Verup Mose (Besøgt 13-14/6)
Generelt:
Området (Fig. 3) består i øst birkedomineret
opvoksende og ganske varieret skov,
overvejende på fattig tørvebund (meget alm.
hvidmos) med tørst, bævreasp, skovfyr og
rødgran. Enkelte store vandfyldte tørvegrave,
mens flere mindre dybe tørvegrave har
sphagnum og andre højmose-arter. Ved (1) er et
stort område ryddet for trævegetation hvilket har
givet plads til et større område med hedepræget
vegetation. Områdets øvrige rydninger er
overvejende præget af højtvoksende græs. I den
Gul vedsvirreflue
fotograferet
i fugtig bevoksning med
mange døde
birkestammer
i Verup Mose
(nær 9 på
kortet). Arten
er udpeget som
indikator for
naturskov af
Torp (1994)
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østligste del (6) findes et græsset overdrev og til
dels fattig eng i mosaik med græsset birkeskov.
Syd herfor vandfyldte tørvegrave med meget
billebo-klaseskærm.
I vestlige del varieret birke- og pile-domineret
skov/krat på fugtig til våd, mere eller mindre
næringsrig bund, stedvist med en del stor
engkost som tyder på en tidligere engtilstand.
Der forekommer enkelte vandfyldte tørvegrave
og mod NV stedvist sumpskov. I den sydlige del
et større græsningsområde delvist på tør bund
med overdrevskarakter.
I både den østlige og vestlige del er der flere
steder en del dødt ved som især i den vestlige del
til dels ligger i ganske fugtig skov.

Vedboende svampe
Udover de almindelige arter nævnt under
Storelyng blev der fundet flere mindre
almindelige arter. Tandet violporesvamp blev
fundet på en død, til dels stående fyr (2). Arten
er ret sjælden i Danmark men fundet i de fleste
landsdele. I samme område blev barksvampen
Hyphoderma argillaceum og filtstokket læderhat
fundet på ved af birk. Sidstnævnte art er
sjælden i Danmark og overvejende knyttet til
soleksponeret løvstræsved. Gul sejporesvamp
blev fundet på en ret stor vindfælde af gran
(4). Den er ret sjælden i Danmark hvor den
overvejende findes på lærk. Som helhed må
området betragtes som ret værdifuldt for
vedboende svampe og mere tilbundsgående

Græsset
birkeskov på
engagtig bund
i den østligste
del af Verup
Mose (syd for
6 på kortet).

undersøgelser i sæsonen vil givet påvise
forekomst af flere sjældne, eventuelt rødlistede
arter. På nuværende tidspunkt er det især de ret
store nåletræsstammer samt fugtigt liggende ved
af birk der er interessant.
Insekter
Området indeholder flere udmærkede
småbiotoper af værdi for insekter tilknyttet vand.
Blandt guldsmede blev vandreguldsmed (1, 5,
13) Lestes sp. (1, 7) og Coenagrion sp (5, 13)
set i talrige eksemplarer. Græsningsområderne
(6 og 14) byder på udmærkede vilkår for
sommerfugle og andre blomstersøgende insekter,
det samme gælder til dels de ret nyskabte
lysninger i den østlige del (1, 3, 4 mfl.). Kun
ret få og almindelige arter af sommerfugle blev
dog iagttaget ved besøget, herunder alm. blåfugl
(6), citronsommerfugl (3, 6), hvidvingemåler
(6), skov-randøje, stor kålsommerfugl og
aurora (10). I området er desuden kendt grøn
busksommerfugl (appendiks 1), som er sjælden
og lokal på Sjælland. Af vedtilknyttede arter
blev der i et fugtigt parti med mange døde
birkestammer (9) fundet to svirrefluer, gul
og sort vedsvirreflue, der af Torp (1994) er
udpeget som indikatorer for naturskove af en
hvis værdi. Begge er ualmindelige i Danmark. I
samme område blev den smukke forskelligfarvet
guldbille set. Arten er almindelig i Danmark
hvor den er tilknyttet forskellige arter af
læbeblomstrede. Endelig blev den smukke, men
almindelige stigebuk set (13). Artens larve er
tilknyttet dødt ved, gerne af birk.

Krybdyr & padder
Af padder og krybdyr blev der kun set
spidssnudet frø (5, 6, 7 (her med yngel)), men
især den nordvestlige del har et glimrende
paddepotentiale og kan potentielt huse mere
krævende arter. Tilsvarende er der et stort
potentiale for hugorm, sno og andre krybdyr
omkring den store tørvegrav ved (1). Også de
lysåbne græssede partier med overdrevkarakter
(6, 14) kan potentielt huse krybdyr knyttet til
tørre biotoper. Fra 1982 ligger der angivelser
af en række krybdyr og padder, bl.a. klokkefrø
Den smukke
men vidt udbredte stigebuk
blev set i Verup
Mose
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Figur 4.
Sandlyng
Mose. Numre
refererer til
underlokaliteter beskrevet
nærmere i
den generelle
lokalitetsbeskrivelse eller fundsteder
nævnt under de
enkelte organismegrupper.

4
3

1

3

fra området (appendiks 2). Disse angivelser må
generelt anses som tvivlsomme.

Sandlyng Mose
Generelt
Området (Fig. 4) omfatter flere store vandfyldte
tørvegrave mod syd, til dels omgivet af
birkebevoksninger med åben hedeagtig
bundvegetation. Desuden partier med el, birk
og pil på frodig, våd bund samt små arealer
med skovengs-karakter. I øvrigt birkedomineret
skov, delvist med gamle overstandere af fyr og
gran på fattig bund, mange steder med rester
af højmose- eller skovmosevegetation (meget
ulvefod, stor hvidmos, stedvist tørvemosser)(4).
I den sydvestlige del findes et område med
mere næringsrig fugtig til våd bund med næsten
uigennemtrængelig vegetation af pil, birk
mv. (3). I den sydøstlige del flere store faldne
stammer af fyr og gran (2). I øvrigt findes en del
dødt ved af birk og pil, men generelt af ret små
dimensioner.
Vedboende svampe
Udover almindelige arter tilknyttet dødt ved
af birk og pil nævnt under Storelyng blev der
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samlet en række barksvampe på dødt nåletræ;
almindelig kalkskind, pigget vathinde, Phlebiella
pseudotsugae og Tubulicrinis subulatus (2). Alle
er almindelige i Danmark. De gamle graner og
fyrrestammer i området antages dog potentielt
at kunne huse mere interessante arter. Bortset
herfra må områdets værdi for vedboende arter
antages at være begrænset.
Insekter
Området omkring tørvegravene (1) huser en
række almindelige guldsmede, målere og ugler
knyttet til fugtige skovtyper og vandhuller,
herunder leopardmåler og blå libel. I 1998 er
der tillige set citronsommerfufgl og brunlig
perlemorsommerfugl i området (appendiks 1).
Mangelen på lysåbne områder gør at området
ikke i øjeblikket har stor værdi for insekter.
Krybdyr & padder
Ved besøget blev der set flere individer af butog spidssnudet frø spredt i hele området, samt
talrige netop færdigudviklede skrubtudser (1).
Af krybdyr blev sno set (1). Der er i 1982
angivet en lang række arter af padder og krybdyr
fra området: Snog, stålorm, hugorm, alm. og
mark-firben, strandtudse, skrubtudse, grønbroget
tudse, but- og spidssnudet frø, grøn frø samt

Figur 5. Garbølle. Numre
refererer til
underlokaliteter beskrevet
nærmere i
den generelle
lokalitetsbeskrivelse eller fundsteder
nævnt under de
enkelte organismegrupper.

