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1 INDLEDNING 

Rudersdal Kommune ønsker at undersøge mulighederne for at genskabe Hjorte 

Dam Sø, i området nord for Henriksholms Allé i Vedbæk. Søen fremgår af ud-

skiftningskort over Vedbæk By fra 1771 (bilag A), kort over Søllerød Sogn 1889 

(bilag B) og matrikelkort fra 1909 (se figur 1), hvor den havde en udstrækning på 

5-6 ha. 

På nuværende tidspunkt består området af 3 mindre søer, to moseområder, 

dyrkede marker, private haver og grusveje. Den tidligere udstrækning af søen 

dækker i dag 5 matrikler, hvoraf de 4 er privatejede og 1 (den største) er ejet af 

Rudersdal Kommune. 

Området er besigtiget ad flere omgange i foråret 2014 og der er foretaget under-

søgelser af de beskyttede § 3-områder, herunder søerne, hvor bl.a. fiskebestan-

den og forekomsten af padder er undersøgt. Endvidere er der foretaget en regi-

strering af fugleforekomster under et besøg i yngletiden. (bilag C) 

Nærværende rapport omfatter en beskrivelse af de nuværende forhold i området, 

forslag til en delvis genskabelse af søen, samt en vurdering af konsekvenserne 

ved dette. 

 

Figur 1.  Matrikelkort fra 1909 med angivelse af Hjorte Dam Sø 
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2 BESKRIVELSE AF NUVÆRENDE FORHOLD 

2.1 Områdebeskrivelse 

Området udgøres i dag af en mosaik af søer, moseområder, dyrkede arealer, 

grusveje og private haver. Der findes ingen bygninger indenfor selve undersø-

gelsesområdet, men i umiddelbar nærhed findes flere private boliger. 

De dyrkede arealer omkring søerne er i 2014 tilsået med en særlig frøblanding, 

der har til formål at trække så meget næring som muligt ud af jorden. Arealerne 

skal således slås i løbet af året og det høstede materiale bortkøres. 

Gennem området løber en mindre grusvej, der fungerer som adgangsvej fra 

Henriksholms Allé til de private boliger i den nordlige del af området. 

2.1.1 Afgrænsning af undersøgelsesområdet 

Indledningsvis er der foretaget en afgrænsning af undersøgelsesområdet, der 

følger højdekurven i kote 12.0, undtagen mod syd, hvor der er foretaget en af-

grænsning ved Henriksholms Allé og mod nordøst, hvor området er afgrænset af 

DSB’s arealer ved kystbanen. Undersøgelsesområdet fremgår af figur 2. 

 

Figur 2. Oversigtskort med afgrænsning af undersøgelsesområdet inkl. nummerering af 

søer. 
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Figur 3. Orange markeringer viser beskyttede sten- eller jorddiger indenfor, eller i umid-

delbar nærhed af, undersøgelsesområdet 

2.1.2 Kulturhistoriske værdier 

Der findes et sten- eller jorddige indenfor undersøgelsesområdet, samt et sten- 

eller jorddige umiddelbart vest for undersøgelsesområdet (se figur 3). Ud over 

disse, er der langt til nærmeste kulturhistoriske værdi. 

2.1.3 Rekreativt brug 

Der foreligger ikke oplysninger om væsentlige rekreative interesser indenfor 

undersøgelsesområdet. Langs kystbanen findes en national cykelrute, der der-

med berører undersøgelsesområdets nordøstlige del. 

2.2 Terrænforhold 

Terrænvariationen indenfor undersøgelsesområdet er ca. 4 m med de laveste 

koter i omkring  8 m og de højeste omkring 12 m, jf. bilag D. Grusvejen, der løber 

mod nord fra Henriksholms Allé og tværs gennem undersøgelsesområdet, ligger 

hovedsagligt i kote 11 m på nær omkring overkørslen af det rørlagte vandløb, 

hvor vejen er nede i kote ca. 10 m. De nærmeste bygninger til undersøgelses-

området ligger langs hhv. den nordlige og sydlige grænse. Der er tale om private 

beboelsesejendomme. De nordlige ejendomme er alle placeret over kote 12.5 m. 

Der er nybyggeri/ombyggeri af ejendomme nær den sydlige afgrænsning af un-

dersøgelsesområdet, men disse ejendomme ligger alle højere end kote 12.5 m.    
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2.3 Vandløb 

Indenfor undersøgelsesområdet findes flere åbne og rørlagte vandløb, der for-

binder søerne og afvander området fra nord mod syd (se figur 4).  

Ved feltarbejdet i foråret 2014 er der opmålt bundkoter i det åbne tilløb til sø 2, i 

rørforbindelsen mellem sø 1 og 2, samt i rørudløbet fra sø 1. Desuden blev der 

målt vandspejl i alle tre søer. De opmålte koter fremgår af figur 4. 

2.3.1 Tilløb til sø 2 

Der løber et åbent vandløb fra kystbanen i den nordlige del af undersøgelsesom-

rådet til sø 2. Vandløbet er på det meste af strækningen beliggende i skov og er 

derfor kraftigt beskygget. Vandføringen var lav på strækningen, på trods af en 

del nedbør på besigtigelsesdagene. Ifølge oplysninger fra Rudersdal Kommune, 

modtager vandløbet vand fra en mindre sø beliggende umiddelbart nordøst for 

Kystbanen. 

 

Figur 4. Vandløb og opmålte bundkoter og vandspejlskoter (vsp), foråret 2014.  
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Foto. Tilløb til sø 2, set i nordlig retning fra grusvej ca. 50 m opstrøms sø 2. 

