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1. INDLEDNING 

1.1 Baggrund 
I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for 
at beskytte og lave naturpleje og naturgenopretningsopgaver for truede dyr og 
planter. Hver kommune blev tildelt en ansvarsart, som kommunen var særligt 
forpligtiget til at beskytte. I Hørsholm Kommune var, og er, denne art grøn mo-
saikguldsmed. 

Egedal, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner har 
også fået tildelt grøn mosaikguldsmed som ansvarsart. 

1.2 Formål 
Formålet med indsatsplanen er at forbedre forholdene for grøn mosaikguldsmed 
i den østlige del af Hørsholm Kommune (øst for motorvejen). En enkelt sø vest 
for motorvejen er taget med i indsatsplanen, jf. afsnit 3. 

Indsatsplanen indeholder også en kort status over tilstanden for grøn mosaik-
guldsmed i Hørsholm Kommune, med fokus på forekomst af vandplanten kreb-
seklo. Grøn mosaikguldsmed er afhængig af krebseklo, da den lægger sine æg i 
denne plante. 

1.3 Habitatdirektivets bilag IV 
Grøn mosaikguldsmed er beskyttet iht. habitatdirektivets bilag IV, der siger: 
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng be-
skyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i 
bilag IV, litra a), med forbud mod: 

a) alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen 

b) forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, 
udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer 

c) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen 

d) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. 

Hørsholm Kommune er således forpligtiget til at beskytte arten. 
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2. GRØN MOSAIKGULDSMED 

2.1 Beskrivelse  
Grøn mosaikguldsmed (Aeshna virides) er en af vores smukkeste guldsmede 
med sine klare grønne eller blå farver (forsidebillede). Den bliver op til 67 mm 
lang. 

Arten findes i Nordøstsjælland, Nordvestsjælland og i Sydvestjylland, men kun 
få steder, og kun hvor planten krebseklo vokser. Den lægger nemlig kun sine æg 
i denne plante. Hvor der findes grøn mosaikguldsmed, kan den ofte ses i stort 
antal1. 

Grøn mosaikguldsmed er en af tre fredede guldsmedearter i Danmark, og er be-
skyttet ifølge habitatdirektivet.  

Naturstyrelsen beskriver guldsmeden således: ”Voksne guldsmede er store in-
sekter med lang bagkrop, som ofte flyver meget omkring. Larverne lever i fersk-
vand. 

Den voksne, grønne mosaikguldsmed er farvestrålende, og hannen er med sine 
klare grønne og blå farver en af vores smukkeste guldsmede. Hannens bagkrop 
er mørk med lyseblå tegninger, hunnens er i mørke og lysegrønne farver. Den 
bliver 63-67 mm lang og har et vingefang på 85-92 mm”. 

I Nordsjælland yngler den i lysåbne søer og moser, ofte i eller nær skov.  

Truslen mod guldsmeden er bl.a. tilførsel af næringssalte, der får søer og vand-
huller til at gro til. Dette medfører, at krebseklo, hvor guldsmeden lægger sine 
æg, forsvinder. Truslen mod guldsmeden er dermed nært forbundet med truslen 
mod krebseklo. 

2.2 Habitatkrav 
Grøn mosaikguldsmed er nært tilknyttet vandplanten krebseklo og yngler derfor 
i vandhuller og søer, hvor denne plante findes. Vandhuller og søer skal helst 
være helt eller delvis lysåbne.  
                                                 
1 http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/insekter/guldsmede/groen-
mosaikguldsmed/ 
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Normalt skal søerne helst være mesotrofe, altså hverken næringsrige eller næ-
ringsfattige. I Nordsjælland er der dog forekomster i vandhuller, der er både 
næringsrige og meget beskyggede. 

Vandhullet eller søen skal helst have arealer med åbent vandspejl, men heller 
ikke dette er en regel uden undtagelser. 

2.2.1 Status 
Grøn mosaikguldsmed blev første gang fundet i 1900 ved Frederiksdal og har 
siden været fundet på spredte lokaliteter i hele Nordøstsjælland. I 1913-1914 
blev arten omtalt som almindelig omkring Hillerød. I 1988 blev arten omtalt 
som både sjælden og en lokal art, der er i tilbagegang på grund af tab af egnede 
steder med krebseklo. Grøn mosaikguldsmed trues af tilførsel af næringsstoffer 
og efterfølgende tilgroning af vandhuller og søer, hvor den yngler, idet planten 
krebseklo, hvori den lægger æg, forsvinder. 