2

3
4

lille- og stor vandsalamander (Appendiks 2).
Flere af disse angivelser må betragtes som
særdeles tvivlsomme, selv om arealet uden
tvivl har værdi for padder. For krybdyrenes
vedkommende antages det at firben og hugorm
næppe forekommer eller at de har særdeles
små bestande på grund af mangel af lysåbne
levesteder.
Pattedyr
To eksemplarer af den rødlistede skovmår blev
iagttaget på ganske nært hold (afstand ca. 3.
meter) mens jeg spiste frokost (3). De to dyr
kom løbende ad en skovvej med nogle sekunders
mellemrum, hvorefter de forsvandt i den tætte
underskov vest for vejen. Det første dyr stoppede
op et øjeblik, hvorved den lyst okkergule halsplet
kunne iagttages meget tydeligt.

Garbølle (besøgt 13/6 og 21/6)

1

Vedboende svampe
Udover almindelige arter knyttet til dødt ved af
birk (se Storelyng) blev der ikke set spændende
arter. Det døde ved i området er overvejende
af ret ny dato og af små dimensioner, og det er
usandsynligt at der findes et væsentligt indslag
af sjældne arter i området. På en gammel vej
med mur-opfyld blev den jordboende art pokalfoldhat set i stor mængde.
Insekter
Området blev i hovedsagen besøgt i aftentimerne
(sammen med lodsejer) hvorfor der blev set
ret få dagflyvene insekter. Af sommerfugle
Spidssnudet
frø forekommer talrigt i
undersøgelsesområdet, bl.a. i
Garbølle.

Generelt:
Området (Fig. 5) består af en mosaik af
høslet-enge (til dels tørre), store vandfyldte
tørvegrave, lidt rørskov, birkedomineret skov
på tørvebund, pilekrat, granplantager (til dels i
forfald), tilgroede enge med tjørn og andre buske
mv. Området er generelt mere vandrigt end
de øvrige besøgte områder. Især i de uplejede
granplantager er der en betydelig tilgang af dødt
ved
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Garbølle er
præget af en
mosaik af åbne
arealer, løvskov, vandfyldte
tørvegrave
og granplantninger. De
åbne sletter
der drives ved
høslet bidrager
i høj grad
til områdets
naturværdi.

blev okkergul randøje set (4). Med sin mosaikkarakter med flere høsletenge og vandhuller
vurderes området at huse en rig insektfauna
hvad angår vandlevende arter, sommerfugle og
andre blomstersøgende grupper. Det regnes som
sandsynligt at mere grundige undersøgelser ville
kunne påvise sjældne og eventuelt truede arter
tilknyttet skovenge og -moser. For vedboende
arter må potentialet derimod betragtes som
begrænset.
Krybdyr & padder
De mange vandfyldte tørvegrave byder på
glimrende yngleforhold for padder. Ved
besøgene blev spidssnudet frø set mange steder.
Arten må anses for almindelig i området.
Af krybdyr blev snog set svømmende i den
store sydlige tørvegrav (1). Området byder på
fremragende levevilkår for arten der uden tvivl
er talrig. Fra 1982 foreligger der oplysninger
om fund af en række krybdyr og padder, bl.a.
løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse og
strandtudse samt hugorm (Appendiks 2). Flere af
disse angivelser må ifølge Peter Leth (pers kom.)
anses for særdeles tvivlsomme. Hugorm er dog
set af flere lokale lodsejere indenfor de seneste
år i tilknytning til tørre partier nær høslet-enge
og lyse skovkanter på begge sider af Sandlyng
Å (2 & 3). Der er formodentlig tale om små og
sårbare populationer der vidner om en fortid
med flere lysåbne og næringsfattige levesteder.
De nuværende høslet-enge og lyse skovbryn
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vurderes dog stadig at tilbyde acceptable
levevilkår for arten.
Pattedyr
Området er kendt for at huse nogle af Åmosens
tætteste rådyrbestande og der blev set adskillige
rådyr ved besøget. Desuden blev hare set. Mår
forekommer ifølge flere lodsejere i området men
det vides ikke med sikkerhed om der er tale om
hus- eller skovmår. Med påvisningen af skovmår
i Sandlyng Mose er det sandsynligt at der
kan være tale om skovmår, selv om Garbølleområdet dog er noget mere befærdet. Også ilder
forekommer i området ifølge lokale lodsejere.

Åmose Å og Sandlyng Å samt engflader
mv. uden for ”Lyngerne” (besøgt 14/6,
19/6 og 21-22/6)
Generelt:
Området (Fig. 6) omfatter overvejende åbne og
næringsrige arealer (højstaudesamfund, mere
eller mindre kulturpåvirkede høsletenge og
græsningsfolde, på høj bund agre). Desuden
indgår flere plantninger med nåletræer og
stedvist selvgroet krat-skov domineret af pil og
birk. Områderne er store og kun stikprøvevist
besøgt. Ved Maglelyng (1) findes en mosaik
af eutrof birke-domineret skov med hassel
og bøg, gamle pilekrat med en del dødt

1
2
4

5

3

Figur 6.
Besøgte lokaliteter udenfor
“lyngerne”
Numre refererer til
underlokaliteter beskrevet
nærmere i
den generelle
lokalitetsbeskrivelse eller fundsteder
nævnt under de
enkelte organismegrupper.

ved, nåleplantninger og tilgroede enge med
hyld, benved mv, med meget brændenælde i
bunden omgivet af høslet- og græssede enge.
I Kongemosen (2) findes højstaudesamfund
med en del stor nælde, stedvist mere
lavtvoksende vegetation (engplanter) samt en
stor nyskabt lavvandet sø og længere mod øst
flere sumpede partier. Vest herfor findes agre

i omdrift og længst mod øst kultur-enge med
høslet. Syd for Tømmerupgård (4) findes mest
højstaudesamfund og granplantninger uden
større biologisk værdi, langs åen (5) indgår
stedvist pilekrat.
Både Åmose og Sandlyng Å løber i hele
undersøgelsesområdet i en dyb gravet grøft.
Vanstanden var på besøgstidspunktet mindre
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Højstaudesamfund
uden større
zoologiske
værdier i den
vestlige del af
undersøgelsesområdet
syd for Tømmerupgård.

end en meter på de besigtigede punkter. Åmose
Å blev besøgt i den vestlige del (5) og nord for
Kongemosen (3) hvor en længere strækning
blev gennemtravet. Sandlyng Å blev besøgt
nær Maglelyng (1) samt i Garbøl-området (se
ovenfor).
Vedboende svampe
I birke og piledomineret krat-skov ved
Maglelyng (1) blev der på dødt ved af pil
set teglfarvet labyrintsvamp, foranderlig
stilkporesvamp og ege-tandsvamp, Området
vurderes ikke at have større værdi for vedboende
arter.
Insekter
De store og overvejende højtvoksende eller
stærkt kulturpåvirkede enge byder på levevilkår
for en lang række almindelige insekter. Desuden

