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1 BAGGRUND 
I forbindelse med ønsket om at udvikle et areal i det nordlige Silkeborg, hvorfra bilag IV-arten grøn 
mosaikguldsmed er kendt, har Silkeborg Kommune bedt WSP opsummere, hvilke behov arten har, og 
hvordan der kan tages hensyn til arten, således bestanden i området ikke påvirkes ved udvikling af 
arealet. Der er på nuværende ikke konkrete planer for udviklingen af arealet, så der er gode 
muligheder for at indtænke hensyn til arten, både hvad angår beskyttelse af grøn mosaikguldsmed, 
men også til eventuelt at styrke bestanden. 

 

Det pågældende areal er beliggende mellem Silkeborgmotorvejen, Nordre Højmarksvej og Høje 
Kejlstrupvej, som vist på Figur 1. 

 

 
Figur 1 Det pågældende areal er vist med rød skravering. 

 

Notatet indeholder en række anbefalinger til at værne og støtte op om bestanden af grøn 
mosaikguldsmed i det pågældende vandhul. De er baseret på det tilgængelige vidensgrundlag om 
artens livscyklus og generelle formodninger udledt heraf. For flere af anbefalingerne er der således 
ikke håndgribelig evidens for nødvendigheden af det foreslåede, men en bestyrket formodning om en 
effekt. 
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2 GRØN MOSAIKGULDSMED 
Grøn mosaikguldsmed er en af vor største guldsmede og er en af de tre danske guldsmedearter, der 
er omfattet af bilag IV-beskyttelsen. Den er relativt almindeligt forekommende i Danmark, og 
forekommer i næsten alle landsdele. 

 

 
Figur 2 Foto af grøn mosaikguldsmed. 

Grøn mosaikguldsmed stiller nogle meget konkrete krav til ynglestedet, idet hunnen næsten altid 
lægger æg i vandplanten krebseklo. Dens ynglesteder er således havedamme, moser, vandhuller, 
grøfter og kanalsystemer med forekomst af krebseklo. Her lever larverne i vandet, blandt krebseklo, 
som rovdyr på akvatiske smådyr. Larven kræver også relativt rent vand. Udvikling fra larve til voksen 
tager mellem 2-3 år og afhænger blandt andet af fødetilgængelighed og temperatur. 

 

Krebseklo har en effektiv vegetativ formering ved udløbere og vil således med tiden total dominere 
vandfladen i et vandhul og fylde det op, så at sige. Imens at krebseklo skal være tilstede for at et 
vandhul udgør et egnet levested, så vil vandhullet også miste sin egnethed som ynglehabitat for grøn 
mosaikguldsmed, med tiden eftersom krebseklo opnår 100% dækning. Studier af europæiske 
bestande har vist at ved en dækning mellem 25-75% krebseklo er vandhullet et egnet ynglested. Når 
krebseklo bliver for dækkende, sker der blandt andet en fremskyndelse af opfyldning og tilgroning af 
vandhullet, hvilket forringer levevilkårene for Grøn mosaikguldsmed. I enkelte af landene syd for os 
praktiseres derfor opfiskning af krebseklo, når den bliver for dominerende i ynglevandhuller for grøn 
mosaikguldsmed (se Dragonflies af P. Corbet og S. Brooks, 2008). 
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Figur 3 Foto af krebseklo og krebseklo i blomst. 

 
Figur 4 Akvariefoto af grøn mosaikguldsmedlarve på krebseklo. 
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De voksne individer er meget flyvestærke og kan sprede sig over store afstande, og de stiller ikke 
store krav til deres omgivelser end fødetilgængelighed og mulighed for læ. Der skal gerne være nogle 
træer, buske eller andet høj vækst i nærheden af vandhullet, hvortil de helt ny-forvandlede voksne 
individ søger hen, så de kan sidde i skjul og læ og hærde deres ydre. Umiddelbart efter forvandlingen 
fra larve til voksen flyver de typisk ud i landskabet i en kortere periode. Her kan de findes i stor 
afstand fra ynglevandhuller, som de søger tilbage til senere på sæsonen for at yngle. 

 

3 AREALET/HENSYN 
Vandhullet, hvor grøn mosaikguldsmed er fundet, er vist på Figur 2. Grøn mosaikguldsmed er fundet i 
2019, hvor tre voksne individer er fundet. Både i 2019 og ved besigtigelsen i 2021 var der en meget 
udbredt forekomst af krebseklo. Dækningen vurderes at være omkring 90%. Vandhullet er beskyttet 
af naturbeskyttelseslovens §3. 