DMU skriver: ”Grøn mosaikguldsmed er kendt fra distrikterne SJ, EJ, F, NWZ, 
NEZ, LFM og B. I EJ er der enkelte ældre fund, og en bestand fandtes forment-
lig tidligere i på to lokaliteter (Hylke Mose og Gedved Mose); der er desuden et 
enkeltfund fra 1995. Fra LFM foreligger blot et enkelt fund fra 1912. I de øvrige 
distrikter findes arten stadig. De fleste bestande (mindst 9) findes i NEZ, men 
også SJ (kanaler flere steder i Tøndermarsken, Tinglev Mose og dam ved Kam-
merslusen ved Ribe), B (Bastemose i Almindingen) rummer betydelige bestan-
de”. En del bestande af grøn mosaikguldsmed i NEZ vides at være forsvundet 
gennem årene, men nye er blevet fundet, og antallet af lokaliteter synes nogen-
lunde stabilt. Bestanden i SJ synes også at være stabil, og i B er arten enten 
nyetableret eller tiltaget kraftigt i Bastemose. I EJ og LFM er der ikke fundet 
bestande i nyere tid på trods af eftersøgning. Samlet set er artens danske be-
stand ret stabil, mange af de enkelte delbestande - knyttet til vandhuller med 
krebseklo (Stratiotes) - er dog sårbare overfor udtørring, hårdhændet oprens-
ning, eutrofiering mv. (2) 

Artens vigtigste udbredelsesområder er Nordsjælland (NEZ i ovenstående), 
Bornholm (B) og Sønderjylland (SJ).  

I Fredensborg, Hillerød og Helsingør kommuner er grøn mosaikguldsmed regi-
streret på i alt 12 lokaliteter i 2015, alle med forekomst af krebseklo3.  

                                                 
2 http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-
funk/3_fdc_bio/projekter/redlist/data.asp?ID=2256&gruppeID=17 
 
3 ”Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hillerød Kommune i 2015”, Amphi Consult for Hille-
rød Kommune, 2015. 
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Der er ikke foretaget en eftersøgning efter grøn mosaikguldsmed i forbindelse 
med denne indsatsplan, men den er iagttaget på en enkelt lokalitet i august 2016. 

Da grøn mosaikguldsmed er afhængig af vandplanten krebseklo, vil indsatsen 
for guldsmeden koncentreres om at sikre og udbrede krebseklo.  

2.3 Krebseklo 
Krebseklo (Stratiotes aloides) er en svømmende vandplante, hjemmehørende i 
Europa og det nordvestlige Asien4. Den har tragtformede, rosetstillede blade, der 
udgår fra en knoldformet stængel. Bladrosetten kan blive op til 80 cm i diame-
ter, men er ofte mindre. Den forekommer i lavt vand, der er næringsrigt, men 
ikke alt for eutrofieret, oftest i søer, vandhuller og kanaler, der helst skal være 
helt eller delvis lysåbne. Den trives bedst på vanddybder under en meter. 
 

 
Figur. 2.1.: Krebseklo i vandhul i boligkvarter (Hillerød) 
 
Krebseklo findes i vinterhalvåret på bunden af søen, men i sommerhalvåret sti-
ger den op mod vandoverfladen, hvor den ligger delvist neddykket.  
 

                                                 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Stratiotes_aloides 
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Krebseklo er tvebo, dvs. med særskilte han- og hunplanter. I Danmark findes 
næsten kun hunplanter, og den spreder sig i søen ved vegetativ formering, idet 
den ikke sætter frø. Spredningen fra sø til sø i Danmark har formentlig oprinde-
ligt fundet sted ved at en udløber fra planten hang fast ved fødderne af større 
svømmefugle som ænder, svaner, gæs eller skarv. I dag sker spredningen sand-
synligvis hyppigst ved udplantning eller ved uheld, når folk tømmer akvarier i 
den lokale sø. 
 
Da krebseklo udbredes ved vegetativ formering betyder det også, at hvis den 
forsvinder fra en sø, er der ikke en frøpulje, der kan etablere en ny bestand. 
Mens der er ved at ske en større udbredelse i det østlige Jylland, ser planten ud 
til at være i tilbagegang i Nordsjælland.  
 

 
Figur. 2.2.: Lille bestand af krebseklo i sø ved Bakkehusene. 
 
I forbindelse med overvågning af grøn mosaikguldsmed i Helsingør Kommune i 
2015 undersøgte Amphi Consult ni lokaliteter i kommunen. Krebseklo var fra-
værende på fire af de ni lokaliteter5. 
 

                                                 
5 Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Helsingør Kommune i 2015, Amphi Consult for Hel-
singør Kommune 2015. 
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I forbindelse med denne undersøgelse er krebseklo fundet på en lokalitet vest for 
motorvejen og tre øst for.  
 