Vandløbet er beliggende i skel mellem matrikel 1d og 1a, Vedbæk By, Vedbæk, 

der henholdsvis er privatejet og ejet af Rudersdal Kommune. Vandløbet er privat 

og der er ikke opstillet vedligeholdelsesbestemmelser for det. 

Der er opmålt bundkoter 4 steder i vandløbet, fra indløbet i sø 2 til ca. 135 op-

strøms dette punkt (se figur 4). På baggrund af de opmålte koter, kan der bereg-

nes et gennemsnitligt fald på 5-6 ‰ på strækningen. 

De opmålte koter ligger noget lavere end en tidligere opmåling foretaget i juli 

1982 (data fra Rudersdal Kommunes arkiv), hvor der blev målt koter ca. 40 cm 

højere end i 2014. Dette kan være resultatet af en hårdhændet vedligeholdelse i 

perioden mellem 1982 og 2014, men kan også skyldes sætninger i terrænet. 

Der findes en kortere rørlagt strækning (Ø200) ca. 50 meter opstrøms udløbet i 

sø 2, idet vandløbet på dette sted passerer under en grusvej. Rørlægningen er 

forsynet med en brønd ved indløbet (se foto ovenfor). 

Vandløbet er markant nedskåret i terrænet og var, i foråret 2014, fyldt med blade 

og grene fra de omkringstående træer. Der blev ikke foretaget undersøgelser af 

faunaen i vandløbet, men det vurderes, at vandløbet er udtørret en del af året, 

hvilket faunaen vil være påvirket af. Vanløbet har tidligere været vedligeholdt 

maskinelt gennem en længere årrække. Dette har dog ikke været tilfældet i de 

seneste år, efter Rudersdal Kommune har overtaget vedligeholdelsen på den 

ene side af vandløbet.  
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2.3.2 Vandløb mellem sø 1 og 2 

Afløbet fra sø 2 sker via et knap 100 meter langt vandløb der løber til sø 1. 

Vandløbet er åbent, undtagen på en ca. 10 meter lang rørlagt strækning (Ø200) 

der løber under grusvejen.  

 

Foto: (Venstre) åbent vandløb mellem sø 1 og 2 og (højre) rør (Ø200) mellem sø 1 og 2.  

Ved de to besigtigelser i foråret 2014 var den rørlagte passage under grusvejen, 

samt vandløbsstrækningen nedstrøms, tørlagt. 

Vandløbet er beliggende i et tæt krat bestående af bl.a. slåen, rød hestehov, birk 

og skvalderkål på begge sider af grusvejen. 

Vandløbet opstrøms grusvejen bærer præg af at være hyppigt oprenset med 

maskine, med relativt stejle brinker og et tydeligt, lige kanalformet præg (se foto 

ovenfor). Vandstanden frem til grusvejen er den samme som i sø 2. Nedstrøms 

den rørlagte strækning under grusvejen findes et mindre dræntilløb fra syd, dog 

uden synlig vandtilførsel ved de udførte besigtigelser. Udløbet af vandløbet i sø 

1 sker gennem et område tæt bevokset med tagrør.  

Vandløbet har et samlet fald på 73 cm, der afvikles på strækningen mellem 

grusvejen og sø 1.  

2.3.3 Rørlagt vandløb mellem sø 1 og 3 

Fra sø 3 løber der, ifølge oplysninger fra Rudersdal Kommune og de lokale be-

boeren i området, et rørlagt vandløb der løber ud i den nordlige ende af sø 1. Det 

har dog ikke været muligt at fastlægge den præcise beliggenhed af dette vand-

løb, hvilket bør gøres i forbindelse med en eventuel detailprojektering. 

2.3.4 Afløb fra sø 1 

Afløbet fra sø 1 sker til et rørlagt vandløb (Ø150) der løber sydpå under Henriks-

holms Alle og videre frem til udløb i Maglemoserenden. Selve indløbet til røret er 

forsøgt afskærmet ved hjælp af et trådgitter der er placeret rundt om røret (se 

foto nedenfor). 
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Foto: Indløbet til røret der afvander sø 1. 

Bundkoten af røret blev opmålt til 7.89, hvilket med et vandspejl på 8.02, betyder 

at røret var næsten vandfyldt (se foto ovenfor). Der løb dog en fin vandstrøm ind 

i røret, hvilket indikerer at der ikke er problemer med vandafledningsevnen i røret 

umiddelbart nedstrøms. 

2.4 Søer  

Sø 1 og sø 2 er undersøgt ad flere omgange i foråret 2014. Der er bl.a. foretaget 

generelle undersøgelser af søernes generelle miljøtilstand, fiskeundersøgelser 

med biologiske oversigtsgarn (modificeret Ny-Nordisk-Norm), paddeundersøgel-

ser og en vurdering af naturtilstanden efter feltskemaet for vandhuller. Disse 

undersøgelser er desuden suppleret med screeninger af søernes dyreplankton, 

vegetation og smådyrsfauna.  

2.4.1 Sø 1 

Søen har en fri vandflade på ca. 700 m
2
 og er omgivet af en relativt tyk bræmme 

af bredvegetation, hovedsageligt bestående af tagrør. Vandspejlet i søen blev 

målt til kote 8.00.  

Søen modtager vand fra to åbne/rørlagte forbindelser til henholdsvis sø 2 og sø 

3 og afvander videre til et rørlagt vandløb der løber mod syd til det offentlige 

vandløb, Maglemoserenden, der munder ud i Øresund umiddelbart syd for Ved-

bæk Havn. 
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Foto: Sø 1 set fra østsiden i vestlig retning. 