Den smukke
rødlistede skovbjørn blev set
øst for Maglelyng (ved 1
på Fig. 6) i
tiljnytning til et
mindre område
med løvskov og
nåleplantage
omgivet af
græsland.
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findes der i mindre grad levesteder for arter
tilknyttet ferskvand samt løv- og nåletræer.
Ved Maglelyng (1) blev skov-randøje, stor
kålsommerfugl og skovbjørn set. Sidstnævnte
er en ret sjælden art tilknyttet skovenge hvor
larven bl.a. kan leve på vejbred. Den er listet
som sårbar (kategori V) i rødliste 1997( Stoltze
& Pihl 1998), hvor tilgroning og tilplantning er
nævnt som trusler. Nord for Kongemosen (3)
blev okkergul randøje, nældens takvinge og stor
bredpande set, mens der i selve kongemosen
blev set flere arter af vandnymfer (Lestes sp og
Coenagrion sp). I den vestlige del af åmosen
blev der set dagpåfugleøje, alm. blåfugl (4),
nældens takvinge (4 & 5) og ved Åmose Å (5)
blå libel, en grøn vandnymfe (Lestes sp.) samt
en del blåbåndet pragtvandnymfe. Sidstnævnte
er tilknyttet rimeligt rene vandløb og er følsom
over for eutrofiering. Den blev anset som
opmærksomhedskrævende i gulliste 1997
(Stoltze 1998) men anses ikke for truet ifølge
den seneste opdatering af rødlisten (Rasmussen
2004)
Krybdyr & padder
Enkelte steder i engene findes mindre vandhuller
der formodentlig byder på egnede ynglevilkår
for padder. Det vurderes dog ikke sandsynligt
at der findes sjældnere arter i området. Af
tidsmæssige og adgangsmæssige årsager blev
kun den nyskabte sø ved Kongemosen (2)
undersøgt. Her fandtes yngel af både skrubtudse
og brune frøer. Også i det nedre løb af Åmose
Å (5) blev der set yngel af brune frøer. Ved

Maglelyng (2) blev spidssnudet frø set. Bortset
fra Snog og lokalt stålorm byder området kun på
få egnede levesteder for krybdyr. Snog er fundet
øst for Tømmerupgård i 1998 (Appendiks 2)
Pattedyr
Omkring Kongemosen blev adskillige rådyr
set også i de mere fugtige dele omkring
det oversvømmede areal. I 1994/95 blev
ekskrementer af odder fundet i den nedre del af
Åmose-systemet udenfor undersøgelsesområdet
(Madsen 1996): Fundene medførte at odderen
blev meldt som genfundet på Sjælland (Leth
& Byrnak 1996). Siden er det desværre ikke
blevet til genfund fra området, som dog ikke er
blevet systematisk overvåget/undersøgt siden
1996 (Eilif Byrnak pers. kom.). I 2006 har
Danmarks naturfredningsforening iværksat et
projekt om Odderen i Vestsjælland. Projektet
er endnu ikke afsluttet og der foreligger endnu
ikke tilgængelige oplysninger om forekomst
af odder indenfor undersøgelsesområdet.
Det må overordnet vurderes som yderst
tvivlsomt at odderen i dag findes stabilt i
undersøgelsesområdet.

Vurdering af nuværende
zoologiske og mykologiske
værdier samt konsekvensvurdering af vandstandshævning og øget åbenholdelse

Gennemgang af naturtyper
Overordnet set må undersøgelsesområdet
betegnes som et område med betydelige men på
ingen måde exceptionelle værdier for svampe
og dyr. Der findes flere rødlistede arter samt
arter beskyttet efter EF-habitatdirektivet (Tabel
1). Som det fremgår, er disse arter tilknyttet
flere forskellige naturtyper. Set i et regionalt (og
nationalt) perspektiv er det resterne af højmosevegetation der er mest værdifulde, idet denne
naturtype er meget sjælden på Sjælland. De
øvrige listede arter forekommer vidt udbredt i
regionen i tilknytning til almindelige naturtyper.
I forhold til den geografiske inddeling af
området forekommer de største værdier i
tilknytning til ”lyngerne” hvor især Ulkestrup
Lyng må fremhæves for sin forekomst af flere
rødlistede arter. Omvendt fremtræder Storelyng
umiddelbart som den lokalitet der er mest
negativt påvirket af vandstandssænkninger.
Højmoserester (Natura 2000 naturtype 7110,
20, 40 & 50)
Der vides kun lidt om de zoologiske værdier
tilknyttet de endnu eksisterende højmoserester
i Åmosen, bl.a. fordi adgang til de mest
værdifulde områder blev frabedt i forbindelse
med nærværende undersøgelse. Det må dog
antages at der findes flere rødlistede arter
end den tidligere rapporterede bølleblåfugl i
tilknytning til naturtypen. Arten er dog god til
at illustrere situationen for højmose-tilknyttede
arter i regionen. Bortset fra en isoleret bestand
i Kirkemose i Bramsnæs kommune skal man
således til Holmegårds Mose eller Nordsjælland
Lysning i
Ulkestrup
Lyng (Figur 2,
5) med delvis
gendannet højmosevegetation med rundbladet soldug i
mængde samt
kongebregne.
Citronsommerfugl og brunlig
perlemorsommerfugl
forekom talrigt
i området.
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Tabel 1: Rød- og gullistede dyr og svampe samt habitatarter fundet eller angivet i undersøgelsesområdet
Gruppe

Art

Vedboende Hængerør
svampe
Bølleblåfugl

Insekter

Padder

Pattedyr

Status
Rødliste/
gulliste
1997*
X

Den
Danske
Rødliste**

V

NT

V

VU

HabitatStatus i
direktivet Åmosen

Vigtigste
habitattype i
Åmosen

Denne
undersøgelse

Ulkestrup Lyng

Løvskov

Vestsjællands
Amt 1990
Vestsjællands
Amt 1990
Denne
undersøgelse

Ulkestrup Lyng

Højmose

Ulkestrup Lyng

Skovenge

Engperlemorsommerfugl
Skovbjørn

V

Butsnudet frø

X

LC

Bilag V

Denne
undersøgelse

Ulkestrup Lyng
(formodentlig
vidt udbredt)

Spidssnudet frø

X

LC

Bilag IV

Denne
undersøgelse

Vidt udbredt i
området

Grøn frø

X

LC

Bilag V

Garbølle,
Sandlyng Mose

Stor
X
vandsalamander

LC

Bilag II &
IV

Vestsjællands
Amt 1982
(usikre
angivelser)
Vestsjællands
Amt 1982
(usikre
angivelser)

Odder

V

Bilag II &
IV

Byrnak 2006
(usikker)

Skovmår

R

Bilag V

Hare

X

Denne
undersøgelse
Denne
undersøgelse

Sydflagermus

Bilag IV

Baagøe
(2001)

Dværgflagermus

Bilag IV

Baagøe
(2001)

Ø. for Maglelyng Skovenge
Vandhuller med
omgivende
enge, løvskove
mv.
Vandhuller med
omgivende
enge, løvskove
mv.
Vandhuller

Garbølle,
Sandlyng Mose

Vandhuller med
omgivende
enge, løvskove
mv.

Udenfor
undersøgelsesområdet ved
Åmose Å.
Sandlyng Mose

Vandløb

Løvskov

Garbølle
(formodentlig
vidt udbredt)

Skovenge,
agerland mv.

Formodentlig
vidt udbredt
(den
almindeligste
flagermus i
Danmark!)
Formodentlig
vidt udbredt
(en almindelig
flagermus i
Danmark!)

