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Bidrag til program for parallelopdrag om udvikling af Hedeland Naturpark

Hedelands naturpotentiale
I dag består Hedeland af dels et ungt menneskeskabt landskab i forskellige udviklingsstadier
fra veletableret og særegen natur til netop færdiggravede golde områder, og dels af et
oprindeligt landskab, hvor graveaktiviteterne endnu ikke er igangsat.
Ser man på Hedeland som naturlokalitet er det unikt, at der findes et så stort
sammenhængende område med mange forskellige typer af natur. Denne mosaik af forskellige
naturtyper giver levesteder for et rigt liv af planter, insekter, fugle, vandlevende dyr og
pattedyr. Tilsammen giver denne variation grundlag for mange interessante og
aktivitetsskabende naturoplevelser for besøgende.
Hedeland er bl.a. kendt for forekomster af en række beskyttelseskrævende, ualmindelige eller
sjældne plantearter, der har ringe vilkår i det dyrkede danske land, men som trives på den
tidligere blotlagte, kalkrige mineraljord i de gamle råstofgrave. Et stort og sammenhængende
landskab som Hedeland viser, at der i de tidligere råstofgrave er de allerbedste betingelser for
at opnå stor biodiversitet med nogle meget interessante og værdifulde naturlokaliteter.
Eksisterende viden om naturværdier
Der er gennemført botaniske undersøgelser i 2015 og 2016 på forskellige niveauer i de 3
kommuner. Der foreligger ikke pt. en total registrering af de botaniske interesser for hele
Hedeland. Herudover er det meget forskelligt og begrænset, hvilke oplysninger kommunerne
ligger inden med af viden om andre artsgrupper. De gennemførte undersøgelser kan findes
som rapporter for hver kommune, og disse kan ses af bilagsliste.
Arealinformation er ikke opdateret med udbredelsen af beskyttet natur efter
Naturbeskyttelseslovens § 3. I forbindelse med udarbejdelsen af naturundersøgelser i 2017 vil
der blive foretaget en opdateret af beskyttet natur.
Der vil i december 2016 blive udarbejdet et foreløbigt naturzoneringskort på baggrund af de
oplysninger om naturen i Hedeland, der foreligger på nuværende tidspunkt. Det skal
understreges, at kortet er udarbejdet på et begrænset vidensgrundlag, og at der derfor er
tale om en overordnet og foreløbig naturzonering.
Behov for supplerende viden om naturværdier
Den viden, der i dag ligger om naturværdierne i de 3 kommuner, er ikke ensartet, hverken i
metoder eller for arter og naturtyper. Kommunerne vurderer, at der spredt i Hedeland er
værdifulde naturområder og områder, der har et potentiale for at udvikle sig til værdifuld
natur, men som ikke er lokaliseret på nuværende tidspunkt. Områder kan have en høj
naturværdi, uden at de falder ind under begrebet beskyttet natur efter
naturbeskyttelseslovens § 3. F.eks. kan en kalkrig skråning efter grusgravning med tiden
udvikle sig til et værdifuldt botanisk område, en lokalitet med sommerfugle, eller
rasteområder for padder, når de går på land.
Kommunerne planlægger derfor i 2017 at gennemføre en række naturundersøgelser, der
indsamler viden, som skal gøre det muligt at kvalificere det foreløbige naturzoneringskort fra
december 2016, samt danne grundlag for en planlægning og prioritering af naturpleje. Kortet
skal bl.a. bruges til at planlægge den fremtidige forvaltning af Hedeland.
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Trusler mod naturværdier
Der er en række forhold, der har negativ indvirkning på fastholdelse og udvikling af værdifuld
natur i Hedeland. I den fremtidige udvikling af landskabet bør man være opmærksom på
disse i forbindelse med planlægning af aktiviteter, anlæg og pleje.








Placering af anlæg og aktiviteter på arealer med eksisterende eller potentiel værdifuld
natur
Ændring af vandforhold (f.eks. dræning)
Tilgroning
Invasive arter
Gødskning og sprøjtning
Utilstrækkelig drift eller forkert drift
Ubehandlet rå mineraljord og skrænter ændres eller fjernes.
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 Notat om paddefund i Hedeland - Padderegistrering i Høje-Taastrup Kommune 2011
 Rapport om plejetiltag og anlæggelse af vandhuller i Hedeland – Høje-Taastrup
Kommune. 2012
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Roskilde kommune
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Generel litteratur
 Mere natur i råstofgrave – forvaltning og bevarelse,
(http://www.friluftsraadet.dk/media/900950/mere_natur_i_raastofgrave.pdf)
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Naturnotat om Hedeland i Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommunes del af Hedeland, som er på ca. 550 ha, består af færdiggravede
områder efterladt med blotlagt mineraljord (arealer der har ligget hen og udviklet værdifuld
natur), efterbehandlede områder med påkørt overjord, og arealer hvor der fortsat udvindes
grus.
Botaniske interesser
HTK har i 2015 fået gennemført en registrering af botaniske naturværdier på 4 udvalgte og
værdifulde lokaliteter i Hedeland. Undersøgelsen er en opfølgning på en tidligere gennemført
undersøgelse for de 4 lokaliteter fra år 2000 udført af Københavns Amt.
Der er således ikke gennemført en fuldstændig botanisk registrering af naturværdierne og der
er heller ikke foretaget en feltregistrering og opdatering af arealer, der er omfattet af § 3beskyttelse, for hele kommunens del af Hedeland.
Registreringen af de fire hotspots fra 2015 har vist:
1. At de største botaniske værdier i disse områder er knyttet til de tidligere blotlagte,
kalkrige mineraljorde, som enge og moser, hvor der har indfundet sig en række
beskyttelseskrævende, ualmindelige eller sjældne plantearter.
2. At der er en stor botanisk artsrigdom med gode bestande af sjældne arter som f.eks.
Liden Padderok, Sort Pil og fredede orkidearter.
3. At der er udfordringer med bl.a. invasive arter som kæmpe-bjørneklo, japansk-pileurt,
have-gyldenris, bjerg-rørhvene, akvarieplanten cabomba caroliniana, havtorn og
andre, der alle findes i Hedeland og som kan have en negativ indflydelse på udvikling
af naturindholdet. Også ændring af grøfter og dræn kan have en stor indflydelse på
fugtighedskrævende planter.
4. At der er omfattende behov for målrettet og gentagende naturpleje for at bevare og
udvikle den værdifulde natur.
Padder
I 2011 fik HTK udført en registrering af padder i hele kommunen. I Hedeland er der fundet en
række lokaliteter beskyttede paddearter, bl.a. Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø, der
er omfattet af beskyttelsen i EU's habitatdirektivs bilag IV. Det er vigtigt at være opmærksom
på, at det ikke kun er selve ynglevandhullerne, der er vigtige lokaliteter for padderne, men i
mindst lige så høj grad deres rasteområder.
Beskyttet natur jf. § 3
Der er en række områder i Høje-Taastrup Kommunes del af Hedeland, som er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3. De beskyttede naturtyper består af moser, enge, overdrev og
søer.
Der er ikke lavet en total feltmæssig registrering af § 3-naturen i Høje-Taastrup Kommunes
del af Hedeland, og det er kommunens formodning, at der er flere arealer, der er § 3beskyttede end dem, der fremgår af den vejledende registrering på arealinformation. Det er
endvidere vigtigt at være opmærksom på, at en § 3-registerring altid kun er et ”her og nu”billede, da arealer kan vokse sig ind og ud af beskyttelsen.
Behov for yderligere viden
Som nævnt ovenfor mangler kommunen en registrering af botaniske værdier i hele
kommunens del af Hedeland, da undersøgelsen fra 2015 kun er udført for fire ”hotspots”.
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Endvidere har kommunen kun en god viden om padderne i kommunens del af Hedeland, og
der er derfor en række andre artsgrupper, der er interessante at undersøge nærmere.
Et gammelt grusgravsområde som Hedeland er et oplagt sted for firben, herunder Markfirben.
Kommunen har på nuværende tidspunkt ingen viden om firben i HTKs del af Hedeland.
Endvidere har kommunen formodning om, at der bl.a. er værdifulde lokaliteter for insekter og
ynglende/rastende fugle.
For at kunne vurdere, hvor i Hedeland, der er værdifuld og potentiel værdifuld natur, er der
behov for at få et bredere vidensgrundlag, og kommunen planlægger derfor i 2017 at lave en
opdateret § 3 registrering i kommunens del af Hedeland samt at få afklaret, hvor der er
værdifulde botaniske lokaliteter uden for de fire ”hotspots”. Endvidere vil der blive gennemført
registrering af firben, dagaktive sommerfugle og evt. yngle- og rastefugle samt guldsmede.
Dette giver ikke et fuldstændigt billede af naturværdierne i Hedeland, men en væsentlig bedre
og bredere indsigt i, hvor naturværdier og potentialer findes.
Trusler og muligheder for udvikling af god natur
De umiddelbare trusler mod naturværdierne i Høje-Taastrup Kommunes del af Hedeland er
tilgroning med høje urter og buske, manglende naturpleje samt invasive arter. Ændringer af
dræn og grøfter kan have stor indflydelse på de våde naturområder (eng, mose og sø).
I forbindelse med efterbehandlingen af endnu ikke udgravede områder samt evt.
ommøblering af jord inden for Hedeland er det vigtigt, at man er meget bevidst om, hvor der
køres overjord på. Der er størst potentiale for at udvikle god natur på arealer, hvor der er
adgang til næringsfattig og evt. kalkholdig mineraljord – dvs. arealer, hvor der ikke er udlagt
overjord.
Dynamiske skrænter, der ikke efterbehandles, men får lov at stå, kan udvikle sig til
spændende natur og indeholder samtidig en geologisk fortælling.

Signaturforklaring til kortet på næste side.
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Kortet viser de 4 ”hotsports” lokaliteter angivet med lilla fladesignatur, samt den
foreløbige viden om § 3-arealernes udbredelse. Der findes desuden 4 gravhøje med
interessant flora i Hedeland. Kortet viser også fredsskovsbevoksninger.
For paddeoplysninger henvises til notatet herom.
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Botaniske interesser i Hedeland 2015

Rapport udarbejdet for Høje-Taastrup
Kommune af AGLAJA, januar 2016.

Botaniske interesser i Hedeland 2015.

Udarbejdet for Høje-Taastrup Kommune af AGLAJA 2016.
Feltarbejde, fotos og tekst: Orla Bjørneskov
Layout og KS: Eigil Plöger
AGLAJA
v. Eigil Plöger
Damvej 16,
4652 Hårlev
www.aglaja.dk
Høje Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup

Forsidefotos:
Fiskesø ved Nordlige Ridebane, set fra sydøst.
Sump-Hullæbe har nogle af sine største sjællandske
forekomster i Hedeland. Nordlige Ridebane, juli 2015.
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Sammenfatning
Hedeland er kendt for forekomst af en række beskyttelseskrævende, ualmindelige
eller sjældne plantearter, som har ringe vilkår i det dyrkede land, men som trives på
den tidligere blotlagte, kalkrige mineraljord i de gamle råstofgrave.
Der er i denne registrering, der omfatter 4 afgrænsede områder - Nordlige Ridebane,
Fladesø, Nymølle Sø og Lergraven - registreret ikke mindre end 290 forskellige arter
af karplanter. I forhold til tidligere registreringer i 1994 og 2000 er dette et væsentligt
højere tal.
For de enkelte lokaliteter er der ligeledes registreret flere arter i 2015. For
lokaliteterne nævnt i samme rækkefølge er det 214, 108, 143 og 175 arter. De
tilsvarende tal var i 2000: 60, 25, 36 og 78. Disse bemærkelsesværdige forskelle i
antallet af arter må i høj grad tilskrives en dygtigere og mere grundig inventør i 2015.
Der er i 2015 registreret 11 A-arter og 14 B-arter. De to kategorier angiver hhv. arter
der er sjældne på landplan, fredet eller rødliste og arter, der er sjældne i nogle
landsdele. I 2000 var de tilsvarende tal hhv. 9 A-arter og 11 B-arter.
De mest interessante arter, Liden Padderok og Sort Pil, vokser fortsat mange steder i
Hedeland. Liden Padderok er således registreret med fire bestande, hvoraf to er
meget store. Liden Padderok er på den danske rødliste med status, NT (næsten
truet). Sort Pil er ikke længere på rødlisten, men er fortsat sjælden i Danmark.
I forhold til 2000 er to af bestandene af Liden Padderok ikke genfundet (ved grøft i
Nordlig Ridebane og i område E ved Nymølle Sø). Derimod er der nyfundet en stor
bestand i område G, nær Nybølle Sø. Tilgroning på stort set alle voksesteder er dog
givetvist ugunstigt for arten.
I område D (ved Fladesø) er usædvanlige arter som Sump-Hullæbe og Tråd-Star ikke
genfundet, men sidstnævnte vurderes fortsat at kunne findes i området. Derimod er
der gjort et bemærkelsesværdigt nyfund af Hvas Avneknippe.
I flere tilfælde, eksempelvis ved Lergraven og Nordlig Ridebane, vurderes det, ud fra
voksestederne og måden, arterne optræder på, at der er tale om udsåning af arter.
Det drejer sig om forekomster af Knoldet Mjødurt, Dunet Vejbred, Vellugtende Gulaks,
Gul Snerre, Nikkende Limurt og Hjertegræs.

Omfattende behov for naturpleje
Flere af de mest værdifulde områder er dog i dag under tilgroning med krat eller høj
og tæt urtevegetation. Bevarelse af de ualmindelige plantearters voksesteder og
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udvikling af naturværdierne i en ønsket retning kan derfor ikke opnås uden pleje.
Rapporten peger på de områder, hvor plejebehovene er højest:
Område A i Nordlig Ridebane hører til de naturmæssigt mest værdifulde arealer i
Hedeland. Tilgroning med Rød-El samt Birk, Havtorn og arter af Pil er et stort problem
i området, og udviklingen vil uden tvivl medføre, at naturværdierne gradvis
forsvinder, hvis der ikke udføres pleje. Bjerg-Rørhvene og Sildig Gyldenris kan på sigt
udgøre et problem.
I område B (Nordlig Ridebane) vil tilgroning med Rød-El, arter af Pil samt BjergRørhvene og Sildig Gyldenris på forholdsvis kort sigt udgøre en trussel, Der er behov
for målrettet og skånsom pleje. Sildig Gyldenris skal bekæmpes mere effektivt.
Område C i Nordlig Ridebane udgøres af en mindre skråning og bekæmpelse af
Havtorn og andre småtræer samt Draphvre og Bjerg-Rørhvene er nødvendigt.
I område D (Fladesø) er der ikke umiddelbart behov for pleje, men tilstanden bør
følges.
Område E (Nymølle Sø) er under tilgroning med Rød-El og pilekrat og dette udgør en
alvorlig trussel mod områdets store naturværdier. Indenfor flere af de delområder,
hvor Sump-Hullæbe forekommer med størst tæthed, pågår en meget stærk tilgroning,
Tilgroning med arter som Tagrør og Bjerg-Rørhvene kan på lidt længere sigt blive et
problem.
I område A, B og E bør det sikres, at vandstanden ikke sænkes.
I område F (Nymølle Sø) er det behov for at rydde krat og sikre kontinuerlig pleje
(evt. afgræsning) hvis aktuelle og potentielle naturværdige skal sikres og udvikles.
Invasiver bør bekæmpes.
I Område G (øst for Nymølle Sø) skal Liden Padderok sikres ved rydning, bekæmpelse
af invasive arter og muligvis også sikring mod slidtage fra ridende publikum.
Lergravens område H har ikke noget plejebehov med den aktuelle plejepraksis.
Område I (ligeledes i Lergraven) er derimod under tilgroning med krat og BjergRørhvene.
Kæmpe-Bjørneklo udgør et væsentligt problem i Nymølle Sø og Lergraven og bør
særskilt bekæmpes.
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Indledning
Denne rapport er udarbejdet for Høje Taastrup Kommune på grundlag af
floraregistreringer, foretaget i Hedeland indenfor tidsrummet 16. - 30. juni, 2015.
Rapporten er i nogen grad en opfølgning på tidligere botaniske undersøgelser i
området ved Københavns Amt, 1994 og 2000.
I 2015 er der foretaget en gennemgang af floraen indenfor fire udvalgte delområder,
som er særligt kendte for deres botaniske værdier. Det drejer sig om arealerne ved
Nordlige Ridebane, Fladesø, Nymølle Sø og Lergraven (se Kort 1). Der er udført en
registrering af samtlige arter af karplanter, som kunne erkendes på lokaliteterne
indenfor den valgte periode i juni måned. Indenfor hvert af de fire nævnte områder er
de mest værdifulde partier desuden undersøgt og beskrevet særskilt, og behovet for
naturpleje er vurderet. Dyrearter, som blev iagttaget under feltarbejdet, er derudover
noteret.
I forbindelse med undersøgelsen er det ikke forsøgt at foretage en nærmere vurdering
af vegetationens udvikling ved sammenligning med beskrivelser af den tidligere
tilstand på lokaliteterne. Iøjnefaldende ændringer, især vedrørende nogle af de mest
ualmindelige arter, er dog omtalt.
Udover registreringen af karplantefloraen, der vurderes at være fyldestgørende, vil
det være oplagt at få kortlagt de mest værdifulde lokaliteter for mosser og insekter,
herunder dagsommerfugle og køllesværmere. Foreløbige registreringer af mosserne i
nogle af kærene viser, at der findes sjældne arter her og det samme forventes at
være tilfældet for tørre skrænter med kalkrigt substrat.
Den botaniske dokumentation er alene foretaget i Høje-Taastrup kommune, og for at
kunne sikre såvel natur som rekreativ anvendelse, er det væsentligt at få registreret
naturværdierne i alle de kommuner, hvor Hedeland er beliggende.

