Gennemgang af gadekær og branddamme
i Sorø Kommune 2016
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Oversigt over søer på kommunalt ejede arealer
sø nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Placering
Kongsted
Niløse
Orebo
Skuerup
Stenlille
Gammel Vedde
Ruds Vedby
Skellebjerg
Dianalund, vest
Dianalund Bypark, lille
Dianalund Bypark, stor

sø nr.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

placering
Dianalund øst for Byparken
Tåderup
Tersløse, nord
Tersløse, syd
Rude-Eskilstrup
Store Ebberup
Fulby
Bjernede
Brandsmark
Pedersborgvænge
Haverup Mose

sø nr.
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34

placering
Engstien, Haverup
Slaglille
Kirke Fjenneslev
Borød-Flinterup
Hylstrup
Knudstrup
Alsted
Lynge, vest
Lynge, øst
Stenstrup
Vester Broby
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Evaluering af gadekær 2016
Teknik, Miljø og Drift har i 2016 gennemgået alle søer på de kommunalt ejede arealer, for at få et overblik over antallet, deres beliggenhed og plejebehov. De kommunalt ejede søer, såsom gadekær og branddamme, har gennem tiderne været tilset og plejet på forskellige niveauer. De sidste 10 år har Sorø Kommune primært slået græs, hvor der er
grønne arealer omkring søerne. Men der har ikke været afsat midler til pleje af søer hos Vej og Park. Den kommunale
udviklingspulje har dog støttet enkelte lokalråd med renovering af gadekær fx i Rude-Eskildstrup og Lynge.
Der ligger 34 søer på kommunalt ejede arealet i Sorø Kommune. Søernes placering kan ses på oversigtskortene (side
7-9), hvor de er markeret med et lokalitetsnummer. Historisk set har 26 af de 34 søer fungeret som hhv. gadekær i
landsbyerne eller branddamme. Disse er blevet besøgt og evalueret henover sommeren 2016. De resterende 8 søer
med lokalitet nr. 9-12, 21-23, 28, er naturlige eller anlagt som fx regnvandsbassiner (se appendix).
Søerne placering har betydning for, om de er af offentlig interesse for borgerne i Sorø Kommune. Et gadekær med
grønne fællesarealer kan være en attraktiv del af et landsbymiljø og fungere som et socialt samlingspunkt. Branddamme udenfor landsbyerne er mindre tilgængelige, og Beredskabet oplyser, at de ikke indgår i planlægning af
brandbekæmpende indsatser længere. Kommunen kunne med fordel sælge de søer og arealer, som ikke vurderes at
2

have en bred, offentlig interesse. Uanset ejerforhold, så er alle søer over 100 m beskyttet mod tilstandsændringer jf. §
3 i Naturbeskyttelsesloven. Der kan dispenseres til naturforbedrende tiltag såsom oprensning af bundslam.
Evalueringen af søerne er foretaget ud fra kriterier om dels central placering og mulighed for rekreation, samt plejebehovet. Søerne er vurderet med scoren lav-mellem-høj, som er omsat til points fra 1-3:






Central placering
o

Høj (3): som del af et kulturmiljø – med fx forsamlingshus og kirke.

o

Mellem (2): som del af et landsbymiljø.

o

Lav (1): hvis placeret ved spredt bebyggelse eller i udkant af landsby.

Mulighed for rekreation
o

Høj (3): grønt areal med faciliteter (bænke/grill/gyngestativ), som tegn på værdi som samlingspunkt.

o

Mellem (2): grønt areal, hvor der er mulighed for rekreative tiltag/ faciliteter.

o

Lav (1): hvis der ikke er mulighed for rekreation pga. manglende plads.