Ukendt (jager
i mange
habitattyper)

Ukendt
(jager langs
skovkanter
mv., hviler i
hule træer og
bygninger)

Vandflagermus

V

Bilag IV

Baagøe
(2001)

Ukendt (kan
være uden for
undersøgelsesområdet)

Ukendt (jager
især over
ferskvand,
hviler i hule
træer, under
broer mv)

Brunflagermus

V

Bilag IV

Baagøe
(2001)

Ukendt (kan
være uden for
undersøgelsesområdet)

Ukendt (hviler
og yngler i hule
træer)

*Stoltze & Pihl (1998), Stoltze (1998); ** http://redlist.dmu.dk
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Findested

for at finde bestande af bølleblåfugl. Også
hugorm, som er meget fåtallig i regionen, må
antages at have flere levedygtige bestande i
tilknytning til rester af højmosenatur i Åmosen.
En vandstandshævning vil være meget
gavnlig for de endnu eksisterende rester
af højmosevegetation og er de fleste
steder en forudsætning for genskabelse
af højmosevegetation i forbindelse med
skovrydning. Det vådeste scenario 4 vil være
mest velegnet i den henseende da det sikrer
en vådere tilstand i ”lyngerne” (Storelyng,
Ulkestrup Lyng, østlige del af Verup Mose og
Sandlyng Mose). Scenario 1 og 3 vurderes dog
også at have en særdeles positiv effekt, mens
Scenario 2 vurderes som utilstrækkeligt til at
have en væsentlig gavnlig effekt på naturtypen.
Løvskove (Natura 2000 naturtype 91D0 +
ikke klassificerede typer)
De birke-dominerede skove i og omkring
”lyngerne” har nogen betydning i et regionalt
perspektiv og må overvejende betragtes
som selvgroede naturskove. Selv om de
fremtræder uplejede og med en del dødt ved
er de dog unge og generelt ensaldrende og
uden exceptionelle zoologiske og mykologiske
værdier. Forekomsten af skovmår viser dog at
skovene i kraft af deres størrelse og uplejethed
tilbyder levesteder for mere krævende arter.
Det kan ikke afvises at der også findes mindre
skovlevende pattedyr med specielle habitatkrav.

Tilsvarende viser forekomsten af gul og sort
vedsvirreflue og flere ualmindelige vedboende
svampe at der flere steder findes værdifulde
levesteder for vedboende arter. Det er især de
mere næringsrige og fugtige bevoksninger der
skønnes at have værdi. Disse bevoksninger
findes især på kanten af ”lyngerne” og i områder
med eng-signatur på kort fra 1895 og falder
generelt udenfor natura 2000 naturtype 91D0
(skovbevoksede tørvemoser). Flere steder findes
indslag af tjørn, vild æble, slåen og andre buske
der tyder på en tidligere græsningshistorie. Der
er formodentlig i nogle tilfælde tale om tilgroede
enge mens andre bevoksninger er vokset op
i områder hvor underliggende gytje er blevet
eksponeret som følge af tørvegravning. Udover
løvskove findes der flere steder rene plantninger
med nåletræer samt indblanding af skovfyr
og rødgran som enkelt-træer i løvskovene.
De rene nåleplantninger vurderes generelt at
have ringe værdi for svampe og dyr, mens de
gamle nåletræer der findes som indblanding i
løvskovene huser flere ualmindelige svampearter tilknyttet dødt ved.
En vandstandshævning vil være gavnlig for
naturindholdet i områdets løvskove, dels ved at
skabe mere dødt ved og mere lysåbne forhold,
dels ved at skabe fugtigere bundforhold som
gavner en del vedboende insekter og svampe.
Scenario 1 og 3 vurderes som optimalt idet
scenario 4 truer med helt at oversvømme flere
skovområder især i Verup Mose. Omvendt
Våd, næringsrig birkeskov
med urørt
karakter og
meget dødt
ved i Verup
Mose(Figur
3, 9) Området har et
betydeligt
potentiale for
vedlevende
organismer.
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er scenario 2 ikke vådt nok til for alvor at
have en gavnlig effekt. Rydning af skov i
begrænset omfang med henblik på at genskabe
højmosevegetation vil ikke true væsentlige
naturværdier. Det kan anbefales at udlægge de
mere næringsrige skovbevoksninger i kanten af
”lyngerne” til urørt skov idet der her med tiden
kan opstå meget værdifulde miljøer for pattedyr,
vedboende svampe og insekter. Sådanne
skovbræmmer kan samtidigt fungere som et
filter der i nogen udstrækning kan beskytte
højmoseresterne mod kvælstofnedfald.
Skovenge (Natura 2000 naturtype 6330, 6410
og lignende i skov-lysninger mv.)
Skovenge er blandt de vigtigste levesteder
for mange insekter, ikke mindst sommerfugle
der sætter pris på kombinationen af læ, lys og
blomster (jf. Stoltze 1996). Naturtypen er gået
stærkt tilbage i Danmark, hvilket er medvirkende
til at næsten halvdelen af Danmarks
dagsommerfugle er i tilbagegang eller ligefrem
uddøde i Danmark (Stoltze 2005). En grundigere
undersøgelse af zoologiske værdier tilknyttet
områdets skovenge er i den henseende meget
ønskelig.
De eksisterende skovenge bør ikke overses i en
forvaltningsplan for Åmose-området. Navnlig
er det vigtigt at sikre en forsat eller genoptaget
drift med høslet uden gødskning. Eftergræsning
eller permanent græsning kan overvejes som
supplement. I det vådeste scenario 4 vil nogle
Blomsterrig skoveng
med høslet i
Ulkestrup Lyng
(Figur 2, 3).
Her fandtes en
række sommerfugle, bl.a.
stor bredpande
og brunlig
perlemorsommerfugl.
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af de nuværende skovenge blive så fugtige
at det kan have negative konsekvenser for
naturindholdet. Derfor må vandstandsscenario
1, 2 eller 3 betegnes som mest fordelagtige for
naturtypen. Rydning af skov til skovenge er værd
at overveje i visse områder, men det vil være
endnu mere værdifuldt at genoptage driften på
skovnære arealer der nu er stærkt tilgroede med
højstauder.
Rigkær, enge og højstaudesamfund
(Natura 2000 naturtype 6410, 7230 + ikke
klassificerede typer uden tilknytning til skov)
Kultur-enge og højstaudesamfund dominerer
store dele af lavbundarealerne i Højmosen,
mens rigkær kun findes meget lokalt hvor
tørvegravning har eksponeret kalkholdig gytje.
De helt åbne naturtyper blev kun undersøgt
sporadisk i forbindelse med nærværende
undersøgelse idet fokus primært var på skov- og
kratbevoksede naturtyper samt højmoserester.
Det vurderes dog at der ikke at der findes
væsentlige zoologiske eller mykologiske
værdier i tilknytning til naturtyperne indenfor
undersøgelsesområdet.
En vandstandshævning som i scenario 3
og 4 vil betyde at en del nuværende arealer
med eng- eller højstaude-vegetation vil blive
oversvømmede, mens andre områder vil
blive mere fugtige. Da der kun findes meget
begrænsede zoologiske værdier i tilknytning
til disse naturtyper er de negative effekter af

Uforstyrret vandfyldt
tørvegrav i
den østlige
del af Verup
Mose(Figur 3,
5). Her blevset flere arter
af guldsmede
samt spidssnudet frø.

