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Screening af alle interesseområder mht. natur. Prioritetsinterval (dårlig, ringe, middel, god, høj). 

Område 1: Rovstrup/Krejsel 
 

 
 
Over 7 km2 stort område. Jordbunden er hovedsageligt sandblandet lerjord og der findes en del hegn og beskyttede sten- og jorddiger. 
 
Naturscreening 
Området omfatter bl.a. mange beskyttede vandhuller og en del løvfrøregistreringer. Delområder er fredskov med gammel skovjordbund, som kaster skovbyggelinjer. 
 
Analyse og anbefaling 
Ved solcelleanlæg vil vandhullerne blive omgivet af udyrkede arealer med græs og urter, som er gunstig for vandhullernes næringstilstand og også gunstig for potentielle 
padder, herunder bilag IV arten løvfrø, som vil få lettere ved at bevæge sig rundt i området mellem søer og vinteropholdssteder. Under anlæggelse af solenergianlæg er det 
betydningsfuldt at vandhullerne holdes lysåbne og det vil det skabe merværdi for naturen, hvis det indtænkes at arealet omkring vandhullerne plejes med græsning eller 
slæt, som fjernes. Samtidig har det betydning at hegnsbeplantning bevares, og at der til fordel for mange arter f.eks. løvfrø etableres kvas/stendynger og buskads i nærheden 
af vandhuller.  
På arealerne mellem skovområderne kan solenergianlæg være med til at skabe sammenhæng og grobund for udbredelse af gammelskovarter, som evt. kan trives i skyggen 
under solcellerne. Derved er der mulighed for at plantearter bedre kan spredes mellem skovene og på den måde skabe biologisk merværdi. Her er det vigtigt at skabe 
korridorer, som kan understøtte de dyr, som ikke kan passere trådhegnet. 
Hvis hele interesseområdet, hvor der ikke er andre bindinger, skal anvendes til solenergianlæg anbefales det, at der friholdes lysåbne arealer som fourageringsområder for 
f.eks. rovfugle. 
 
Prioritering i forhold til natur: Middel - god og med indarbejdede naturhensyn: Høj. 
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Område 2: Kastvrå.  
 

 
 
1,3 km2 stort område med lerjord. En del hegn i den vestlige del og ellers en del beskyttede diger og et fortidsminde med beskyttelseszone,  
 
Naturscreening 
En del vandhuller, et par små enge og en større mosaiknatur med mose, sø og eng. Skovområder nord for udpegningen, findes rådyr og flere ynglende fuglearter, herunder 
musvåge, ravn og glente, 
 
Analyse og anbefaling 
Området er ikke særlig stort og derfor vurderes det, at rovfuglenes fødesøgning ikke vil forringes væsentlig af solenergianlæg her. I forhold til større pattedyr vil det dog være 
væsentligt at lave passage til mosaikområdet med mose, eng og sø, da området sandsynligvis er et vigtigt fourageringsområde. Værdifulde læhegn bør bevares i forhold til 
områdets biodiversitet. 
 
Prioritering i forhold til natur: Middel – god 
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Område 3: Styding 
 

 
 
1,7 km2. Sandblandet lerjord. Syv til otte nordsydgående hegn, som opdeler området. Kun et par korte beskyttede diger. 
 
Naturscreening 
Landbrugsområde uden beskyttet natur bortset fra 9-10 vandhuller, ingen skovområder eller beskyttelseslinjer. Ringtved Skov findes tæt nord for området. Der er registreret 
rådyr og bl.a. ynglende ravn og musvåge i Skovområder i nærheden. Skov hornugle yngler eller har ynglet i nærheden og der er løvfrøobservationer i vandhuller i tæt på 
området. 
 
Analyse og anbefaling 
Området vurderes som meget velegnet til solenergianlæg uden væsentlige negative effekter på naturinteresser. Solceller vurderes at kunne højne biodiversitet i området, 
også ved at øge vandhullernes biologiske funktionalitet. 
I forhold til bilag IV arten løvfrø vil det være væsentligt at bevare hegnsplanter/buske i nærheden af vandhullerne, og hvis der etableres kvas/stendynger ved vandhuller. 
Bevarede træer/læhegn i området vil kunne fungere som trædesten, fødekilder eller ledelinjer for insekter, dyr og fugle i området. 
Rovfuglene i Ringtved Skov, som findes tæt på området vil sandsynligvis ikke påvirkes negativt af solceller, fordi arealet er relativt lille. I øvrigt vil øget biodiversitet med mus, 
insekter og smådyr være positivt for rovfuglene, særligt hvis der anlægges åbne områder uden solceller eller hvis solcellerne ikke etableres helt tætte, således at rovfuglene 
har mulighed for at fange bytte. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur: Høj 
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Område 4: Kastrup Enge 
 

 

 
 
8,7 km2.  
Grovsandet jord eller humus jord. Inddelt i 
mange mindre parceller mellem vandløb og 
levende hegn. Ingen beskyttede sten- og 
jorddiger. 
 