Plejebehov
o

Høj (3): søbunden trænger til at blive renset op. Skyldes ofte tidligere tiders udledning af spildevand
eller tilløb fra drænrør og bladnedfald fra store træer.

o

Mellem (2): søbred og grønt areal trænger til pleje fx træfældning, beskæring af krat/siv og oprydning.

o

Lav (1): mindre opgaver med beskæring, oprydning ell.lign. til forskønnelse af området.

o
Den fremadrettede indsats for søerne er herefter vurderet ud fra scoren på de tre kriterier, og hver sø har fået en farve, som angiver indsats.
Blå = Søer med laveste score på placering og rekreation (i alt 2-3 points), så de har lav almen offentlig interesse og
vurderes derfor ikke vurderes i forh.t. plejebehov. Det er typisk branddamme eller småsøer ved nyere udstykninger.
Søer med mellem til høj score på placering og rekreation (i alt 4-6 points) er hovedsagelig gadekær og enkelte større
søer, som prioriteres efter plejebehovet:
Rød = 1. prioritet med stort plejebehov (=3).
Gul = 2. prioritet er søer med mellem plejebehov (=2)
Grøn = søerne har ingen eller kun begrænset brug for pleje (=1)
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Samlet vurdering af den fremadrettede indsats for gadekær og branddamme
Score på placering:
Sø nr.

Placering
Central

Score:

SUM
C+R

Rekreation

Plejebehov

18

Fulby

1

1

2

3

20

Brandsmark

1

1

2

3

26

Borød-Flinterup

1

1

2

3

27

Hylstrup

1

1

2

3

33

Stenstrup

1

1

2

2

3

Orebo

2

1

3

3

4

Skuerup

1

2

3

3

29

Knudstrup

1

2

3

2

1

Kongsted

2

2

4

1

5

Stenlille

3

2

5

1

6

Gammel Vedde

2

2

4

1

7

Ruds Vedby

2

2

4

1

14

Tersløse, nord

3

2

5

1

16

Rude-Eskilstrup

2

3

5

1

17

Store Ebberup

2

3

5

1

19

Bjernede

3

3

6

1

2

Niløse

3

3

6

2

8

Skellebjerg

2

3

5

2

13

Tåderup

3

2

5

2

25

Kirke Fjenneslev

3

3

6

2

30

Alsted

2

3

5

2

31

Lynge, øst

3

3

6

2

32

Lynge, vest

3

3

6

2

15

Tersløse, syd

2

2

4

3

24

Slaglille

2

3

5

3

34

Vester Broby

2

3

5

3

Oversigt over andre søer beliggende på kommunalt ejede arealer
Sø nr.

Placering

9

Dianalund vest, på ubebygget mark syd for erhvervsområde

10

Dianalund Bypark, lille

11

Dianalund Bypark, stor

12

Dianalund øst for Byparken

21

Pedersborgvænge

22

Haverup Mose

23

Engstien, Haverup

28

Frederiksberg syd

Status
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Gennemgang af gadekær og branddamme:
Lokalitet

Matr.nr

Registreringsdato

Matr. 28, Kongsted By, Niløse

2. september 2016

Nr. 1, Kongsted
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Der er ingen påkrævet indsats, men træer og buske kan eventuelt beskæres, så overhængende grene fjernes.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret ligger ud til vejkryds, og der er derfor bebyggelse til flere sider. Mod vest er der dyrket agerland. Der er en
lille smule grønt areal rundt om gadekæret, og det er muligt at gå hele vejen rundt. Græsset er velholdt.
Der er placeret andehus i midten af søen.
Der er ingen borde/bænke, men der er umiddelbart heller ikke plads til dette.
2
Søarealet er ca. 1250 m .
Flora og fauna
Bredbladet dunhammer
Kogleaks, Sp.
Åkander, hvid

Tilstand
Mudderbund
Uklart vand
Groet til i kanterne
Stor vandflade

Skilte, mindesmærker, mv.
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Lokalitet

Matr.nr

Registreringsdato

Matr. 33b, Niløse by, Niløse

2. september 2016

Nr. 2, Niløse
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
De store træer og buske bør beskæres for at mindske nedfaldsløv. Eventuelt kan allerede nedfaldet løv oprenses.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret ligger ud til vej, men støder også op til flere haver. Der er grønt areal med bord/bænke-sæt og bænk.
I midten af gadekæret er der lavet en ø, hvorpå der er et træ og et andehus.
Der er store træer og buske rundt om gadekæret, der hænger ud over vandet. Der er ved et af husene lavet en lille
bro. Der er et lille udløb.
2
Søarealet er ca. 2400 m .
Flora og fauna
Grøn frø
Grønbenet rørhøne
Kalmus
Skøjteløber
Smalbladet dunhammer

Tilstand
Stor vandflade
Meget nedfaldsløv

Skilte, mindesmærker, mv.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 18i, Lårup By, Stenlille

Registreringsdato
2. september 2016

Nr. 3, Orebo
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Søen trænger til en oprensning og rydning af tagrør.