Nordlige ridebane
Dette område omfatter den nordøstligste del af Hedeland. De undersøgte dele
indbefatter arealerne ved ridebanerne, ”Hundesø”, de kratbevoksede arealer syd for
Hundesø inklusive hundeskoven, ”Fiskesø” samt de store, delvis åbne arealer syd og
sydvest for Fiskesø.
Området som helhed er meget uensartet, og de enkelte afsnit ligger nu enten
uplejede hen eller er anvendt og plejet på forskellig vis.
Ældre trækulturer, det vil sige plantet skov, findes bl.a. sydøst og nordvest for
Fiskesø. Sydvest for Fiskesø findes et stort, let fugtigt, græsdomineret og stærkt
kulturpræget areal. Længst mod syd og øst findes højtliggende dele med et vist
ruderatpræg.
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Kort 1. Oversigtkort med de undersøgte lokaliteter. Kommunegrænsen er vist med sort streg.

Området ved den nordlige ridebane omfatter flere meget værdifulde delarealer, og
store dele rummer yderligere et naturmæssigt potentiale ved passende pleje.
De to søer i området er forholdsvis klarvandede og rigt bevokset med vandplanter.
Det bemærkes, at den indførte akvarieplante Cabomba caroliniana danner store
bestande i begge søer, uden dog tilsyneladende endnu at udgøre et egentligt
naturmæssigt problem.
I det kratbevoksede område mellem søerne findes stedvis værdifulde partier på fugtig
bund, og især langs vest- og sydsiden af Fiskesø ses en pæn og usædvanlig
fugtigbundsvegetation på lysåben, kalkrig bund. Det sidstnævnte område er dog
stærkt negativt påvirket af gæs, som forekommer i stort antal ved søen. I et smalt,
kratbevokset bælte ved kanten af Fiskesø mod nordvest findes en bestand af Sump7

Hullæbe indenfor en ca. 25 meter lang strækning. Dette lille areal er endnu ikke
tydeligt negativt påvirket af gæssene og deres ekskrementer, formodentlig netop
takket være kratbevoksningen.
Langs den nord-sydgående veteranbane i området findes flere steder små, lysåbne
partier med værdifuld tørbundsflora.
Ved besigtigelsen blev følgende arter af sommerfugle set i området ved Nordlige
Ridebane: Dværgblåfugl, Stregbredpande og Græsrandøje.
Tre særskilte, værdifulde delområder (se Kort 2) er beskrevet i det følgende. En
samlet floraliste for Nordlig Ridebane ses i Tabel 1.

Kort 2a Nordlige Ridebane, oversigt

Kort 2b, de tre beskrevne delarealer i den
nordlige del af området.

Område A, Et område, beliggende sydvest og syd for ridebanerne.
Jordbunden i dette område er stærkt kalkrig. Fra det nordvestlige hjørne passerer en
bred grussti gennem området og deler det i et østligt og et vestligt afsnit. Især den
vestlige del rummer næsten overalt udpræget fugtigbundsvegetation. Området øst for
grusstien er ligeledes især præget af fugtigbundsvegetation, men talrige steder ses et
indslag af plantearter, som overvejende er knyttet til mindre fugtig bund.
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Den østlige del (øst for grussti):
Vegetationen er meget usædvanlig, artsrig og varieret. Området rummer en særdeles
stor bestand af Sump-Hullæbe; denne art præger en betragtelig del af arealet, især
indenfor de mest fugtige dele, og der er ingen tvivl om, at den har haft en stor
fremgang i området. Af andre specielle arter findes Pile-Alant (flere bevoksninger,
både i de sydlige og nordlige dele), Bakketidsel (udbredt og karakteristisk for arealet
som helhed), Kødfarvet Gøgeurt (ret talrig i de fugtige dele), Hjertegræs og Ægbladet
Fliglæbe (ca. 150-200 skud i den sydlige del). Desuden forekommer noget
ualmindelige arter som Sort Pil og Mark-Tusindgylden.

Foto 1. Nordlige ridebane, Område A, øst for grussti.

Store dele er under meget stærk tilgroning med Rød-El. Til højre et lille, åbent parti
med forekomst af Toradet Star, Alm. Star, Sump-Hullæbe, Kødfarvet Gøgeurt, KærTidsel m.v.
Blandt de øvrige karakteristiske arter med en lidt ujævn forekomst på arealet kan
nævnes Blågrøn Star samt Grøn Star, Dværg-Star og (nok især) mellemformer
mellem de to sidstnævnte arter, Alm. Gyldenris, Gulerod, Alm. Knopurt, Fladstrået
Rapgræs, Prikbladet Perikon og Alm. Brunelle.
Rød-El findes i meget stor mængde på arealet, især i de mest fugtige dele, og langt
overvejende som 1 - 2 meter høje buske eller træer (Foto 1). Ganske lave pilebuske
(hovedsagelig Grå-Pil og Femhannet Pil) forekommer desuden i stort antal. Især på
lidt mere tør bund breder Havtorn sig og danner tætte bevoksninger. Dun-Birk og
Vorte-Birk ses talrigt som opvækst (foto 2) og forekommer mod syd også som større
træer. Der findes i øvrigt væsentlige mængder af Bjerg-Rørhvene, og Sildig Gyldenris
forekommer pletvis.
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Foto 2. Nordlige ridebane, Område A, øst for grussti.
Den sydlige del, hvor et tidligere plejet parti under
begyndende tilgroning med Birk, Rød-El og Havtorn.

Den vestlige del (vest for grussti):
Indenfor den del af arealet, der er beliggende nærmest grusstien (Foto 3), er
jordbunden mange steder højst let fugtig; de mest fugtige dele af arealet findes
længst mod vest og sydvest.
Med hensyn til indhold af usædvanlige arter minder dette område om arealet øst for
grusstien, men en stor del af vegetationen har dog en noget anden karakter.
Sump-Hullæbe optræder flere steder, men ikke i tilnærmelsesvis så stor en mængde,
som øst for grusstien. På let fugtig bund findes bevoksninger af Pile-Alant.
I den centrale, noget vestlige del findes en enkelt bevoksning af Butblomstret Siv;
arten optræder med varierende skudtæthed i en tynd tagrørbevoksning indenfor et
område af ca. 5 X 10 meter; størst skudtæthed forekommer længst mod vest.
Sammen med Butblomstret Siv findes i øvrigt store mængder af Toradet Star;
desuden ses bl.a. Sump-Hullæbe, Alm. Mjødurt og lidt Gul Iris på dette sted.
Maj-Gøgeurt findes fåtalligt, i hvert fald på udpræget fugtig bund i den sydlige del af
området. Især på noget mere tør bund mod syd forekommer Ægbladet Fliglæbe
talrigt. Det kan nævnes, at Blåtop har indfundet sig mod syd, tilsyneladende blot med
en enkelt tue.
Området vest for grusstien er i øvrigt domineret af arter som Tagrør (især i de dele,
der er beliggende i størst afstand fra stien), Toradet Star og Bjerg-Rørhvene. Indenfor
den østlige fjerdedel af arealet (omtrentligt), i et bredt bælte parallelt med grusstien,
er Stiv Star dominerende. I den nordlige del findes en bevoksning af større
birketræer. Vedplanter forekommer derudover i forholdsvis beskeden mængde. En del
store bevoksninger af Sildig Gyldenris ses nu på arealet.
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Foto 3. Nordlige ridebane. Område A, vest for grussti.
Set mod nord. I baggrunden til venstre dominerer Tagrør.

Trusler og plejebehov:
Område A hører til de naturmæssigt mest værdifulde arealer i Hedeland. Tilgroning er
et stort problem i området, og udviklingen vil uden tvivl medføre, at naturværdierne
gradvis forsvinder, hvis der ikke udføres pleje.
Der har tidligere været foretaget slåning / nedskæring af krat, men øst for grusstien
er det meste af arealet nu igen tilgroet eller under meget stærk tilgroning med krat af
især Rød-El samt Birk, Havtorn og arter af Pil. Der pågår desuden en betydelig
tilgroning med Bjerg-Rørhvene og Sildig Gyldenris. Bjerg-Rørhvene har bredt sig
stærkt, ikke mindst vest for grusstien. Sildig Gyldenris har endnu kun bredt sig til
forholdsvis velafgrænsede dele af arealet, men det må formodes, at denne art kan
blive et af de største problemer naturmæssigt, hvis der ikke gribes ind med målrettet
bekæmpelse.
Væsentlige dele af arealet fremtrådte påfaldende tørre i sommeren 2015. Som det
måske mest markante tegn på en lav vandstand kan nævnes, at jordbunden indenfor
det forholdsvis store, Stiv Star-dominerede areal vest for grusstien var helt eller delvis
udtørret ved besigtigelsen. Stiv Star vil normalt ikke forekomme på arealer, hvor
vandstanden i jordbunden er så lav i sommerperioden.
Det må vurderes som afgørende for bevarelse af naturværdierne, at der ikke sker en
sænkning af jordbundens vandstand sammenholdt med den tidligere rådende tilstand.
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Område B, Et lille område syd for ridebanerne, nær grussti og veteranbane.
Området omfatter nogle af de delvis lysåbne arealer langs grusstierne nordvest, vest
og syd for Hundesø - det vil sige vejkanter, lave vejgrøfter og små tilgrænsende
arealer.
Hovedparten af arealet udgøres af et parti, beliggende mellem den nordgående grussti
og veteranbanen, ca. 75 - 100 m vest for Hundesø (Foto 4). Denne del er i det store
hele lysåben, dog præget af en del mellemstore birketræer. Der har tidligere været
foretaget slåning. Den resterende del af Område B udgøres af et ret smalt bælte langs
sydsiden af den grussti, der passerer syd om Hundesø. Her er kun selve vejkanten /
vejgrøften lysåben.
Jordbunden indenfor Område B som helhed fremtræder moderat fugtig, stedvis noget
tør.

Foto 4. Område B.
Den nordvestligste del af Område B set mod nord. Veteranbanen skimtes i baggrunden til højre. Centralt i billedet ses den
lave grøft langs grusstien.

Liden Padderok findes i to adskilte, større bestande indenfor området:
1) I vejgrøften langs den nordgående grussti (foto 4). Grøften er her ca. 1 meter
bred og kun 30-40 cm dyb, ved besigtigelsen kun stedvis med en smule vand i
bunden. Liden Padderok optræder indenfor en ca. 15 meter lang strækning omkring
følgende position (WGS84, UTM zone 32N): E: 700.434, N: 6.171.130.
Den vokser her sammen med Gåsepotentil, Lodden Dueurt, Sværtevæld, Lav
Ranunkel, Glanskapslet Siv og lidt Gærde-Snerle. På grøftekanten findes lave buske af
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Rød-El, enkelte små pilebuske samt Kær-Tidsel, Sildig Gyldenris, Bjerg-Rørhvene, lidt
Ager-Padderok og Krybende Potentil.
Nær grøften er arealet som helhed i øvrigt karakteriseret af arter som Rød Svingel,
Fløjlsgræs, Spidskapslet Star, Gåsepotentil, Fladstrået Rapgræs m.v. samt BjergRørhvene og Sildig Gyldenris.
2) I vejrabatten og det tilgrænsende krat sydvest og vest for Hundesø. Liden
Padderok findes her (med meget vekslende skudtæthed) indenfor en godt 40 meter
lang strækning, først og fremmest i selve den åbne vejrabat. ”Centrum” for bestanden
findes omkring positionen (WGS84, UTM zone 32N): E: 700.490, N: 7.171.077. Arten
vokser her moderat fugtigt sammen med Fladstrået Siv, Blågrøn Star, Bjerg-Rørhvene
og lidt ung opvækst af Rød-El. Det tilgrænsende krat er forholdsvis mørkt og udgøres
bl.a. af forskellige arter af Pil.
Trusler og plejebehov:
Tilgroning med Rød-El, arter af Pil samt Bjerg-Rørhvene og Sildig Gyldenris vil på
forholdsvis kort sigt være en trussel, hvis der ikke gribes ind med målrettet, meget
skånsom pleje. Der er behov for en effektiv begrænsning af Sildig Gyldenris.
En potentiel, væsentlig trussel er en sænkning af vandstanden i jorden, eventuelt som
følge af forøget tilgroning med vedplanter i området generelt.

Område C, Tør skråning øst for Fiskesø.
Der er tale om en vestvendt skråning umiddelbart øst for veteranbanen. Jordbunden
er tør og kalkrig. Vegetationen er værdifuld og samlet set forholdsvis artsrig; der er
potentiale for en forbedring og udvikling af naturværdierne. Af specielle arter kan
nævnes Pile-Alant, Bakketidsel (meget talrig) og Vild Hør. Skov-Hullæbe forekommer
desuden. Området er i øvrigt præget af arter som Alm. Gyldenris (meget talrig), Alm.
Rundbælg, Humle-Sneglebælg, Rød Svingel, Rød-Kløver, Gulerod, Håret Høgeurt,
Hunde-Rose, Lancet-Vejbred, Hvid Okseøje m.v.
Trusler og plejebehov:
Området er under tilgroning med Havtorn. Andre vedplanter, især Hvidtjørn,
forekommer desuden i stort antal, mest som småtræer og buske. Draphavre breder
sig kraftigt, og mod nordvest findes Bjerg-Rørhvene. Hvis der ikke sættes ind med
pleje, må det forudses, at naturværdierne gradvis vil forsvinde.
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Nordlige Ridebane, 2015
Agermåne sp.
Gåseurt, FarveNælde, Stor
Ahorn
Haremad
Okseøje, Hvid
Alant, Pile-, B
Havtorn
Padderok, AgerAndemad, Liden
Hejre, Blød
Padderok, DyndAsk
Hjertegræs
Padderok, KærAvnbøg
Hjortetrøst
Padderok, Liden-, A
Bakkestjerne, Bitter
Hullæbe, Skov-, A
Pastinak
Bakketidsel
Hullæbe, Sump-, A
Peberrod
Birk, DunHunde-Rose, Glat
Perikon, Prikbladet
Birk, VorteHundegræs, Almindelig
Pil, BåndBlæresmælde
Hvene, KrybPil, DugBlåtop
Hvene, Stortoppet
Pil, Femhannet
Brandbæger, EngHvidtjørn, Engriflet
Pil, Grøn
Brudelys, B
Hyld, Almindelig
Pil, GråBrunelle, Almindelig
Hæg, Almindelig
Pil, Krybende
Brunrod, Knoldet
Høgeurt, Håret
Pil, Lådden
Bukkeblad
Hønsetarm, Almindelig
Pil, Pommersk
Bunke, MoseHønsetarm, Femhannet
Pil, SeljeBynke, GråHønsetarm, Storblomstret
Pil, Sort, A
Cabomba caroliniana
Hør, Vild
Pileurt, VandDraphavre
Iris, Gul
Potentil, Krybende
Dueurt, Dunet
Kamgræs, Almindelig
Rajgræs, Almindelig
Dueurt, Glat
Kattehale
Ranunkel, Bidende
Dueurt, Lådden
Kirsebær, FugleRanunkel, Langbladet
Dunhammer, Bredbladet
Klokke, Liden
Ranunkel, Lav
Dunhammer, Smalbladet
Kløver, AlsikeRapgræs, Almindelig
Eg, Almindelig
Kløver, Bugtet
Rapgræs, Eng-, coll.
El, GråKløver, Fin
Rapgræs, Fladstrået
El, RødKløver, Gul
Rapgræs, Smalbladet
Elm, SkovKløver, HareRapgræs, Stortoppet, A
Engkarse, coll.
Kløver, HvidRejnfan
Fladbælg, Gul
Kløver, RødRose, Rynket
Fladbælg, SkovKnopurt, Almindelig
Rottehale, EngFladstjerne, Græsbladet
Kodriver, Hulkravet, B
Rubus sect. Rubus
Fliglæbe, Ægbladet, A
Kogelaks, Blågrøn
Rundbælg, Almindelig
Fløjlsgræs
Kogleaks, StrandRævehale, EngForglemmigej, EngKogleaks, SøRødtop, MarkForglemmigej, MarkKorbær
Røllike, Almindelig
Fredløs, Almindelig
Kornel, PileRøllike, NyseFredløs, Pengebladet
Krageklo, MarkRøn, Almindelig
Fredløs, Prikbladet
Kulsukker, FoderRøn, SeljeFrytle, MarkKvalkved
Rørgræs
Frøstjerne, Gul, B
Kællingetand, Almindelig
Rørhvene, BjergFyr, Skov
Kørvel, Vild
Rørhvene, EngFølfod
Liguster
Siv, Butblomstret, A
Gederams
Limurt, Nikkende, B
Siv, Fladstrået
Gedeskæg, Småkronet
Løn, SpidsSiv, Glanskapslet
Gulaks, Vellugtende
Løvefod, Lådden
Siv, KnopGulerod
Markarve, Almindelig
Siv, LyseGyldenris, Almindelig
Mirabel
Skavgræs
Gyldenris, Sildig
Mjødurt, Almindelig
Skeblad, VejbredGæslingeblomst,VårMynte, VandSkjaller, Liden
Gøgeurt, Kødfarvet, A
Mælkebøtte sp.
Skræppe, Kruset
Gøgeurt, Maj-, A
Natskygge, Bittersød
Skvalderkål
Gåsepotentil
Nellikerod, FeberSlangehoved
Tabel 1. Samlet floraliste fra området Nordlig Ridebane. Arter i kursiv er
forekommende i udvalgte områder. Arter med fed skrift er fredede eller
kategori A eller B er dette angivet
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Sneglebælg, HumleSnerle, AgerSnerle, GærdeSnerre, BurreSnerre, Gul
Snerre, Hvid
Snerre, KærStar, Almindelig
Star, Blågrøn
Star, DværgStar, Grøn
Star, Håret
Star, KnippeStar, NæbStar, Spidskapslet
Star, Stiv
Star, Toradet
Stenbræk, Trekløft-, B
Storkenæb, Stinkende
Sumpstrå, Almindelig
Svingel, BakkeSvingel, EngSvingel, Rød
Sværtevæld
Syre, DuskSæbeurt
Tagrør
Tidsel, AgerTidsel, HorseTidsel, KærTorskemund, Almindelig
Tusindblad, AksTusindfryd
Tusindgylden, MarkValmue, GærdeVandaks, Børstebladet
Vandaks, Kruset
Vandpest, Almindelig
Vejbred, Dunet
Vejbred, LancetVikke, MuseVikke, Smalbladet
Vikke, Tofrøet
Æble, SødÆrenpris, MarkÆrenpris, Tveskægget
Ærenpris, VandÆrteblomst, Flerårig

Sommerfugle
Blåfugl, DværgBredpande, StregRandøje, Græsdominerende eller hyppigt
rødlistede. For arter med

Fladesø
Denne lokalitet er beliggende i den nordøstlige del af Hedeland, få hundrede meter
syd for Fiskesø, omtalt under Nordlige Ridebane. Der er tale om en enkelt, større
udgravning (se Kort 3). En stor del af arealet er i dag permanent vanddækket, og
bortset fra randområdet er jordbunden i de øvrige dele stærkt fugtig og noget præget
af svingende vandstand.
Det undersøgte område er afgrænset af grusveje mod nord og øst. Mellem selve
søbredden og disse grusveje findes smalle, delvis krattilgroede bælter. Langs
vestsiden indgår en stærkt krattilvokset jordvold. Jordbunden i terrænet øst for volden
bliver gradvis mere fugtig udefter mod søen; de mindst våde dele her er tilgroede
med pilekrat. Mod syd indgår et lidt større, ligeledes krattilgroet parti med uensartede
fugtighedsforhold.
Større partier med åben vandflade findes i de nordlige og østlige dele, men
hovedparten af det permanent vanddækkede areal er bevokset med tæt tagrørsump.
Det naturmæssigt mest interessante og værdifulde areal findes i den sydvestlige og
sydlige del, Område D. En samlet floraliste ses i Tabel 2.