Naturscreening 
Langt mellem beskyttede naturarealer – dog 
en del beskyttede vandløb og tre beskyttede 
vandhuller, samt et par beskyttede engarealer. 
Der er i området registreret rådyr, dådyr, ræv 
og harer. Der er også registreret ynglende 
hedehøg og viber i området. 
 
Analyse og anbefaling 
Arealet er velegnet til solceller, fordi der ikke 
findes særlig meget natur i dag, men da der 
yngler viber og hedehøge i området vil det 
være ugunstigt at omdanne hele området til 
solcelleanlæg. En mindre del vil dog med 
fordel kunne anvendes til solceller for at styrke 
en mere naturlig flora og derved en bedre 
biodiversitet i området – evt. også ved at 
gendanne vådområder mellem solcellerne. 
Det vurderes, at det vil være naturmæssigt 
gunstigt at omlægge delområder på op til 
maksimalt 150 - 200 ha til solenergianlæg, hvis 
det øvrige areal friholdes til hedehøg og vibe 
mv.  
Det anbefales, at man i videst muligt omfang 
indtænker natur, når man anlægger 
solenergianlæg – se evt. bilag. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  
Høj under forudsætning af de nævnte 
forbehold 
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Område 5: Gram 
 

 
 
2,5 km2 stort. Overvejende lerblandet sandjord. Området er inddelt i mange mindre marker med læhegn imellem. Der findes mange beskyttede sten- og jorddiger. 
 
Naturscreening 
Området findes syd for Gram i landbrugsland uden større naturområder i nærheden og der er heller ingen registreringen af arter indenfor området, dog er der i 2014-2017 
registreret ynglende hedehøg umiddelbart sydvest for området. 
 
Analyse og anbefaling 
Området er velegnet til solceller – der er ikke naturmæssige knaster og området vurderes at kunne udvikle større naturværdi med solenergianlæg frem for intensivt dyrket 
landbrugsjord – særligt hvis gamle læhegn bevares. Urter som potentielt vokser på de gamle diger vil pga. den sandede jordbund (afhængig af pleje) forholdsvist hurtigt 
kunne brede sig ud på arealerne med solceller og derved skabe øget biodiversitet.  
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  God - høj 
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Område 6: Neder Jerstal 
 

 
 

 
 
13,5 km2 stort område.  
Grovsandet jord i den nordlig halvdel og lerblandet sandjord i den sydlige 
halvdel, samt humusjord i lavbundsarealerne langs Nipså. Der findes få 
beskyttede diger, men mange fredede fortidsminder med 100 m 
beskyttelseszone. Landsbyerne Neder Jerstal og Strandelhjørn findes i det 
store område. 
 
Naturscreening 
Nipså og Immervad Å løber midt gennem størstedelen af arealet med 
beskyttede engområder og en enkelt mose omkring. Der findes også 3-4 
fredskovområder indenfor interesseområdet og der er registreret adskillige 
fuglearter heriblandt en del vagtel, sanglærke, bomlærke, vibe, samt ravne. 
Desuden er der registreret krondyr, rådyr, hare og ræv i området. 
 
Analyse og anbefaling 
Der er tale om et meget stort område, hvor kun delområder kan blive 
aktuelle i forhold til solcelleanlæg, da der er en del bindinger som 
beskyttede naturarealer særligt i forbindelse med Nipså og Immervad Å, 
samt fredskovsarealer og beskyttelseslinjer (fordigsminde-, skov- og 
åbeskyttelseslinje). 
Det anbefales at anlægge mindre delarealer med solenergianlæg pga. den 
gunstige effekt på biodiversiteten sammenlignet med intensivt dyrket 
landbrugsjord. Det er dog usikkert hvorvidt fugle, som rovfugle, vibe, 
bomlærke og sanglærke kan drage fordel ved større solenergianlæg og også 
her anbefales det at tage lokale biologiske hensyn ved anlæggelsen og at 
anlæggene ikke bliver større end 25-50 ha.  
Forslag til delområder, hvor det naturmæssigt kan være fordelagtigt med 
solenergianlæg, er angivet på kortet med stiplede røde cirkler. 
 