Beskrivelse og omgivelser
Søen ligger ud til vejen, og er ellers omgivet af høje træer. Det er hegnet ind, og der er ikke umiddelbart en låge til
indgang.
Den nordlige del af søen ligger på nabomatriklen.
2
Søarealet er ca. 220 m .

Flora og fauna
Tagrør

Tilstand
Vandet er helt grønt.
Gadekæret er groet til i tagrør.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 4, Skuerup, Stenlille

Registreringsdato
26. maj 2016

Nr. 4, Skuerup
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav
x

x
x

Påkrævet indsats
Der er igangsat rydning af træer, og yderligere oprydning.
Efter rydningen kræver søen en oprensning.
Der bør fjernes Japansk Pileurt, da det er en invasiv art.

Beskrivelse og omgivelser
Søen er en gammel branddam, og er beliggende ud til vej. Der er et tilhørende, lille græsareal. Rundt om søen er der
høje træer, der er i gang med at blive fældet.
Der er en brønd.
2
Søarealet er ca. 160 m .

Flora og fauna
Japansk Pileurt

Tilstand
Gadekæret er fuldstændig tilgroet, og fyldt med nedfaldne
grene.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 3ft, Stenlille By, Stenlille

Registreringsdato
2. september

Nr. 5, Stenlille
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Der kan opstilles bord/bænke-sæt, for at gøre det muligt at
bruge gadekæret som samlingspunkt.
Betonkanten kan fjernes og erstattes med skrånende brink.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret, der er omgivet af et græsareal, er hegnet ind, men har en låge til indgang. Der er lavet en lille ø ude i
gadekæret, hvorpå der er placeret et andehus. Rundt i kanten af græsarealet er der buske og træer.
Der ligger en børnehave ved siden af gadekæret.
Gadekæret har betonkant mod nordøst.
2
Søarealet er ca. 520 m .
Flora og fauna
Guldfisk
Grøn frø

Tilstand
Der er lavvande. Gadekæret har stor vandflade med klart
vand. Der er mudderbund.

Skilte, mindesmærker, mv.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 17, Vedde By, Munke Bjergby

Registreringsdato
26. maj 2016

Nr. 6, Gammel Vedde
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Der bør opsættes et skilt, da området virker meget privat.
Søen tættest på huset kan med fordel lysstilles.

Beskrivelse og omgivelser
Der er placeret store sten i halvcirkel, der fungerer som parkeringsplads. Der er to søer. Søen tættest på bebyggelse
har et gammelt dræn. Der ledes tagvand fra ny lade ud i søen. Der er et tilhørende, grønt areal – det er ikke nemt for
udefrakommende at se, hvor skellet går, og det hele virker som privat grund.
Søen tættest på vejen er lysåben mod syd.
2
Søen tættest på huset har et areal på ca. 370 kvm, og søen tættest på vejen har et areal på ca. 165 m .
Flora og fauna
Dusk-vandhår
Græs
Gråænder, 1 par
Natskygge
Vandmos

Tilstand
Natskygge-planter samt græs tyder på, at søen længst ud
mod vejen udtørrer.

Skilte, mindesmærker, mv.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 57o, Ruds Vedby By, Ruds Vedby

Registreringsdato
20. juni 2016

Nr. 7, Ruds Vedby
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Der kan beskæres træer for at skabe mere lys, og der undgås
nedfald af løv i vandet.
Der kan stilles bord/bænke-sæt op for at gadekæret kan bruges som socialt samlingspunkt.