Kort 3. Fladesø. Hele det registrerede areal samt det
særligt beskrevne Område D.
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Område D, Sydligt område i Fladesø.
Et lysåbent, stærkt fugtigt til vådt område. En del af arealet er vanddækket, i det
mindste periodisk - stedvis måske næsten permanent. I juni 2015 stod de sydligste og
østligste dele under ca. 5 - 20 cm vand. Jordbunden er udpræget kalkrig og
humusfattig.
Området er meget værdifuldt og specielt, især fordi det rummer en uhyre stor
bestand af Liden Padderok; denne sjældne art er næsten bunddækkende indenfor
betydelige dele af arealet. Af andre usædvanlige arter findes Grøn Star (talrig),
Dværg-Star og mellemformer mellem disse to arter. Desuden forekommer enkelte
buske af Sort Pil og forskellige pilehybrider.
Arealet er i øvrigt karakteriseret ved meget åbne og ret lave tagrørbevoksninger men mange partier er dog helt uden Tagrør. Mindre pilebuske og tuer af Stiv Star
findes spredt. Tynde bevoksninger af både Eng-Rørhvene og Bjerg-Rørhvene ses
mange steder, og især i de mest våde dele findes Alm. Sumpstrå og Glanskapslet Siv
talrigt. Enkelte bevoksninger af Nikkende Star, Næb-Star og Blågrøn Star forekommer
i øvrigt. Mod vest og sydvest overgår Område D i pilekrat. Udefter, det vil sige mod
nordøst og nord, overgår området i meget tæt tagrørbevoksning på mere våd bund.
En meget betydelig del af arealet er nu bevokset med et tæt og tykt dække af
bladmos; det gælder især de dele, der kun er moderat fugtige. Det må formodes, at
denne tilstand kan være en væsentlig konkurrencemæssig faktor. Liden Padderok
forekommer dog også indenfor de dele, der er mosdækkede, men muligvis med en
noget mindre tæthed end andre steder.
Arter som Sump-Hullæbe og Tråd-Star er tidligere registreret indenfor området men
kunne ikke genfindes ved besigtigelsen i 2015. De nøjagtige fundsteder for disse arter
er ukendte, men det må antages, at især en kraftigtvoksende art som Tråd-Star
stadig kan forekomme. Sump-Hullæbe blev i 2015 alene registreret i sydøstkanten af
Fladesø, udenfor Område D.
For 15 år siden blev Krybende Pil eksempelvis angivet som karakteristisk for dele af
det område, hvor Liden Padderok forekom; dette kan ikke længere siges at være
gældende. Der er derfor ingen tvivl om, at der er sket vegetationsmæssige ændringer.
Arealet, som Liden Padderok i dag optræder indenfor, vurderes højst at være af
størrelsesordenen 0,2 hektar. Det kan ikke vurderes, at arten er gået frem - Liden
Padderok har muligvis snarere haft tilbagegang, i det mindste hvad tætheden af
bestanden angår.
Trusler og plejebehov:
Sump-Hullæbe er muligvis forsvundet fra Område D, mens det ikke står klart, om der
er sket væsentlige ændringer med hensyn til bestandsstørrelsen for Liden Padderok.
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Den samlede udbredelse af pilekrat og tætte tagrørbevoksninger i området har
tilsyneladende ikke ændret sig afgørende indenfor de senere år. Muligvis er der sket
en væsentlig forøget tilgroning af overfladen med bladmos. Vandstandsforholdene
synes umiddelbart at være meget gunstige for Liden Padderok.
Det vurderes ikke, at der på kort sigt er behov for plejeindgreb, men især på grund af
Liden Padderoks sjældenhed bør tilstanden i Område D følges.
Fladesø, 2015
Ahorn

Hundegræs, Almindelig

Padderok, Liden, A

Skjaller, Liden

Hvidtjørn, Engriflet

Pastinak

Skovsalat

Bakkestjerne, Bitter

Hvidtjørn, art af

Perikon, Prikbladet

Skræppe, Kruset

Birk, Dun-

Høgeurt, Håret

Pil, Bånd-

Slangehoved

Birk, Vorte-

Hønsetarm, Almindelig

Pil, Femhannet

Sneglebælg, Humle-

Brandbæger, Eng-

Hønsetarm, Femhannet

Pil, Grå-

Snerre, Burre-

Bævreasp

Hønsetarm, Storblomstret

Pil, Krybende

Star, Blågrøn

Cikorie

Hør, Vild

Pil, Lådden

Star. Dværg-

Draphavre

Jordbær, Skov-

Pil, Pommersk

Star, Grøn

Dueurt, Glat

Kirsebær, Fugle-

Pil, Sort, A

Star, Knippe-

Dueurt, Lådden

Kløver, Bugtet

Pileurt, Vand-

Star, Nikkende

Eg, Almindelig

Kløver, Fin

Potentil, Krybende

Star, Næb-

Fladbælg, Gul

Kløver, Gul

Ranunkel, Lav

Star, Spidskapslet

Fladbælg, Skov-

Kløver, Hvid-

Rapgræs, Almindelig

Star, Stiv

Fløjlsgræs

Kløver, Rød-

Rapgræs, Eng-, coll.

Sumpstrå, Almindelig

Følfod

Korbær

Rapgræs, Fladstrået

Svinemælk, Ru

Gedeblad, Dunet, B

Kornel, Rød

Rejnfan

Svingel, Eng-

Guldregn, Almindelig

Kvalkved

Rottehale, Eng-

Svingel, Rød

Gulerod

Kællingetand, Almindelig

Rundbælg, Almindelig

Sværtevæld

Gyldenris, Almindelig

Markarve, Almindelig

Rødtop, Mark-

Tagrør

Gyldenris, Sildig

Merian, B

Røllike, Almindelig

Tidsel, Horse-

Gåseurt, Farve-

Mirabel

Røn, Almindelig

Vandaks, Svømmende

Haremad

Mynte, art af

Rørhvene, Bjerg-

Vejbred, Lancet-

Havtorn

Mælkebøtte sp.

Rørhvene, Eng-

Vikke, Tofrøet

Hejre. Blød

Natskygge, Bittersød

Siv, Fladstrået

Ærenpris, Mark

Hjortetrøst

Nellikerod, Feber-

Siv, Glanskapslet

Hullæbe, Sump- A

Padderok, Ager-

Siv, Knop-

Hunde-Rose, Glat

Padderok, Dynd-

Skeblad, Vejbred-

Alant, Pile-

B

Tabel 2 Samlet floraliste fra området Fladesø. Arter i kursiv er dominerende eller hyppigt
forekommende i udvalgte områder. Arter med fed skrift er fredede eller rødlistede. For arter
med kategori A eller B er dette angivet
.
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Pile-Alant. Hedeland, 2015.

Nymølle Sø
Lokaliteten er beliggende i den nordvestlige del af
Hedeland. Mod vest og nordvest er området afgrænset
mod naboarealerne af høje, stejle skråninger, som nu
for en stor del er krattilvoksede. Disse skråninger
indgår i det undersøgte areal.
Den store centrale del er dannet ved udgravninger til
forskellig dybde. Egentlig sø med vanddækket
rørsump eller åben vandflade af væsentlig størrelse
findes i dag kun indenfor den midterste del af
området. Mod vest og sydvest overgår søen gradvis i
et smalt, kratbevokset fugtigbundsområde. Indenfor
den nordøstlige del af det undersøgte areal findes et
større, let fugtigt område med overvejende ret lyst pilekrat.
Området som helhed er meget uensartet. Bortset fra de mest våde dele findes kun
enkelte småpartier, som ikke er krattilvoksede.
Kæmpe-Bjørneklo findes i stor mængde i området, langt overvejende nord for søen,
dels på skråninger, dels i andre åbne småpartier eller fugtigt krat.
Ved besigtigelsen blev følgende sommerfuglearter noteret: Okkergul Randøje,
Dværgblåfugl, Græsrandøje og Nældens Takvinge.
To særskilte delområder indenfor arealet ved Nymølle Sø (se Kort 4) er omtalt
nedenfor (E og F). Desuden er et lille område, beliggende noget længere mod sydøst
(G) beskrevet kort. En samlet floraliste for Nymølle Sø ses i Tabel 3.
Det naturmæssigt mest værdifulde areal findes på en strækning langs de sydvestlige
dele af søens rørsump, område E.

Område E, Centralt område langs sti.
Dette område er beliggende som et bælte mellem rørsumpen og et smalt, østvestgående gangspor. Der er tale om en ca. 100 meter lang strækning af varierende
bredde. Jordbunden er kalkrig og fugtig. Arealet er delvis lysåbent men under stærk
tilgroning med krat. Længst mod nordvest omfatter området et lille, delvis
kratbevokset parti, der strækker sig ud i rørsumpen som en ”halvø”.
Vegetationen er forholdsvis artsrig og meget speciel. Sump-Hullæbe forekommer i
stor mængde indenfor betydelige dele af arealet; visse steder danner arten et tæt
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bunddække. I den vestlige del, ved søkanten, findes en ca. 2 meter bred og 15 meter
lang bevoksning af Hvas Avneknippe omkring følgende position: (WGS84, UTM zone
32N): E: 698.975, N: 6.170.275. Længst mod vest findes en mindre bevoksning af
Tråd-Star ved positionen: E: 698.950, N: 6.170.273.
Af andre, mindre almindelige arter forekommer Grøn Star i stor mængde. Sort Pil og
forskellige pilehybrider ses spredt og ret fåtalligt. En art som Blågrå Siv findes i det
mindste et enkelt sted nær søkanten.
Rød-El forekommer i meget stor mængde, især inderst på arealet (nærmest
gangsporet) samt i den østlige del. Området er i øvrigt karakteriseret ved forekomst
af tynde, åbne bevoksninger af Bjerg-Rørhvene og Eng-Rørhvene samt, stedvis,
meget Tagrør. Grå-Pil og Femhannet Pil findes spredt, typisk som 1 - 2 meter høje
buske. Desuden ses en begrænset mængde Dun-Birk og Vorte-Birk. Spredt på arealet
forekommer i øvrigt arter som Rød Svingel, Fladstrået Rapgræs, Kær-Padderok, AgerPadderok, Næb-Star, Toradet Star og Glanskapslet Siv. En kalkelskende art som
Blågrøn Star ses i yderst ringe mængde.
Liden Padderok er tidligere fundet indenfor eller nær (øst for) Område E. Den kunne
ikke genfindes i 2015; det kan ikke udelukkes, at den er overset, men på grund af
utilstrækkelig pleje er de østlige dele af området i dag generelt stærkt overvoksede
med krat, og vækstbetingelserne for Liden Padderok kan især derfor ikke vurderes
som gunstige.

Kort 3. Nymølle Sø. Det undersøgte areal omkring søen samt de beskrevne delområder.
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Trusler og plejebehov:
Det kan ikke umiddelbart afgøres, om der er sket ændringer vedrørende vandstanden
i området; forholdene synes gunstige. En sænkning af vandstanden vil være en
trussel.
Tilgroning med arter som Tagrør og Bjerg-Rørhvene kan på lidt længere sigt blive et
problem.
Den aktuelle tilgroning med krat er en alvorlig trussel mod områdets store
naturværdier. Indenfor flere af de delområder, hvor Sump-Hullæbe forekommer med
størst tæthed, pågår en meget stærk tilgroning, ført og fremmest med Rød-El men
også bl.a. med pilekrat. Der er derfor på kort sigt behov for et omfattende, skånsomt
plejeindgreb, hvis naturværdierne skal sikres og udvikles.

Område F, Nordøstligt område.
Et område i den nordøstlige del af terrænet ved Nymølle Sø. Jordbunden er kalkrig og
overvejende let fugtig, dog noget sommertør. Arealet (Foto 5) er stærkt præget af
pilekrat; der er flere steder tale om et kun 1 - 2,5 meter højt og endnu forholdsvis
lysåbent krat, men i andre dele af området er pilebuskene dog blevet væsentligt
højere. Gående på tværs af arealet findes talrige brede spor, næsten uden vedplanter.

Foto 5.

Område F nordøst for Nymølle Sø.

Sump-Hullæbe forekommer adskillige steder i området; i 2015 findes minimum 50
små kloner af denne art, hver af ca. 2-10 skud. Sort Pil forekommer spredt.
Området er i øvrigt karakteriseret ved åbne, tynde bevoksninger af Tagrør og BjergRørhvene samt store mængder af Bånd-Pil; desuden Grå-Pil, Femhannet Pil,
Pommersk Pil m.v. Stedvis findes lidt Havtorn og Dun-Birk. Arter som Rød Svingel og
Ager-Padderok ses i meget begrænset mængde.
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Sildig Gyldenris forekommer mange steder, men endnu i beskeden mængde generelt.
Trusler og plejebehov:
Området må endnu betegnes som artsfattigt, men det må vurderes, at det ved
passende pleje rummer et væsentligt naturmæssigt potentiale. Hvis bestanden af
Sump-Hullæbe skal sikres, og naturværdierne udvikles, er der behov for kratrydning
og indførelse af generel pleje, f.eks. i form af afgræsning, sådan at vedplanter, Sildig
Gyldenris, Bjerg-Rørhvene m.v. kan begrænses.
Kæmpe-Bjørneklo udgør et særskilt problem i området ved Nymølle Sø, og der er
behov for en intensiveret bekæmpelse.

Område G, Mindre område øst for Nymølle Sø.
Dette lille område er beliggende ud mod de åbne arealer i Hedeland, direkte ved
østsiden af det store, sammenhængende kratområde ved Nymølle Sø, nogle hundrede
meter øst-sydøst for selve søen. (Der er altså tale om en lokalitet, beliggende udenfor
det undersøgte kerneområde). Området udgøres af et smalt, meget fugtigt bælte
mellem det tætte kratområde og en nord-sydgående sti øst herfor. Bæltet er kun 0,5 10 meter bredt men strækker sig over ca. 90 meter i nord-sydlig retning. Det er
beliggende mellem positionerne (WGS84, UTM zone 32N): E: 699.620, N: 6.170.128
(nordligst) og E: 699.607, N: 6.170.038 (sydligst).
Liden Padderok har en meget stor bestand indenfor dette område. Derudover findes
store mængder af mellemformer mellem Grøn Star og Dværg-Star eller disse to arter i
”ren form”. Sort Pil er ret hyppig.
Rød-El forekommer i betydelige mængder som 0,5 - 1 meter høje træer. Arealet er i
øvrigt præget af væsentlige mængder Bjerg-Rørhvene (i meget åbne bevoksninger);
desuden forekommer Gåsepotentil, Glanskapslet Siv, Kryb-Hvene, Rød Svingel,
forskellige arter af Pil og en ganske lille mængde Tagrør. Sildig Gyldenris har
endvidere indfundet sig.
Trusler og plejebehov:
Der er tale om en meget betydelig bestand af Liden Padderok. Tilgroning, på
nuværende tidspunkt især med Rød-El, er et problem. Desuden er der risiko for
invasion af Sildig Gyldenris. Der er derfor behov for pleje, hvis bestanden af Liden
Padderok skal sikres.
Det bemærkes specielt, at stien, der udgør østgrænsen for det smalle areal, bliver
brugt til ridning i et vist omfang. Hvis denne praksis fortsætter, kan området
potentielt blive udsat for et stort mekanisk slid samt gødning. Umiddelbart øst for
stien findes en bredere nord-sydgående vej, som i stedet evt. kan benyttes.
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Nymølle Sø, 2015
Ahorn

Hullæbe, Skov-, A

Pastinak

Snerre, Hvid

Andemad, Kors-

Hullæbe, Sump-,

Perikon, Prikbladet

Snerre, Kær-

Ask

Hunde-Rose, Glat

Pil, Bånd-

Star, Blågrøn

Hundegræs, Almindelig

Pil, Femhannet

Star, Grøn

Bakkestjerne, Bitter

Hvene, Kryb-

Pil, Grå-

Star, Knippe-

Biomme, art af

Hvene, Stortoppet

Pil, Hvid-

Star, Næb-

Birk, Dun-

Hvidtjørn, Engriflet

Pil, Kaspisk

Star, Stiv

Birk, Vorte-

Hyld, Almindelig

Pil, Lådden

Star, Sylt-

Bjørneklo, Kæmpe-

Høgeskæg, Grøn

Pil, Pommersk

Star, Toradet

Brandbæger, Eng-

Høgeurt, Almindelig, coll.