Det anbefales at opretholde biologisk værdifulde hegn og at genoprette 
vådområder hvor det er muligt, samt at friholde særlige områder for solceller 
til lysåben natur. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  Som helhed: Middel  
I de udlagte forslag til delområder under naturhensyn ved anlæggelsen: 
God-høj. 
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Område 7: Lerte 
 

 
 
2,7 km2. Lerblandet sandjord eller sandblandet lerjord. Et langt beskyttet diger opdeler arealet i to, ellers findes der kun et par kortere digestrækninger. En del 
læhegn til gengæld 
. 
Naturscreening 
Landbrugsland uden beskyttede naturarealer udover en del vandhuller. Ingen skovarealer, men Revsø Skov og Tågerup Skov findes relativt tæt på. Der er 
registreret en del løvfrøer i området og en del ynglefugle bl.a. ravn, tårnfalk og musvåge ved skovområderne. En bestand af rådyr findes også ved 
skovområdet. 
 
Analyse og anbefaling 
Området vurderes at være egnet til solceller i forhold til naturinteresser, da vandhullernes økologiske funktionalitet, som ynglevandhuller for padder, herunder 
løvfrø vil styrkes uden intensiv landbrugsdrift. Veje og det beskyttede dige inddeler området i mindre enheder, men opretholdelse af gamle og biologisk 
værdifulde levende hegn vil stadig have en væsentlig positiv værdi for mange af områdets arter (fugle, flagermus og insekter). Der vil med fordel kunne 
etableres en biologisk korridor langs diget, som også inkluderer et par vandhuller i området. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  God - høj 
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Område 8: Jegerup 
 

 
 
3,2 km2 stort. Overvejende grovsandet jord, men også lerblandet sandjord og lidt humusjord. End del beskyttede diger 
 
Naturscreening 
Området rummer to områder med fredskov og få beskyttede vandhuller og en beskyttet mose.  Kraftmose mod NV og Dammose mod SØ, samt engområder 
langs Elkær Bæk mod vest ligger op til interesseområdet. Der findes ynglende nattergal, engsnarre og vagtel, samt vibe i nogen af de omkringliggende 
vådområder. Løvfrø findes i vandhuller tæt på interesseområdet. 
 
Analyse og anbefaling 
Området er velegnet til solenergianlæg. Der findes ikke naturknaster, som taler imod solceller – dog er naturgevinsten også her afhængig af at biologisk 
værdifulde levende hegn bevares og at der bevares åbne arealer indenfor interesseområdet. Det våde område ved Kraftmosen, som indgår i 
interesseområdet kan med fordel bevares lysåben til fordel for de fugle, som yngler og søger føde her 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  God 
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Område 9: Uldal 
 

 
 
2 km2 stort. Lerblandet sandjord. Mange beskyttede sten- og jorddiger, samt et fortidsminde med beskyttelseszone. 
 
Naturscreening 
Opdyrket landbrugsjord uden skov eller beskyttede naturarealer bortset fra 5 vandhuller. Der er registreret en del fugle i området særlig ynglende vagtel og 
bomlærke 
 
Analyse og anbefaling 
Interesseområdet vurderes at være meget velegnet til solenergianlæg, De mange beskyttede historiske diger bevares og herfra vil der kunne ske spredning af 
vilde plantearter til områderne. Det anbefales dog at lade delområder være åbne uden solceller, hvor bomlærke og vagtel vil kunne bygge rede. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  Høj 
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Område 10: Nørre Vilstrup 
 

 
 
0,46 km2 stort. Lerblandet sandjord eller sandblandet lerjord. Arealet er opdelt af nordsydgående ældgamle læhegn og der findes et kort beskyttet dige. 
 
Naturscreening 
Opdyrket areal med gamle læhegn, lidt skov og 2 beskyttede vandhuller. Mange fugleregistreringer i nærheden, dog ingen yngleregistreringer. Løvfrø 
registreret i vandhuller i nærheden. 
 