Beskrivelse og omgivelser
Der løber en rende ud i gadekæret. Der er en brønd med dæksel.
Der er et græsareal imellem gadekæret og vejen. Ved gadekærets andre sider er der bebyggelse, hvor haverne
støder op til kæret. Der er skyggende, høje træer – nogle placeret på gadekærets matrikel, andre på private
2
matrikler. Søarealet er ca. 390 m .
Flora og fauna
Bredbladet dunhammer
Grønbenet rørhøne
Liden andemad
Nikkende star
Vandbænkebider
Åkande, hvid

Tilstand
Stor vandflade. Der er mudderbund.

Skilte, mindesmærker, mv.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 15, Herrestrup By, Skellebjerg

Registreringsdato
2. september 2016

Nr. 8, Skellebjerg
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Grene, der hænger ind over vandet bør beskæres, for at undgå nedfaldsløv.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret har stenkant. Der er et tilhørende grønt areal, hvor der er placeret en bænk. Der er store træer og buske
op til gadekærets nord- og østside og en række træer ud mod vejen. Der løber en lille rende ud i gadekæret.
2
Søarealet er ca. 1000 m .

Flora og fauna
Bug/rygsvømmer
Bukkeblad
Smalbladet dunhammer
Svømmende vandaks
Åkande, hvid

Tilstand
Stor vandflade
Uklart vand med grønligt skær

Skilte, mindesmærker, mv.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 21, Tåderup By, Skellebjerg

Registreringsdato
20. juni 2016

Nr. 13, Tåderup
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Gadekæret kan med fordel oprenses. Der kan ryddes opvækst
– dette vil også gøre gadekæret mere synligt fra
vej/Jyderupstien. Der kan opsættes bord-bænke-sæt for at
skabe et socialt samlingspunkt.

Beskrivelse og omgivelser
Der er et græsareal imellem gadekæret og vejen. Der er brønd med dæksel. Der er et rør/udløb i gadekæret. Der er
2
et andehus. Der ligger en gammel båd i vandet. Jyderupstien går lige forbi gadekæret. Søarealet er ca. 900 m .

Flora og fauna
Bredbladet dunhammer
Grøn frø
Gråænder, 1 par
Liden Andemad
Lådden dueurt
Smalbladet dunhammer
Tornfrøet Hornblad

Tilstand
En del af gadekæret er groet til i Lådden Dueurt og
Dunhammer. Vandfladen er delvist dækket af andemad.

Skilte, mindesmærker, mv.
Der er et cykelrute-skilt, og et skilt, der angiver Jyderupstien.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr.55b, Tersløse By, Tersløse

Registreringsdato
2. september 2016

Nr. 14, Tersløse nord
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Der kan eventuelt beskæres buske og fjernes lidt dunhammer.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret ligger imellem Tersløse Kirke og Tersløsegård. Det ligger op til et stort græsareal, der hører til
2
Tersløsegård. Søarealet er ca. 430 m .

Flora og fauna
Guldfisk
Rørhøne
Skildpadde
Smalbladet dunhammer
Svømmende vandaks
Åkander, hvide

Tilstand
Der er en fin vandflade.

Skilte, mindesmærker, mv.
Der er vejvisningsskilt, skilt til margueritruten og skilt til Tersløsegård
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 55a, Tersløse By, Tersløse

Registreringsdato
2. september 2016

Nr. 15, Tersløse syd
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
X

Påkrævet indsats
Gadekæret bør lysstilles og oprenses.
Betonkanten bør fjernes, og der kan laves en skrånende brink
i stedet.
Der kan opstilles bord/bænke-sæt, så der skabes et socialt
samlingspunkt.
Der kan opsættes skilt, så området virker mindre privat.

Beskrivelse og omgivelser
Der er et lille græsareal. Der er store træer rundt om gadekæret, der kaster meget skygge.
Parkering forbudt-skiltet medfører at området virker privat. Ekstra skiltning kunne tydeliggøre, at der er tilladt adgang.
2
Søarealet er ca. 340 m .

Flora og fauna
Lådden dueurt
Smalbladet dunhammer
Åkander, gul og hvid

Tilstand
Vandet er meget mudret, og lugter.