Pil, Selje-

Star, Tråd-,

Bunke, Mose-

Høgeurt, Håret

Pil, Sort,

Bynke, Grå-

Hønsetarm, Almindelig

Pindsvineknop, Grenet, coll.

Sumpstrå, Almindelig

Bævreasp

Hønsetarm, Femhannet

Potentil, Krybende

Svinemælk, Ru

Cikorie

Hør, Vild

Rajgræs, Almindelig

Svingel, Rød

Draphavre

Jordbær, Skov-

Rapgræs, Almindelig

Syre, Dusk-

Dueurt, Dunet

Kartebolle, Gærde-

Rapgræs, Eng-, coll.

Tagrør

Dueurt, Glat

Kirsebær, Fugle-

Rapgræs, Fladstrået

Tidsel, Ager-

Dueurt, Kær-

Kløver, Alsike-

Rapgræs, Lund-

Vandaks, Børstebladet

Dueurt, Lådden

Kløver, Bugtet

Rejnfan

Vandaks, Kruset

Dunhammer, Bredbladet

Kløver, Fin

Rottehale, Eng-

Vandaks, Svømmende

Dunhammer, Smalbladet

Kløver, Gul

Rundbælg, Almindelig

Vejbred, Lancet-

Dværgmispel, Bulet

Kløver, Hvid-

Rødtop, Mark-

Vikke, Ager-

Eg, Almindelig

Knopurt, Stor

Røllike, Almindelig

Vikke, Tofrøet

El, Rød-

Kogleaks, Blågrøn

Røn, Almindelig

Voldtimian

Elm, Skov-

Kogleaks, Sø-

Røn, Selje-

Weichsel

Fladbælg, Gul

Kongepen, Almindelig

Rørhvene, Bjerg-

Øjentrøst, Kort

Fløjlsgræs

Korbær

Rørhvene, Eng-

Forglemmigej, Mark-

Krageklo, Mark-

Siv, Blågrå,

Fredløs, Prikbladet

Kronvikke, Giftig

Siv, Glanskapslet

Sommerfugle

Følfod

Kællingetand, Almindelig

Siv, Lyse-

Blåfugl, Dværg-

Gedeskæg, Småkronet

Mangeløv, Almindelig

Skavgræs

Randøje, Græs-

Gulerod

Markarve, Almindelig

Skeblad, Vejbred-

Randøje, Okkergul

Gyldenris, Sildig

Merian,

Skjaller, Liden

Takvinge, Nældens

Gåsepotentil

Mirabel

Skræppe, Kruset

Gåseurt, Farve-

Mælkebøtte, art af

Skvalderkål

Hassel

Nellikerod, Feber-

Slangehoved

Havtorn

Okseøje, Hvid

Smalstråle, Almindelig

Hestehale

Padderok, Ager-

Sneglebælg, Humle-

Hindbær

Padderok, Kær-

Snerre, Gul

Avnknippe, Hvas,

A

B

A

A

B

Stenkløver, Mark-

B

Tabel 3. Samlet floraliste fra området Nymølle Sø. Arter i kursiv er dominerende eller hyppigt
forekommende i udvalgte områder. Arter med fed skrift er fredede eller rødlistede. For arter
med kategori A eller B er dette angivet
.
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Lergraven
Denne lokalitet ligger som et velafgrænset, mindre område i den sydøstlige del af
Hedeland ud for Reerslev.
Området udgøres i dag af en central, lavtliggende del med vandhuller og eng- eller
moseagtige arealer, deromkring findes skrænter til alle sider. Hovedparten af den
centrale del er tilgroet med krat. Skrænterne er ligeledes kratbevoksede og stærkt
beskyggede de fleste steder.
Ovenfor skrænterne findes partier med ruderatpræg; længst mod syd er der pæn
tørbundsvegetation indenfor et lille område; her dominerer bl.a. Bugtet Kløver. Mod
nordvest er et mindre delareal invaderet af Kæmpe-Bjørneklo.
Det meste af området er af naturmæssig værdi, og indenfor flere af delområderne er
der potentiale for forbedringer af naturforholdene ved pleje i form af kratrydning,
slåning m.v.
Det bemærkes, at nogle af de registrerede plantearter med stor sandsynlighed kun
optræder indenfor området som en følge af bevidst indførsel / udsåning.
Især to delområder skiller sig ud som værdifulde, Område H og Område I (se Kort 5).
En samlet floraliste for Lergraven ses i Tabel 4.

Område H, Åbent areal i sydlige del.
Et åbent engareal i den centrale, sydlige del af Lergraven. Jordbunden er kalkrig og
moderat fugtig. Fugtigheden er generelt størst indenfor den nordvestlige del af
arealet; der er dog ikke tale om markante forskelle. Gangstier og en ridesti findes
indenfor området. Arealet fremtræder velplejet ved slåning eller høslæt.
Vegetationen er forholdsvis artsrig. Slangetunge forekommer pletvis i stort antal, bl.a.
i den centrale, sydlige del. Kødfarvet Gøgeurt har en lille bestand i området: 25
blomstrende planter blev set i juni 2015, heraf en enkelt mod sydøst, de øvrige
planter indenfor den nordlige halvdel af engen. Sump-Hullæbe forekommer ikke talrigt
men dog med flere små kloner i den nordvestlige del. Vild Hør ses flere steder, især
mod nord. Pile-Alant forekommer desuden.
Arealet er i øvrigt domineret af arter som Strand-Svingel, Blågrøn Star, Bidende
Ranunkel, Almindelig Knopurt og Almindelig Kællingetand. Desuden findes væsentlige
mængder af Fladstrået Rapgræs (stedvis) samt Rød Svingel, Eng-Svingel m.v. Mod
nordvest ses en del Tagrør. Hare-Star forekommer sparsomt; ved besigtigelsen blev
den konstateret mod sydøst
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Kort 5. Lergraven. Det undersøgte areal og
de to beskrevne delområder.

Vegetationen har tilsyneladende ændret karakter i væsentlig grad indenfor de senere
år. En art som Almindelig Knopurt, der i dag er næsten allestedsnærværende på
engen, blev i år 2000 slet ikke nævnt fra Lergraven. Almindelig Kællingetand blev
tilsvarende ikke nævnt, og Bidende Ranunkel blev i 2000 kun angivet som
forekommende ”hist og her”.
Trusler og plejebehov:
Det vurderes ikke, er der i øjeblikket er behov for ændringer vedrørende den
eksisterende pleje.

Område I, Delvist åbent område mod nordøst.
Dette område er beliggende i den nordøstlige del af Lergraven. Det omfatter et
fugtigt, delvis åbent parti i bunden af udgravningen samt skrænten mod områdets
østside. Jordbunden er kalkrig.
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I den fugtige del findes både Sump-Hullæbe, Slangetunge og Pile-Alant i betydelig
mængde. Desuden ses, langt overvejende i den sydlige del, en del Kødfarvet Gøgeurt
og Maj-Gøgeurt (underart ukendt).
Den fugtige del er i øvrigt præget af rørhvenebevoksninger, og især langs kanten af
området er der pilekrat.
Skrænten er endnu delvis lysåben og rummer en værdifuld flora med Vild Hør, PileAlant, Smalbladet Høgeurt, Håret Høgeurt og Gul Kløver. I øvrigt er vegetationen her
præget af arter som Humle-Sneglebælg, Gulerod, Eng-Brandbæger m.v. Væsentlige
dele af skrænten er dog tilvokset med krat af især Engriflet Hvidtjørn, Vorte-Birk og
Selje-Pil. Desuden forekommer Bjerg-Rørhvene.
Trusler og plejebehov:
Vegetationen er meget værdifuld; der findes større bestande af flere ualmindelige
arter.
Tilgroning, især med Bjerg-Rørhvene og krat er et væsentligt problem, og der er
behov for plejeindgreb, hvis naturværdierne skal bevares og udvikles.
Kæmpe-Bjørneklo udgør et særskilt problem i området ved Lergraven, og der er
behov for bekæmpelse og opmærksomhed omkring arten.

Maj-Gøgeurt, der optræder fåtalligt i Lergraven.
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Lergraven, 2015
Ahorn
Alant, Pile-, B
Ask
Bakkestjerne, Bitter
Birk, VorteBjørneklo, KæmpeBlæresmælde
Blåhat
Brandbæger, EngBrandbæger, VårBrunelle, Almindelig
Bunke, MoseBynke, GråBævreasp
Bøg
Draphavre
Dueurt, Glat
Dueurt, Lådden
Dunhammer, Smalbladet
Eg, Almindelig
El, GråEl, RødElm, SkovEne, Almindelig
Fladbælg, Gul
Fladstjerne, Græsbladet
Fløjlsgræs
Forglemmigej, BakkeForglemmigej, EngForglemmigej, MarkFredløs, Almindelig
Frytle, MarkFølfod
Gederams
Gedeskæg, Småkronet
Gulaks, Vellugtende
Gulerod
Gyldenris, Sildig
Gøgeurt, Kødfarvet, A
Gøgeurt, Maj-, A
Gåsemad, Almindelig
Gåsepotentil
Gåseurt, FarveHaremad
Hassel
Hjertegræs
Hullæbe, Skov-, A
Hullæbe, Sump-, A
Hundegræs, Almindelig

Hunde-Rose, Glat
Hvene, Almindelig
Hvene, KrybHvidtjørn, Engriflet
Hyld, Almindelig
Høgeurt, Håret
Høgeurt, Smalbladet, coll.
Hønsetarm, Almindelig
Hønsetarm, Femhannet
Hønsetarm, Opret
Hør, Vild
Iris, Gul
Jordbær, SkovKattehale
Kildemos, Almindelig
Kirsebær, FugleKløver, AlsikeKløver, Bugtet
Kløver, Fin
Kløver, Gul
Kløver, HareKløver, HvidKløver, RødKnopurt, Almindelig
Knopurt, Stor
Kodriver, Hulkravet, B
Korbær
Krageklo, MarkKvalkved
Kællingetand, Almindelig
Kørvel, Vild
Limurt, Nikkende, B
Lupin, Mangebladet
Mangeløv, Almindelig
Markarve, Almindelig
Merian, B
Mirabel
Mjødurt, Knoldet, B
Mælkebøtte, art af
Natskygge, Bittersød
Nellikerod, FeberNælde, Stor
Oksetunge, LægeOkseøje, Hvid
Padderok, AgerPadderok, KærPastinak
Pengeurt, Almindelig
Perikon, Kantet

Perikon, Prikbladet
Pil, BåndPil, Grøn
Pil, GråPil, SeljePileurt, VandPotentil, Krybende
Potentil, SølvPragtstjerne, AftenPragtstjerne, DagRajgræs, Almindelig
Randfrø, Hvas
Ranunkel, Bidende
Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Eng-, coll.
Rapgræs, Fladstrået
Rapgræs, LundRose, Rynket
Rottehale, EngRubus sect. Rubus
Rundbælg, Almindelig
Rævehale, EngRævehale, Knæbøjet
Rødtop, MarkRøllike, Almindelig
Røn, Almindelig
Røn, SeljeRørhvene, BjergRørhvene, EngSiv, Fladstrået
Siv, KnopSisyrinchium cf. montanum

Skjaller, Liden
Skjolddrager, Almindelig
Skræppe, Kruset
Skvalderkål
Slangehoved
Slangetunge, A
Sneglebælg, HumleSnerle, AgerSnerre, BurreSnerre, Gul
Snerre, KærStar, BlæreStar, Blågrøn
Star, DværgStar, HareStar, Håret
Star, Næb-

Star, Stiv
Storkenæb, Blød
Sumpkarse
Sumpstrå, Almindelig
Svinemælk, Ru
Svingel, EngSvingel, Rød
Svingel, StrandSværtevæld
Syre, Almindelig
Syre, DuskTagrør
Tidsel, AgerTidsel, HorseTidsel, Kruset
Tidsel, KærTusindfryd
Valmue, KornVandnavle
Vandrøllike
Vejbred, Dunet, B
Vejbred, LancetVikke, MuseVikke, Smalbladet
Vikke, Tofrøet
Æble-Rose, Almindelig, B
Ærenpris, MarkÆrenpris, Tveskægget

Dyr
Blishøne
Sjagger
Snog

Tabel 4. Samlet floraliste fra området Lergraven. Arter i kursiv er dominerende eller hyppigt
forekommende i udvalgte områder. Arter med fed skrift er fredede eller rødlistede. For arter
med kategori A eller B er dette angivet
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NOTAT
Teknik- og Miljøcentret

17-11-2016

Notat om paddefund i Hedeland - Padderegistrering i Høje-Taastrup Kommune 2011
Dette notat viser på en række kort de paddefund, der er gjort i Hedeland i forbindelse med
Høje-Taastrup Kommunes paddeundersøgelse i 2011. Oplysningerne er klippet ud fra den
samlede afrapportering for hele kommunen. Der er et kort for hver eftersøgt paddeart.
Som det fremgår af kortene, findes i særdeleshed Lille Vandsalamander i mange af
vandhullerne i Høje-Taastrup Kommunes del af Hedeland, men også Stor Vandsalamander og
Skrubtudse er hyppig, mens Butsnudet Frø og Spidssnudet Frø er fundet, men i færre af
vandhullerne. Grøn Frø og Grønbroget Tudse er ikke fundet ved padderegistreringen.
Efterfølgende er der lavet en ”Rapport om plejetiltag og anlæggelse af vandhuller i Hedeland
– Høje-Taastrup Kommune” som opfølgning på undersøgelsen i 2011. Formålet med denne
rapport er at give anvisninger til naturpleje af paddevandhuller og placeringer af nye
vandhuller, der kan understøtte paddebestandene. Paddebestandene er både afhængige af
gode ynglevandhuller og gode rasteområder.
Yderligere oplysninger med kort beskrivelse af de enkelte undersøgte lokaliteter samt de
enkelte paddefund kan rekvireres ved henvendelse til tmc@htk.dk eller på telefon til
naturmedarbejder Vibeke Heskjær på 43 59 12 50 eller naturmedarbejder Henriette Voigt på
43 59 12 37.

Paddefund vist på kort

Sagsbehandler
VibekeCh
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Rapport om plejetiltag og anlæggelse af vandhuller
i Hedeland – Høje-Taastrup Kommune

Arbejdsrapport
Feltregistrering og afrapportering: AGLAJA 2012
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Rapport om plejetiltag og anlæggelse af vandhuller i Hedeland – Høje-Taastrup
Kommune
Rapport udarbejdet af AGLAJA for Høje-Taastrup Kommune, oktober - november 2012
Feltarbejde og fotos: Klaus Andersen
Tekst: Klaus Andersen og Eigil Plöger
Fotos © AGLAJA
AGLAJA
v. Eigil Plöger
Lundevej 48, Vråby
4652 Hårlev
www.aglaja.dk
Forsidefotos: Vandhul nr. 379 der er lysåbent og med forekomst af stor og lille
Vandsalamander. Derudover er vandhul nordøst for vandhul nr. 388 tilgroet men
med mulighed for at blive et godt paddevandhul ved pleje.
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Sammenfatning

I det nedenstående ses en opsummerende tabel med bl.a. fund af padder og de væsentligste
plejetiltag for hvert enkelt vandhul. Vandhullerne er nævnt i prioriteret rækkefølge, 1. prioritet
øverst. Vandhullernes placering fremgår af kortet side 7.
Paddefund

Vandhul
nr. 422
Vandhul
nordøst
for
vandhul
nr. 388
Vandhul
nr. 423
Vandhul
nr. 322
Vandhul
nr. 391

Tc og Tv

Vandhul
nr. 392
Vandhul
nr. 318
Vandhul
nr. 398

Rt og Tv

Vandhul
nr. 386

Ingen

Vandhul
nr. 396

Tv

Rydning
vedplanter
X

Fjernelse
af fisk
X

Oprensning

Ikke
paddeundersøgt

X

X

Rt, Tc og
Tv
Tc og Tv

X

X

X

X

Rt og Tv

X

X

Ra, Rt og
Tv
Tv

Udjævning
af brinker

Afgræsning
X

Uddybning
af vandhul

Ekstensiv
bredslåning

I/S
Hedeland
I/S
Hedeland

X

X

X

X

I/S
Hedeland
I/S
Hedeland
I/S
Hedeland
og
privatejet
Privatejet

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Ejerforhold

X

I/S
Hedeland
I/S
Hedeland
(golfbane)
I/S
Hedeland
(golfbane)
Privatejet

Tc= Stor vandsalamander, Tv= Lille vandsalamander, Ra= Spidssnudet frø og Rt= Butsnudet frø

I det nedenstående ses en sammenfattende tabel med bl.a. nye vandhuller, som bør etableres
og hvilke arter de primært etableres for. Placeringen fremgår af kortet side 7.
Spidssnudet frø
Fladvandsarealer på
matr.nr. 11e og 13a,
begge Reerslev By,
Reerslev
Vandhul på matr.nr.
20d Reerslev By,
Reerslev
Fladvandsareal på
matr.nr. 4e Reerslev
By, Reerslev
Vandhul på matr.nr.
7b Reerslev By,
Reerslev
Vandhuller på areal
nord for Flintesø

