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1. INDLEDNING

1.1 Baggrund og formål
I forbindelse med kommunalreformen i 2007
at beskytte og lave naturpleje
planter. Hver kommune blev tildelt en ansvarsart, som kommunen var særligt 
forpligtiget til at beskytte. I Hørsholm Kommune var, og er, denne ar
saikguldsmed. Grøn mosaikguldsmed er afhængig af krebseklo, da den lægger 
sine æg i denne plante.

Hørsholm Kommune har derfor udarbejdet en indsatsplan for grøn mosaikgul
smed. Et af indsatsområderne er Krebseklovandhullet, der er beliggende nær 
Hørsholm Kirkegård. Der er 
vandhullet og de nærmeste omgivelser, men denne arbejdsplan udvider arbejd
området væsentligt.

Figur.1.1.: Oversigtskort med Krebseklovandhullets placering
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INDLEDNING 

og formål 
I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne
at beskytte og lave naturpleje- og naturgenopretningsopgaver for truede dyr og 

Hver kommune blev tildelt en ansvarsart, som kommunen var særligt 
forpligtiget til at beskytte. I Hørsholm Kommune var, og er, denne ar

Grøn mosaikguldsmed er afhængig af krebseklo, da den lægger 
sine æg i denne plante. 

Hørsholm Kommune har derfor udarbejdet en indsatsplan for grøn mosaikgul
smed. Et af indsatsområderne er Krebseklovandhullet, der er beliggende nær 

ørsholm Kirkegård. Der er tidligere udarbejdet en plejeplan for Krebsekl
vandhullet og de nærmeste omgivelser, men denne arbejdsplan udvider arbejd
området væsentligt. 

Figur.1.1.: Oversigtskort med Krebseklovandhullets placering
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kommunerne ansvaret for 
og naturgenopretningsopgaver for truede dyr og 

Hver kommune blev tildelt en ansvarsart, som kommunen var særligt 
forpligtiget til at beskytte. I Hørsholm Kommune var, og er, denne art grøn mo-

Grøn mosaikguldsmed er afhængig af krebseklo, da den lægger 

Hørsholm Kommune har derfor udarbejdet en indsatsplan for grøn mosaikguld-
smed. Et af indsatsområderne er Krebseklovandhullet, der er beliggende nær 

udarbejdet en plejeplan for Krebseklo-
vandhullet og de nærmeste omgivelser, men denne arbejdsplan udvider arbejds-
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2. INDSATS 

2.1 Formål 
Formålet med arbejdsplanen er at sikre gode og stabile forhold for grøn mosaik-
guldsmed. Dette sker konkret ved at fokusere på:  
 

• At sikre en større og mere stabil udbredelse af krebseklo (udsætning af 
Krebseklo) 

• At sikre udbredelses- og fourageringskorridorer for guldsmeden 
 
Udsætning af krebseklo skal dog ske med forsigtighed, da andre arter kan påvir-
kes af indgrebet. Krebseklo kan, særligt i lavvandede søer, brede sig og dække 
hele vandfladen. 
 
 

 
Figur. 2.1.: Krebseklovandhullet ved Hørsholm kirkegård 
 

 
Arbejdsplanen er en opfølgning og udvidelse til den eksisterende plejeplan. 
Aktiviteterne i arbejdsplanen udgøres af fire punkter: 
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• Opgravning/oprensning af Krebseklovandhullet
• Etablering af korridor fra Krebseklovandhullet til ”Spejdersøen” i Arb

retet 
 
Skov & Naturstyrelsen har tilkendegivet, at de vil stå for rydning af undersk
ven i den del af korridoren, der ligger på deres matrikel.
 
15. juni-fonden, der ejer arboretet har 
følgende: 
 

• Rydde enkelte træer syd for vandhullet
• Etablere et nyt vandhul i arboretet sydøst for Krebseklovandhullet

 
Aktiviteterne er skitseret på fig. 2.2.
 

Figur. 2.2.: Oversigt over aktiviteter

 
Aktiviteterne vil medføre, at der skabes mulighed for at grøn mosaikguldsmed 
får flere yngleområder, og et væsentligt større fourageringsområde.
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Opgravning/oprensning af Krebseklovandhullet 
Etablering af korridor fra Krebseklovandhullet til ”Spejdersøen” i Arb

Skov & Naturstyrelsen har tilkendegivet, at de vil stå for rydning af undersk
ven i den del af korridoren, der ligger på deres matrikel. 

fonden, der ejer arboretet har desuden tilkendegivet, at de vil udføre 

enkelte træer syd for vandhullet 
Etablere et nyt vandhul i arboretet sydøst for Krebseklovandhullet

Aktiviteterne er skitseret på fig. 2.2. 