Søen havde i foråret 2014 en stor forekomst af trådalger, hvilket indikerer at 

næringskoncentrationen i vandet er høj. Vandet var uklart og brunligt, men dog 

med sigt til bunden på 80 cm’s dybde, der var den størst målte vanddybde i sø-

en. Sedimentet var forholdsvis løst og fandtes i et tykt lag (anslået til 50-70 cm) 

over det meste af søen. 

Planktonnet i søen var domineret af små, hurtigtsvømmende former, hovedsage-

ligt cyclops sp. og mindre dafnier (ceriodaphnia og daphnia sp.) på op til ca. 1,5 

mm. 

Der blev ikke fundet undervandsvegetation i søen, men hvid åkande dækkede 

omkring 10% af vandfladen. Desuden var der mindre forekomster af liden ande-

mad.  

Der blev observeret grøn frø ved søen, både visuelt og i form af kvækkende 

individer. Haletudser blev eftersøgt med ketsjer, men blev ikke observe-

ret/fanget. 

Iltindholdet i søen var højt på undersøgelsestidspunktet, med en mætningspro-

cent på 140 – 150 %, hvilket indikerer en høj produktion fra alger/planter. Den 

store forekomst af trådalger kan være årsagen til dette. 
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Figur 5. Længdefordeling af karusser i fangsten fra sø 1. 

Ved fiskeundersøgelsen blev der fanget i alt 50 karusser mellem 8,5 og 15,5 cm. 

I de sektioner af garnet hvor maskevidderne passede med disse fiskestørrelser, 

sad fiskene forholdsvis tæt, hvilket indikerer at der findes en tæt bestand af min-

dre karusser i søen. Længdefordelingen af karusserne fremgår af figur 5. 

2.4.2 Sø 2 

Sø 2 er både større og dybere end sø 1, som den er forbundet med via en åben 

kanal og en rørunderføring under vejen. Arealet af søen er opmålt til ca. 1.700 

m
2
 fri vandflade og ved besigtigelsen blev den største dybde vurderet til ca. 2,0 

meter. Vandspejlet i søen blev målt til kote 9.10. 

 
Foto: Sø 2 set fra sydsiden i nordlig retning. 
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 Figur 6. Længdefordeling af karusser i fangsten fra sø 2. 

Søen er omgivet af forholdsvis stejle brinker, undtagen i den nordlige del, hvor 

tilløbet til søen findes. Bredvegetationen er begrænset til et forholdsvis smalt 

bælte og består hovedsageligt af pil, bredbladet dunhammer og gul iris. 

Der blev fundet en del eksemplarer af kildemos (Fontinalis antipyretica) i søen 

og i det nordlige mose-lignende område blev der fundet mindre bestand af vand-

røllike (Hottonia palustris L.), men ellers var der ingen undervandsvegetation.  

Vandet var brunligt, med en sigtdybde på 80 cm på undersøgelsesdagen. Iltind-

holdet var væsentligt lavere end i sø 1 og vandtemperaturen var på 12,7 grader. 

Planktonnet var, ligesom i sø 1, domineret af cyclops og små former af forskelli-

ge dafnier. 

Smådyrsfaunaen i bredzonen omfattede bl.a. vandbænkebidder, posthornsnegl, 

guldsmedelarver, døgnfluelarver og ærtemuslinger. Der blev desuden observeret 

en butsnudet frø i nærheden af søen, samt hørt kvækkende individer af grøn frø. 

Fiskeundersøgelsen i sø 2 resulterede i en fangst på i alt 58 karusser mellem 7 

og 21 cm, med størst tæthed af fisk på 10 – 12 cm (se figur 6). 

2.5 Øvrige § 3-arealer og bilag IV-arter 

Der er foretaget undersøgelser af paddeforekomsterne i sø 1 og sø 2. På trods 

af en ihærdig indsats, lykkedes det ikke at fange haletudser i søerne, men der er 

ad flere omgange konstateret grøn frø og butsnudet frø, både visuelt og i form af 

kvækkende individer.  

Den manglende fangst af haletuder kan skyldes tidspunktet på året, samt den 

store forekomst af karusser i søerne. 
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2.5.1 §3 mose 

Der findes en §3-udpeget mose omkring sø 1, vandløbet der forbinder sø 1 og 

sø 2, sø 2 og videre i nordlig retning. Mosens botaniske sammensætning, natur-

tilstand, vegetationsstruktur, afgrænsning mm. er undersøgt ved en besigtigelse i 

foråret 2014. Besigtigelsen er foretaget efter naturstyrelsens vejledning om regi-

strering af beskyttede naturtyper /1/, DMU´s faglige rapport /2/ og de tekniske 

anvisninger /3/ og /4/. Registreringen er foretaget på tilhørende feltskemaer. 

Mosens forskelligartethed har givet anledning til udarbejdelse af to særskilte 

feltskemaer, et for mosen omkring sø 1 og et for mosen nordøst grænsende til 

sø 2, se bilag E. Det vurderes, at den eksisterende mose-udpegning er for 

upræcis og der findes således ikke mose mellem søerne, her findes vandløb og 

et fuldt beskygget slåenkrat. Langs den østlige side af sø 2 findes en mindre 

skovremise der har forbindelse til skoven mod nordøst. Ved sø 1 bør afgræns-

ningen udvides, hvilket både er tydeligt på ortofotos og ved feltundersøgelsen. 

De nye afgrænsninger fremgår af figur 7 og bilag F.  

Som det fremgår af feltskemaerne er besigtigelserne foretaget på et ekstensivt 

niveau og det skal understreges af plantelisterne ikke er udtømmende. Plante-

listerne giver dog et meget godt billede af hvor værdifulde moser der er tale om. 