Stor vandsalamander

Areal

Ejerforhold

1.000-2.000 m2

I/S Hedeland

500-800 m2

I/S Hedeland

1.000-1.500 m2

I/S Hedeland

X

500-800 m2

I/S Hedeland

X

500-800 m2

I/S Hedeland

X

X

X

1. Formål

I denne rapport er der en prioritering af tiltag, som kan forbedre levevilkårene for padder i den
del af Hedeland, der ligger i Høje-Taastrup Kommune. Der er særligt fokus på arter, der er
omfattet af habitatdirektivets bilag IV. For Hedeland betyder det særligt fokus på Stor
Vandsalamander og Spidssnudet Frø?
Inden udarbejdelsen af denne rapport, er der foretaget besigtigelse af området den 16. og 17.
oktober 2012.
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2. Indledning

Hedeland er et specielt område, da det har været brugt til grusgravning. Det kan medføre
problemer, når der skal iværksættes tiltag for at forbedre levevilkårene for områdets padder.
Eksempelvis er mange af de eksisterende vandhuller (tidligere grusgravsområder) med stejle
skrænter og dybt beliggende i terræn. Dermed skal der foretages omfattende gravearbejde for
at etablere jævnt skrånende bredder, som padder foretrækker. I denne rapport er det blevet
vurderet for ressourcekrævende at ændre brinker i sådanne vandhuller.
Da Hedeland er et grusgravningsområde, kan det være vanskeligt at tilbageholde vandet og
dermed anlægge nye vandhuller. Jordbund er ofte sandet/gruset uden stort indhold af ler.
Dette kunne konstateres ved besigtigelsen i uge 43, hvor mange vandhuller fortsat var
udtørret.
Forslag om etablering af vandhuller er blevet diskuteret med Erik Juul. To af forslagene var
han ikke positiv indstillet overfor.
I forbindelse med besigtigelsen den 16. oktober 2012 var der kontakt med Hedeland Golfklub
(Glenn Telvig) om kommunens paddeprojekt. Efterfølgende blev der givet tilladelse til at kigge
på golfklubbens vandhuller og inddrage dem i rapporten.
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til forbedring af vandhuller, er det forsøgt at
minimere tiltagene ved vandhuller på golfbanen. Blandt andet er udvidelse, ændring af brinker
og oprensning af vandhuller samt omlægning af dræn fra golfbanen til vandhullet ikke
inddraget. Dette skyldes blandt andet, at det er for omkostningstungt at bortkøre oprensnings/udvidelsesmaterialer og omlægge dræn.
Ved samtalen med Hedeland Golfklub den 16. oktober blev det oplyst, at man overvejer at
ændre golfbanen. Hvis det sker, vil det i den forbindelse være hensigtsmæssigt at gøre nogle
af vandhullerne mere paddeegnet ved at oprense/udvide dem og gøre brinkerne mindre stejle.
Hertil vil det være en fordel at benytte information fra padderegistreringen i 2011 og
information, der er indsamlet ved udarbejdelsen af denne rapport, for at kunne prioritere
arbejdet.
De rekreative interesser i Hedeland er store. Det betyder, at der kan opstå særlige problemer
for padderne. Der er blandt andet risiko for udsætning af fisk i vandhuller og intensiv
hundebadning i vandhuller. Dette er problematisk for padderne, da fisk spiser frøernes
ægklumper og haletudser. Karudser vil endvidere rode i sedimentet og derved frigive næring,
hvilket kan indebære en periodevis øget algevækst og mere uklart vand. Endvidere udgør
hunde en forstyrrelse af selve vandhullet, men også af padderne i deres yngleperiode.
Dette er uheldigt, hvis der bruges ressourcer på at forbedre forholdene for padder. For at
afværge disse problemer, bør der ved paddevandhuller tæt på eksempelvis stier opsættes
informationsskilte, som forklarer, at dette vandhul har kommunen lavet/plejet for frøer og
salamandre, som er truede, og derfor må der ikke udsættes fisk, planter, krebs eller lignende,
da eksempelvis fisk spiser haletudser. Endvidere medfører hundebadning forstyrrelse af
frøerne. Et sådan informationsskilt er ligeledes med til at synliggøre kommunens naturindsats.
Når vandhuller anlægges/oprenses på næringsrig jord, vil der tit efter kort tid være en
uhensigtsmæssig stor fremvækst af konkurrencestærke arter, som pile-arter, Bredbladet
Dunhammer, Smalbladet Dunhammer, Grenet Pindsvineknop coll. og Tagrør. Dermed får
mindre konkurrencestærke arter ikke mulighed for at etablere sig.
Jordbunden i Hedeland er ikke næringsrig, og derfor vil ovennævnte problem formentlig være
mindre. Det anbefales alligevel, at der i 2-3 år efter etablering/oprensning af vandhullerne
foretages fjernelse af ovennævnte arter. Det foretages bedst ved at hive unge skud op med
rod eller slå bredzonen 1-2 gange årligt og efterfølgende fjerne materialerne.
Stor forekomst af arter som eksempelvis Svømmende Vandaks og kransnålalger er imidlertid
ikke noget problem men tegn på god naturkvalitet.
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Samtidig med at det er vigtigt for padderne i området at iværksætte nye tiltag, er det også
vigtigt at bibeholde igangværende aktiviteter, som sikrer gode levesteder, eksempelvis
afgræsningen omkring vandhul nr. 392 og nr. 379.

Oversigtstkort med foreslåede lokaliteter til pleje (rød dot med nummer) samt områder med
forslag til placering af nye vandhuller (vist med gule cirker)
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3. Pleje af eksisterende vandhuller

I det nedenstående gives i prioriteret rækkefølge en beskrivelse af de vandhuller, som bør
forbedres til gavn for padder.
Vandhul nr. 422
Vandhullet ligger på hegnet men ugræsset græsareal, se nedenstående billede.

Billede af vandhul nr. 422
Det har jævnt skrånende bredder og god vandkvalitet. Imidlertid er der fisk i vandhullet.
Derfor bør vandhullet pumpes tør, og fiskene fjernes, hvorefter det kan blive et godt vandhul
for bl.a. Stor vandsalamander og Spidssnudet frø. Der er udsat en lokkeand i vandhullet. Der
bør ikke ske jagttiltag, som forringer vandhullet, eksempelvis fodring.
Der er begyndende opvækst af vedplanter omkring vandhullet, som bør fjernes. Derudover bør
afgræsningen af området genoptages.
Vandhul nordøst for vandhul nr. 388
Vandhullet er lille og ligger langs en vej, primært på matr.nr. 1n Sterkende By, Reerslev, se
nedenstående luftfoto.
Vandhullet er lavvandet og omkranset af skyggende pil. Endvidere er en del af selve
vandfladen tilgroet med bl.a. Bredbladet og Smalbladet Dunhammer, se nedenstående billede.
For at forbedre vandhullet for bl.a. Stor Vandsalamander, bør pilene fjernes, og der bør
foretages oprensning for at fjerne høje skyggende sumpplanter. Oprensningsmaterialerne kan
placeres på det omkringliggende udyrket areal. Det skal dog sikres, at der ikke sker
afstrømning fra disse materialer tilbage til vandhullet, da det vil medføre eutrofiering.
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Vandhullet har rimelig jævnt skrånende bredder, og derfor er det ikke nødvendigt at gøre
brinkerne mindre stejle.

X

Vandhul der bør plejes (rødt kryds)

Billede af vandhul nordøst for vandhul nr. 388
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Vandhul nr. 423
Vandhullet ligger på udyrket areal, se nedenstående billede.

Billede af vandhul nr. 423 med pil og Bredbladet Dunhammer
Ved besigtigelsen var det lavvandet, og muligvis udtørrer det for tidligt til, at padder kan få
ynglesucces. Endvidere er det delvist tilgroet med Bredbladet Dunhammer og Grenet
Pindsvineknop coll. Der er ligeledes opvækst af pile-arter i selve vandhullet men primært i
randen.
Vedplanter, Bredbladet Dunhammer og Grenet Pindsvineknop coll. bør fjernes. Samtidig bør
der også ske uddybning af vandhullet til maksimalt ¾ - 1 meters dybde for at modvirke for
tidlig udtørring. Det kan med fordel ske, hvor der er dominans af ovennævnte arter.
Oprensningsmaterialerne kan placeres på det omkringliggende udyrket areal. Det skal dog
sikres, at der ikke sker afstrømning fra disse materialer tilbage til vandhullet, da det vil
medføre eutrofiering.
Der sker i øjeblikket tilledning af vand fra bl.a. golfbanen til vandhullet. Det vurderes, dog for
ressourcekrævende at omlægge drænene.
Vandhul nr. 322
Vandhullet ligger på udyrket areal, se billede på næste side
Det har god vandkvalitet og varieret plante- samt dyreliv. Imidlertid er der fisk i vandhullet.
Derudover er der stejle brinker, især mod syd og vest. Det vil være hensigtsmæssigt at gøre
dem mindre stejle, men det vurderes for ressourcekrævende. Syd og vest for vandhullet, er
der skyggende vedplanter, som bør fjernes.
Vandhullet bør pumpes tørt, og fiskene fjernes. Hvis fiskene fjernes, kan det blive et særdeles
godt vandhul for bl.a. Stor vandsalamander.
Da vandhullet er tæt på sti, bør der opsættes et informationsskilt om vandhullet.
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Billede af vandhul nr. 322
Vandhul nr. 391 og 392
Pleje af vandhul nr. 391 og 392 bør ske som et samlet projekt, hvor der sikres græsning
omkring vandhullerne.
Førstnævnte vandhul ligger på både matr.nr. 2c Vindinge By, Vindinge og 22d Reerslev By,
Reerslev. Det er omkranset af pil og delvist tilgroet med Grenet Pindsvineknop coll, se
nedenstående billede.

Vandhul nr. 391
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Muligvis er der dræn til vandhullet fra øst. Afhængigt af hvor drænene kommer fra, så kan det
overvejes at hindre drænvand i at komme til vandhullet.
Da der er fisk tilstede, bør vandhullet pumpes tørt, og fiskene fjernes. Derudover bør
skyggende vedplanter fjernes. Endvidere bør Grenet Pindsvineknop coll. og dynd opgraves.
Brinkerne er nogle steder lidt stejle for padder (primært mod nord og øst), og derfor bør de
udjævnes i forbindelse med oprensningen. Opgravningsmaterialerne kan placeres langs med
jernbanen nord og øst for vandhullet.
Vandhul nr. 392 er ud fra strukturerne er godt paddevandhul, se nedenstående billede. Derfor
er det bemærkelsesværdigt, at der ikke er fundet Stor Vandsalamander i vandhullet. Det
kunne indikere, at der er fisk til stede. Det bør fastlægges, hvorvidt der er fisk i vandhullet, og
hvis det er tilfældet, bør vandhullet pumpes tørt og fisk fjernes.

Billede af vandhul nr. 392 med lysåben sydlig del og tilgroet nordlig del
Den nordlige del er tilgroet med Bredbladet Dunhammer og Tagrør. Fra denne del er der
glidende overgang til et område som vinteroversvømmes og udgør æglægningsområde for
frøer.
Der er en enkelt skyggende pil mod syd, som bør fjernes.
Hegning ved vandhul nr. 391 og 392.
Vandhul nr. 391 er frahegnet, mens størstedelen af bredzonen omkring vandhul nr. 392
afgræsses.
Efter plejen af vandhul nr. 391 og 392 bør der foretage afgræsning af hele bredzonen omkring
begge vandhuller. Derfor bør hegnsgrænsen ændres, så de græssende dyr har mulighed for at
græsse omkring vandhullet, se nedenstående luftfoto.
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Luftfoto med nuværende omtrentlig hegnsgrænse (blå) og fremtidig hegnsgrænse (rød)
Inden afgræsningen er det nødvendigt at skære høje sumpplanter ned i og omkring
vandhullerne, så dyrene har mulighed for at holde vegetationen lav.
Vandhul nr. 318
Vandhul nr. 318 ligger højt i terrænet og med glidende overgang mod mose og mere tørt
område mod syd, se nedenstående luftfoto.
Området er fladvandet og en vigtig lokalitet for Spidssnudet frø. Det er dog ved at gro til med
pile-arter.

Luftfoto med vandhul (blå skravering) og mose (olivengrøn skravering)
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Billede af tilgroet vandhul nr. 318
Der bør foretages rydning af vedplanter i området med vandhul og mose.
Rydning er især vigtig mod syd for at sikre indstråling fra solen, og bør foretages helt hen til
sletteområdet, syd for vandhullet og mosen.
Vedplanter, som er blevet ryddet, kan enten afbrændes eller flises.
Vandhullet med dets fladvandede zoner, den tilgrænsende mose og sletteområdet er et
område på knapt 1 ha. Området er velegnet til græsning, da der både findes tørre og
fugtige/våde partier. Endvidere vil afgræsning modvirke fremtidig tilgroning. Derfor bør arealet
hegnes og afgræsses.
Vandhul nr. 398
Vandhullet ligger på en golfbane har jævnt skrånende bredder og er lavvandet. Derudover er
der flere dræn til vandhullet, se billede på næste side
Der er formentlig intensiv græsslåning omkring vandhullet.
Vegetationen bør slås mere ekstensivt, dog uden at vandhuller gror til i høje sumpplanter, som
Bredbladet Dunhammer og Tagrør.
Det kan ikke udelukkes, at vandhullet udtørrer for tidligt til, at padderne har ynglesucces. Hvis
dette er korrekt, bør man overveje at uddybe vandhullet en smule.
Der sker i øjeblikket tilledning af vand fra golfbanen til vandhullet. Det vurderes dog for
ressourcekrævende at omlægge drænene.
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Billede af vandhul nr. 398
Vandhul nr. 386
Vandhul nr. 386 er klarvandet og bunden dækket af Tornfrøet Hornblad, se nedenstående
billede.

Billede af vandhul nr. 386 med intensivt slået brinker
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Der er intensiv slåning af vegetation omkring vandhullet. Denne slåning bør ekstensiveres.
Vandhul nr. 396
Vandhullet ligger i hestefold, men dog frahegnet, se nedenstående billede.

Billede af vandhul nr. 396 tilgroet med vedplanter
Vandhullet er tilgroet med vedplanter og med ø til stede. Begge dele bør fjernes. Endvidere
bør brinkerne gøres mindre stejle, især mod nord og øst. Det er begrænsede mængder af jord,
der skal flyttes i den forbindelse, da vandspejlet kun er lidt under det omgivende terræn. Hvis
ejer er indforstået med det, kan jorden spredes på arealet omkring vandhullet.
Ejers far oplyste ved besigtigelsen, at der tidligere er foretaget oprensning af vandhullet. Ved
besigtigelsen blev der ikke konstateret særligt meget dynd i vandhullet.
I forbindelse med et eventuelt gravearbejde, skal man være opmærksom på en drænbrønd
mod sydøst.
Som nævnt i det ovenstående ligger vandhullet på et areal med heste. Til at begynde med bør
vandhullet være frahegnet, så vegetationen har mulighed for at indfinde sig, men 1-2 år efter
arbejdet med vandhullet, bør hestene have mulighed for at afgræsse bredzonen, under
forudsætning af, at det ikke påvirker vandhullet negativt, eksempelvis hvis græsningstrykket
er for stort.
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4. Anlæggelse af nye vandhuller

Som nævnt indledningsvis, kan det være vanskeligt at anlægge vandhuller i Hedeland, da den
lette (sandet/gruset) jordbund kan give problemer med at tilbageholde vandet i vandhullerne.
Endvidere er mange arealer højtliggende.
For at sikre, at nye vandhuller holder vand anbefales det at foretage prøvegravning inden
selve gravningen af vandhullet. Prøvegravningen kan ske ved at grave et hul på eksempelvis
3×3 m med en dybde på cirka 1 m.
Af sikkerhedshensyn skal prøvegravningen enten omkranses af hegn eller etableres med
skrånende bredder.
Det bør ligeledes forud for anlæg af nye vandhuller undersøges, om de anlægges på
opfyldsarealer eller på et oprindeligt uafgravet areal.
Udgangspunktet for anlæggelsen af vandhullerne har været at gøre dem egnet for primært
stor vandsalamander og spidssnudet frø. Da arterne har forskellige økologiske krav, medfører
det, at ynglesteder for de to arter skal udformes forskelligt.
For
•
•
•
•
•

stor vandsalamander skal vandhullerne etableres ud fra følgende retningslinjer:
500-800 m2
bredhældning 1:4 eller 1:5
dybde maksimalt 1,2 m
ingen beplantning omkring vandhullet
ingen placering af sten eller lignede i vandkanten (evt. store sten fundet ved gravarbejdet
placeres enkeltvis i vandhullets udtørrende del)
• vandhullet skal være grundvandsfødt, hvorfor eventuelle dræn ledes uden om.

