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Baggrund 
Rudersdal kommune modtog en ansøgning om oprensning af sø på 

matr.nr. 5du, Trørød By Vedbæk. På Danmarks miljøportal er området 

registreret som en mindre sø omkranset af mose. Ved en besigtigelse i 

2013 blev arealet konstateret som mose med tilstand af tilgroning. Ved 

besigtigelsen d. 3. marts var søen vandfyldt, men frossen. Grundet 

årstiden, kunne det ikke vurderes om dele af arealet stadig bar præg af 

§ 3 beskyttet mose. 

Ejer oplyste at vandstanden i søen er meget varierende og der har i 

perioder tilbage i tiden været sø med liv af ænder og med vandspejl nok 

til at kunne skøjte om vinteren. 

Grundet udpræget tilgroning og ophobning af sediment fra nedfaldne 

blade ønskes søen oprenset, pileopvækst fjernet og enkelte store træer 

fældet. Det ønskes at bevare den ene store pil og lade høje stød stå, fra 

de større træer der fældes, til biodiversitet. Det resterende materiale fra 

pileopvæksten ønskes fjernet mens det oprensede sediment fra søen 

ønsker placeret på matriklen. 

Besigtigelse d. 1. juli 2021 
Efter en månedstid uden nedbør optrådte søen som delvis udtørret.  

På de åbne arealer var søen total domineret af Høj Sødgræs. Resten af 

søarealet var tilgroet med Pil som dominerende art, der var enkelte 

Rødel, urterne Sort Natskygge og Mosebunke. Søen bar præg af 

misvedligeholdelse, Tidligere afskårne pil og nedfaldne grene lå på 

søbunden. 
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Foto 1. Høj Sødgræs – dominerende planteart på det meste af søbundsarealet. Fotoretning mod nord 

Foto 2. Meget afskåret og nedfaldent grene og vedmateriale ligger på søbunden 
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Det var muligt at fastlægge søens kant, dels ved et stendige, dels ved at 

se på piletræets rødder, hvor vandstanden har stået op til, dels ved de 

ejendomme som skellinjen løb op til, hvor arealet lå højere. 

 

Foto 3. Skrænt der viser kant for vandstand vinterhalvår. Ca. 20 højere. Retning mod 

vest. 

 

Foto 4. Stensætning og bregner i nordvestside. Stensætning max. 10 meter lang 
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Se bilag med indtegning af arealet. 

Der blev fundet butsnudet frø i søen. 

   

Foto5. Butsnudet frø fundet på lokaliteten 
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Konklusion 
Det på arealinformation registrerede mose, blev ved besigtigelsen 

konstateret som vokset ud af registreringen, grundet manglende 

vegetation af bredbladede urter og halvgræsser, samt den tilgroede 

tilstand af pil. 

Det blev vurderet, at arealet bar præg af at være naturtypen sø og ville 

kunne opnå en væsentlig naturforbedring ved en oprensning og fjernelse 

af en del af pile opvæksten. 

 

 

 


