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Naturindhold i matrikel 14b Ingerslev By, Tiset

Indledning
På foranledning af en henvendelse fra borgerforeningen ”Bevar Tranbjergs Åndehuller” er der foretaget
en besig gelse og indhentet informa on om naturindholdet i matrikel 14b (Ingerslev By, Tiset), Figur 1 og
Figur 2.

Figur 1. Udsnit matrikelkort Tiset (Geodatastyrelsen,
2021).

Figur 2. Beliggenheden af matrikel 14b Ingerslev By, Tiset
(Geodatastyrelsen, 2021)
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Baggrunden for henvendelsen er Aarhus Kommunes planer om etablering af nye boligområder i området
omfa ende bl.a. matriklerne 14b og 14e (Aarhus Kommune, 2021a), Figur 3. De e er en ændring af den
nuværende kommuneplan 2017, hvor området er udlagt som en grøn kile, Figur 4, der skal udgøre
områder med bynære landskaber og skove (Aarhus Kommune, 2021b).
Det er Aarhus kommunes målsætning, at de bynære landskaber skal forbinde byen l skove, natur og
rekrea ve områder og l frilu s lbud og andre ak viteter re et mod den bymæssige nærhed. Denne
målsætning indgår som et væsentligt element i borgerforeningens forslag l en alterna v udny else af
dele af det område, der i Aarhus Kommunes forslag l temaplan er udlagt l etablering af boliger, Figur
5. Det er endvidere Aarhus Kommunes målsætning, at skovarealerne i kommunen skal øges og
prioriteres i højere grad l at sikre nye bynære frilu smuligheder (Aarhus Kommune, 2021b).

Figur 3. Udsnit af Aarhus Kommunes temaplan for
områder l etablering af boliger (Aarhus Kommune,
2021a)

Udsigt over engområde og sø på matrikel 14b (Bevar Tranbjergs
Åndehuller, 2021)
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Figur 4. I kommuneplan 2017 er de med grønt markerede områder udlagt l bynære landskaber, der skal forbinde byen l
skove, natur og rekrea ve områder (Aarhus Kommune, 2021b).

Figur 5. Forslaget fra borgerforeningen vil netop lgodese målsætningen i kommuneplanen ved at bibeholde
spredningskorridorer for dyr og planter og dermed sikre den økologiske funk onalitet og også den rekrea ve værdi som også
er målsætningen i kommuneplan 2017.
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Beskrivelse
Området er præget af mose/eng og en mindre sø, der begge grænser op l Pisselager Skov, der har
status af fredskov, Figur 6. Søen og mosen er registret lbage fra før år 1900, Figur 7. Søen er i dag
registreret som et naturområde besky et under naturbesky elseslovens §3. De besky ede søer og
vandhuller kan omfa e både naturlige og menneskabte søer med et karakteris sk naturligt dyre- og
planteliv (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019).

Figur 6. Området grænsende op l lokalplanområde 727
øverst og 740, hvor man ser beliggenheden af det
omtalte areal med søen (A), der ligger i umiddelbar
nærhed af Pisselager Skov nederst (Danmarks
Miljøportal, 2021).

Figur 7. Beliggenheden af de nuværende besky ede søer (§3)
angivet med gule ringe og omgivelser fra før år 1900
(Danmarks Miljøportal, 2021). Her er søen (A) angivet l at
ligge i et moseområde og Pisselagerskov har nogenlunde den
udstrækning den har i dag.

Gennem området løber den øvre del af et lløb l Ballebæk, Figur 8, der udgør en del af Giber Å
systemet. Bækken forbinder området l Testrup/Østerby Mose, der er beliggende ca. 2 km længere mod
sydøst.
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Figur 8. Gennem området løber den øvre del af et lløb l Ballebæk, der er en del af Giber Å systemet (Miljløministeriet,
2021).

Områdets karakter med skov, mose, eng, vandløb og søer har kun undergået mindre ændringer siden
begyndelsen af 1900-tallet, og strukturen i landskabet kan iden ﬁceres på ﬂyfotos lbage fra 1945 og
frem l i dag, Figur 9 - Figur 12. Nogle af de besky ede søer/vandhuller, der ﬁndes i området i dag, er
dog etableret siden 1945. Et moseområde, der fremgår af kortet fra før år 1900, er i den mellemliggende
periode delvist inddraget som landbrugsjord og siden 1999 igen henlagt som moseområde. I dag indgår
moseområdet med nogle mindre søer, som en integreret del af Pisselager Skov, Figur 12.
Mellem 2006 og 2008 ændrer området omkring søen karakter, da der i forbindelse med
parcelhusbyggeri er forsøgt anlagt et mindre gol ræningsareal. Resten af områdets arealer fremstår
fortsat mere eller mindre uberørte som eng/mose/skov omgivet af dyrkede marker. Eﬀekterne af de e
indgreb kan spores frem l 2016-17, Figur 11, og har sandsynligvis ha den virkning, at engarealet i dag
virker le ere kulturpræget.

Maj-gøgeurt (Bevar Tranbjergs Åndehuller, 2021)
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På lu fotos optaget i foråret 2021 ses, at en del af området omkring sø/vandhul D er eller har været
under bearbejdning med rydning af vegeta on og mulig etablering af arkæologiske søgegrø er, Figur 12,
hvorved den sammenhængende spredningskorridor er brudt.