Spidssnudet foretrækker fladvandsarealer, eksempelvis forårsoversvømmede partier. De skal
etableres ud fra følgende retningslinjer:
Fladvandsarealer foreslås etableret på vandlidende arealer, hvor ødelagte dræn ikke
genetableres eller mere optimalt ledes udenom, således at den forhøjede forårsvandstand
bevares. Som supplement forslås skrab, hvor maksimalt ½ m overjord rømmes af et
lavtliggende areal.
Ud fra gennemgangen af Hedeland er der kun fundet få steder, hvor det kan anbefales at
anlægge nye vandhuller. Forslagene er nævnt i det nedenstående.
Fladvandsarealer på matr.nr. 11e og 13a, begge Reerslev By, Reerslev
I den østligste del af Hedeland mellem matr.nr. 11e og 13a, begge Reerslev By, Reerslev er
der et større fugtigt område under tilgroning med pil, se nedenstående luftfoto fra 2010.
På luftfoto fra 2008 (næste side) kan det ses, at en stor del af området er oversvømmet.
I området er der mulighed for at anlægge flere vandhuller med store lavvandede
oversvømmelseszoner på 1.000-2.000 m2, som er velegnet for Spidssnudet frø. Derudover vil
det være en stor fordel, hvis området afgræsses. I forbindelse med gravearbejdet bør der også
ske fjernelse af vedplanter.
Der er dog risiko for, at vandhullet udtørrer for tidligere til, at haletudserne kan nå at forvandle
sig. Derfor bør der i første omgang etableres prøvegravning af vandhuller for at sikre sig, at de
holder vand i tilstrækkelig lang tid.
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Luftfoto fra 2010 med angivelse af fugtigt område (rød afgrænsning). Til høre ses luftfoto fra
2008 af det samme område med omfattende oversvømmelser.
Ved besigtigelsen blev det konstateret, at vegetationen domineres af pil (primært Bånd-Pil),
men der ses også arter som Krybende Potentil, Bjerg-Rørhvene, Tagrør og mossen Spids
Spydmos (Calliergonella cuspidata), se nedenstående billede.

Billede af fugtigt/vådt område med mulighed for at anlægge vandhuller
Vandhul på matr.nr. 20d Reerslev By, Reerslev
Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der på den sydvestligste del af matr.nr. 20d
Reerslev By, Reerslev var kørespor efter slæt på arealet, se næste luftfoto og billede. Der sås
både tørbunds- og fugtigbundsplanter i området.

18

Det bør forsøges at anlægge et vandhul for stor vandsalamander på 500-800 m2 i dette
område. Hvis området kan holde vand, og der etableres et vandhul, bør der opsættes informationsskilt ved det.

X
Nyt vandhul

Luftfoto med placering af muligt vandhul

Billede af område med muligt vandhul
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Fladvandsareal på matr.nr. 4e Reerslev By, Reerslev
På matr.nr. 4e Reerslev By, Reerslev er der et fladvandet vandhul med vigtig forekomst af
spidssnudet frø. For at understøtte denne bestand, anbefales det, at etablere et fladvandsareal
på det slettelignende areal lige syd for vandhullet og mosen, se nedenstående luftfoto.

X vandhul

Luftfoto med placering af vandhul
Arealet er højtliggende, men det vurderes alligevel at et nyt fladvandsareal kan være vandfyldt
tilstrækkeligt længe til, at padderne kan yngle med succes. Det vil formentlig være muligt at
etablere et fladvand på 1.000-1.500 m2
Vandhul på matr.nr. 7b Reerslev By, Reerslev
På den nordlige del af matr.nr. 7b Reerslev By, Reerslev er der formentlig mulighed for at
etablere et vandhul, se luftfoto på næste side.
Området er vandlidende, og der blev fundet arter som Lyse-Siv og Lav Ranunkel.
Vandhullet bør etableres på 500-800 m2 og kan blive velegnet for stor vandsalamander
Forslaget blev diskuteret med Erik Juul den 17. oktober 2012. Han var dog afvisende overfor
forslaget, blandt andet fordi der bliver lavet wrap-baller på arealet, landbrugsstøtte og arealet
anvendes til arrangementer.
Uagtet dette foreslås det, at der arbejdes for at etablere vandhullet, idet der i netop denne del
af Hedeland er meget langt mellem velegnede paddevandhuller. Periodevis rekreativ
anvendelse af omgivende arealer er ikke i konflikt med at etablere et paddevandhul. Tillige er
landbrugsstøtte-ordningerne indrettet således, at arealer kan tages ud af driften.
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X
Vandhul

Luftfoto med placering af vandhul
Vandhuller på areal nord for Flintesø
Vandhul nr. 379 forekommer på et højtliggende plateau der afgræsses. Det vil være fornuftigt
at etablere et 1-5 vandhuller i dette område, hvis de kan holde vand, se nedenstående luftfoto.
Vandhullerne bør etableres med en størrelse på 500-800 m2 og kan blive velegnet for stor
vandsalamander.

X Vandhul nr. 379

Område med nyt vandhul

Luftfoto med område, hvor nye vandhuller kan placeres
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Erik Juul var dog afvisende overfor for dette forslag, da han frygtede, at det ville betyde, at det
eksisterende vandhul, der bliver brugt til vanding, vil udtørre.
Projektet er dog medtaget idet vurderes velegnet og indebærer en oplagt mulighed for at
etablere en kernebestand af stor vandsalamander på levesteder, der ikke ødelægges af fisk tilført ved udsætning eller oversvømmelse.
Vandhuller hænger desuden ikke sammen som forbundne kar, så det vurderes usandsynligt af
etablering af 1-flere vandhuller skulle betyde udtørring af et andet.
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NOTAT: Naturgrundlag i Hedeland - Greve Kommune
Greve Kommunes del af Hedeland er undersøgt i 2016 med hovedvægten lagt på
en kortlægning af de botaniske værdier.
Registreringen har vist
1. at de største botaniske værdier er knyttet til kalkoverdrev og
kalkoverdrevslignende arealer, hvor jordbunden i kraft et højt kalkindhold er
næringsfattig og forudsætningen for floristisk divers og karakteristisk
vegetation dermed til stede.
2. at disse områder rummer en lang række karakteristiske kalkoverdrevsarter,
som Nikkende Limurt, Farve-Gåseurt, Mangegrenet Knopurt, Stor Knopurt,
Alm. Knopurt, Merian, Hjertegræs, Bakketidsel, Hvid Okseøje, Fladstrået
Rapgræs, Knold-Rottehale Rundbælg, Blågrå Siv, Humle-Sneglebælg, Dunet
Vejbred, Mark-Krageklo og Vild Gulerod. Nogle af disse arter kan dog være
udsået.
3. at væsentlige dele af området er plantedækkede kalkruderater med
brakmarkslignende vegetation; stedvist med udviklende krat.
4. at invasive arter eller arter, der optræder invasivt, primært Bjerg-Hvene og
Sildig Gyldenris er ved at overtage store arealer i Hedeland; også botanisk
værdifulde arealer eller potentielt værdifulde arealer bliver overgroet.

Der er ikke lavet § 3-registrering i kommunens del af Hedeland, og den nuværende
registrering (Kortbilag 1) er ikke dækkende for, hvad der er § 3. Arealer, der i
varierende grad rummer værdifuld kalkoverdrevsvegetation, ses af Kortbilag 2.
De to kortbilag dækker samlet de mest værdifulde områder i den del af Hedeland,
der ligger i Greve Kommune.

Registreringen har desuden vist, at naturpleje er nødvendigt, hvis de eksisterende
naturværdier skal bevares og den fremadskridende tilgroning med højstauder og
krat, som finder sted på værdifulde naturområder og/eller områder med potentiale,
imødegås.
For at sikre den korrekte pleje, der også tager hensyn til andre naturværdier end
botaniske, og for at understøtte prioritering af plejeindsatsen, er det nødvendigt at
opdatere vidensgrundlaget på følgende punkter
1. opdatering af § 3-registreringen
2. registrering af padder og krybdyr (ynglebiotoper og rasteområder)
3. registrering af guldsmede, dagaktive sommerfugle og evt. andre
insektgrupper

Side 1 af 2

Kortbilag 1. Vejledende registrering af beskyttet natur

Kortbilag 2. Arealer med potentielle kalkoverdrev

Side 2 af 2
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Sammenfatning
Greve Kommunes del af Hedeland rummer en del ung natur, hvoraf noget er
naturbeskyttet efter §3, men som endnu ikke er særligt botanisk værdifuldt eller
karakteristisk. Der blev således ikke fundet sjældne eller særligt truede indigene
karplantearter med undtagelse af arten Due-Skabiose, som findes i områdets
nordvestlige dele. Skabiosen kan også være udsået – og derefter naturaliseret. Det
samme gælder forekomsten af Nikkende Limurt, Farve-Gåseurt og Mangegrenet
Knopurt samt måske også for Alm. Merian og Knold-Rottehale.
Store dele af området er plantedækkede kalkruderater med brakmarkslignende
vegetation. Dele af denne områdekarakteristiske vegetation er ved at gro til i krat
eller med højstauder.
Bjerg-Rørhvene er en alt for dominerende græsart. Som forholdene er nu, er BjergRørhvene ved at overtage væsentlige dele af Greve kommunes del af Hedeland. Og
denne udvikling ser ud til at forværres. Den – samt Sildig Gyldenris - er i færd med at
udvikle egentlige monokulturer.
Området rummer mange forvilde havebuske og –stauder, der dog endnu ikke har
samme udbredelse og påvirkning af artsrigdommen, som de to ovenfor nævnte arter
har det.

Enkelte områder er opdyrkede – og er i praksis agerjord i omdrift eller græsmark.
Desuden findes i nord et større område med vinmarksterasser. Ukrudtsfloraen er ikke
undersøgt; ejheller i de private haver eller det afspærrede område i nord.

Der findes enkelte småsøer i området. De blev ikke grundigt undersøgt, men vurderes
som pæn almindelig § 3-natur. Ingen naturlige sjældenheder blev fundet i søerne.
Ejheller ”dødslistearten” Carolina-Cabomba, som er en forvildet vandplante og som
ellers er kendt fra andre dele Hedeland. Vandpest blev ikke ligeledes bemærket.

Indledning
Denne rapport er udarbejdet for Greve Kommune på grundlag af besigtigelser,
foretaget i Hedeland indenfor tidsrummet juni - juli 2016. Undersøgelsesområdet
omfatter Greve Kommunes del af Hedeland beliggende umiddelbart nordvest for Tune
(se Kort 1).
Der er i juli foretaget en rent floristisk gennemgang af området. Registreringen
omfatter karplanter samt en screening for sjældne mosser. Desuden er der i juni og
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juli foretaget besigtigelse for at registrere dagsommerfugle og andre dagaktive
sommerfugle. Øvrigt dyreliv er registreret i forbindelse med feltarbejdet generelt.
I Bilag 1 oplistes samlede plantefund fra kommunens del af Hedeland. Bilag 2
indeholder en detailkortlægning af området, der ligeledes er tilsendt kommunen som
GIS.
Indsamlede data fra delområder er indtastet i Naturdata.dk (Danmarks Miljøportal).

Kort 1. Den undersøgte del af Hedeland i Greve kommune
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Værdifulde naturområder og floristisk bemærkninger
Værdifulde Kalkoverdrev
Især nordvest for Hvilshøj findes kalkprægede områder med lav og græsdomineret
vegetation (angivet som "potentielt overdrev" på Kort 2). Disse kan betragtes som
unge kalkoverdrev, som er områdets mest værdifulde vegetationstype. Imidlertid
ligger disse kalkoverdrev ikke samlet – og det er en vurdering, hvorvidt de er biologisk sammenhængende
Kalkoverdrev eller arealer med potentiale (ved rette pleje) for
kalkoverdrev ses overvejende i den nordlige og østlige del af Hedeland.

udvikling

af

Trusler mod de potentielle overdrev er tilgroning med Sildig Gyldenris og BjergRørhvene, hvorved de udvikles til kalkruderater med brakmarkslignende vegetation.
Den områdekarakteristiske vegetation vil for en del senere yderligere gro til i krat.

Saltengsagtig vegetation
Stedvis var Smalbladet Kællingetand overraskende nok dominerende på halvåben
fugtig kalkrig jord (et areal er indtegnet på Kort 2). Ledsagearter som Sylt-Star og
Strand-Kogleaks blev fundet.

Sjældne naturlige plantearter
Af sjældenheder kan især nævnes Due-Skabiose, som muligvis er oprindelig, dvs. ikke
udsået. Mange andre karakteristiske kalkoverdrevsarter kan findes, men der er dog
ikke tale om store floristiske sjældenheder. Fremhæves skal Hjertegræs, Følfod, Alm.
Brunelle, Bakketidsel, Hvid Okseøje, Merian, Fladstrået Rapgræs, Rundbælg, Blågrå
Siv, Humle-Sneglebælg, Dunet Vejbred, Stor Knopurt, Alm. Knopurt, Mark-Krageklo,
Alm. Markarve og Vild Gulerod.
Kalkoverdrevsarter som Nikkende Limurt, Merian, Farve-Gåseurt, Knold-Rottehale og
Mangegrenet Knopurt kan mistænkes for at være oprindeligt udsået, men har i så fald
naturaliseret sig i området.

Brakmarker
Det største areal i Hedeland udgøres af brakmarkslignende arealer, der på Bilag 2 er
betegnet "gammel brak". De rummer højtvoksende vegetation med dominans af få
arter (oftest Bjerg-Rørhvene eller Sildig Gyldenris). Ofte ses begyndende tilgroning
med Havtorn. Disse arealer rummer ringe floristisk variation og er givetvist opstået på
relativ eutrof jordbund eller ved tilgroning af rigere, overdrevslignende arealer, som
har ligget hen uden pleje (drift).

6

Krattene og bemærkelsesværdige vedplanter
Stedvis er der plantede krat af Tjørn, Eg eller Hybrid-Asp. I øvrigt virker de fleste krat
som naturligt fremkomne. Disse er ofte endnu tjørnedominerede. Men også pilekrat af
forskellige typer ses. Der er hyppigt naturaliseret Hvid-Pil på de åbne fugtige arealer.
Mens de våde arealer domineres af Grå-Pil. Begge steder findes arten Bånd-Pil som
talrig og fuldt naturaliseret.
Det skal bemærkes, at Sort Pil ikke blev fundet – og kun meget lidt Dug-Pil - disse
arter er ellers talrige i andre dele af Hedeland.
Der blev ikke ført en totalliste over arter af vedplanter i krattene. Det var umuligt at
gennemregistrere hele vedplantefloraen uden at gennemsøge krattene i længere tid.
Nogle af kratskovene er ved at udvikle sig til en slags naturskov – dog med mange
ikke-indigene arter af vedplanter iblandet. Hverken Ege- eller bøgeskov ser ud til at
kunne udvikle sig i området, men stedvis forekommer en del unge Ask, og det er
muligt, at der om mange år ville fremkomme pletter med naturlig askeskov (forudsat
at i det mindste nogle Ask overlever/undslipper sygdommen ”askens toptørre”).
Karakteristiske arter for kratskovene er Selje-Pil.

Forvildede arter
Havebuske
Som på så mange andre steder i Danmark er fremtidens natur infiltreret af
haveplanter. Nogle af Hedelands formodet vilde danske arter af vedplanter stammer
muligvis fra haver eller anden beplantning. Eksempelvis Havtorn, Dunet Gedeblad,
Stilk-Eg, Selje-Røn, Vellugtende Æble-Rose, Hvid-Pil, Slåen og Hvidtjørnene.
Af forvildede rigtige havebuske kan nævnes Pile-Kornel, Vifte-Dværgmispel,
Hjemquists Dværgmispel, Ellebladet Bærmispel, Sargents Æble, Mandel-Pil, Lådden
Pil, Kræge, Heldreichs Løn, Viftebladet Hvidtjørn, Langbladet Pil, Lancet-Pil og
Almindelig Guldregn. Nogle af disse havebuske er mere typiske for levende hegn og
vildtremiser, end de er for haver.
Desuden kan nævnes mere forstmæssige vedplanter, som Hybrid-Eg og Hybrid-Asp,
der nok er oprindeligt udplantede, men forstlig drift forekommer tilsyneladende ikke i
området. Desuden er fundet park-træerne Hollandsk Elm og Pyramide-Poppel som
rigtigt forvildede, men næppe naturaliserede.
Havestauder
En anden gruppe af arter, der i højere og højere grad optræder i dansk natur er
havestauder, som botanisk set er flerårige høje urter.

7

Den værste staude i Hedeland er Sildig Gyldenris. Men også Mangebladet Lupin,
Japan-Pileurt og Kæmpe-Pileurt findes. Desuden Alm. Sæbeurt, Hybrid-Tidselkugle,
Giftig Kronvikke,
Afgrødearter
Vegetationen domineres stedvis af Rød-Kløver, Alsike-Kløver og Foder-Kællingetand –
alle tre som naturaliserede. Enårige afgrødearter blev ikke fundet forvildet/
naturaliseret. I det hele taget blev der kun set meget få enårige arter – til dels pga.
årstiden (højsommer). Den eneste nævneværdige enårige problem-art var Kanadisk
Bakkestjerne.
Arten Alm. Hundegræs og visse sorter af Rød Svingel stammer formentlig også fra
afgrøder. Det samme kan være tilfældet for Knold-Rottehale.

Kort 2. Beskyttede naturtyper og potentielle kalkoverdrev i Hedeland i Greve kommune.
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Invasive arter
Kæmpe-Bjørneklo bliver bekæmpet nogenlunde effektivt i Greve Kommunes del af
Hedeland. Men der kan stadig findes restebestande. Desuden findes en større
ubekæmpet bestand langs landevejen i nord.
Mindre betydende invasive arter i området er Kanadisk Bakkestjerne samt Japansk
Pileurt og Kæmpe-Pileurt. Nåletræer og Glansbladet Hæg blev ikke fundet. Rynket
Rose blev kun fundet i mindre omfang.
De invasive arter Rød Hestehov og Mangebladet Lupin har betydning som vegetationsødelæggere lokalt i området. Noget større betydning har den allestedsnærværende
Alm. Pastinak, der tillige på nogle mennesker har samme kemo-toksiske virkning som
Kæmpe-Bjørneklo.
Men den uden sammenligning værste invasive art i området er dog Sildig Gyldenris,
der er i kraftig spredning og i færd med at danne tætte og ødelæggende monokulturer
mange steder i området; især mod nordøst. Den lignende art, Kanadisk Gyldenris,
blev ikke fundet.