Mosen omkring sø 1 har en estimeret naturtilstand på IV (ringe) på en skala fra I-

V. Der findes hverken positivarter eller særlig positiv arter i mosen og ingen indi-

katorarter. Mosens vegetationsstruktur, se bilag E, afslører at græs/urtevegeta- 

 

Figur 7. Ny afgrænsning af §3-områder indenfor undersøgelsesområdet. 
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tion over 50 cm er dominerende. Dette skyldes, at store dele af  mosen består af 

en dominerende tagrørsvegetation som ikke giver lys og plads til ret mange an-

dre arter. En stor del af resten af mosen er beskygget af pilekrat og andre ved-

planter. Ca. 10 % af mosen er påvirket af de invasive arter canadisk gyldenris og 

rød hestehov som er to meget aggressive arter der udkonkurrerer en mere vær-

difuld mosevegetation. Der er således begrænsede arealer i mosen hvor mose-

vegetationen er interessant.  

Mosen nord for sø 2 har en estimeret naturtilstand på II (god). Der findes to en-

stjernearter nemlig gul iris og top star, men der blev ikke fundet nogen indikator-

arter på besigtigelsesdagen. Det er ikke usandsynligt at der ved en intensiv regi-

strering vil kunne findes indikatorarter i mosen, hvis botaniske værdi vurderes til 

at være ret god. Foruden fine bestande af gul iris og top star fandtes nogle me-

get fine bestande af vandrøllikke, knippe star og blågrøn kogleaks. De nævnte 

arter fandtes alle i mosens centrum. Mosens vegetationsstruktur, se bilag E, 

afslører at græs/urtevegetation over 50 cm er domminerende, men modsat mose 

1 er det ikke kun tagrør der domminerer. Mosen er præget af en større artsdiver-

sitet og færre områder med tagrør eller canadisk gyldenris i monokultur. Mosen 

har dog på de tørre kanter problemer med tilgroning af candisk gyldenris. 

2.6 Jordbundsforhold og jordforurening 

Jordbunden indenfor undersøgelsesområdet består iflg. GEUS jordartskort 

1:25.000 primært af ferskvandstørv med mindre forekomster af både moræneler 

og ferskvandssand. Det omkringliggende område er domineret af moræneler 

mod nord, øst og vest og af ferskvandstørv og ferskvandssand mod syd.  

 

Figur 8. Jordforurening i området. Gule skraverede områder er V1-kortlagt, og pink skra-

verede områder er V2-kortlagt. 
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Der findes 3 kortlagte jordforureninger på V1-niveau indenfor eller i umiddelbar 

nærhed af undersøgelsesområdet (se figur 8). 

2.7 Planmæssige forhold 

Størstedelen af undersøgelsesområdet (på nær den nordligste del omkring sø 3) 

indgår i en arealfredning af Vedbæk-Smidstrup på små 70 ha. Fredningens for-

mål er at ”..området fastholdes som et åbent landskab med de enkelte karakter-

skabende landskabselementer som understregende kontrast til det flade land-

skab..”. Fredningen betyder at området overordnet skal bevares i sin nuværende 

tilstand, bortset fra ændringer, der er led i naturpleje (efter den for området udar-

bejdede plejeplan) /5/. 

Der er vedtaget en kommuneplanramme for området ”Maglemosen” /6/, der an-

giver at området skal anvendes som ”rekreativt område”. 

Rudersdal Kommune er i 2014 i gang med at udarbejde en Landskabs- og Ple-

jeplan for hele Maglemoseområdet, herunder de arealer der indgår i denne for-

undersøgelse.  

2.8 Tekniske anlæg 

Indenfor undersøgelsesområdet findes der ingen bygninger eller overjordiske 

anlæg såsom el-master eller lignende. To aktører har nedgravede ledninger 

indenfor området; Rudersdal Forsyning og TDC. Rudersdal Forsyning har hhv. 

en spildevandsledning og en vandforsyningsledning, der begge løber 

langs/under grusvejen i nord-/sydgående retning i undersøgelsesområdet.    

TDC har et kabel tracé der krydser undersøgelsesområdet i øst/vest gående 

retning, lige nord om sø 1 og syd om sø 2. Traceet er gravet under grusvejen 

lige nord for å-underføringen mellem de to søer.  

TDC oplyser, at kabler langs vej normalt er placeret i en dybde af 0,45-1,25 m, 

men at både større og mindre dybder kan forekomme, hvor der fx er foretaget 

overfladeregulering. En risikofri gravedybde findes således ikke. Det understre-

ges derfor, at der altid skal regnes med en sikkerhedsafstand på min. 0,5 m til 

hver side af de viste tracéplaceringer. I alle tilfælde skal der håndgraves prøve-

huller, for at stedfæste den aktuelle placering, inden det planlagte gravearbejde 

påbegyndes. Den oplyste placering af ledninger og kabler fremgår af figur 9. 
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Figur 9. Ledninger og kabler indenfor eller i nærhed af undersøgelsesområdet. 
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3 PROJEKTFORSLAG 

Inden udvælgelse af projektforslaget blev det mulige vanddækkede areal vurde-

ret, hvis der udelukkende blev foretaget en hævning af vandstanden i området, 

uden afgravning eller uddybning. Dette blev gjort på baggrund af de nuværende 

terrænkoter i området. Som det fremgår af figur 9, vil vandspejlet i den nye sø 

skulle etableres i kote 11.0 før der kan etableres en større, sammenhængende 

søflade. Dette svarer til en vandstandsstigning på 1,9 – 3,0 meter i forhold til den 

nuværende vandstand i de 3 eksisterende søer. 