en sådan vandstandshævning begrænsede,
mens de positive effekter er betydelige, ikke
mindst i relation til en permanent etablering
af odder i området (se nedenfor). Også for
flagermus vil større vandflader være gavnlige
(Hans Baagøe pers. komm.). I de områder der
fugtiggøres men ikke oversvømmes permanent
kan vandstandshævningen medføre en stærk
tilgroning med tagrør. En vandstandshævning
bør derfor kombineres med en strategi for
åbenholdelse ved afgræsning og høslet der sikrer
et mere varieret udbud af levesteder.
Vandhuller (Natura 2000 naturtype 3160 +
ikke klassificerede typer)
Områdets mange vandhuller har betydelig værdi
for padder, snog og forskellige vandlevende
insekter. Både snog, skrubtudse og brune frøer
har således meget store bestande. Det vides ikke
med sikkerhed om der findes truede dyrearter
i tilknytning til vandhullerne men det må
anses for tvivlsomt om dette er tilfældet. Det
skyldes at de fleste af områdets vandhuller er
forholdsvis unge tørvegrave eller ”vanillekranse”
gravet med jagtformål for øje og med ret ringe
kvalitet for padder og vandinsekter (stejle
bredder, næringsberigelse fra udsatte ænder, lille
forekomst af makrofytter).
En betydelig vandstandshævning som i scenario
3 & 4 vil betyde en kraftig forøgelse i antallet
af vandhuller indenfor undersøgelsesområdet,
mens allerede eksisterende vandhuller vil blive

større og dybere. Dette vil alt andet lige være til
stor gavn for arter tilknyttet vandhuller. Scenario
1 & 2 vil derimod ikke medføre at det samlede
vandhulsareal øges væsentligt. Enkelte steder,
især i Verup Mose vil en vandstandshævning
efter scenario 3 og 4 medføre at eksisterende
små-vandhuller smelter sammen til større søer,
hvilket kan have betydning for eksisterende
paddepopulationer. Da der samtidigt skabes
nye små vandhuller i de samme områder
skønnes det dog at den positive effekt klart vil
overgå eventuelle lokale negative effekter. Nye
vandhuller udenfor de eksisterende skove vil
være særligt værdifulde især hvis der sikres en
åbenholdelse meget gerne ved græsning.

Vandløb (Udenfor natura 2000
klassifikationen)
Områdets vandløb er alle kanallagte med
en mere eller mindre v-formet profil.
Bredvegetationen er generelt dårlig udviklet
men i de nedre dele findes en del flydeplanter.
I dele af Sandlyng Å og i andre mindre grøfter
findes tilsvarende en stedvist veludviklet
kantvegetation med tagrør. Bredvegetationen
er generelt domineret af græsser og højstauder,
mens buske og træer kun findes pletvist. Bortset
fra en mulig forekomst af odder vurderes
vandløbene ikke at have væsentlige zoologiske
værdier for de behandlede grupper. Dog findes
der i den nedre del af Åmose Å blåbåndet
pragtvandnymfe som indikerer vandløb med
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Sandlyng Å øst
for Maglelyng
(Figur 6, 1)

en hvis kvalitet for vandinsekter. Sammesteds
fandtes paddeyngel.
Åmose Å og til dels Sandlyng Å vil blive
påvirket meget væsentligt i vandstandsscenario
3 og 4, mens scenario 2 og navnlig 1 ikke vil
have væsentlige effekter. Især i scenario 4 vil
Åmose Å over længere strækninger forvandles
til en strømkanal i et større kompleks af søer.
Et regulært å-forløb med klart definerede
brinker vil dog blive bevaret i større og

mindre øer, den største beliggende centralt
i undersøgelsesområdet. Vandløbsdybden
vil blive øget betydeligt opstrøms fra
reguleringspunkterne, mens en lav vanddybde
vil blive bevaret længere opstrøms ikke
mindst i Sandlyng Å. Den vandløbstilknyttede
habitatdiversitet vil af begge årsager blive
forøget ganske betydeligt hvilket uden tvivl vil
gavne den zoologiske diversitet.

Gennemgang af organismegrupper
Tøndersvamp
og birkeporesvamp er begge
meget almindelige i hele
undersøgelsesområdet på
dødt ved af
birk
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Vedboende svampe
Der forekommer et betydeligt antal vedboende
svampe i undersøgelsesområdet. Der er langt
overvejende tale om almindelige arter, selv
om det blev til et enkelt fund af den gullistede
art hængerør. Det vurderes ikke at området
på nuværende tidspunkt huser væsentlige
populationer af rødlistede svampearter, selv
om mere intensive undersøgelser formodentligt
ville påvise forekomst af rødlistede arter. Denne
vurdering bygger på det forhold at områdets
skove generelt er unge <100 år og at der kun
i begrænset omgang findes dødt ved med
diameter over 30 cm. Fremtidspotentialet uden
vandstandshævning og med uændret drift er
dog betydeligt, efterhånden som de selvgroede
naturskove vokser sig ældre, ikke mindst i
Ulkestrup Lyng, Verup Mose og Sandlyng Mose
der allerede ny indeholder en del ganske store
træer.

Vandstandshævning vil på kort sigt gavne
de vedboende svampe ved at skabe et stort
input af dødt ved i oversvømmede områder.
De langsigtede effekter vurderes også at være
positive idet selv de vådeste scenarier (3 & 4)
ikke indebærer at de nuværende skovbevoksede
områder med værdi for vedboende svampe
sættes under vand.
En øget åbenholdelse vil have en negativ
effekt i det omfang der foretages egentlige
skovrydninger. Dette gælder især på den lidt
rigere bund hvor der findes træer med anseelige
dimensioner. En begrænset rydning af skov
med henblik på at genskabe højmose-natur er
dog helt uproblematisk. På længere sigt vil en
kombination af vandstandshævning og urørthed
i udvalgte skovbevoksede områder kunne skabe
et meget værdifuldt miljø for svampe tilknyttet
dødt ved i sumpskove.
Insekter
Undersøgelsesområdet har en varieret
insektfauna med mange arter karakteristiske
for fugtige skovtyper og vandhuller. Af større
betydning er dog en pletvis forekomst af arter
tilknyttet skovenge og højmoser, herunder flere
arter opført på den danske rødliste (bølle-blåfugl,
eng-perlemorssommerfuglk og skov-bjørn).
Kun sidstnævnte blev set i denne undersøgelse.
Endelig byder de ældste skovbevoksninger på
levevilkår for vedtilknyttede insekter, hvoraf
der blev set to arter (gul og sort vedsvirreflue)
som er udpeget som indikatorer for værdifulde
naturskove (Torp 1994). Ved uændret driftspraksis og uden vandstandshævning må det
antages at arter tilknyttet højmosevegetation
vil være yderst følsomme og risikerer at uddø
på grund af den meget ringe udstrækning af
egnede levesteder. Arter tilknyttet skovenge
er tilsvarende følsomme for ekstensivering
(ophør af høslet) eller intensivering af driften
(gødskning, omlægning).
En vandtandhævning vil næsten overalt være
til gavn for insektfaunaen, men man bør være
meget opmærksom på at de værdifulde skovenge
der findes i flere områder ikke bliver så våde
at en mekanisk åbenholdelse eller afgræsning
vanskeliggøres. I scenario 3 og 4 sættes en
del nuværende eng-områder under vand men
generelt er der tale om områder der ikke vurderes
at indeholde væsentlige insektmæssige værdier.
Vandstands-scenario 4 vurderes til gengæld at
kunne ændre nuværende værdifulde områder
med overdrevs- eller skovengs-vegetation på en
uhensigtsmæssig måde. Det gælder bl.a. områder
med relativt tørt græsland (især i Verup Mose
(6 & 14) i Garbøl-området (2 & 4) samt ved

En grøn
vandnymfe
(Lestes sp) i
fugtigt parti i
Verup Mose.
Lignende dyr
blev set i de
fleste besøgte
delområder.