Andre problemarter
Eng-Brandbæger findes udbredt og er formentlig i fremgang. Den art forhindrer
desværre det mest nærliggende plejetiltag for de unge kalkoverdrev, som ville være
periodevis afgræsning med heste.
Bjerg-Rørhvene er en alt for dominerende græsart, der formentlig ville have kunnet
holdes nede ved afgræsning. Som forholdene er nu, er Bjerg-Rørhvene ved at
overtage væsentlige dele af arealet. Og denne udvikling ser ud til at forværres. Den –
samt Sildig Gyldenris - er ved at danne monokulturer.
Problemarterne Rejnfan, Draphavre og Grå-Bynke er kun af mindre betydning i
området.
Den mest problematiske vedplante er Havtorn. Den er endnu ikke dominerende
nogetsteds, men har mange småkrat. Den formerer sig effektivt med udløbere og
sætter også modne frugter.
Stedvis er der plantede krat af Tjørn, Eg eller Hybrid-Asp. Og der findes også plantede
levende hegn. Den eneste problematiske udplantede vedplanteart er den golde
Hybrid-Asp, idet den laver monokulturer vha. rodskud i mindre områder.
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Øvrige naturinteresser
Sommerfugle
Der er registreret 15 arter af dagsommerfugle (Tabel 1), som trives i den variation af
biotoper, der findes i Hedeland. Den generelle tilgroning giver ofte læ og en vis
blomsterrigdom, der er kendetegnende for gode dagsommerfuglelokaliteter.
En rigdom af ærteblomster udgør foderplanter for almindelig blåfugl, som er meget
talrig i området.
Alle arter af dagsommerfugle er endnu almindelige arter i Danmark. Udover disse
arter er der registreret Sort Måler og Blodplet.
admiral

det hvide C

lille kålsommerfugl

almindelig blåfugl engrandøje

nældens takvinge

aurora

okkergul randøje

græsrandøje

citronsommerfugl grønåret kålsommerfugl stor bredpande
dagpåfugleøje
lille ildfugl
Tabel 1. Registrerede dagsommerfugle

stor kålsommerfugl

Padder og krybdyr
Det vurderes, at der er fisk i hovedparten af søerne i Hedeland, hvilket ikke er
optimalt i forhold til padderne. Kun skrubtudse kan yngle med succes i vandhuller
med fisk (fordi dens haletudser er giftige), og arten og yngel er set flere steder.
Desuden er lille vandsalamander set i et vandhul. Det skal dog fremhæves, at der ikke
er foretaget specifik eftersøgning efter padder i Hedeland.
Markfirben er er derimod specifikt eftersøgt i maj og igen i september på egnede
levesteder i Hedeland, men er ikke fundet. På overdrevet mod vest er der derimod
registeret almindelig firben (skovfirben).

Beskyttede naturtyper
Der er ikke foretaget en egentlig registrering af beskyttet natur under feltarbejdet,
men oplagte søer og potentielle overdrev er registreret (se Kort 2). Den eksisterende
registrering mangler en opdatering i forhold til gravearbejder og udviklet ny natur.
Kort 2 indeholder ikke tidligere vejledende registreret beskyttet natur, som er
registreret helt tilbage i 1990 og bortgravet i mellemtiden. Der er indtegnet følgende
¾
¾
¾
¾

10 søer (samlet areal på 2,8 ha)
1 fersk eng (salteng) med et areal på 0,2 ha
10 potentielle kalkoverdrev (samlet areal 17,3 ha)
1 overdrev med et areal på 3,3 ha
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Bilag 1. Samlet floraliste
Ahorn
Alant, PileAsk
Asp, HybridBakkestjerne, Bitter
Bakkestjerne, Kanadisk
Bakketidsel
Birk, DunBirk, VorteBlomme, BlodBlæresmælde
Brandbæger, EngBrunelle, Almindelig

Gulerod
Gåseurt, FarveHavtorn
Hestekastanje
Hjertegræs
Hullæbe, art af
Hundegræs, Almindelig
Hvene, KrybHvene, Stortoppet
Hvidtjørn, Almindelig
Hvidtjørn, art af
Hvidtjørn, Engriflet
Hvidtjørn, Viftbladet

Limurt, Nikkende
Løn, Heldreichs
Løvefod, Lådden
Malus toringo coll.
Markarve, Almindelig
Merian
Mirabel
Mælkebøtte, art af
Navr
Okseøje, Hvid
Padderok, AgerPastinak
Pastinak, Almindelig

Rose, art af
Rose, Blågrøn
Rose, Glansbladet
Rose, Glat HundeRose, Rynket
Rose, Vellugtende ÆbleRottehale, KnoldRundbælg
Røllike, Almindelig
Røn, Almindelig
Røn, SeljeRøn, Østrigsk
Rørhvene, Bjerg

Bynke, GråBærmispel, art af

Hyld, Almindelig
Hæg, Almindelig

Perikon, Prikbladet
Pibeved, art af

Salix daphnoides
Skabiose, Due-

Bærmispel, Ellebladet
Bæræble, art af
Bævreasp
Bøg
Cotoneaster (Lodret Vandret)
Cotoneaster, art af
Draphavre
Dueurt, RosenDværgmispen, Hjemquists
Dværgmispen, VifteEg, Almindelig
Eg, HybridEg, VinterEl, GråEl, RødElm, Hollandsk
Elm, HørsholmElm, SkovFladbælg, Skov-

Jordbær, SkovKartebolle, GærdeKartebolle, PindsvinKirsebær, FugleKlokke, Liden
Klokke, Smalbladet
Kløver, AlsikeKløver, Bugtet
Kløver, Gul
Kløver, Gul
Kløver, HvidKløver, JordbærKløver, RødKnopurt, Almindelig
Knopurt, Mangegrenet
Kogleaks, Strand
Kongelys, Mørk
Korbær
Kornel, art af

Pil, BåndPil, DugPil, Femhannet
Pil, Grøn
Pil, GråPil, HvidPil, HængePil, LancetPil, Langbladet
Pil, Lådden
Pil, MandelPil, PurpurPil, Rød x GråPil, SeljePil, Selje- x Sort
Pil, Skør-, ægte
Pil, Øret
Pil, Øret x BåndPileurt, Japan-

Skjaller, Liden
Skræppe, Kruset
Slangehoved
Slåen
Snebær, Almindelig
Sneglebælg, HumleStar, Håret
Star, Spidskapslet
Star, SyltStenkløver, Hvid
Stenurt, Rød
Svingel, BakkeSvingel, Rød
Syre, DuskSæbeurt, Almindelig
Tidsel, AgerTidselkugle, HybridTusindgylden, MarkVejbred, Dunet

Fredløs, Prikbladet
Fyr, SkovFølfod
Følfod
Gedeblad, Dunet
Gran, RødGuldregn, Almindelig

Kornel, PileKrageklo, MarkKronvikke, Giftig
Kulsukker, FoderKællingetand, Almindelig
Kællingetand, FoderKællingetand, Smalbladet

Pileurt, KæmpePoppel, BerlinerPoppel, LandevejsPoppel, PyramidePære, Almindelig
Rajgræs, Almindelig
Rapgræs, Fladstrået

Vejbred, LancetVikke, MuseÆble, Sargents
Æble, SødØjentrøst, Kort-
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Bilag 2. Detailkortlægning af Hedeland

Nordvestlige del

Nordøstlige del
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Sydvestlige del
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Sydøstlige del
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NOTAT: Naturgrundlag i Hedeland - Roskilde Kommune

11. november 2016

I Roskilde Kommunes del af Hedeland har der indtil fornyeligt ikke været foretaget en systematisk kortlægning af
arter eller værdifulde/potentielt værdifulde naturområder. Kendskab til naturindholdet er opnået ved private ture og
registrering af beskyttet natur i en del af Hedeland. For at øge vidensniveauet er der i 2016 foretaget en botanisk
kortlægning af den del af Hedeland, som ligger i Roskilde Kommune. Formålet har været at kortlægge de største
botaniske værdier samt trusler mod dem. Herudfra kan det konkluderes, at værdierne knytter sig til de kalkrige søer
med kransnålalger samt til overdrev og overdrevslignende arealer på næringsfattig og oftest kalkholdig
mineralbund, se nedenstående bilag 1 og 2, som viser
 beskyttede naturområder,
 interessante planter og
 interessante botaniske områder.
Det må forventes, at en del af de mindre vandhuller også er værdifulde yngleområder for bl.a. stor og lille
vandsalamander samt but- og spidssnudet frø.
Truslen mod områderne kommer fra tilgroning med høje urter og buske. Der foretages græsning eller høslæt på
nogle arealer i Hedeland, men det sker kun på arealer med begrænset naturmæssigt indhold. Derudover må det
også forventes, at der i nogle vandhuller er fisk, som har en negativ indvirkning på padders ynglesucces.
For at bevare de nuværende naturværdier er det påkrævet at igangsætte en pleje/drift. Derudover bør der også ske
en pleje/drift af overdrevslignende arealer for at forbedre naturindholdet i disse områder.
For at kunne målrette plejen og for at undgå negativ påvirkning fra fremtidige aktiviteter bør der ske en kortlægning
af arter og naturtyper. På den baggrund vil der i 2017 blive gennemført registrering af padder og dagaktive
sommerfugle. Det er i den forbindelse bl.a. vigtigt at kortlægge levesteder for bl.a. isblåfugl og dværgblåfugl.
Ved hjælp af ekspertbistand skal det undersøges, om der også bør foretages en registrering af områder med
særlige yngle- og rastefugle.
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Sammenfatning
Hedeland er kendt for forekomst af en række beskyttelseskrævende, ualmindelige
eller sjældne plantearter, som har ringe vilkår i det dyrkede land, men som trives på
den tidligere blotlagte, kalkrige mineraljord i de gamle råstofgrave.
Registreringen i 2016 har vist, at i Roskilde Kommune er de største botaniske værdier
(og i en væsentligt grad også bredt naturmæssigt) knyttet til de kalkrige søer med
kransnålalger og til overdrev og overdrevslignende arealer på næringsfattig; oftest
kalkholdig mineraljord.
Hedeland rummer desuden en lang række arealer med ruderatpræg og/eller præget
at tilgroning med vedplanter. Førstnævnte er især i den nordlige del i naturmæssigt
endog meget ringe tilstand, mens det massive dække af Stor Nælde, Sildig Gyldenris,
Bjerg-Rørhvene, Draphavre og Pastinak, der ses mod nord, er mindre tæt og
dominerende i den sydlige del af Hedeland.
Til en række græssletter, der drives med afgræsning og/eller høslæt, er der ligeledes
knyttet begrænsede botaniske og naturmæssige værdier.
Området er levested for en række dagsommerfugle og dagaktive sommerfugle, der
trives med varme og stedvist rigt blomsterflor. To arter er rødlistede.

Behov for naturpleje
Flere steder er de værdifulde naturområder truet af tilgroning med Stor Nælde,
Draphavre, Sildig Gyldenris, Bjerg-Rørhvene eller busktilgroning.
Beskyttelse af forekommende naturværdier og udvikling af nye værdier på arealer,
hvor potentialet er til stede, kræver, at der igangsættes naturpleje i de relevante
områder; både i form af engangspleje (rydning af vedplanter), men også i form af
kontinuert pleje (afgræsning og/eller høslæt).
Under de nuværende forhold sker der alene afgræsning eller høslæt på arealer med
begrænset naturmæssigt indhold.

Indledning
Denne rapport er udarbejdet for Roskilde Kommune på grundlag af floraregistreringer,
foretaget i Hedeland indenfor tidsrummet juni - august 2016. Undersøgelsesområdet
dækker kommunens del af Hedeland og er vist på Kort 1. På kortet ses desuden en
række delområder, der er anvendt i beskrivelsen.
Der er i august foretaget en rent floristisk gennemgang af området; herunder § 3registrering i det sydlige delområde. Desuden er der i juni og juli foretaget
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besigtigelse for at registrere dagsommerfugle og andre dagaktive sommerfugle. Øvrigt
dyreliv er registreret i forbindelse med feltarbejdet generelt.
I Bilag 1 oplistes samlede plantefund fra de overordnede naturtyper i Hedeland; søer
og tilgrænsende (ofte små) vådområder, overdrev og overdrevslignende områder,
græssletter og ruderatagtige områder. Den samme opdeling er gennemgående i
beskrivelsen indenfor de enkelte delområder.
Indsamlede data fra § 3-registrerede naturtyper er indtastet i Naturdata.dk (Danmarks Miljøportal).

Kort 1. Oversigtskort med angivelse af undersøgelsesområdet og delområder nævnt i beskrivelsen.
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Botaniske interesseområder
Roskilde kommunes del af Hedeland er inddelt i tre delområder, der er vist på Kort 1.
Beskrivelse af de botanisk mest værdifulde naturtyper gives indenfor hvert delområde
og vises på tilhørende Kort 2-4. For de væsentligste naturområder angives trusler.
Fund af usædvanlige arter og af Kæmpe-Bjørneklo er angivet på delområdekortene 24, og fremsendt i GIS-fil med bemærkninger til kommunen.
Betegnelsen ruderatagtige areal inkluderer tørbundsarealer, der ikke er sletter,
overdrev eller overdrevsagtige arealer.

Nordlige delområde
Overdrev og overdrevsagtige arealer:
På disse arealer er de dominerende arter overvejende Rød Svingel, Merian, Alm.
Røllike, Fladstrået Rapgræs, Bjerg-Rørhvene og Havtorn. Der findes mange mindre
bevoksninger af Havtorn samt meget store bevoksninger af Sildig Gyldenris. Af de
nævnte arter er Merian og Fladstrået Rapgræs udpræget kalkelskende.
Følgende arealer skal fremhæves for deres botaniske værdier og potentiale:
A) en “vejskråning” med tør, løs mineraljord;
forekommer. Arealet er delvist vegetationsløst.

Bakketidsel

og

Due-Skabiose

B) Lidt Bakketidsel forekommer pletvis. Knude-Firling talrig pletvis (inkl. på § 3overdrevet).
C) Udpræget næringsfattig, mere eller mindre åben mineraljord (sparsomt
vegetationsdække). Et enkelt sted en ses en del Bakketidsel; denne art forekommer i
øvrigt kun som få spredte enkeltindivider. Desuden forekommer ganske sparsomt
Alm. Gyldenris og Pile-Alant mod nordvest. Knude-Firling spredt, ret talrig. Blågrøn
Star et enkelt sted mod nordøst. Enkelte tuer af Fåre-Svingel mod sydøst. Dette areal
rummer et meget væsentligt naturmæssigt potentiale ved pleje.
Det skal bemærkes, at kalkoverdrevsarterne Vild Hør, Hjertegræs og Stor Knopurt
ikke er set indenfor den nordlige delområde.
Trusler mod de botaniske værdier og naturindholdet generelt på overdrev og
overdrevslignende arealer er tilgroning med Bjerg-Rørhvene, Havtorn og Sildig
Gyldenris.

Græsslette
Ved spejderlejren mod sydvest i delområdet ligger en større græsslette, hvor
vegetationen i væsentlig grad domineres af Draphavre, Mælkebøtte, Rød Svingel,
Hvid-Kløver samt (i en smule mindre mængde) Alm. Hundegræs, Lancet-Vejbred,
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Alm. Rajgræs og Rød-Kløver. En del Vellugtende Gulaks ses længst mod syd (i den
smalle del ved spejderlejren). Lige nord for den smalle del findes en del MarkTusindgylden spredt. Mod nordøst ses et indslag af ”ruderatarter” bl.a. Mangebladet
Lupin.
Yderligere findes i samme område, men lige øst og sydøst for den lille sø ved
spejderlejren et mindre, endnu noget lysåbent, uplejet parti (areal D på Kort 2). Her
findes Bugtet Kløver i mængde sammen med Engriflet Hvidtjørn og Pastinak.

Kort 2. Detailkort Nord med indtegning af omtalte arealer og interessante plantefund.

Ruderatagtige arealer:
Især i denne del er de ruderatagtige arealer generelt i en meget dårlig naturmæssig
tilstand; de mindst ringe arealer (men dog generelt ringe) ses på nordvendte
skråninger i den sydlige del af delområdet.
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Blandt de mest dominerende arter er: Stor Nælde (dækker meget store dele),
Draphavre, Sildig Gyldenris, Bjerg-Rørhvene, Pastinak, Pindsvin-Kartebolle og Flerårig
Ærteblomst (de to sidstnævnte arter optræder kun lokalt).
Søer og fugtigbundsarealer:
Søerne er generelt præget af kransnålalger og er pæne og værdifulde. Især de
østlige, smallere mere eller mindre ”isolerede” grene af den store sø er naturmæssigt i
meget fint tilstand og værdifulde.
Tilgroning med krat er dog et meget væsentligt problem for søerne i delområdet (og
for næsten alle søer i Roskilde Kommunes del af Hedeland). De mest problematiske
arter er Bånd-Pil og Grå-Pil. På brinkerne - tæt ned til vandet - findes i øvrigt hyppigt
krat af Havtorn, der om ikke andet kan besværliggøre pleje / adgang.
Et mindre langstrakt fugtigbundsområde findes umiddelbart vest for agerjorden øst for
Spejderhytten. Her ses bl.a. Hare-Star i mængde sammen med Alm. Sumpstrå samt
små forekomster af Toradet Star (areal D på Kort 4). Den fugtige del strækker sig
over et længere nord-sydgående område. Da der desuden findes Kæmpe-Bjørneklo
på den mere tørre del her, er pleje af arealet en oplagt idé.