 

 
Figur. 2.3.: Guldsmed – ikke artsbestemt. 
 
Guldsmede er hurtige flyvere, og dermed vanskelige at artsbestemme, med min-
dre man indfanger dem. Grøn mosaikguldsmed blev således ikke set med sik-
kerhed i forbindelse med undersøgelserne til denne rapport, men sandsynligvis 
set ved søen ved Bakkehusene. 
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3. INDSATS 

3.1 Formål 
Formålet med indsatsen er
mosaikguldsmed. Dette sker indirekte, idet der fokuseres på at sikre 
mere stabil udbredelse af krebseklo, som grøn mosaikguldsmed er afhængig af 
for at yngle. 
 
Udplantning af krebseklo skal dog ske med forsigtighed, da andre arter kan p
virkes af indgrebet.
ke hele vandfladen.
 

3.2 Forekomst af krebseklo
Krebseklo er fundet på 
 

Figur. 3.1.: Forekomst af k

 
Den sydligste forekomst i kommunen er krebseklovandhullet nær Hørsholm 
kirkegård (fig. 3.2). Der er allerede udarbejdet en plejeplan for dette vandhul.
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Formålet med indsatsen er overordnet at sikre gode og stabile forhold for
mosaikguldsmed. Dette sker indirekte, idet der fokuseres på at sikre 
mere stabil udbredelse af krebseklo, som grøn mosaikguldsmed er afhængig af 

ning af krebseklo skal dog ske med forsigtighed, da andre arter kan p
virkes af indgrebet. Krebseklo kan, særligt i lavvandede søer, brede sig og
ke hele vandfladen. 

Forekomst af krebseklo 
er fundet på fire lokaliteter i Hørsholm Kommune, jf. fig. 3.1.

Forekomst af krebseklo i Hørsholm Kommune 2016. 

forekomst i kommunen er krebseklovandhullet nær Hørsholm 
kirkegård (fig. 3.2). Der er allerede udarbejdet en plejeplan for dette vandhul.
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gode og stabile forhold for grøn 
mosaikguldsmed. Dette sker indirekte, idet der fokuseres på at sikre en større og 
mere stabil udbredelse af krebseklo, som grøn mosaikguldsmed er afhængig af 

ning af krebseklo skal dog ske med forsigtighed, da andre arter kan på-
Krebseklo kan, særligt i lavvandede søer, brede sig og dæk-

lokaliteter i Hørsholm Kommune, jf. fig. 3.1. 

 

forekomst i kommunen er krebseklovandhullet nær Hørsholm 
kirkegård (fig. 3.2). Der er allerede udarbejdet en plejeplan for dette vandhul. 
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Den nordligste forekomst er en sø ved Bakkehusene (fig. 2.2). Søen grænser op 
til motorvejen, og udbredelsen af krebseklo er beskeden, ca. 20-30 m2.  
 

 
Figur. 3.2.: Krebseklovandhullet ved Hørsholm kirkegård 
 
 

 
Figur. 3.3.: Vandhul ved Segnerøddalsvej på Hørsholm golfbane 
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Den største forekomst af krebseklo er øst for motorvejen, ved Segnerøddalsvej 
på Hørsholm golfbane (fig.3.3).  
 
Krebseklovandhullet ved kirkegården og vandhullet ved Hørsholm golfbane er 
begge næsten fuldstændig dækket med krebseklo. Idealet for grøn mosaikguld-
smed er, at der er frit vandspejl på mellem 25 % og 75 % af søen. 
 

3.3 Vandhul til 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, da en levedygtig bestand kræver udveksling af genetisk materiale for 
at undgå indavlsdepression. 
 
I afsnit 3.4 beskrives de konkrete forslag til indsatsen for grøn mosaikguldsmed.  
 

3.4 Indsats for grøn mosaikguldsmed 
Indsatsen for grøn mosaikguldsmed kan groft deles op i tre tiltag: 
 

• Udsætning af krebseklo 
• Rydning af træer 
• Oprensning eller uddybning 
• Evt. afbrydelse af dræn 
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Hørsholm Kommune har udarbejdet en indsatsplan for en række søer øst for 
motorvejen. I en række af de søer sker der
guldsmed. 
 
I søer eller vandhuller, hvor der er en eksisterende forekomst af krebseklo, vil 
der ske tiltag til forbedring af forholdene for grøn mosaikguldsmed eller i et 
enkelt tilfælde, til øget udbredelse af krebsekl
 
Derudover indeholder indsatsplanen for grøn mosaikguldsmed tiltag i 
huller, der ikke er inkluderet i indsatsplanen for søer.
 