Figur 9. Lu fotos fra 1945. På kortet er beliggenheden af de
nuværende besky ede søer (§3) angivet med gule ringe.
Søerne D, E og F er etableret e er 1945. Moseområdet, der
mod vest grænsede op l Pisselager Skov før år 1900, er i
den frem l 1945 opdyrket.

Figur 10. Lu fotos fra 1999. På kortet er beliggenheden af
de nuværende besky ede søer (§3) angivet med blå ringe.
Søerne D, E og F fremgår nu som egentlige søer/vandhuller.
Moseområdet, der mod vest grænsede op l Pisselager Skov
før år 1900, ses også i 1999 at være under opdyrkning.
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Figur 11. Lu fotos fra 2016. På kortet er beliggenheden af de
nuværende besky ede søer (§3) angivet med blå ringe.
Pisselager Skov er i den fra 1999 l 2016 udvidet ved
inddragelse af moseområdet, der mod vest grænsede op l
Pisselager Skov før år 1900.

Figur 12. Lu fotos fra 2021. På kortet er beliggenheden af
de nuværende besky ede søer (§3) angivet med blå ringe.
I området omkring sø/vandhul D og nord for sø A er
vegeta onen ryddet, og der ses gravespor.

Naturindhold
Der er ikke foretaget en egentlig kortlægning af naturindholdet. Vurderingen bygger derfor
hovedsageligt på billedmateriale og videoer optaget af borgergruppens medlemmer. Der er dog
foretaget en besig gelse af engen og mosen omkring søen (A), ligesom der er foretaget aﬂytning e er
ﬂagermus. På besig gelsesdagen blev der dog ikke observeret ﬂagermus i området.
De væsentligste naturelementer, der er dokumenteret registreret i området er:
● Stor vandsalamander
● Løvfrø og
● Vandﬂagermus
Der skal dog tages forbehold for iden ﬁka onen af vandﬂagermus, da ﬂagermus i felten kun kan
iden ﬁceres entydigt med ultralydsdetektor. Jagtmønster og -område og nærliggende registreringer af
vandﬂagermus, antyder dog kra igt, at det er denne art, der også er registreret i besig gelsesområdet
ved sø A. Vandﬂagermus er bl.a. registreret ved Testrup/Østerby Mose (Aarhus Kommune, 2014).
Kendetegnende for de tre nævnte arter er, at de alle lhører en gruppe af strengt besky ede arter, der
er omfa et af diverse interna onale og na onale love og direk ver. De er således opført på
Habitdirek vets Bilag IV (EC, 1992), hvilket betyder, at de ikke må fanges, slås ihjel eller forstyrres med
vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges (Miljøministeriet, 2021a; Miljøministeriet,
2021b; Miljløministeriet, 2021c). De e gælder for såvel deres opholdssteder som deres yngelområder.
En buﬀerzone på 10 m omkring søerne er ikke al d lstrækkelig l at besky e arterne lstrækkeligt, da
vandstanden i søerne ikke må ændres væsentlig og det skal også sikres, at søerne ikke belastes med
afstrømning fra befæstede arealer.
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Ledelinjer er især vig ge for disse arter i forbindelse med transport mellem ynglesteder, jagt- og
opholdsområder (Baagøe & Jensen, 2007; Fog, et al., 2001). Ledelinjer udgøres især af
sammenhængende vandområder, skove, hegn og øvrige områder med vedvarende vegeta on.
Herudover er der registreret rådyr, der ligesom de ovenstående arter kræver lstedeværelse af
spredningskorridorer af en vis størrelse og områder med mose, eng og skov (Baagøe & Jensen, 2007).
Faunapassager skal som minimum have en bredde på 20 m for at lgodese rådyr, og hvis kronvildt skal
have mulighed for migra on mellem de forskellige skovområder, er kravet l passage betydeligt større
og som minimum 50 m (Vejdirektoratet, 2011).
Vegeta onen har også islæt af egentlige engplanter, som den vilde orkidé maj-gøgeurt, der fortrinsvis er
kny et l mere næringsfa ge enge (Larsen & Vikstrøm, 1995; Hartvig, 2015).

Konklusion
Realiseringen af Aarhus Kommunes temaplan for områder l etablering af boliger vil betyde en
væsentlig forringelse af den biologiske mangfoldighed i dele af området betegnet som Tranbjergs
Åndehuller (Bevar Tranbjergs Åndehuller, 2021).
Gennemførelsen af planen vil poten elt kunne medføre en forringelse af spredningskorridorer og
ledelinjerne, og dermed levestederne for de strengt besky ede arter stor vandsalamander, løvfrø og
vandﬂagermus, hvilket vil være i modstrid med bestemmelserne i habitatdirek vet. Endelig vil
temaplanens gennemførelsen være i modstrid med inten onerne i Aarhus Kommunes Kommuneplan
2017 vedrørende udviklingen af de bynære landskaber.

Figur 13. Konsekvenserne af forslaget l temaplan for etablering af nyt boligbyggeri, der vil reducere arealet af bynære
landskaber, som de ﬁndes i dag og dermed spredningsmuligheder for dyr og planter, vist med grønne farver. Konﬂiktzoner vist
i lysebrun. Til højre er nærområdet vist omfa ende bl.a. matriklerne 14b og 14e..
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Borgerforeningen forslag l ændringer i temaplanen vil derimod være medvirkende l at opretholde den
biologiske mangfoldighed og funk onalitet i området, som en grøn kile i landskabet, der vil kunne
lgodese padder, mindre pa edyr såvel som større hjortevildt.
.
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