Maglelyng hvor den rødlistede skovbjørn blev
set). Derfor må vandstands-scenario 3 anbefales
ud fra hensyn til insektfaunaen. Vandstandsscenario 2 vil også gavne naturindholdet, men
vurderes ikke at være optimalt i forhold til at
gavne arter tilknyttet højmosenatur .
Også en øget åbenholdelse kan blive til stor
gavn for insektfauanen, afhængigt af hvordan
åbenholdelsen opnås og prioriteres rumligt.
I de skov- og kratbevoksede områder vil
skabelse af permanente eller semipermanente
lysninger være meget værdifulde, på fattig
tørvebund i form af gendannede højmoseflader og på rigere bund som skovenge. Høslet
uden tilskudsgødskning vil være optimal på
skovengene og vil her kunne skabe/opretholde
levevilkår for truede arter især. Tilsvarende vil
et øget areal med højmosevegetation kunne
sikre truede arter, herunder bølle-blåfugl der
i dag findes i Åmosen. I det åbne land har de
nuværende højstaudesamfund en hvis værdi for
Brunlig
perlemorsommerfugl blev
set flere steder
på skovenge
i Ulkestrup
Lyng.
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insekter, men det er overvejende almindelige
arter der forekommer. Øget åbenholdelse ved
høslet eller græsning vil formodentlig have en
gunstig effekt også her men det er vigtigt at
kombinere græsning og høslet på en måde så
der forekommer et rigt udbud af foderplanter i
larvesæsonen. Det er endvidere meget vigtigt
at der ikke sker en gødskning eller udsåning
af kulturgræsser der mindsker udbuddet af
værdifulde foderplanter.
Krybdyr & padder
Undersøgelsesområdet huser mange levesteder
for krybdyr og padder og huser betydelige
bestande af brune frøer, skrubtudse og sno.
Desuden findes med sikkerhed skov-firben,
lille vandsalamander og hugorm. Sidstnævnte
art blev dog ikke set i forbindelse med det
nærværende projekt. Desuden er der mere usikre
angivelser af en hel række andre arter, hvoraf
nogle formodentlig forekommer i området.
Angivelserne af mark-firben, klokkefrø,
grønbroget tudse, strandtudse og til dels løgfrø
må dog betegnes som tvivlsomme. En stor
del af områdets vandhuller er tørvegrave eller
forholdsvis nygravede ”vanillekranse” som ikke
er optimale padde-lokaliteter på grund af stejle
bredder og ringe makrofyt-vegetation. Flere
steder foregår der desuden fordring og udsætning
af ænder der æder yngel og vandplanter og
forårsager en næringsberigelse som er meget
skadelige for padderne (Graff & Bringsøe
1995). Der findes dog flere steder lavvandede
vandhuller af mere naturlig karakter som indgår
i en mosaik med græsningsarealer og åben skov.
Mislykket
nåleplantning
i Storelyng
(Figur 1, 6)
med hedeagtig
vegetation.
Området har
et fint krybdyrpotentiale og
med forekomst
af skovfirben.
Uden pleje vil
området gro
til i løbet af en
årrække hvorved de lysåbne
kvaliteteter vil
gå tabt.
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Netop sådanne områder er særdeles gode for
padder.
En vandstandshævning vil være til gavn for
både padder og krybdyr i de fleste delområder
. De store oversvømmede eng-arealer der
skabes langs Åmose Å i scenario 3 og 4 vil
ikke være optimale for padder på grund af deres
størrelse og en formodet rigdom på fisk der
kan konkurrere med og fortære paddeyngel.
Vandstandshævningen vil dog samtidigt skabe
en mængde nye mindre vandhuller i mosaik med
nuværende skov og mosaik-prægede landskaber
længere væk fra Åmose Å. I flere områder,
navnlig Garbølle er der dog allerede nu så mange
vandhuller i forhold til arealet med tør bund at en
vandstandshævning ikke skønnes at have nogen
særlig betydning.
For krybdyrfaunaen vil effekten af øget
åbenholdelse overgå effekten af en
vandstandshævning. Begge tiltag vil dog være
nødvendige for at genskabe højmosenatur som
formodentlig har været og stadig er af betydning
for firben og hugorm (se nedenfor).
Hugorm
Selv om hugorm ikke blev set i forbindelse
med nærværende undersøgelse vurderes det
ar arten endnu findes flere steder indenfor
undersøgelsesområdet. Der er næppe tvivl om
hugormen historisk set har været tilknyttet de
tørrere højmosepartier, selv om det kan antages
at også høslet-enge og tilgrænsende overdrev og
lyse skove har huset arten. Angivelser af hugorm
fra de senere år stammer især fra ”lyngerne”

Del af “vanillekrans” i
Storelyng med
yppig vegetation af trådalger. Mange
vandhuller i
Åmosen er af
tilsvarende, ret
ringe kvalitet
for padder

(Ulkestrup Lyng, Verup Mose og Sandlyng
Mose) men også fra tør græsdomineret bund
i Garbølle En vandstandshævning vil gavne
hugormen hvis den følges op af målrettede
tiltag der sigter mod at genskabe højmosenatur.
Øget åbenholdelse bør gå hånd i hånd med en
sikring af småbiotoper med mere højtvoksende
vegetation gerne som en mosaik af åbne og
skovklædte biotoper. Det må frygtes at arten helt
kan forsvinde fra området hvis der ikke gøres en
indsats for at sikre lysåben, næringsfattig natur.
Stor vandsalamander
Der findes ingen sikre oplysninger om at stor
vandsalamander reelt findes i området. De nyeste
angivelser af arten som jeg har fundet frem til er
fra 1992 og betegnes af Vestsjælland Amt som
tvivlsomme. Udenlandske undersøgelser har vist
at stor vandsalamander har størst ynglesucces
i relativt lysåbne damme med et areal på
500-750 m2 og en betydelig forekomst af
makrofytter gerne med flydeblade (Oldham mfl.
2000; Sztatecsny mfl. 2004). De mest hyppige
vandhulstyper i Åmosen, dvs. gamle tørvegrave
og nygravede vanillekranse var generelt meget
fattige på makrofytter, ikke mindst arter med
flydeblade. De vurderes derfor ikke at være
velegnede for arten Det er dog sandsynligt at
arten findes indenfor undersøgelsesområdet fx i
små vandhuller på kanten mellem det omgivende
morænelandskab og den gamle moseflade. Det er
vanskeligt at vurdere om en vandstandshævning
vil gavne arten da det ikke vides hvor den