Midterste delområde
Overdrevsagtige arealer (se Kort 3):
Disse arealer rummer forholdsvis tæt, mere eller mindre lav vegetation med bl.a. Rød
Svingel, Rød-Kløver, Vild Gulerod, Fladstrået Rapgræs, Lancet-Vejbred, Håret Høgeurt
etc. Også i dette delområde er problemarterne Draphavre, Bjerg-Rørhvene, Havtorn
samt stedvis Sildig Gyldenris. Følgende arealer skal fremhæves på Kort 3:
A) mindre areal hvor Kort Øjentrøst og Høst-Rødtop forekommer
B) nordligste fund af Vild Hør, desuden rig forekomst af Kort Øjentrøst og Høst-Rødtop
De to viste arealer har gennemgående mere tæt vegetation end de tre arealer nævnt
under det nordlige delområde
Græssletter:
Der findes flere sletter i delområdet. De store (tæt) hestegræssede partier er
artsfattige og rummer kulturgræsser, Lancet-Vejbred og lignende arter. I den nordlige
del af den største slette etc.; længst mod nord findes lavt krat af Havtorn, hvori der
findes en mindre bestand af Pile-Alant
Den sydligere slette rummer en måske oprindelig udsået vegetation præget af Alm.
Rajgræs, Draphavre, Hvid-Kløver og Almindelig Hundegræs og med en del HøstRødtop, Humle-Sneglebælg samt Tofrøet Vikke.
Søer:
Delområdet rummer en større langstrakt sø, hvori vandet ved besigtigelsen var noget
uklart (mælket vand). Det havde ikke regnet i lang tid inden besigtigelsen, så
vandkvaliteten skyldes ikke udvasket eller afstrømmet materiale.
De små søer mod nord (nord for areal B) er i god naturtilstand og værdifulde.
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Kort 3. Detailkort over det midterste delområde med indtegning af omtalte arealer og interessante plantefund
(sl=slette).
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Sydlige delområde
Et stort delareal mod nordøst, mellem Herredsfogedvej og Tokhøjvej, er indhegnet
med højt trådhegn og utilgængeligt. (Ligner dog tilsyneladende de øvrige dele).
Overdrev og overdrevsagtige arealer:
I den nordlige del af delområdet findes et værdifuldt overdrev udviklet på kalkholdig
mineraljord (areal A på Kort 4, og Foto 1). Bakketidsel har stedvis temmelig store
populationer. Endvidere ses arter som Almindelig Knopurt, Stor Knopurt, Vild Hør og
Hjertegræs. De forekommer spredt, men ikke særlig hyppigt. Meget få steder ses
sparsomt Pile-Alant, Due-Skabiose og Liden Klokke.
Trusler mod overdrevet og tilknyttede naturværdier er på kort sigt tilgroning med
Draphavre, Bjerg-Rørhvene og Sildig Gyldenris. På længere sigt er krattilgroning en
trussel.
I den vestlige del, centralt, findes en øst-vestgående grusryg (areal B). Vegetationen
er meget stærkt domineret af Draphavre. Stedvist ses store forekomster af Bugtet
Kløver. Arealet er tidligere vejledende § 3-registreret, men er afregistreret i
nærværende registrering pga. sit manglende floristiske indhold.
Mindre arealer med værdifuld overdrevslignende vegetation findes centralt og angivet
ved areal C.

Foto 1. Værdifuldt overdrev på kalkholdig bund i den nordlige del af det sydligste delområde.
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Ruderatagtige arealer:
Denne arealkategori rummer en mindre ruderatagtig vegetation end i de øvrige
delområder. Det vurderes, at vegetationen er udviklet på en mindre næringsrig
jordbund end i de nordligste dele af Hedeland.
Hyppigt er arealerne stærkt domineret af Draphavre og/eller Bjerg-Rørhvene og med
meget åbent til meget tæt krat af Engriflet Hvidtjørn. Mange andre arter af vedplanter
ses, bl.a. Pile-arter, optræder dog hyppigt. Krat af Havtorn findes mange steder.
Det skal fremhæves, at der i de ruderatagtige arealer spredt forekommer værdifulde
småpartier, f.eks. af 100 - 500 m2, med lavere, mere artsrig vegetation (og indhold af
f.eks. Bakketidsel, Kort Øjentrøst, Rundbælg og andre overdrevskarakteristiske arter);
Normalt er disse ”smørhullet” ikke meget skarpt afgrænset fra de øvrige dele.

Foto 2. Potentielt overdrev på grusryg (areal B på Kort 4) i den vestlige del af de sydligste delområde.

Sletter:
I dette delområde forekommer talrige sletter (se Kort 4) og disse er oftest moderat
artsrige - og præget af trivielle arter. Især Hvid-Kløver dominerer indenfor store dele.
En del Vellugtende Gulaks forekommer; desuden Hare-Kløver, Gul Kløver, Rank
Evighedsblomst, Alm. Kongepen, Smalbladet Vikke og Prikbladet Perikon.
Hovedparten af arealerne anvendes til slet.
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Søer:
Atter er søerne af gennemgående god kvalitet; især i den centrale, nordlige del.
Tilgroning med pilekrat langs bredarealerne er også her et stort problem for de fleste
søer.

Kort 4. Detailkort over det sydligste delområde med indtegning af omtalte arealer og interessante plantefund
(sl=slette).

Øvrige naturinteresser
Sommerfugle
Der er registreret godt en snes arter af dagsommerfugle (Tabel 1), som trives i den
variation af biotoper, der findes i Hedeland. Den generelle tilgroning giver ofte læ og
en vis blomsterrigdom, der er kendetegnende for gode dagsommerfuglelokaliteter.
En rigdom af ærteblomster udgør foderplanter for almindelig blåfugl og dværgblåfugl,
som den rødlistede køllesværmer, seksplettet køllesværmer.
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Det skal bemærkes, at udover de listede arter, er den ligeledes rødlistede blåfugl,
isblåfugl, også registreret i Hedeland i 2016 i følge BUGbasen.
Begge nævnte arter er rødlistet i Danmark som "næsten truet", NT.
admiral

dværgblåfugl

nældens takvinge

almindelig blåfugl
aurora
citronsommerfugl
dagpåfugleøje
det hvide C

engrandøje
græsrandøje
grønåret kålsommerfugl
lille ildfugl
lille kålsommerfugl

okkergul randøje
skovblåfugl
skovrandøje
stor bredpande
stor kålsommerfugl

storplettet
perlemorsommerfugl
stregbredpande
tidselsommerfugl
blodplet
seksplettet køllesværmer

Tabel 1. Registrerede dagsommerfugle

Padder og krybdyr
Flere arter af padder klarer sig i søerne på trods af, at der er fisk i alle større søer og i
hovedparten eller alle af de små; og på trods af den generelle tilgroning af
bredarealerne.
Skrubtudse yngler endog meget talrigt i flere, idet dens giftige haletudser ikke ædes
af fisk. Masseforekomst af nyforvandlede skrubtudser er ikke usædvanligt.
Butsnudet frø er registreret med et subadult eksemplar ved en af de nordlige søer i
det midterste delområde, ligesom lille vandsalamander også findes her fåtalligt.
Stor vandsalamander er ikke set, men forventes at findes i flere af de mest lysåbne
små søer.
Der er fundet en ihjelkørt snog i det sydligste delområde. Overraskende er det, at
skovfirben (almindelig firben) ikke er registreret.

Beskyttede naturtyper
Der er gennemført registrering af beskyttede naturtyper i Roskilde Kommunes del af
Hedeland i 2015 og 2016. Registreringen ses på Kort 5 og data er sammenfattet i
Tabel 2.
Naturtype
Søer
Moser
Overdrev
I alt

Antal
26
3
2
31

Tabel 2. Beskyttede naturtyper i Roskilde Kommunes del af Hedeland.
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Areal (ha)
24,7
3,7
4,5
32,9

Kort 5. Beskyttede naturtyper i Hedeland
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Bilag 1a

Floraliste fra ruderatagtige arealer

Ahorn
Ask
Astragel, Sød
Bakkestjerne, Bitter
Bakkestjerne, Kanadisk
Bakketidsel
Bellis
Birk, Vorte‐
Bjørneklo, Kæmpe‐
Blæresmælde
Brandbæger, Eng‐
Brombær, sekt. Rubus
Bynke, Grå‐
Cikorie
Draphavre
Dueurt, Glat
Dueurt, Kirtel‐
Dueurt, Lådden
Eg, Stilk‐
El, Grå‐
El, Rød‐
Elm, Skov‐
Fladbælg, Gul
Fladbælg, Skov‐
Forglemmigej, Mark‐
Fredløs, Pengebladet
Fredløs, Prikbladet
Følfod
Gedeblad, Dunet
Gederams
Gran, Rød‐
Guldkarse, Vej‐
Guldregn, Alimindelig
Gyldenris, Kanadisk
Gyldenris, Sildig
Gåsepotentil

Hanekro, Almindelig
Haremad
Havtorn
Hestehov, Rød
Hjertegræs
Humle
Hundegræs, Almindelig
Hvene, Almindelig
Hvene, Stortoppet
Hvidtjørn, Engriflet
Hyld, Almindelig
Hæg, Almindelig
Høgeskæg, Grøn
Høgeurt, Håret
Høgeurt, Pomerans‐
Jordbær, Skov‐
Kartebolle, Gærde‐
Kartebolle, Pindsvin‐
Katost, Almindelig
Katost, Moskus‐
Kirsebær, Fugle‐
Kløver, Hvid‐
Kløver, Jordbær‐
Kløver, Rød‐
Knopurt, Almindelig
Kongelys, Mørk
Kongelys, Uldbladet
Korbær
Kornel, Pile‐
Kronvikke, Giftig
Kællingetand, Foder‐
Kørvel, Vild
Liguster
Lucerne, Foder‐
Lupin, Mangebladet
Løgkarse

Løvefod, Lådden
Mangeløv, Almindelig
Marguerit, Kæmpe‐
Merian
Merian
Mirabel
Mynte, cf. Eng‐
Mynte, Grå
Mælkebøtte
Natlys, Kæmpe‐
Nellikerod, Feber‐
Nælde, Stor
Pastinak
Peberrod
Pengeurt, Almindelig
Perikon, Prikbladet
Pil, Bånd‐
Pil, Grå‐
Pil, Hvid‐
Pil, Selje‐
Pileurt, Japan‐
Pileurt, Vand‐
Potentil, Krybende
Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Enårig
Rapgræs, Fladstrået
Rejnfan
Rose, Glansbladet
Rose, Glat Hunde‐
Rose, Mangeblomstret
Rose, Rynket
Rottehale, Eng‐
Rødtop, _Høst‐
Rødtop, Høst‐
Røllike, Almindelig
Røn, Almindelig
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Rørhvene, Bjerg‐
Sennep, Ager‐
Skovranke, Almindelig
Skræppe, Butbladet
Skræppe, Kruset
Skvalderkål
Slangehoved
Slåen
Snebær, Hvid
Sneglebælg, Humle‐
Snerle, Ager‐
Snerre, Hvid
Solsikke, Prærie‐
Spiræa, Top‐ coll.
Stenkløver, Hvid
Stenkløver, Mark‐
Storkenæb, Blød
Storkenæb, Pyrenæisk
Svinemælk, Ager‐
Svingel, Rød
Svingel, Strand‐
Syre, Almindelig
Syre, Dusk‐
Sæbeurt
Tidsel, Ager‐
Tidsel, Horse‐
Valmue, Gærde‐
Valnød
Vejbred, Glat
Vejbred, Lancet‐
Vikke, Muse‐
Vikke, Smalbladet
Vikke, Tofrøet
Æble, Sød‐
Ærteblomst, Flerårig

Bilag 1b

Floraliste fra overdrev og sletter

Overdrev og overdrevslignende arealer
Alant, Pile‐
Natlys, Kæmpe‐
Astragel, Sød
Okseøje, Hvid
Bakkestjerne, Bitter
Padderok, Ager‐
Bakketidsel
Pastinak
Birk, Vorte‐
Perikon, Prikbladet
Bjørneklo, Kæmpe‐
Pil, Bånd‐
Borst, Høst‐
Pil, Selje‐
Brunelle, Almindelig
Potentil, Krybende
Cotoneaster horizontalis Ranunkel, Bidende
El, Rød‐
Rapgræs, Eng‐ coll.
Firling, Knude‐
Rapgræs, Fladstrået
Fladbælg, Gul
Rapgræs, Smalbladet
Fladbælg, Skov‐
Rejnfan
Følfod
Rose, Glat Hunde‐
Gulaks, Vellugtende
Rottehale, Eng‐
Gulerod
Rundbælg, Almindelig
Gyldenris, Almindelig
Rødtop, Høst‐
Gyldenris, Sildig
Røllike, Almindelig
Gåseurt, Farve‐
Rørhvene, Bjerg‐
Gåseurt, Farve‐
Singrøn, Liden
Havtorn
Skabiose, Due‐
Hjertegræs
Skjaller
Hundegræs, Almindelig Slangehoved
Høgeurt, Håret
Slåen
Hønsetarm, Almindelig
Smalstråle
Hør, Vild
Sneglebælg, Humle‐
Klokke, Liden
Snerre, Gul
Kløver, Bugtet
Snerre, Hvid
Kløver, Gul
Spiræa, Top‐ coll.
Kløver, Hare‐
Star, Spidskapslet
Kløver, Rød‐
Stenkløver, Hvid
Knopurt, Almindelig
Stenkløver, Mark‐
Knopurt, Stor
Storkenæb, Blodrød
Kongepen, Almindelig
Svingel, Bakke‐
Korbær
Svingel, Fåre‐
Krageklo, Mark‐
Svingel, Rød
Kællingetand, Foder‐
Syre, Almindelig
Limurt, Nikkende
Tusindgylden, Mark‐
Markarve, Almindelig
Vejbred, Lancet‐
Merian
Øjentrøst, Kort
Mynte, Grå

Sletter
Bakkestjerne, Bitter
Borst, Høst‐
Brandbæger, Eng‐
Brunelle, Almindelig
Bynke, Grå‐
Cikorie
Draphavre
Eg, Stilk‐
Evighedsblomst, Rank
Fløjlsgræs
Gedeskæg, Småkronet
Gulaks, Vellugtende
Havtorn
Hundegræs, Almindelig
Hvene, Almindelig
Hvene, Kryb‐
Hvene, Stortoppet
Høgeskæg, Grøn
Hønsetarm, Almindelig
Kløver, Fin
Kløver, Gul
Kløver, Hare‐
Kløver, Hvid‐
Kløver, Rød‐
Kongepen, Almindelig
Lupin, Mangebladet
Mælkebøtte
Padderok, Ager‐
Pastinak
Perikon, Prikbladet
Rajgræs, Almindelig
Ranunkel, Lav
Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Eng‐ coll.
Rejnfan
Rottehale, Eng‐
Rødtop, Høst‐
Røllike, Almindelig
Rørhvene, Bjerg‐
Skræppe, Kruset
Slangehoved
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Sneglebælg, Humle‐
Svingel, Rød
Svingel, Strand‐
Syre, Almindelig
Tidsel, Ager‐
Torskemund, Almindelig
Tusindgylden, Mark‐
Vejbred, Glat
Vejbred, Lancet‐
Vikke, Muse‐
Vikke, Smalbladet
Vikke, Tadder‐
Vikke, Tofrøet
Øjentrøst, Kort

Bilag 1c

Floraliste fra søer og vedplanteliste

Søer og fugtigbundsarealer
Andemad, Kors‐
Star, Sylt‐
Andemad, Liden
Star, Toradet
Bjørneklo, Kæmpe‐
Sumpstrå, Almindelig
Dueurt, Lådden
Sværtevæld
Dunhammer, Bredbladet Tagrør
Dunhammer, Smalbladet Vandaks, Svømmende
El, Grå‐
Vandranunkel
El, Rød‐
Vikke, Muse‐
Forglemmigej, Sump‐
Guldkarse, Kær‐
Hestehale
Hvene, Kryb‐
Kattehale
Kogleaks, Blågrøn
Kogleaks, Strand‐
Kogleaks, Sø‐
Mynte, Vand‐
Padderok, Dynd‐
Pil, Bånd‐
Pil, Grå‐
Pileurt, Vand‐
Ranunkel, Kær‐
Ranunkel, Langbladet
Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Stortoppet
Rørgræs
Siv, Fladstrået
Siv, Glanskapslet
Siv, Knop‐
Siv, Lyse‐
Siv, Tudse‐
Skeblad, Vejbred‐
Snerre, Kær‐
Star, Blære‐
Star, Hare‐
Star, Håret
Star, Knippe‐
Star, Stiv

Vedplanter
Ahorn
Ask
Avnbøg
Birk, Dun‐
Birk, Vorte‐
Blomme, Blod‐
Brombær, Armensk
Eg, Rød‐
Eg, Stilk‐
Eg, Vinter‐
El, Grå‐
El, Rød‐
Elm, Hollandsk
Elm, Skov‐
Gedeblad, Dunet
Gran, Rød‐
Guldregn, Alimindelig
Guldregn, Hybrid‐
Hassel, Almindelig
Havtorn
Hindbær, Have‐
Hvidtjørn, Almindelig
Hvidtjørn, Engriflet
Hyld, Almindelig
Hæg, Almindelig
Kirsebær, Fugle‐
Korbær
Kornel, Hvid
Kornel, Pile‐
Kræge
Kvalkved, Amindelig
Liguster
Løn, Heldericks
Mirabel
Pil, Bånd‐
Pil, Dug‐
Pil, Flod‐
Pil, Flod‐ x Dug‐
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Pil, Grå‐
Pil, Grå‐ x Lodden
Pil, Grå‐ x Selje‐
Pil, Hvid‐
Pil, Langbladet
Pil, Purpur‐ x Selje‐
Pil, Rævehale‐
Pil, Selje‐
Poppel, Sort‐
Ribs, Fjeld‐
Rose, Glansbladet
Rose, Glat Hunde‐
Rose, Mangeblomstret
Rose, Rynket
Rose, Vellugtende Æble‐
Røn, Almindelig
Røn, Pyrenæisk
Røn, Selje‐
Slåen
Slåen x Mirabel
Snebær, Almindelig
Syren, Almindelig
Tjørn, Viftebladet‐
Valnød
Æble, Sargents‐
Æble, Sød