En oversigt over søerne er vist på figur 3.4.
 

Figur. 3.4.: Oversigt over vandhuller og søer, der 
ikguldsmed. 
 
Udvælgelsen er generelt sket ud fra en vurdering af søens egnethed
etablering af en bevoksning af krebseklo, der ikke dækker hele søen. Sprin
dammen og søen ved Lange
kraftig vækst af trådalger. I disse søer har ønsket om at reducere forekomsten af 
trådalger, hvor krebseklo vil konkurrere om næringssaltene, været medvirkende 
årsag til prioriteringen. 
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Hørsholm Kommune har udarbejdet en indsatsplan for en række søer øst for 
motorvejen. I en række af de søer sker der også tiltag til gavn for grøn mosai

I søer eller vandhuller, hvor der er en eksisterende forekomst af krebseklo, vil 
der ske tiltag til forbedring af forholdene for grøn mosaikguldsmed eller i et 
enkelt tilfælde, til øget udbredelse af krebseklo. 

Derudover indeholder indsatsplanen for grøn mosaikguldsmed tiltag i 
huller, der ikke er inkluderet i indsatsplanen for søer. 

En oversigt over søerne er vist på figur 3.4. 

Oversigt over vandhuller og søer, der indgår i indsatspl

Udvælgelsen er generelt sket ud fra en vurdering af søens egnethed
etablering af en bevoksning af krebseklo, der ikke dækker hele søen. Sprin
dammen og søen ved Lange-Müllers Allé har i de sidste ti år været uds
kraftig vækst af trådalger. I disse søer har ønsket om at reducere forekomsten af 
trådalger, hvor krebseklo vil konkurrere om næringssaltene, været medvirkende 
årsag til prioriteringen.  
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Hørsholm Kommune har udarbejdet en indsatsplan for en række søer øst for 
også tiltag til gavn for grøn mosaik-

I søer eller vandhuller, hvor der er en eksisterende forekomst af krebseklo, vil 
der ske tiltag til forbedring af forholdene for grøn mosaikguldsmed eller i et 

Derudover indeholder indsatsplanen for grøn mosaikguldsmed tiltag i syv vand-

 
indgår i indsatsplanen for grøn mosa-

Udvælgelsen er generelt sket ud fra en vurdering af søens egnethed i forhold til 
etablering af en bevoksning af krebseklo, der ikke dækker hele søen. Spring-

llers Allé har i de sidste ti år været udsat for 
kraftig vækst af trådalger. I disse søer har ønsket om at reducere forekomsten af 
trådalger, hvor krebseklo vil konkurrere om næringssaltene, været medvirkende 
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 Sø/vandhul  Aktivitet 
Kokkedal Syd  Krebseklo udplantes, træer og krat ryddes (lille del) 
Kodam  Krebseklo udplantes 
Kohavedam (Gluds Dam) Krebseklo udplantes 
Søvang syd Krebseklo udplantes 
Alsmosen  Krebseklo udplantes 
Bakkehuse Sø Træer og krat ryddes  
Vandhul Nattergalevej Vandtilførsel øges, krebseklo udplantes 
Vandhul ved Lågegyde Oprenses, krebseklo udplantes 
Kokkedal Slot øst Opgraves (kun den nordlige del) 
Lange-Müllers Allé Krebseklo udplantes 
Rungsted Golf nord Krebseklo udplantes 
Rungsted Golf syd Krebseklo udplantes 
Krebseklo vandhul Rydning af træer, oprensning (plejeplan)  
Arboretet Nyt vandhul etableres 

Sø ved Segnerøddalsvej 
Oprenses, ca. 70 % af krebseklo fjernes og genanven-
des 

Tabel. 3.1.: Oversigt over aktiviteter søer og vandhuller, der indgår i indsatsplanen for 
grøn mosaikguldsmed. 
 
Kokkedal slot syd er om sommeren dækket af vandplanter og liden andemad jf. 
figur 3.5. 
 

 
Figur. 3.5.: Kokkedal Slot syd juni 2016. 
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Ved Kokkedal Slot øst er der to søer. Disse er med årene blevet gradvis mindre, 
og den nordlige af de to søer holder nu kun vand i våde vintre, mens begge er 
helt tørre i sommerperioden. Det er kun den nordligste af de to søer, der opgra-
ves, da denne er dækket med græs, jf. figur 3.6. 
 

 
Figur. 3.6.: Kokkedal Slot nær Øresund september 2016 – den nordlige sø set mod syd 
 
Bunden af den sydlige sø ligger en anelse lavere end den nordlige, og der er 
stadig plantevækst relateret til våd eng. 
 