eventuelt findes i området. I de fleste områder
vil der dog i scenario 3 og 4 skabes flere små
vandhuller der ud fra en overfladisk betragtning
kan betegnes som velegnede for arten.
Pattedyr
Undersøgelsesområdet huser utvivlsomt en
ganske rig pattedyr-fauna, men få detaljer er
tilgængelige i øjeblikket. Med den snarlige
publicering af Dansk Pattedyratlas der forventes
i år (Hans Baagøe pers. komm.) vil der i nogen
grad blive rettet op på dette. Ved undersøgelserne
blev rådyr, hare, ræv og skovmår set. Af større
pattedyr forekommer kronhjort regelmæssigt i
området, mens kort hos Baagøe (2001) indikerer
at sydflagermus, dværgflagermus, vandflagermus
og brunflagermus forekommer i området (Tabel
1). Både kronhjort og skovmår er arter der stiller
krav om ganske store uforstyrrede områder
og deres forekomst indikerer at Åmosen i sin
nuværende tilstand har potentiale til også at huse
andre forstyrrelsesfølsomme pattedyr og fugle.
En vanstandshævning som beskrevet i scenario
3 og 4 vil medføre væsentligt ændrede vilkår
for pattedyrfaunaen , ikke mindst i rumlig
henseende. De store vandlader vil selvsagt
fortrænge landlevende arter, fx rådyr fra de åbne
områder langs Åmose Å. På den anden side vil
en højere vandstand gavne arter der sætter stort
pris på vand, ikke mindst odder (se nedenfor)
og flagermus, hvoraf flere arter gerne jager over
åbne vandflader især nær løvskov, løvtræer
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Åmose Å nær
vestgrænsen
for undersøgelsesområdet.Vanddybde
og vandkvalitet
vurderes her at
være acceptable men ikke
gunstige for
odder. Med en
vandstandshævning vil
kvaliteten som
levested hæves
betragteligt .
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eller buske (Baagøe 2001). For de skovlevende
arter, herunder den rødlistede skov-mår vil en
vandstandshævning næppe i sig selv have større
betydning da de større skovbevoksede områder
(inkl. Sandlyng Mose hvor arten blev set) ikke
oversvømmes i væsentligt omfang. Det må dog
forventes at der skabes flere halvåbne skovmoser
som vil give gode fødemuligheder og skjul for
rådyr mv.
Øget åbenholdelse vil næppe gavne
pattedyrfaunaen væsentligt og kan afhængigt af
hvilke tiltag der vælges have en negativ effekt.
En begrænset skovrydning for at genskabe
højmosevegetation og skovenge der drives med
høslet vil være gavnlig for de fleste arter mens
omfattende skovrydning næppe vil være positiv.
Øget husdyrgræsning over store arealer vil have
en begrænset negativ effekt på rådyr og måske
krondyr der generelt foretrækker arealer med
mere højtvoksende vegetation. Til gengæld vil
arter knyttet til åbent land, fx hare gavnes.
En vandstandshævning vil i øvrigt give gode
leve-muligheder for bæver og ikke mindst elg.
Disse arter vil selvsagt næppe indfinde sig med
mindre der satses målrettet på genudsætning.

Å og Bregninge Å/Saltbæk Vig (Leth & Byrnak
1996; Madsen &.Gaarmand 1996). Siden er det
desuden blevet til enkelte fund af formodeded
odder-ekskrementer ved selve Åmose Å (udenfor
undersøgelsesområdet) og ved SvinningeAudebo kanalen ved Lammefjorden (Byrnak
2006). Der er dog tvivl om troværdigheden
af flere af disse angivelser (DN 2006) og en
nuværende forekomst af odder i Vestsjælland og
Åmosen må betegnes som myteomspunden. I
bedste fald er der tale om en meget lille bestand
eller strejfende enkelt-dyr.
Udover jagt, trafikdrab og død i ruser er det
formodentlig den sidste store dræningsindsats
i Åmosen omkring 1960 der har haft betydning
for artens forsvinden eller meget stærke
decimering i området. Odderen har ikke særligt
specifikke habitatkrav, så længe der er føde nok
i form af fisk eller i nogen udstrækning frøer.
Den foretrækker dog vandløb med varierede
bundforhold, en hvis vanddybde, gerne over
1 meter, og med veludviklet kantvegetation
(Madsen & Prang 2001). I den henseende
vurderes den nuværende kanallagte Åmose Å
med velplejede sider at være af marginal kvalitet.

Odder
Vildtudbytte-statistikker viser at
undersøgelsesområdet op til omkring 1960
husede en betydelig odder-bestand som,
bedømt ud fra antallet af nedlagte dyr, kunne
måle sig med de bedste bestande i Jylland
(Skov- og Naturstyrelsen 1996). Omkring 1980
blev odderen anset som uddød på Sjælland,
men for 10 år siden blev arten sensationelt
rapporteret som genfundet i Nordvestsjælland
på baggrund af fund af ekskrementer i Halleby

En betydelig vandstandshævning vil uden
tvivl øge værdien af Åmose Å som potentielt
levested for odderen. Dels fordi vanddybden
øges i åen og dels fordi der skabes større søer i
tilknytning til åen, som kan forbedre odderens
jagtmuligheder og behov for uforstyrrethed
(Madsen & Prang 2001). I den henseende vil
scenario 1 være helt utilstrækkeligt til at bedre
forudsætningerne for etablering af odder, mens
scenario 2-4 alle vil have en væsentlig positiv
effekt. Scenario 3 vurderes at være marginalt

bedre end scenario 4 ved at bibeholde et lidt
længere å-forløb med egnede brinker hvor
odderen kan grave sit bo. Det skal understreges
at der uanset scenario formodentlig skal
iværksættes et genudsættelsesprojekt for at få
odderen til at yngle i området.
Øget åbenholdelse af omgivende skove,
højmose-rester og enge vil næppe have den store
betydning for etablering af odder, selvom enkelte
studier har fundet en sammenhæng mellem
omgivende naturtyper og odderforekomst
i vandløb (Robitaille & Lawrence 2002;
White m.fl. 2003). Med hensyn til selve
vandløbebredderne er der noget modstridende
data om betydningen af træ- og buskvegetation
for forekomsten af odder (Madsen 1996; Madsen
& Prang 2001). Derimod er der generel enighed
om at en veludviklet kantvegetation, fx rørskov
er vigtig for at arten kan bevæge sig uset mellem
bo og vand (Skov- og Naturstyrelsen 1996).
Det kan derfor anbefales at ekstensivere eller
ophøre plejen af tilbageværende bredder og
brinker langs Åmose og Sandlyng Å efter en
vandstandshævning..