En vandstandsstigning i den størrelsesorden vil påvirke afvandingen fra op-

strøms beliggende områder, samt udgøre en risiko for de nærliggende bygnin-

ger. Desuden vil den eksisterende grusvej skulle hæves betragteligt. 

På baggrund af ovenstående, blev det besluttet at arbejde videre med et projekt-

forslag der kun omfatter en mindre vandstandsstigning i sø 1, mens vandstanden 

i de øvrige søer ikke påvirkes. Denne løsning vil blive beskrevet i afsnit 3.1. 

 

Figur 10. Vanddækket areal ved vandspejl i koter 10 (blå), 11 (grøn) og 12 (lysegrøn).  
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3.1 Skitseprojekt 

Det nye forslag til en delvis gendannelse af Hjorte Dam Sø, fremgår af figur 11 

og af bilag G.  

Den nye sø vil komme til at fremstå som to større vandflader på tilsammen ca. 

0,9 ha. Søerne vil være adskilt af den eksisterende grusvej, men forbundet via et 

rør under vejen og et kort vandløbsstykke umiddelbart vest for vejen. I området 

mellem sø 1 og 3 etableres desuden et nyt paddevandhul i en eksisterende lav-

ning i terrænet.  

Området mellem og omkring søerne åbnes desuden op ved hjælp af rydninger i 

udvalgte områder og der vil etableres broer, stier og trædæk i området, så ad-

gangen til naturområderne lettes. 

De største ændringer i forhold til den nuværende tilstand af området sker om-

kring sø 1, der udvides betragteligt, samt i området mellem søerne, hvor der 

foretages omfattende rydninger af det eksisterende krat. 

De enkelte indsatser beskrives mere detaljeret i de følgende afsnit. 

 

Figur 11. Den nye udformning af Hjorte Dam Sø og omgivelser. 
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3.2 Indsatser 

Indsatserne er delt op i 7 delindsatsområder (se figur 12): 

1. Udvidelse af sø 1 

2. Rydning i den nordøstlige del af sø1 (område 1a på fig. 12) 

3. Nyt vandløb mellem sø 1 og 2 

4. Rydning i den sydvestlige del af sø 2 (område 2 og 2a på fig. 12) 

5. Indsats omkring sø 2 

6. Rydning i moseområde nord for sø 2 

7. Etablering af paddevandhul og nyt vandløb 

3.2.1 Udvidelse af sø 1 

Sø 1 er på nuværende tidspunkt kraftigt tilgroet med en fri vandflade på ca. 700 

m
2
. Den nye sø anlægges indenfor et areal på ca. 9.000 m

2
, inklusiv ny bredzo-

ne, svarende til en omkreds der følger den nuværende kote 9.80. Det vanddæk-

kede areal bliver på ca. 6.000 m
2
. 

 

Figur 12. Delindsatsområder for gendannelsen af Hjorte Dam Sø. 

(inkl. bredzone) 

(inkl. bredzone) 
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Søen er projekteret med en 8 meter ny bredzone langs hele den nye søbred, 

med et anlæg på ca. 1:5, hvilket vil skabe gode vilkår for padder og søens øvrige 

dyreliv. Den præcise afgrænsning af søen og bredden af bredzonen vil skulle 

fastlægges i forbindelse med en detailprojektering og afmærkes sammen med 

entreprenøren, inden igangsætning af arbejdet.  

Især i den nordøstlige del af søen vil der skulle afgraves en del materiale for at 

søen kan opnå den ønskede udformning. Det anslås, at der skal afgraves om-

kring 4.000 m
3
 jord i forbindelse med udvidelsen af sø 1, inkl. rydningen i område 

1a. Jorden og det opgravede plantemateriale i form af tagrør m.m. kan, hvis det 

er rent nok, udspredes på arealerne omkring søen. 

Det nye vandspejl i sø 1 foreslås etableret i kote 8.30, svarende til en vands-

tandsstigning i på 30 cm i forhold til den nuværende tilstand. Vandstandsstignin-

gen fastholdes ved at der etableres et nyt afløbsbygværk fra søen, i en kote der 

ligger 30 cm over den nuværende vandstand. 

3.2.2 Rydning område 1a  

I område 1a foretages en rydning af det nuværende krat (se foto nedenfor), så-

ledes at der skabes en åben søbred. Enkeltstående større træer kan efterlades.  

Efter rydningen kan afgravningen i området, samt etableringen af det nye vand-

løb, udføres. 

Der skal ved arbejdet tages hensyn til de kabler og ledninger der findes tæt på 

dette område, jf. Figur 9. 

 

Foto. Krat i delområde 1a, set mod øst 
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3.2.3 Nyt vandløb mellem sø 1 og 2 

Der etableres en ny rørlagt forbindelse mellem sø 1 og 2, under grusvejen. Det 

nye rør lægges i samme kote og med samme dimension som det eksisterende. 

Fra udløbet af det nye rør anlægges et nyt vandløb frem til udløbet i sø 1. Dette 

vandløb må forventes at være tørt i store dele af året, hvilket der skal tages hen-

syn til ved anlæggelsen. Der skal afvikles et fald på ca. 60 cm over strækningen, 

hvilket svarer til ca. 7,5 % ved en længde på 8 meter. Det betyder at vandløbet 

vil blive meget stejlt, hvilket det dog også er i den nuværende tilstand. 

Det anbefales, at anvende den eksisterende fordybning i terrænet. Da denne 

fordybning på nuværende tidspunkt er uden vegetationsdække pga. det tætte 

krat der effektivt lukker en stor del af lyset ude, kan fordybningen sikres mod 

erosion ved udlægning af tynde kokosmåtter, der tillader opvækst af vegetation. 

