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Metode 

I undersøgelsen er det tilstræbt at få besøgt et repræsentativt udvalg af områdets ikke opdyrkede 

lavbundsjorde herunder vandhuller og kanaler. 

 

I valg af besøgssteder er §3-områder prioriteret højt. Særligt har der været fokus på naturtyperne 

eng/mose, vandhuller og vandløb/grøfter. Overdrev findes ikke og tørbundsarealer som f.eks. 

omkring Søborg Slotsruin er ikke prioriteret, da de ikke forventes at blive påvirket af en 

vandstandshævning.  

Området er generelt meget eutroft. Store arealer er dyrket med korn eller raps. Endvidere ligger 

meget store arealer ud i kulturgræs med henblik på høst af hø. Disse arealer er kun 

undtagelsesvist besøgt, idet de rummer meget lille floristisk værdi. 
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Registreringerne omfatter ikke alle § 3-arealer, men er foretaget stikprøvevis på udvalgte steder 

og dokumenteret med en floraliste fra en cirkel med radius på 5 meter. En metode, som også 

indgår som en del af den nationale kortlægning af naturtyper fra EU’s habitatdirektiv (N03). Hvis 

det er fundet relevant er 5-m-cirklen suppleret med arter udenfor cirklen, fra samme naturareal.  

Kort 1. Angivelse af ”punktformede” registreringssteder. En rød cirkel angiver en 5-meter-cirkel, en grøn trekant angiver 
registrering i en kanal/grøft og en blå cirkel registrering i et vandhul. Numrene refererer til omtalen nedenfor. 

http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
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Planteregistreringerne fra vandhuller og kanaler/grøfter har ikke været henlagt til en 5-meter-

cirkler, men er noteret fra henholdsvis hele vandhullet eller fra et ca. 10 meter langt tværsnit af 

kanalen/grøften. Listerne rummer egentlige vandplanter og sumpplanter, som står ude i vandet, 

og er således ikke tilstræbt komplette. Arter fra bredden af grøfter og vandhuller er ikke alle 

steder medtaget på listerne. Informationstabet herved er forsvindende, da bredderne flora alle 

steder består af få meget almindelige arter – typisk tagrør, høj sødgræs og/eller bredbladet 

dunhammer. Registreringsstederne er angivet på kort 1. 

I alt er der registreret 117 arter af karplanter i området. Det er på ingen måde forsøgt at lave en 

komplet floraliste. Således er arter fra ruderater, dyrkede marker (markukrudt), markveje, haver 

og anden tørbund samt arter fra træ- og kratbevoksede områder ikke medtaget eller stærkt 

underrepræsenteret på listen.  Fokus har som nævnt primært været rettet mod områdets 

vådbundsarealer herunder grøfter, vandhuller, enge, moser samt de beskyttede naturtyper i øvrigt 

(§ 3).  

Fund af særligt interessante plantearter er naturligvis altid noteret, uanset arealtype. 

Endvidere er dagsommerfugle, padder og humlebier registreret fra området som en form for 

”bifangst”.  

 

Arter som trives på kvælstofrig jord 

De lysåbne naturarealer (§3) på Søborg Sø er helt overvejende domineret af arter, som trives med 

meget næring i form af kvælstof (nitrofile arter). Følgende billedcollage præsenterer otte 

områdets næsten allestedsnærværende arter på Søborg Sø. Arterne har alle en Ellenberg-

kvælstofpræference på 6 eller højere. Skalaen går fra 1 til 9, hvor arter med værdien 1 foretrækker 

de mest kvælstoffattige jorde og forsvinder ved gødskning (de findes ikke i området) og arter med 

værdien 9 foretrækker overgødede, meget kvælstofrige jorde.   
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Stor Nælde 

Almindelig Rapgræs 

Eng-Rævehale 

Eng-Rottehale 

Burre-Snerre 

Tagrør 

Ager-Tidsel 

Rørgræs 



6 
 

Undersøgte enge og moser 

Alle plantearter som er set på lavbundsjordene i Søborg Sø-området ved denne undersøgelser kan 

betegnes som ”Almindelige og udbredte i hele Danmark”.  

De besøgte enge og moser har alle været meget artsfattige og som nævnt helt domineret af 

næringsbegunstigede arter.  

På de 9 besøgte eng-/mose-områder er der udfærdiget en planteliste fra en 5-meter-cirkel. 

Endvidere er der noteret en del supplerende arter fra lavbundsarealerne. Der var i alle tilfælde tale 

om almindeligheder. Mest interessant er fundet af de almindelige kærplanter Top-Star, Næb-Star, 

Vand-Mynte.  

Den ualmindelige skærmplante Stor-Pimpinelle, blev fundet på højbund ved Søborg Slotsruin. 

I det følgende vil de undersøgte mose- og eng-lokaliteter blive gennemgået med angivelse af de 

fundne plantearter i 5-meter-cirklerne. 

 

Lokalitet 1. Slået eutrof høeng domineret af eng-rævehale, 

rørgræs og almindelig rapgræs. 