 

 
Figur 5 Ynglevandhullet for grøn mosaikguldsmed er vist med grøn omrids. Det blå omrids angiver 
øvrige §3 beskyttede vandhuller. 

Arealet omkring vandhullet er kuperet, således at det skråner ned mod vandhullet både fra sydvest og 
nordøst. Der er to mindre områder gran med plantage-karakter, samt en del pilekrat omkring 
vandhullet. De omkringliggende arealer fremstår lysåbne, ekstensiv drevne med slæt/brakpudsning. 

På samme areal, øst for ynglevandhullet er et andet vandhul. Der er ikke konstateret hverken 
krebseklo eller grøn mosaikguldsmed herfra. Det andet vandhul er også beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens §3. 
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HENSYN I ANLÆGSFASE 
Anlægsfasen forventes at rumme følgende elementer, der kan være relevante i forhold til grøn 
mosaikguldsmed:  

• Indretning af midlertidigt arbejds- og oplagsplads, herunder håndtering af overfladevand 

• Midlertidig grundvandssænkning 

• Rydning af bevoksning 

 

Indretning af arbejdsarealet 

Generelt bør der sikres en 15 m respekt-zone omkring vandhullets §3 afgrænsning for at sikre mod 
utilsigtede påvirkninger af vandhullet samt flora og fauna tilknyttet vandhullet. Respektzonen bør 
afmærkes fysisk med byggehegn eller jordvolde for at bidrage til, at den overholdes. Inden for 
respektzonen udføres der ikke anlægsarbejder, terrænregulering eller oplag af materiel, og arealet 
fremstår uberørt. Se endvidere i næste afsnit om respektzonen i driftsfasen. 

 
Figur 6 Oversigtskort, hvor den gule streg viser omfanget af en 15 m buffer omkring §3 afgrænsningen 
for ynglevandhullet for grøn mosaikguldsmed. 

En stor del af hensynet i anlægsfasen går på at indre utilsigtet udledning eller udskylning af materialer 
til vandhullet, idet dette kan slå larverne ihjel eller forringe vandkvaliteten eller nedbringer vandhullets 
kvaliteter som levested for larver af grøn mosaikguldsmed. Det bør sikres, at der ved terrænregulering 
på områder, der skråner ned til vandhullet, ikke kan ske udskylning af sedimenter til vandhullet ved 
nedbørshændelser. Dette kan blandt andet gøres ved at udlægge jordvolde eller grøfter, der leder 
regnvand og materialer andre steder hen, f.eks. til midlertidige bassiner. 

Ligeledes skal det indgå i planlægningen af arbejdsarealer, at risiko for udledning af olier eller andet 
fra oplag og maskinel til vandhullet via ledningsveje skal minimeres. 

Midlertidig grundvandssænkning 

Under en anlægsfase kan der blive behov for grundvandssænkning. Der skal tages hensyn til 
levestedet for grøn mosaikguldsmed, således at det ikke udtørres, eller størrelsen indskrænkes 
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væsentligt over en længere periode, eventuelt ved overvågning af vandstanden og 
afværgeforanstaltninger. 

 

HENSYN I DRIFTSFASE 
I driftsfasen forventes følgende elementer at kunne være indeholdt, der kan være relevante i forhold 
til grøn mosaikguldsmed:  

 

• Indretningen af arealet 

• Håndtering af overfladevand 

• Drift af grønne arealer 

• Drift af ynglevandhullet for grøn mosaikguldsmed 

Indretning af arealet 

Det anbefales, at anlægsfasens respektzone på 15 m omkring vandhullets § 3 afgrænsning 
fastholdes i driftsfasen og udlægges som grønt areal til naturlig udvikling. Arealet bør rumme en 
mosaik af spredte buske og træer og lysåbne arealer. Det er vigtigt, at det ikke gror fuldstændigt til i 
høje buske og træer i en grad så store dele af søen påvirkes af skygge og nedfaldne blade og grene. 
Således kan der også ryddes selektivt inden for respektzonen, blot det sker skånsomt og med øje for 
at skabe en mosaik af strukturer. Der er ikke noget i vejen for at arealet kan benyttes rekreativt og 
f.eks. indeholde en sti rundt om vandhullet og enkelte bord-bænke sæt og eventuelt en tavle til 
formidling af naturbeskyttelse og grøn mosaikguldsmed. Respektzonen vil bidrage føde-ressourcen til 
grøn mosaikguldsmed, skabe en buffer omkring vandhullet mod påvirkning fra omkringliggende 
aktiviteter og give helt lokale skjulesteder for nyudviklede adulte grøn mosaikguldsmede. I den første 
tid efter forvandling har arten brug for steder med læ og skjul til at hærde deres ydre. Det lille areal 
nåletræ øst for vandhullet kan ryddes, forudsat det kan ske uden påvirkning af vandhullet, og forudsat 
arealet omkring vandhullet opretholder en mosaik af buskads, træer og lysåbne arealer. 