Konklusioner
Det vurderes at en betydelig vandstandshævning
samt øget åbenholdelse vil være til gavn
for dyre- og svampelivet i de fleste dele af
undersøgelsesområdet. Ingen af de undersøgte
organismegrupper vil lide væsentlige tab
ved an vandstandshævning og de fleste vil
opleve væsentlige gavnlige effekter (Tabel

2). En vandstandshævning vil således være
til meget stor gavn for eksisterende højmoserester og for genopretning af højmosenatur
på fattig tørvebund i ”lyngerne”. I de øvrige
skovklædte områder vil en vandstandshævning
gavne eksisterende zoologiske og mykologiske
værdier tilknyttet dødt ved, dels ved at på
kort sigt at skabe et øget input af dødt ved,
dels ved at skabe mere fugtige og lysåbne
forhold der gavner varmekrævende men
udtørringsfølsomme arter. På skovengene vil en
meget kraftig vandstandshævning (scenario 4)
kunne medføre en uhensigtsmæssig forsumpning
der potentielt kan true eksisterende værdier.
For skovenegen er den vigtigste faktor dog
en fortsat eller genoptaget pleje ved høslet.
I ådalen udenfor ”lyngerne” og Garbølle vil
en vandstandshævning medføre at betydelige
arealer med eng- og højstaudevegetaion
oversvømmes. De eksisterende zoologiske og
mykologiske værdier er meget begrænsede i
disse områder, mens der ved en oversvømmelse
og fugtiggørelse kan skabes værdifulde
levesteder for bl.a. odder. I længere afstand fra
Åmose Å vil der skabes mange nye vandhuller
der, især hvis de indgår i græssede eller på anden
måde åbne områder kan få stor værdi for padder.
Ud fra en overordnet betragtning af mykologiske
og zoologiske værdier må vandstands-scenario
3 fremhæves som det der vil have de største
gavnlige effekter på områdets langsigtede
udvikling. Scenario 4 vurderes at kunne true
nuværende værdier tilknyttet tør lys-åben
natur uden at gavne andre værdier i væsentlig
grad sammenlignet med scenario 3. Omvendt
er scenario 1 og 2 begge utilstrækkelige hvis
der ønskes et væsentligt løft af de zoologiske

Tabel 2: Vurdering af effekten af vandstandsscenarier og strategier for åbenholdese for kvaliteten af
undersøgelsesområdet for forskellige organismegrupper. - negativ effekt, + positiv effekt, ++ markant positiv effekt. Effekten af skovrydning vil for flere grupper afhænge af omfang og rumlig fordeling af skov og åbent land efter rydning
Vandstandsscenario
Organismegruppe
Vedboende svampe
arter tilknyttet dødt ved
arter tilknyttet højmose-vegetation
Insekter
arter tilknyttet græsland
arter tilknyttet ferskvand
Padder
Sno
Krybdyr
Hugorm og firben
Skovlevende arter
Hjorte
Pattedyr
Flagermus
Odder

Åbenholdelse

1

2

3

4

Skovrydning

Høslet

Græsning

++
++
++
0
0
0
0
+
0
+
0
0

+
+
+
0
+
+
+
0
0
+
+
0

++
++
++
0
++
++
++
+
0
0
++
++

++
++
++
++
++
++
+
++
++

++
+
0
0
0
++
+/+/+/0

0
0
+
++
+
+
0
++
+
+
+
0

0
0
+
+
0
++
0
+
0
0
0
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og mykologiske værdier i området. Hvis
der udelukkende ønskes en styrkelse af
højmosenaturen vurderes scenario 1 dog at
være tilstrækkeligt, hvis der kan opnås en
afspærring af alle kanaler der på nuværende
tidspunkt dræner ”lyngerne”. Af de forskellige
strategier for åbenholdelse har græsning og
høslet varierende potentialer afhængigt af
organismegruppe. Det må derfor anbefales at
bruge en kombination af forskellige metoder,
gerne inspireret af historiske traditioner
i området. Decideret skovrydning bør
begrænses til områder hvor en gendannelse af
højmosevegetation er realistisk. Dog bør det
overvejes også at lysne i nogle af de øvrige
skovklædte områder, enten ved at danne
permanente eller semipermanente skovenge,
eller ved at indføre skovgræsning i områder.
Andre skovpartier kan med stor fordel udlægges
som urørt skov.
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Strøfund. Slet ikke fyldestgørende

Dagsommerfugle

Grøn
Grøn Busksommerfugl
Busksommerfugl -- 19990515
19990515

Grøn busksommerfugl - 19990515

Nældens
Nældens takvinge
takvinge -- 19900421
19900421
Skovrandøje
Skovrandøje -- 19900421
19900421
Nældesommerfugl
Nældesommerfugl -- 19900421
19900421
Dagpåfugleøje
Dagpåfugleøje -- 19900421
19900421

Citronsommerfugl
Citronsommerfugl -- 19900421
19900421

Grønåret
Grønåret kålsommerfugl
kålsommerfugl -- 19900421
19900421
Lille
Lille kålsommerfugl
kålsommerfugl -- 19900421
19900421

Engperlemorsommerfugl
Engperlemorsommerfugl -- 19900628
19900628

Brunlig
Brunlig perlemorsommerfugl
perlemorsommerfugl -- 19980624
19980624

Citronsommerfugl
Citronsommerfugl -- 19980624
19980624

Iris
Iris -- 19950726
19950726

Stor
Stor bredpande
bredpande -- 19900613
19900613

Brunlig
Brunlig perlemorsommerfugl
perlemorsommerfugl -- 19900613
19900613
Bølleblåfugl
Bølleblåfugl -- 19900613
19900613

Tidselsommerfugl
Tidselsommerfugl -- 19900613
19900613

Admiral
Admiral -- 19900613
19900613
Lille
Lille kålsommerfugl
kålsommerfugl -- 19900613
19900613

Appendiks 1: Fund af sommerfugle i undersøgelsesområdet registreret af Vestsjællands Amt. Kortet er venligst tillet til
rådighed af Peter Leth.
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Lille vandsalamander
vandsalamander -- 19820523
19820523
Lille
Stor vandsalamander
vandsalamander -- 19820523
19820523
Stor

Stålorm -- 19820523
19820523
Stålorm
Markfirben -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM
Markfirben

Skrubtudse -- 19820523
19820523
Skrubtudse
Butsnudet frø
frø -- 19820523
19820523
Butsnudet
Hugorm -- 19820523
19820523
Hugorm

Almindeligt firben
firben -- 19820523
19820523
Almindeligt

Grøn frø
frø -- 19820523
19820523
Grøn
Spidssnudet frø
frø -- 19820523
19820523
Spidssnudet
Grønbroget
Grønbroget tudse
tudse -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM

Strøfund. Slet ikke fyldestgørende. Bemærk at angivelser fra 1982 kan være fejl!

Padder og krybdyr

19820611
19820611
m
m -- 19820611
19820611

orm
orm -- 19820611
19820611 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
rø
rø -- 19820611
19820611 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!

Skrubtudse -- 19980909
19980909
Skrubtudse

Brun frø
frø -- 19980910
19980910
Brun

Snog -- 19820523
19820523
Snog
Strandtudse -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM
Strandtudse

Snog -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Snog

Strandtudse -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Strandtudse

Butsnudet frø
frø -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Butsnudet
Grønbroget tudse
tudse -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Grønbroget

Spidssnudet frø
frø -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Spidssnudet

Grøn frø
frø -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Grøn

Spidssnudet Frø
Frø -- 19980624
19980624
Spidssnudet

Snog -- 19980612
19980612
Snog

Snog
Snog -- 19980512
19980512

kefrø
kefrø -- 19820611
19820611 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
nbroget
nbroget tudse
tudse -- 19820611
19820611 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!

Snog -- 19980812
19980812
Snog

Brun frø
frø -- 19980713
19980713
Brun

Hugorm -- 19980713
19980713
Hugorm

Løgfrø -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Løgfrø
Stor vandsalamander
vandsalamander -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Stor
Hugorm -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Hugorm
Lille vandsalamander
vandsalamander -- 19820523
19820523 TVIVLSOM
TVIVLSOM ANGIVELSE!!
ANGIVELSE!!
Lille

Appendiks 2: Fund af padder og krybdyr i undersøgelsesområdet registreret af Vestsjællands Amt. Kortet er venligst
tillet til rådighed af Peter Leth.
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