Planteliste fra 5-meter-cirkel: 

Eng-Rævehale 

Rørgræs 

Almindelig Rapgræs 

Tagrør 

Mose-Bunke 

Rød Svingel 
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Lokalitet 2. Tilgroet tagrørsump med Rødel, Grå-Pil og Stor 

Nælde. 

Planteliste fra 5-meter-cirkel: 

Rødel 

Tagrør 

Kær-Star 

Stor Nælde 

Skov-Elm 

Burre-Snerre 

Kær-Høgeskæg 

Hjortetrøst 

Suppl. fra naturtypen: 

Grå-Pil 

 

 

 

Lokalitet nr. 2. Tilgroet mose med tagrør og rødel. 



8 
 

 

Lokalitet 3. Eutrof høeng domineret af kulturgræsser. 

 

Planteliste fra 5-meter-cirkel: 

Almindelig Rajgræs 

Eng-Rottehale 

Kryb-Hvene 

Eng-Svingel 

Almindelig Rapgræs 

Mælkebøtte sp. 

Blød Hejre 

Almindelig Hønsetarm 

Suppl. fra naturtypen: 

Almindelig Hundegræs 

Draphavre 

Oversigtsfoto 1. Udsigt mod nord over artsfattig kultureng ved lokalitet 3. Fotosted og -retning ses på Kort 2 side 37. 
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Lokalitet 4. Kultureng. 

Planteliste fra 5-meter-cirkel: 

Eng-Rottehale 

Kryb-Hvene 

Almindelig Kvik 

Almindelig Rapgræs 

 

 

 

 

 

Oversigtsfoto 2. Udsigt fra skydetårn mod nordøst over lok. 4 (kultureng). Fotosted og -retning ses på Kort 2 side 37. 
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Lokalitet 5. Høj og tæt, eutrof tagrørsump. 

Planteliste fra 5-meter-cirkel: 

Tagrør 

Kær-Star 

Burre-Snerre 

Stor Nælde 

Ager-Tidsel 

 

 

 

 

Lokalitet 5. Næringsrig tagrørsump. 
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Lokalitet 6. Området er pt. bygmark, men er alligevel medtaget 

her, da det er kortlagt som §3-eng. 

Planteliste fra 5-meter-cirkel: 

Byg 

Almindelig Svinemælk 

Stortoppet Hvene 

Skærm-Vortemælk 

 

 

 

 

Figur 1Lokalitet 6. Vandlidende bygmark. 

  

Oversigtsfoto 3. Udsigt mod nordvest fra skydetårn over lok. 6 (bygmark). Fotosted og -retning ses på Kort 2 side 37. 

 



12 
 

Lokalitet 7. Temporært vandlidende kultureng med Raps hist 

og her. 

Planteliste fra 5-meter-cirkel: 

Rørgræs  Horse-Tidsel 

Eng-Rævehale Raps 

Stor Nælde  Tigger-Ranunkel 

Almindelig Kvik Stortoppet Hvene 

Almindelig Rapgræs Kær-Guldkarse 

Lav Ranunkel 

 

Suppl. Arter fra naturtypen: 

Strand-Skræppe 

 

 

Lokalitet 7. Kultureng domineret af Rørgræs. 

  

Oversigtsfoto 4.  Udsigt mod sydvest over lokalitet 7 (kultureng domineret af Rørgræs). Fotosted og -retning ses på Kort 2 side 37. 
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Lokalitet 8. Slået, næringsrig kultureng. 

Planteliste fra 5-meter-cirkel: 

Rørgræs 

Eng-Rævehale 

Almindelig Rapgræs 

Stor Nælde 

 

 

 

 

 

Lokalitet 9. Starsump med Top-Star og Kær-Star. 

Planteliste fra 5-meter cirkel: 

Top-Star (ca. 15 tuer) 

Kær-Star 

Stor Nælde 

Burre-Snerre 

Angelik 

 

Suppl. arter fra naturtypen: 

Burre-Snerre 

Almindelig Kvik 

Almindelig Hanekro 

Bånd-Pil 

Kål-Tidsel  

Vand-Mynte (udtørret grøft) 

Almindelig Hyld 

Bredbladet Dunhammer  
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Undersøgte grøfter og kanaler 

Ni kanaler eller grøfter er undersøgt med fund af i alt x arter af vandplanter (Kort 1).  På de 

undersøgte steder er noteret vandplanter samt sumpplanter, som vokser ude i vandet. 

Bredzonens flora er ikke noteret og har i øvrigt på alle lokaliteter bestået af meget almindelige og 

vidt udbredte arter – typisk arter som begunstiges af højt næringsindhold i jorden (f.eks. Stor 

Nælde, Rørgræs, Tagrør, Almindelig Rapgræs og Høj Sødgræs).  

Alle grøfter udgør en del af søens afvanding. De nedre, nærmest pumpehuset er dybe, vandfyldte 

og med stejle bredskrænter, som er vanskelige at færdes på. Undersøgelsen af vegetationen i 

disse er typisk sket vha. en rive på et 5 meter langt teleskop-skaft. De mest interessante arter fra 

disse kanaler er Rust-Vandaks samt Storfrugtet Vandstjerne, som er relativt sjælden (eller overset) 

på Sjælland.   