Efter kort tid vil måtterne ikke længere være synlige, men stadig fungere som 

erosionssikring ved store afstrømninger. 

3.2.4 Rydning område 2a 

I område 2a foretages en rydning af det nuværende krat (se foto nedenfor), så-

ledes at der skabes en åben søbred. Enkeltstående større træer kan efterlades. 

Det vurderes, at der ikke er behov for at uddybe eller ændre det eksisterende 

vandløb frem til røret under grusvejen. Der kan dog være behov for at foretage 

erosionssikring ved udlægning af kokosmåtter.  

 

Foto. Krat i delområde 2a, set mod nord. 
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3.2.5 Indsats omkring sø 2 

De stejle bredder langs sø 2 betyder at en vandstandsstigning ikke vil have en 

væsentlig effekt på søens størrelse, med mindre vandstanden hæves meget 

markant. Moseområdet i den nordlige del af søen, der vurderes at være et af de 

naturmæssigt mest værdifulde områder, vil desuden blive oversvømmet hvis 

vandstanden hæves. På baggrund af dette vurderes det, at vandspejlsniveauet i 

sø 2 ikke bør ændres. 

For at skabe en større sammenhæng mellem sø 1 og 2 skal der foretages en 

afgravning i det nuværende delområde 2a, således at søens frie vandflade brin-

ges tættere på grusvejen. Det anslås, at der skal fjernes omkring 500 m
3
 jord i 

forbindelse med udvidelsen af sø 2. Jorden kan, hvis den er ren nok til det, ud-

spredes på arealerne omkring søen. 

Der kan med fordel foretages en udtynding i pilekrattet rundt om sø 2, der især i 

søens østlige side dækker en stor del af bredzonen. Det er dog vigtigt at bevare 

en del af denne habitat, da den udgør et vigtigt leve-/skjulested for en del af sø-

ens dyreliv. 

3.2.6 Rydning i moseområdet nord for sø 2 

Dette område vurderes at være af størst naturmæssig værdi indenfor undersø-

gelsesområdet, grundet den botaniske værdi . Der skal derfor ikke foretages 

nogen større ændringer i området, men mindre rydninger af krat/træer og evt. 

tagrør, kan være med til at forhøje områdets naturværdi og skabe en mere lys-

åben mosevegetation. Dette vil skulle fastlægges ved en yderligere besigtigelse 

og en detailprojektering. Det tilrådes at planlægge plejeindsatsen så de invasive 

arter er i fokus. 

3.2.7 Etablering af paddevandhul, inkl. ny rørlagt forbindelse mellem sø 1 og 3 

Der etableres et paddevandhul indenfor et areal på ca. 350 m
2
, beliggende på de 

nuværende dyrkede marker mellem sø 1 og 3. Vandhullet projekteres med et 

vandspejl i kote 8.50 og en vandflade på ca. 100 – 150 m
2
. Bredderne anlægges 

jævnt skrånende, med et anlæg mellem 1:3 og 1:5. 

Det vurderes, at der skal afgraves 400 – 500 m
3
 jord for at etablere vandhullet, 

der etableres med en forventet vanddybde på ca. 0,5 meter. 

Vandhullet indgår i den rørlagte vandløbsforbindelse mellem sø 1 og 3, således 

at vandhullet modtager vand fra sø 3 og afvander til sø 1. Der etableres derfor et 

nyt rørlagt vandløb, der løber fra sø 3 til paddevandhullet, samt et nyt vandløb 

der løber fra vandhullet til sø 1. Vandløbet mellem vandhullet og sø 1 kan an-

lægges enten som rørlagt eller som åbent. Hvis det anlægges som åbent vand-

løb vil der skulle afgraves op til 2 meter jord i området mellem vandhullet og sø 

1. 
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Foto. Område hvor det nye paddevandhul foreslås placeret. 

3.2.8 Rekreative elementer - stier, broer, trædæk o.l. 

Der er mulighed for at øge offentlighedens adgang til området ved etablering af 

broer i søerne, trædæk eller stier gennem området. 

Et forslag til en stiføring og etablering af trædæk over sø 2, er udarbejdet af Ru-

dersdal Kommune og fremgår af figur 11 og 12. Ud over dette, vil det være op-

lagt, at etablere en mindre fiske-/udkigsbro i den nye sø 1 eller alternativt nogle 

store trædesten der giver adgang til vandet.  

En placering af borde med bænke i det ryddede område mellem grusvejen og sø 

1, vil desuden øge mulighederne for at nyde naturen i området. 

3.3 Realisering af projektet 

Ved realisering af dette projektforslag skal der udarbejdes et detailprojekt, hvor-

efter der skal gennemføres et udbud efter de gældende regler. 

3.3.1 Økonomi 

I skemaet nedenfor er angivet overslagspriser på de enkelte indsatser. Det skal 

understreges, at der er tale om overslag, som skal kvalificeres ved en detailpro-

jektering. Der er pt. flere ukendte faktorer, såsom eventuelle jordforureninger, 

der kan være medvirkende til at økonomien kan ændre sig. 
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Delindsats Beskrivelse Anslået pris (ex. 
moms) 

 Anlægsoverslag  

1 Udvidelse af sø 1, afgravning (5.000 m
3
) 

Omfatter kun opgravning og deponering for afvan-
ding i kant af ny sø. Læsning efter afvanding, trans-
port på dumper og slutudjævning på nærliggende 
landbrugsarealer skønnes til ca. 100.000 kr. 