Oversigt over aktiviteter. Placeringen af det nye vandhul er omtrentlig

Aktiviteterne vil medføre, at der skabes mulighed for at grøn mosaikguldsmed 
får flere yngleområder, og et væsentligt større fourageringsområde.
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Etablering af korridor fra Krebseklovandhullet til ”Spejdersøen” i Arbo-

Skov & Naturstyrelsen har tilkendegivet, at de vil stå for rydning af undersko-

desuden tilkendegivet, at de vil udføre 

Etablere et nyt vandhul i arboretet sydøst for Krebseklovandhullet 

 
det nye vandhul er omtrentlig 

Aktiviteterne vil medføre, at der skabes mulighed for at grøn mosaikguldsmed 
får flere yngleområder, og et væsentligt større fourageringsområde. 
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2.2 Levested for grøn mosaikguldsmed 
En nødvendig forudsætning for at grøn mosaikguldsmed kan yngle er forekom-
sten af krebseklo. Herudover er der en række forhold, der vil øge muligheden 
for, at guldsmeden rent faktisk vælger at yngle på lokaliteten. 
 
Vandhullet eller søen skal: 
 

• Være helt eller delvist lysåbent 
• Have områder med åbent vandspejl 
• Have områder med lav vanddybde (under 0,5 meter) 
• Være lavt til moderat belastet med næringssalte 

 
Derudover må der gerne være træer i nærheden, og helst en blanding af træer 
med lysåbne, grønne områder, hvor de voksne guldsmede kan fouragere. 
 
I en ideel sø er vanddybden på 25-50 % af arealet under en meters dybde, såle-
des at risikoen for at krebseklo breder sig til hele overfladen er lille. 
 
Herudover er det vigtigt, at afstanden mellem søer/vandhuller, hvor der er fore-
komst af grøn mosaikguldsmed ikke er for stor. Guldsmeden flyver gerne over 
lange afstande, og forventes derfor at kunne etablere bestande i nye vandhuller, 
der er egnet til yngel. Afstanden bør dog ikke være for stor mellem de enkelte 
bestande. 
 

2.3 Oprensning af vandhul 
Dunhammer og pil fjernes. Den lille, pilebevoksede ø midt i søen bortgraves. 
Jord og sediment fra opgravningen placeres væk fra vandhullet nær grusvejen, 
jf. fig. 2.3. Det opgravede materiale, der anslås til ca. 30 m3, udjævnes og tilsås. 
Terrænet må maksimalt forhøjes med 40 cm. 
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Figur. 2.3.: Placering af overskudsjord og sediment

2.4 Rydning af træer og krat
Rydningen omfatter tre matrikler, der er ejet af hhv. Hørsholm Kommune, Skov 
& Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) og 15. Juni
 
Den nuværende beplantning best
 

• Krat og småtræer, blandede arter (kommunens matrikel)
• Egetræer (store, anslået alder ca. 60 år) med en tyndt bevokset unde

skov, enkelte bøgetræer (Skov & Naturstyrelsen)
• Få træer ved søbred 

 
� På kommunens matrikel ryddes ca. 1.500

 
� I skoven 

 
Træer, som er hule, kan være potentielle levesteder for fugle og flage
mus. Ifølge artsfredningsbekendtgørelsen
ler ikke fældes i perioden 
ynglende flagermus
 
Af hensyn til ovenstående bør der foretages en gennemgang og vurdering på 
stedet.  
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Placering af overskudsjord og sediment 
Rydning af træer og krat 
Rydningen omfatter tre matrikler, der er ejet af hhv. Hørsholm Kommune, Skov 
& Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) og 15. Juni-Fonden. 

Den nuværende beplantning består af: 

Krat og småtræer, blandede arter (kommunens matrikel)
Egetræer (store, anslået alder ca. 60 år) med en tyndt bevokset unde
skov, enkelte bøgetræer (Skov & Naturstyrelsen) 
Få træer ved søbred (15. Juni-Fonden) 

På kommunens matrikel ryddes ca. 1.500 m2 krat og småtræer.

I skoven ryddes alle træer undtagen de gamle egetræer. 

Træer, som er hule, kan være potentielle levesteder for fugle og flage
artsfredningsbekendtgørelsen må hule træer og træer med spættehu

ler ikke fældes i perioden 1. november – 31. august. Træer med rastende eller 
flagermus må ikke fældes uden tilladelse fra Naturstyrelsen

Af hensyn til ovenstående bør der foretages en gennemgang og vurdering på 
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Rydningen omfatter tre matrikler, der er ejet af hhv. Hørsholm Kommune, Skov 

Krat og småtræer, blandede arter (kommunens matrikel) 
Egetræer (store, anslået alder ca. 60 år) med en tyndt bevokset under-

krat og småtræer. 

alle træer undtagen de gamle egetræer.  

Træer, som er hule, kan være potentielle levesteder for fugle og flager-
må hule træer og træer med spættehul-

31. august. Træer med rastende eller 
fra Naturstyrelsen. 

Af hensyn til ovenstående bør der foretages en gennemgang og vurdering på 
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2.5 Tidsplan 
Projektet gennemføres efter følgende overordnede principper: 

• Opgravning: sommer 2017 
• Fældning og rydning: Efter løvfald 