Analyse og anbefaling 
Under forudsætning af at de gamle læhegn i området, som er værdifulde for bl.a. flagermus, insekter og fugle, bevares, vurderes området at være velegnet til 
solenergianlæg. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  God 
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Område 11: Fole 
 

 
 
2,2 km2 stort. Bunden er grov sandet, lerblandet sandjord eller sandblandet lerjord. En del beskyttede diger. 
 
Naturscreening 
I området findes et par beskyttede vandhuller og beskyttede enge og moseområder langs Fole Bæk, som krydser området. Der er adskillige hedehøge par 
som har ynglet i området eller i nærheden af området de seneste år. I skovområderne (Præsteskov, Skaftekær og Storskov) nord og øst for området er der 
registreret flere ynglende rovfuglearter (musvåge, duehøg, spurvehøg, samt ravn), samt krondyr, dådyr og rådyr mv. 
 
Analyse og anbefaling 
Pga. ynglende hedehøg, som er en truet art, der gennem ”projekt Hedehøg” forsøges understøttet, kan det ikke anbefales at placere solenergianlæg i 
området. Hedehøgen vil ikke bygge rede mellem solceller, men kræver høj åben vegetation som kornmark, brakmark eller lign som redested. De fouragerer 
efter føde på åbne arealer omkring reden og vil ikke kunne søge føde mellem tætte solceller. Et par små anlæg vil kunne forenes med hedehøgen under 
forudsætning af, at natur og hedehøg indtænkes i anlæggelsen. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  Ringe som helhed. 
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Område 12: Vester Lindet 
 

 
 

 
 
2 km2 stort. Lerblandet sandjord eller 
sandblandet lerjord. Enkelte 
beskyttede diger. 
 
Naturscreening 
Landbrugsjord med en del levende 
hegn, og et enkelt beskyttet engråde 
og et antal beskyttede vandhuller. 
Der er registreret to ynglende 
hedehøgepar fra 2014 til 2018 
indenfor eller nær interesseområdet. 
Grævling er også set i området. 
 
Analyse og anbefaling 
Pga. hedehøg anbefales det ikke at 
anvende området i sin helhed til 
solceller, dog kan mindre anlæg 
etableres i den vestlige del af 
området, som skitseret med røde 
stiplede cirkler. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  
Ringe i sin helhed. 
Indenfor de mindre skitserede 
områder: God 
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Område 13: Arnum 
 

 
 

 
4 km2 stort. Grovsandet jord med en 
smule humusjord mod vest. 
 
Naturscreening 
Opdyrket med undtagelse af veje, 
læhegn og et par små beskyttede moser 
og et antal beskyttede vandhuller, samt 
et lille fredskovsareal. Omkring arealet 
findes en del større naturområder, som 
moser og skove og der er registreret 
mange fugle og dyr i områderne omkring. 
 
Analyse og anbefaling 
Området vurderes at være velegnet til 
solceller. Jorden er sandet og der vil 
således relativt hurtigt kunne indfinde sig 
en diverse og værdifuld 
blomstersamfund på arealet til fordel for 
biodiversiteten. Det anbefales at lade 
plantedækket komme af sig selv eller, 
hvis det skal græsses udså en utæt 
græsblanding, hvor der er plads til at de 
naturlige arter indfinder sig. Åbne 
områder uden solceller vil være gunstigt 
for fugle og dyreliv, ligesom et trådhegn 
hvor de fleste pattedyr kan passere 
igennem.  
Med de mange hjortedyr i nærområdet vil 
det også være nødvendigt med en del 
korridorer for at skabe sammenhæng på 
tværs af det store interesseområde. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  Høj. 
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Muligt nyt område 14 nord for Bevtoft  
 

 
 

 
 
50 ha stort. Grovsandet jord. En del 
nord sydgående læhegn. 
 
Naturscreening 
Landbrugsareal med fem læhegn og 
et beskyttet vandhul, samt et mindre 
fredskovstykke. Registreret løvfrø i 
vandhuller i nærheden og ynglende 
ravn mv. 
 
Analyse og anbefaling 
Anvendelse af arealet til 
solenergianlæg konflikter ikke med 
naturinteresser – det vurderes at 
solenergianlæg vil være gunstig for 
naturværdier i området. Bunden er 
grovsandet og der vil forholdsvil 
hurtigt kunne etablere sig en værdifuld 
naturlig blomsterflora til gavn for 
insekter mv. Der skal dog nok 
etableres en korridor til større dyr, som 
går øst-vest. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  
Høj 
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14a Nord for Bevtoft 
 

 
 

1,9 km2 stort. Grosandet jord med lidt 
humusjord langs Valsbæk. Ovenstående 
område 14 er et delareal af området. 
Intensivt dyrket helt ned til Valsbæk med 
nord-syd gående læhegn. 
 