Bebyggelsen på arealet skal placeres således, at det ikke medfører en væsentlig øget 
skyggepåvirkning af vandhullet. Det er særligt den nordlige del af vandhullet, der nu fremstår med 
solindfald og lavvandede partier, der er af stor værdi for livet i vandhullet generelt, og som bør 
fastholdes, så det stadig er solpåvirket. 

Håndtering af overfladevand 

Udledning af overfladevand fra befæstede arealer til ynglevandhullet og vandhullet mod øst skal helt 
undgås. Det kan medføre en øget nærings- og sedimenttilførsel, der på sigt kan bevirke en hurtigere 
tilgroning og opfyldning og forringelse af vandkvaliteten. De to vandhuller formodes forbundne ved en 
drænledning der falder fra øst mod vest, hvorfor det også er af betydning af det østlige vandhul, ikke 
påvirkes, selvom det for nuværende ikke vurderes at være ynglelokalitet for grøn mosaikguldsmed. 

Drift af grønne arealer 

Ved drift af eventuelle grønne områder, parkeringspladser og andet, skal der være opmærksomhed 
på brug af giftige stoffer, f.eks. sprøjtegifte, der kan have skadelig effekt på livet i vandhullet. Optimalt 
drives arealerne helt uden brug af sprøjtemidler, algerens og lignende. I jo højere omfang det formås 
at tænke biodiversitet ind i drift af områdets grønne arealer, jo mere vil det smitte af på grøn 
mosaikguldsmed, eksempelvis gennem et øget fødegrundlag for de adulte guldsmede. Det vil således 
gavne hvis grønne arealer ikke holdes som tætslået græsplæner, men f.eks. slås én gang i august.  

Drift af yngle-vandhullet for grøn mosaikguldsmed 

Der er umiddelbart ikke mulighed for at sikre en handlepligt i lokalplanen for området, men driften af 
søen er af afgørende betydning for bestanden af grøn mosaikguldsmed fremadrettet. Silkeborg 
Kommune bør derfor sikre driften, eksempelvis ved at lave en driftsplan og bindende aftale med en 
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grundejer om driften, eller ved selv at erhverve sig vandhullet og respektzonen, for at sikre en 
hensigtsmæssig drift. 

Hvis der vil sikres en robust bestand af grøn mosaikguldsmed tilknyttet vandhullet, bør der, med 
henvisning til erfaringerne fra Tyskland og Holland, indføres en drift af vandhullet således at når 
krebseklo, med års mellemrum, når en næsten fuldstændig dækning, så opfiskes en større mængde 
krebseklo for at holde dækningen inden for de 25-75%, der vurderes optimale for grøn 
mosaikguldsmed. Det er vigtigt, at opfiskningen af krebseklo sker i det tidlige forår, efter æggene er 
klækkede og før larverne forvandles til adulte, og at det opfiskede materiale får lov til at ”afdryppe” en 
kort periode på bredden, så larver der er kommet med op, kan søge tilbage til vandet. 

Ud over de nævnte forhold kan bestanden hjælpes ved f.eks. at etablere eventuelle 
regnvandsbassiner med naturlig udformning og flytte planter af krebseklo til det eksisterende vandhul 
mod øst og eventuelle regnvandsbassiner. Flere vandhuller i området i forskellige successionsstadier 
vil gøre den lokale bestand mere robust. I forhold til regnvandsbassinet vil dette muligvis give nogle 
myndighedsmæssige udfordringer i forhold til at sikre bassinets virke som teknisk anlæg uden at 
påvirke en del-bestand af grøn mosaikguldsmed, der eventuelt slår sig ned i denne. I så fald kan en 
udbredelse af bestanden til det østlige vandhul alene også bidrage til at sikre bestanden. 