Skilte, mindesmærker, mv.
Der er et skilt, hvor der står parkering er forbudt.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 19, Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby

Registreringsdato
26. maj 2016

Nr. 16, Rude-Eskilstrup
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Der er ingen påkrævet indsats. Der er blevet oprenset ved
restaurering i 2011, og der skal indfinde sig en biologisk ligevægt.

Beskrivelse og omgivelser
Der er et tilhørende, slået græsareal. På området er der plantet buske.
2
Der er bord-bænkesæt. Søarealet er ca. 250 m .

Flora
Alger
Dusk-vandhår
Dyndsnegl
Haletudser, skrubtudse
Sværtevæld
Svømmende vandaks
Vandranunkel
Åkande, hvid

Tilstand
Gadekæret har stenbund.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt ude på den store vej.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 22, St. Ebberup By, Bjernede

Registreringsdato
26. maj 2016

Nr. 17, Store Ebberup
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Der kan med fordel ryddes op – der ligger gammelt andehus,
brædder osv.
Bænken trænger til en rens.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret ligger ud til Fulbyvej, og har et hegn med låge ud til vejen. Der er træer og huse op til gadekæret. Der er
et slået græsareal. Der er bord-bænke-sæt og en medtaget bænk.
Der er en brønd med dæksel på arealet og et dæksel med rør – evt. et indløb.
2
Et gammelt andehus er trukket op på land. Søarealet er ca. 560 m .

Flora og fauna
Korsandemad
Pindsvineknop
Åkande, gul

Tilstand
Vandflade uden åkander i midten af søen.

Skilte, mindesmærker, mv.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 26, Fulby By, Bjernede

Registreringsdato
6. september 2016

Nr. 18, Fulby
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav
x
x

x

Påkrævet indsats
Søen trænger til lysstilling og oprensning. Der er begrænset
lokal værdi, da den ligger gemt bag værksted ned ad indkørsel.

Beskrivelse og omgivelser
Søen er en tidligere branddam, og ligger væk fra vejen bag bebyggelse. Der er store, skyggende træer.
2
Søarealet er ca. 400 m .

Flora og fauna
Andemad, liden
Brun frø
Dunhammer
Fliget Brøndsel
Sværtevæld

Tilstand
Meget mudret
Fuld af andemad

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 1ae, Bjernedegård Hgd., Bjernede

Registreringsdato
26. maj 2016

Nr. 19, Bjernede
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Evt. forskønnelse af grønne arealer med beplantning – der er
meget åbent pga. parkeringsplads til kirke.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret ligger op af Bjernede Kirke. Der er et slået græsareal. Der er Bord/bænke-sæt. Der er en lille badebro.
Der er plantet buske, men de bliver ikke passet.
2
Søarealet er ca 3000 m .
Flora og fauna
Tilstand
Aks-Tusindblad
Stor vandflade. Der er kun beplantninger ved bredden.
Blishøne med 2 unger
Dunhammer, bredbladet og smalbladet
Fisk (der bliver fisket)
Gul Iris
Gråænder, 1 par
Vandmynte
Vandranunkel
Vandpileurt
Sumpstrå
Tagrør
Tornfrøet Hornblad
Skilte, mindesmærker, mv.
Informationstavle
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 10, Brandsmark By, Slaglille

Registreringsdato
26. maj 2016

Nr. 20, Brandsmark
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav
x
x

X

Påkrævet indsats
Gadekæret kan lysstilles mod syd og oprenses. Der er få naboer og gadekæret er derfor af begrænset kommunal interesse.

Beskrivelse og omgivelser
Der er et lille græsareal imellem gadekæret og vejen, men ellers er gadekæret utilgængeligt fra 3 sider.
Der ligger en sten/skrotbunke ved siden af gadekæret.
Der er rør/udløb fra naboen og tilløb i den sumpede halvdel.
2
Der er et andehus midt i søen. Søarealet er ca. 800 m .
Flora og fauna
Bredbladet dunhammer
Gråand
Liden andemad
Lådden dueurt
Pileopvækst
Sumpplanter
Sværtevæld
Tagrør
Vandbænkebider
Vandmynte
Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt

Tilstand
Meget slam og mudder
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 40a, Slaglille By, Slaglille

Registreringsdato
1. juni 2016

Nr. 24, Slaglille
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Gadekæret trænger til oprensning. Der bør ryddes buske og
opvækst i vandkanten, så gadekæret lysstilles og for at undgå
løvfald i gadekæret.
Dunhammer bør ryddes for at undgå tilgroning.