110.000 

1 Etablering af nyt afløbsbygværk 15.000 

1 Anlæggelse af fiskebro, inkl. adgangssti 20.000 

2 Rydning af krat ved sø 1 

Kan det ryddede ikke deponeres lokalt må påregnes 
udgifter til flisning og borttransport 

20.000 

3 Nyt åbent vandløb ml. sø 1 og 2 5.000 

3 Nyt rør under grusvejen Ø300  10.000 

4 Rydning af krat ved sø 2. 

Kan det ryddede ikke deponeres lokalt må påregnes 
udgifter til flisning og borttransport 

20.000 

5 Udvidelse af sø 2, afgravning (500 m
3
) 

Omfatter kun opgravning og deponering for afvan-
ding i kant af ny sø. Læsning efter afvanding, trans-
port på dumper og slutudjævning på nærliggende 
landbrugsarealer skønnes til ca. 15.000 kr. 

20.000 

5 Rydning af pilekrat omkring sø 2 

Kan det ryddede ikke deponeres lokalt må påregnes 
udgifter til flisning og borttransport 

10.000 

5 Anlæggelse af trædæk og sti langs søen. 

Afventer nærmere beskrivelse 

Ikke prissat 

6 Rydning i moseområde 

Kan det ryddede ikke deponeres lokalt må påregnes 
udgifter til flisning og borttransport 

25.000 

7 Etablering af paddevandhul, afgravning (500 m
3
) 

Omfatter kun opgravning og deponering for afvan-
ding i kant af ny sø. Læsning efter afvanding, trans-
port på dumper og slutudjævning på nærliggende 
landbrugsarealer skønnes til ca. 15.000 kr. 

15.000 

7 Nyt rørlagt vandløb ml. sø 1 og 3. ca. 125 m Ø300 12.000 

  282.0000 

 Projektering   

1 - 7 Detailprojektering 75.000 

1 - 7 Udbud, licitation og kontrahering 20.000 

1 - 7 Projektledelse, byggeledelse og tilsyn 50.000 

  145.000 

Hvis ikke det fældede træ/krat kan deponeres lokalt, må der påregnes en yderli-

gere udgift til flisning og bortkørsel på omkring 20.000 kr. ex. moms. 
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3.3.2 Tidsplan 

Projektet bør, af hensyn til det nuværende dyre- og planteliv i området gennem-

føres i vinterhalvåret, optimalt set i perioden november – februar. 

Det vurderes, at det anlægsmæssige arbejde kan udføres indenfor en periode af 

ca. 2 måneders varighed. Dertil skal lægges tid til myndighedsbehandling, de-

tailprojektering og indgåelse af aftale med entreprenører og eventuelle rådgivere. 

3.3.3 Myndighedsbehandling 

I skemaet nedenfor angives de tilladelser der vurderes at være nødvendige for 

gennemførelse af projektet. 

Lovgivning Tilladelse/dispensation Myndighed 

Naturbeskyttelsesloven §3-dispensation Kommunen 

Vandløbsloven Reguleringssag Kommunen 

Planloven Landzonetilladelse Kommunen 

Fredning Tilladelse til terrænændring m.m. Fredningsnævnet 

Det anbefales, at samle indsatserne i én samlet tilladelse / dispensation for hver 

af ovenstående myndighedsområder. Ved vandløbsreguleringssagen, skal der 

således gives tilladelse til ændret afløb fra sø 1, hævning af vandstanden i sø 1, 

etablering af nyt rør mellem sø og 2, samt etablering af nyt rør mellem sø 3, 

paddevandhullet og sø 1. Ved at samle det hele i én reguleringssag, minimeres 

det administrative arbejde. 

4 KONSEKVENSVURDERING 

I dette afsnit beskrives konsekvenserne ved gennemførelse af projektforslaget 

4.1 Vejarealer 

Der foretages ikke ændringer af de bestående adgangsforhold til området eller af 

de eksisterende veje. Ved etablering af nye rør under vejene skal det sikres at 

vejene ikke påvirkes. 

4.2 § 3-arealer 

De tre eksisterende §3-beskyttede områder indenfor undersøgelsesområdet vil 

alle blive påvirket i en grad der vurderes at kræve dispensation fra Naturbeskyt-

telseslovens §3. Sø 1 vil opleve de største ændringer, idet den vil blive udvidet 

væsentligt, samtidig med at bredvegetationen og en del af træerne omkring den 

fjernes. Sø 2 og moseområdet vil primært blive påvirket af de rydninger af vege-

tation der vil blive foretaget. For alle tre områder gælder det desuden, at de for-

bedrede rekreative muligheder i form af broer og stier, må forventes at øge for-

styrrelsen af områderne. 

Overordnet set vurderes projektet at være naturforbedrende, idet den udpræge-

de tilgroning i sø 1 standses og den meget tætte bevoksning omkring søerne og i 
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moseområdet reduceres. Desuden vil der ved udvidelsen af sø 1 kunne foreta-

ges en delvis oprensning af næringsrigt sediment, i forbindelse med rydning af 

det store tagrørsområde i søen. 

Rydning af træer, pilekrat, tagrør og stivstænglet højstaudevegetation vil åbne 

moserne op og give lys og gode vækstbetingelser for en mere interessant og 

mere artsrig mosevegetation end den vi ser i dag. Endvidere vil rydning af den 

invasive canadisk gyldenris som vokser pletvis dominerende og i stor fremdrift 

være en stor naturforbedring. Det vurderes at moserne på sigt vil kunne opnå en 

bedre naturtilstand. 

Da der ikke nedlægges eller påvirkes søer negativt, vurderes det, at der ikke er 

behov for etablering af erstatningsbiotoper. 

4.3 Bilag IV-arter 

Der er ikke konstateret bilag IV-arter i området ved besigtigelserne. En gennem-

gang af artsfund registreret på www.arealinfo.dk og www.fugleognatur.dk giver 

ligeledes ingen oplysninger om bilag IV-arter i området. 