Naturscreening 
Området indeholder kun et beskyttet 
vandhul, en lille beskyttet mose og 
gennemskæres af Valbæk, som er et 
beskyttet vandløb. Et lille område er 
fredskov ellers er hele arealet intensivt 
dyrket landbrugsjord. Fredskovarealer 
umiddelbart øst for (Bevtoft Plantage) og 
vest for området kaster skovbyggelinje 
over en del af området. Rigtig mange 
fuglearter er registreret i Bevtoft Plantage, 
heriblandt ynglende ravn og bynkefugl. 
Løvfrø er registreret i nærheden af 
området. 
 
 
Analyse og anbefaling 
Interesseområdet vurderes at være meget 
velegnet til solenergianlæg, da det ikke 
strider imod naturinteresser. Der er ikke 
registreret arter, som vurderes at blive 
begrænset af solenergianlæg på stedet. 
Derimod vurderes en mere naturlig 
plantevækst uden landbrugsdrift på 
arealet at kunne øge biodiversiteten i 
området. Området er stort og bevarelse af 
gamle og værdifulde læhegn, lysåbne 
delområder og skovbryn uden solpaneler, 
samt passager gennem området for større 
dyr vurderes at være vigtige elementer for 
at skabe merværdi for områdets 
naturværdier. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  Høj 
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15. Hyrup (A, B og C) 
 

 
 
1,1 km2 stort område inddelt i tre områder. Overvejende grovsandet jord, dog lerblandet sandjord i den nordligste halvdel af område C. Få beskyttede diger og 
få læhegn – et par i område A. Tre fortidsminder som kaster beskyttelseslinje i område B. Området ligger op til eller gennemskæres af flere veje. 
 
Naturscreening 
Markarealer uden beskyttet natur eller småbiotoper, bortset fra 3 vandhuller. Flere omkringliggende fredskovarealer helt op til interesseområdet, som kaster 
skovbyggelinjer i størstedelen af arealet. Kræve at der kan dispenseres herfra. 
 
Analyse og anbefaling 
Naturmæssigt kan arealerne anvendes til solenergianlæg, når der indtænkes dyrepassager mellem skovområderne. Selvom der ikke er registreringer af hjorte, 
findes de i skovområderne. Skovbryn bør også holdes lysåbne og fri for solpaneler. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  Høj når der tages naturhensyn ved anlæggelsen. 
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16. Hjartbro/Bevtoft 
 

 
 

 
3 km2 samlet areal fordelt på 4 delområder. Overvejende 
grovsandet – lidt lerblandet sand. Mange læhegn og få 
beskyttede diger. Et par fortidsminder, som kaster 
beskyttelseslinje.  
 
Naturscreening 
Arealerne ligger op til eller gennemskæres af Gelså ved 
Hjartbro, og Hyrup Bæk, hvor optil der er 
lavbundsområder. Ved Gelså er de fleste 
lavbundsområder beskyttede engarealer og Gelså kaster 
også åbeskyttelseslinje – delområde B. Derudover findes 
der et par beskyttede vandhuller og en beskyttet mose i 
område C, samt et mindre stykke beskyttet mose i 
område B. 
Fredsskovarealer tæt på kaster skovbyggelinje ind over 
store dele af interesseområdet. 
 
Analyse og anbefaling 
Sandjorden gør at der relativt hurtigt med den rigtige 
pleje kan opnås en varieret flora, til gavn for f.eks. bier og 
sommerfugle. Langs Hyrup Bæk har lavbundsarealerne 
langt overvejende ligget med græs, som er gunstig for 
fugle som vibe, sneppe og vagtel, som er registreret i 
området. Derfor vurderes det, at vådbundsområderne 
langs Hyrup Bæk i delområde C ikke bør dækkes med 
solpaneler. De øvrige markarealer vurderes som egnede 
til solenergianlæg, når naturhensyn indarbejdes såsom at 
bevare værdifulde hegnsbevoksninger og bevare 
delområder fri for solpaneler, friholde skovbryn, skabe 
passager mv. 
 
Prioritet for solceller i forhold til natur:  Høj, 
vådbundsarealer i særligt i delområde C friholdes og der i 
øvrigt indarbejdes naturhensyn. 

 