Beskrivelse og omgivelser
Der ligger en kirke tæt på, dog ikke helt op til gadekæret. Der er bebyggelse rundt om gadekæret, og flere sidder
uden for.
Der er et grønt areal i tilknytning til kæret, hvor der er placeret bord-bænke sæt, gyngestativ og informationstavle.
2
Dreng fortæller, at det bliver brugt til at fiske og fange frøer. Søarealet er ca. 1250 m .
Flora og fauna
Tilstand
Andemad, kors og liden
Meget andemad
Bredbladet dunhammer
Grøn frø
Larvehus efter vårfluelarve
Lådden dueurt
Pileopvækst
Skeblad, sp.
Skivesnegl
Vandbænkebider
Vandmynte
Skilte, mindesmærker, mv.
Informationstavle
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 34a, Kirke Fjenneslev By, Fjenneslev

Registreringsdato
6. september 2016

Nr. 25, Kirke Fjenneslev
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Gadekæret bør beskæres/ ryddes for buske, dunhammer og
anden bevoksning i vandkanten. Oprensning indenfor en kortere årrække.

Beskrivelse og omgivelser
Der løber en vej hele vejen rundt om gadekæret. Gadekæret er derfor omgivet af bebyggelse, og ligger meget tæt på
2
Fjenneslev Kirke. Der er grønt areal med alm. bænk og en lille stenbænk. Søarealet er ca. 1200 m .

Flora og fauna
Bredbladet dunhammer
Gul iris
Liden andemad
Nikkende Brøndsel
Skøjteløber
Sværtevæld
Vandnymfe

Tilstand
Vandet er fuld af tornfrøet hornblad.
Mudret bund.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 10, Borød-Flinterup By, Lynge

Registreringsdato
14. juni 2016

Nr. 26, Borød-Flinterup
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav
x
x

x

Påkrævet indsats
Der bør ryddes opvækst, så der kan komme vand igen.

Beskrivelse og omgivelser
Søen er tidligere branddam, og ligger ud til vej, og der er intet grønt areal tilknyttet til gadekæret. Søarealet er ca.
2
200 m .

Flora og fauna
Bredbladet dunhammer
Gul iris
Pileopvækst
Rød Hestehov.

Tilstand
Gadekæret er tørret ud og groet til.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 36, Hylstrup By, Alsted

Registreringsdato
14. juni 2016

Nr. 27, Hylstrup
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav
x
x

x

Påkrævet indsats
Søen trænger til en oprensning. Der bør fjernes tagrør.

Beskrivelse og omgivelser
Søen ligger ud til vej.
2
Støder op til areal med græs, men det er privat grund. Søarealet er ca. 200 m .

Flora og fauna
Tagrør
Ranunkel,sp.
Skeblad, sp.

Tilstand
Groet til med tagrør.
Fyldt med slam og nedfaldsløv.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 10b, Knudstrup By, Alsted

Registreringsdato
14. juni 2016

Nr. 29, Knudstrup
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav
x

x
x

Påkrævet indsats
Søen trænger til en oprensning. Evt. bør omkringstående træer beskæres.

Beskrivelse og omgivelser
Søen ligger ud til vejen og op ad en have. Der er hegn rundt om det grønne areal, hvor gadekæret ligger. Græsset er
ikke slået. Der er høje træer rundt om gadekær.
2
Der er en brønd med dæksel. Det er umiddelbart lidt svært at se, hvor skellet går. Søarealet er ca. 275 m .