Det kan dog ikke afvises, at området rummer en bestand af flagermus, der an-

vender søerne og de omkringliggende arealer som fourageringsområde. Der bør 

derfor foretages en vurdering af eventuelle større/ældre træer inden rydningerne 

sættes i gang. 

Det nyetablerede paddevandhul vil forbedre levevilkårene for padder i området, 

herunder eventuelle bilag IV-arter. Hvis det nye vandhul holdes fri for fisk, hvilket 

størrelsen og hyppigheden af udtørring kan sikre, vil dette yderligere forbedre 

paddernes forhold. 

4.4 Vandløb 

Der ledes ikke yderligere vand til områdets vandløb, men der foretages ændrin-

ger i de eksisterende vandløb, i et omfang der vurderes at kræve gennemførelse 

af en reguleringssag efter vandløbsloven. De ændringer der foretages, vil ikke 

ændre afvandingsforholdene i området, idet der er tale om udskiftning af rør til 

samme diameter og beliggenhed. 

4.5 Hydrologi i området 

Området omkring sø 1 og det nye paddevandhul vil naturligvis blive mere fugti-

ge, idet vandstanden hæves i disse områder. Vandstandsstigningen i de berørte 

områder er dog minimal og vurderes udelukkende at påvirke de berørte områder. 

4.6 Planmæssige forhold 

Det vurderes, at de foreslåede indsatser med rette kan kategoriseres som natur-

pleje, hvorfor det kan udføres efter indhentning af tilladelse fra fredningsnævnet 

http://www.arealinfo.dk/
http://www.fugleognatur.dk/
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4.7 Tekniske anlæg 

Der skal tages hensyn til TDC’s kabel ved afgravning på begge sider af grusve-

jen, samt ved etablering af det nye vandløbsforløb mellem sø 1 og paddevand-

hullet. Desuden skal arbejdet med det nye rør under grusvejen indrettes, så 

hverken forsyningsledningen eller TDC’s kabel påvirkes.  

Begge dele vurderes dog at være uproblematisk, hvis der forinden er foretaget 

en præcis lokalisering af de aktuelle kabler og ledninger.  

4.8 Rekreative muligheder 

De rekreative muligheder i området vil blive væsentligt forbedrede, idet adgan-

gen til vandhullerne vil blive væsentligt lettere. Hvis der samtidig etableres broer, 

trædæk og stier ved vandet, vil dette yderligere øge den rekreative værdi. 

Den udvidede sø og det nye paddevandhul vil desuden bidrage med nye land-

skabselementer, der vil øge områdets biologiske, naturmæssige og rekreative 

værdi. 

Der er ingen nuværende rekreative muligheder der vil blive negativt påvirket af 

projektet. 

5 LODSEJERFORHOLD 

Det foreslåede projekt udføres indenfor matrikel 1a, Vedbæk By, Vedbæk, der er 

ejet af Rudersdal Kommune. Umiddelbart nord for projektområdet findes 3 priva-

te matrikler (3v, 1ee og 1d), se figur 13 nedenfor. Der er indhentet kommentarer 

til projektet fra disse 3 private lodsejere, samt ejendomsselskabet Kongeegen 

A/S, der bygger nye boliger i området syd for Henriksholms Allé. 

 
Figur 13. Matrikelkort for undersøgelsesområdet. 
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Nedenfor resumeres de tilbagemeldinger der er kommet fra ovenstående lods-

ejere. 

Ejerne af matr. 3v, Kong Georgsvej 21B 

Ejerne er positive overfor en udvidelse af søerne og etablering af paddevandhul-

let, hvis det ikke hindrer adgangen med køretøjer til deres ejendom. Det foreslås, 

at vejen hæves så der dannes en dæmning mellem det projekterede padde-

vandhul og søen på matr. 1d (sø 3). 

Desuden oplyses det, at der tidligere var rigtig mange frøer i sø 3, men at antal-

let er gået tilbage de seneste år, samt at der hvert år er ynglende ræve og hørt 

nattergale i krattet mellem sø 1 og 2.  

Ejerne af matr. 1ee, Kong Georgsvej 21A 

Ingen tilbagemelding modtaget. 

Ejerne af matr. 1d, Kong Georgsvej 17 

Ejerne er positive for projektet, hvis det ikke påvirker deres egen sø (benævnt sø 

3 i denne rapport) eller adgangsforholdene til deres matrikel. Vedrørende røret 

fra sø 3 til sø 1 finder ejerne det positivt at der etableres et nyt rør, idet dette 

formentligt vil lette vedligeholdelsen. Det blev dog understreget at søen ikke 

måtte påvirkes, eksempelvis ved at ændre koten på røret. 

Det blev oplyst fra ejerne, at der tidligere har været problemer med røret fra sø 3 

til sø 1, idet dette har været ødelagt på grund af kørsel på markerne og efterføl-

gende reetableret. 

Kongeegen A/S 

Kongeegen A/S foretrækker det fremsendte projektforslag fremfor et tidligere 

forslag, med en større udbredelse af søen. Ellers ingen kommentarer. 
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6 BILAGSOVERSIGT 

 

Bilag A Udskiftningskort over Vedbæk By fra 1771 

Bilag B Kort over Søllerød Sogn 1889 

Bilag C Fugleobservationer ved sø og mose N for Henriksholm 

Bilag D Terrænforhold indenfor undersøgelsesområdet. 

Bilag E § 3-skemaer for søer og moser. 

Bilag F Ny afgrænsning af § 3-områder 

Bilag G Fremtidig tilstand af området efter gennemførsel af skitseprojekt. 
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