Vandhullet ved Nattergalevej skal have tilført mere vand for ikke at tørre ud i 
nedbørsfattige somre. Dette gøres ved at tilføre overfladevand fra Kirstinepar-
ken. 
 

3.4.1 Lokaliteter med krebseklo 
På to af de tre lokaliteter, hvor krebseklo allerede er til stede, består indsatsen i 
at fjerne en del af bevoksningen, da begge vandhuller er tæt på at være 100 % 
dækket af planter. Søen ved Segnerøddalsvej er ca. 900 m2 stor, og krebseklo fra 
rydningen vil blive anvendt til genplantning på de øvrige lokaliteter. 
 
Søen ved Bakkehusene har en beskeden udbredelse af krebseklo, og er en del 
dybere end de to øvrige lokaliteter. Indsatsen her begrænses til at fjerne en del af 
bevoksningen på søens syd- og vestside. 
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3.4.2 Rydning af træer og krat
Rydningen er i nogle tilfælde meget beskeden, andre steder ganske omfattende:

• Kokkedal Syd 
• Bakkehuse Sø 

ge brink.
• Krebseklovandhullet 

træer fældes syd for vandhullet, 
 
Rydning af træer vil forbedre vilkårene for bundf
forbedre miljøforholdene i søerne.
 

Figur. 3.7.: Udvidelse af aktiviteter ved Krebseklovandhullet.

 
Ved krebseklovandhullet foreslås desuden at etablere en korridor mellem van
hullet og Spejdersøen
formning aftales med 15. juni Fonden, der ejer arboretet.
 
15. juni Fonden vil etablere et nyt vandhul i Arboretet nær krebseklovandhullet. 
Der udplantes krebseklo i dette efter aftale med fonden
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Rydning af træer og krat 
Rydningen er i nogle tilfælde meget beskeden, andre steder ganske omfattende:

Kokkedal Syd – få træer og buske nær brinken. 
Bakkehuse Sø – der ryddes en strækning på ca. 50 meter på søens sydl
ge brink. 
Krebseklovandhullet - få træer og buske nær brinken
træer fældes syd for vandhullet, rydning af korridor 

Rydning af træer vil forbedre vilkårene for bundfæstede vandplanter, hvilket vil 
forbedre miljøforholdene i søerne. 

Udvidelse af aktiviteter ved Krebseklovandhullet. 

Ved krebseklovandhullet foreslås desuden at etablere en korridor mellem van
hullet og Spejdersøen ved Arboretet jf. figur 3.7. Den præcise placering og u
formning aftales med 15. juni Fonden, der ejer arboretet. 

15. juni Fonden vil etablere et nyt vandhul i Arboretet nær krebseklovandhullet. 
Der udplantes krebseklo i dette efter aftale med fonden. 
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Rydningen er i nogle tilfælde meget beskeden, andre steder ganske omfattende: 

der ryddes en strækning på ca. 50 meter på søens sydli-

få træer og buske nær brinken af vandhullet, flere 
 

æstede vandplanter, hvilket vil 

 

Ved krebseklovandhullet foreslås desuden at etablere en korridor mellem vand-
ved Arboretet jf. figur 3.7. Den præcise placering og ud-

15. juni Fonden vil etablere et nyt vandhul i Arboretet nær krebseklovandhullet. 
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3.5 Forhold for grundejere 
Projektet er frivilligt for grundejere. Hørsholm Kommune leverer vederlagsfrit 
de planter, der skal udplantes. For søer med flere private ejere kræves der enig-
hed om udsætningen, da krebseklo vil kunne etablere sig i hele søen. 
 
I de private søer hvor rydning er ønskelig, vil det være op til den enkelte grund-
ejer at tage beslutning om og forestå rydningen. 
 
 

 
Figur. 3.8.: Guldsmed indfanget af kameraet nær Hørsholm Slotssø, august 2016. 
 
Guldsmede er rovinsekter, der bl.a. lever af myg. For nogle grundejere kan dette 
være af interesse. 
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4. ØKONOMI 

 

Område Udgift, kr. ekskl. moms 

Rydning sø ved Segnerøddalsvej 20.000 

 Udplantning 6 vandhuller 10.000 

Vandhul ved Nattergalevej, Hørsholm Kom-

munes del 30.000 

Førstegangspleje Krebseklovandhul 40.000 

Trærydning, korridor v. Krebseklovandhul 50.000 

 Indsatsplan for grøn mosaikguldsmed 150.000 

Tabel 4.1.: Foreløbigt overslag over udgifterne til de enkelte planområder 
 
Budgettet er foreløbigt og behæftet med væsentlig usikkerhed. 
 
 
 