Flora og fauna
Andemad, Liden
Grønbenet rørhøns
Skivesnegl
Lille mosesnegl
Larvehus efter vårfluelarve

Tilstand
Fuld af nedfaldsløv

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 64a, Alsted By, Alsted

Registreringsdato
14. juni 2016

Nr. 30, Alsted
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Gadekæret trænger til oprensning. Der bør beskæres træer.
træer.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret ligger centralt i Alsted, og kirken ligger lidt op af vejen. Der er græsområde med bord-bænkesæt og stor
sten, hvorpå der er malet kort.
Der er træer rundt om gadekæret, der skygger.
2
Der er et busstoppested foran gadekæret. Søarealet er 600 m .
Flora og fauna
Andemad, liden
Bredbladet dunhammer
Flagspætte
Grønbenet rørhøne
Tornfrøet hornblad

Tilstand
Vandet er fyldt med nedfaldsløv og grene.
Der er væltet et enkelt træ ned i vandet.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
Der er oversigtskort over landsby.
Stor sten med aftegning af kort over gammel landsby.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 50, Lynge By, Lynge

Registreringsdato
1. juni 2016

Nr. 31, Lynge vest
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Der står store beplantninger/buske helt ned til vandet – disse
kunne med fordel beskæres.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret ligger centralt op til landsbyens forsamlingshus.
Der er grønt areal med slået græs.
2
Der er en bænk. Søarealet er 400 m .

Flora og fauna
Evt. frø (en dame nævner, at der er frøer)
Guldfisk
Lådden dueurt
Sumpstrå
Tornfrøet hornblad
Vand-pileurt
Åkander, hvid

Tilstand
Der er lidt slam i vandet, men ellers fin vandflade.

Skilte, mindesmærker, mv.
Der er en informationstavle – står tættere på forsamlingshus end gadekær.
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 51, Lynge By, Lynge

Registreringsdato
1. juni 2016

Nr. 32, Lynge øst
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Oprenset i 2015 støttet af udviklingspuljen.
Gadekæret er næringsbelastet med alger i vandet og brændenælder langs bredden. Slåning af bredzonen med fjernelse af
det afklippede kunne fremme anden vegetation.
Betonkanten kunne fjernes.

Beskrivelse og omgivelser
Der er grønne arealer med bord-bænke-sæt, som støder op af større fællesareal for landsbyen. Kirkegård som nabo
mod syd. Ligger overfor grisestald. Der er rør – evt. tilløb/udløb.
2
Gadekæret har betonkant ud mod vejen. Søarealet er ca. 450 m .

Flora og fauna
Andemad
Grøn frø
Kalmus
Lille mosesnegl
Tornfrøet hornblad
Vand-pileurt
Vandnymfe
Vandranunkel
Åkande, hvid
Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
Informationstavle

Tilstand
Der er meget andemad
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 10, Stenstrup By, Lynge

Registreringsdato
1. juni 2016

Nr. 33, Stenstrup
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav
x
x

x

Påkrævet indsats
Søen trænger til en oprensning, men det vil kun nytte, hvis
gadekæret samtidig lysstilles.

Beskrivelse og omgivelser
Søen er omgivet af skov og dyrket mark.
Det er ikke særlig fremkommeligt.
2
Søarealet er ca. 300 m .

Flora og fauna
Liden andemad

Tilstand
Søen er fuldt af nedfaldsløv, der er sunket til bunds.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt
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Lokalitetsnummer

Matr.nr
Matr. 50, Vester Broby By, Vester Broby

Registreringsdato
14. juni 2016

Nr. 34, Vester Broby
Værdier
Central placering
Mulighed for rekreation
Plejebehov

Høj

Mellem

Lav

x
x
x

Påkrævet indsats
Gadekæret bør ryddes for opvækst.
Hegnet kan fjernes for at gøre gadekæret mere tilgængeligt.

Beskrivelse og omgivelser
Gadekæret er placeret syd for kirken væk fra vejen. Syd for gadekæret er dyrket agerland.
Der er slået græsareal, samt en forfalden bænk.
Gadekæret er hegnet ind – det er ret utilgængeligt.
Der er en brønd med dæksel.
Søarealet er ca. 140 kvm.
Flora og fauna
Gul iris
Lådden dueurt

Tilstand
Groet til i opvækst
Pga. hegn er det ikke muligt at komme til vand og tjekke
kvalitet.
Umiddelbart ikke særlig meget vand.

Skilte, mindesmærker, mv.
Branddamsskilt ved vejen
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Appendix – andre søer
De 8 andre små og store søer på kommunale arealer, der udelukkende er vurderet i forhold til deres placering. Den
blå kategori indikerer, at der er begrænset interesse for søen, hvorfor den med fordel kan frasælges eller overdrages
til grundejerforening.
Lokalitetsnummer
Nr. 9, Dianalund vest

Matr.nr
Matr. 1a, Karsholte By, Tersløse

Registreringsdato
-

Matr.nr
Matr. 6eø, Karsholte By, Tersløse

Registreringsdato
-

Beskrivelse
2
186 m sø på kommunalt areal
(ikke landbrugsareal). Ligger op
ad industriområde i Dianalund ved genbrugspladsen.

Lokalitetsnummer
Nr. 10, Dianalund Bypark, lille
Beskrivelse
2
87 m sø i Dianalund Bypark –
kommunalt areal.
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Lokalitetsnummer
Nr. 11, Dianalund Bypark, stor

Matr.nr
Matr. 6eø, Karsholte By, Tersløse

Registreringsdato

Beskrivelse
2
5550 m sø i Dianalund Bypark – kommunalt areal.
Lokalplanen udlægger området til grønt
areal. Bjørnevad Å er slynget ind i midten af området, for at skabe et lagune/stuvningsområde for at regulere vandmængden fra Dianalund by. Laguneområdet er udlagt dels som en lavvandet
sø, dels som et vådt engområde.

Lokalitetsnummer
Nr. 12, Dianalund øst for Byparken

Matr.nr
Matr. 16dæ, Tersløse By, Tersløse

Registreringsdato

Beskrivelse
2
1000 m sø på 2,7 ha kommunalt
areal (ikke landbrugsareal) øst for
Byparken/ renseanlægget.

Lokalitetsnummer
Nr. 21, Pedersborgvænge

Matr.nr
Matr. 4fi, Pedersborg By, Pedersborg

Registreringsdato
24. juni 2016

Beskrivelse
2

1800 m sø beliggende på 4,5 ha
kommunalt ubebygget areal (ikke
landbrugsjord) mellem
motorvejen og nyudstykning i
Pedersborg.
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Lokalitetsnummer
Nr. 22, Haverup Mose

Matr.nr
Matr. 23, Haverup By, Pedersborg

Registreringsdato

Beskrivelse
3,3 ha sø i Haverup beliggende
på kommunalt areal (ikke landbrugsareal) nord for motorvejen.
Søen er udgravet i forbindelse
med råstofgravning og anlæg af
motorvejen.
Hele arealet på 7,7 ha er udlagt
som potentiel natur i den nordsyd gående økologiske forbindelse for tør natur jf. kommuneplanen. Det skyldes at de tidligere
råstofgrave har gode muligheder
for at udvikle sig til botaniske
overdrev hvis de afgræsses. Sådanne arealer er også vigtige
levesteder for frøer, salamander
og firben.

Lokalitetsnummer
Nr. 23, Engstien Haverup

Matr.nr
Matr. 1ap, Haverup By, Pedersborg

Registreringsdato
24. juni 2016

Beskrivelse
2
Ca 1200 m sø på kommunalt
areal (ikke landbrugsareal) omkring udstykning på Engstien ved
Haverup. Søen er anlagt som et
regnvandsbassin.
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Lokalitetsnummer
Nr. 28, Frederiksberg syd

Matr.nr
Matr. 9a, Lynge By, Lynge

Registreringsdato

Beskrivelse
2
4100 m sø på 4,8 ha kommunalt areal (ikke landbrugsareal).
Søen er anlagt som regnvandsbassin mellem 1985-90 (udfra
orthofoto) på samme tid som udstykningen Anemonevej/Lupinvej/Røllikevej på Frederiksberg. Modtager regnvand
fra de senere udstykninger Tusindfrydvej og Snerlevej.
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Detailkort over søer i den nordlige del af Sorø Kommune
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Detailkort over søer i den sydlige del af Sorø Kommune
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