Mindre grøfter og kanaler opstrøms i afvandingssystemet har været mere eller mindre udtørrede 

og oftest uden vandplanter bortset fra Liden Andemad. I en nyligt oprenset, mindre grøft voksede 

en stor bestand af Almindelig Kransnål (Chara vulgaris).  

I det følgende vil de undersøgte grøfter og kanaler blive gennemgået med angivelse af de fundne 

plantearter. 
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Lokalitet 10. Kanal. 

Planter i kanalen: 

Kruset Vandaks 

Storfrugtet Vandstjerne 

Høj Sødgræs 

Tagrør 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lokalitet 10. Kanal med bl.a. Kruset Vandaks og Storfrugtet Vandstjerne (lille foto). 
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Lokalitet 11. Den centrale afvandingskanal ved pumpehuset. 

Planter i kanalen: 

Rust-Vandaks 

Kruset Vandaks 

Børstebladet Vandaks 

Almindelig Vandpest 

Høj Sødgræs 

Grenet Pindsvineknop s.lat. 

Brudelys 

 

 

 

  

Lokalitet 11. Den centrale afvandingskanal ved pumpehuset. 
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Rust-Vandaks fra den centrale afvandingskanal ved pumpehuset. 

Børstebladet Vandaks i den centrale afvandingskanal ved pumpehuset. 
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Lokalitet 12. Næringsrig grøft med trådalger. 

Planter i grøften: 

Trådalger  

Høj Sødgræs 

Liden Andemad 

Tagrør 

 

 

 

 

 

Lokalitet 12. Næringsrig grøft med Høj Sødgræs og mange trådalger. 
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Lokalitet 13. Eutrof kanal. 

Planter i kanalen: 

Kruset Vandaks 

Høj Sødgræs,  

Liden Andemad 

Trådalger 

 

 

 

 

Lokalitet 13. Næringsrig kanal med mange trådalger. 
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Lokalitet 14. Grøft med kransnålalger. 

Planter i grøften: 

Almindelig Kransnål (Chara vulgaris) 

Liden Andemad 

Høj Sødgræs 

Vejbred-Skeblad 

Trådalger 

 

 

 

Lokalitet 14. Grøft med stor forekomst af Almindelig Kransnål. 
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Lokalitet 15. Kanal med uklart, eutroft vand. 

Planter i kanalen: 

Kruset Vandaks 

Høj Sødgræs 

Liden Andemad 

 

 

 

 

 

 

  

Lokalitet 15. Næringsrig, uklar kanal. 
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Lokalitet 16. Dyb kanal, med meget stejle brinker. 

Planter i kanalen: 

Rust-Vandaks 

Kruset Vandaks 

Kors-Andemad 

Liden Andemad 

Enkelt Pindsvineknop 

Høj Sødgræs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lokalitet 16. Dyb kanal, med meget stejle brinker. 
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Lokalitet 17. Lille udtørret grøft. 

Lokalitet 17. Mudderbund i næsten helt tørlagt, delvist 

skygget grøft. 

Planter i grøften: 

Fladfrugtet Vandstjerne (på udtørret mudderbund) 

Gul Iris  Almindelig Mjødurt 

Kær-Star  Eng-Rottehale 

Lådden Dueurt Lyse-Siv 

Stor Nælde  Tagrør 

Knop-Siv  Liden Andemad 

Rørgræs  Kær-Padderok 

Eng-Kappeleje Kattehale 
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Lokalitet 18. Udtørrende lille grøft med skrubtudse-haletudser.  

Planter i grøften: 

Liden andemad 

Grenet Pindsvineknop s.l.  

Høj Sødgræs 

Bredbladet Mærke 

Almindelig Mjødurt (på bredden) 

Eng-Kabbeleje (på bredden) 
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Undersøgte søer 

Ti vandhuller er undersøgt med fund af blot 5 arter af vandplanter hvoraf to muligvis er 

udplantede (Gul Åkande og Hvis Nøkkerose).  

Alle besøgte vandhuller har været små og omgivet af meget høj og tæt tagrørsump. De fleste har 

været næringspåvirket fra fodring med korn i vandet eller på en tømmerflåde på vandet. Intet 

vandhul har en naturlig vandplanteflora. Vandhullerne er typisk uden vandplanter (bortset fra 

liden andemad) og med en søbund af sort, ildelugtende mudder.   

Vandhullerne i Søborg Sø er generelt artsfattige og forarmede af næringsstoffer. De få arter som 

ses er almindelige og vidt udbredte i hele Danmark.  

Mest interessant er forekomsten af skrubtudse-yngel tre steder. 

I det følgende vil de undersøgte vandhuller blive gennemgået med angivelse af de fundne 

plantearter. 
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Lokalitet 19. Hyper eutroft vandhul omgivet af høj, tæt tagrør.  

Der fodres med korn på lille tømmerflåde. Vandhullet er 

”dødt” og uden vandplanter (se foto). 

 

 

 

 

 

 

 
Vandhul nr. 19. Eutroft og uden vandplanter. 
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Lokalitet 20. Tilgroet vandhul omgivet af høj, tæt tagrørsump.  

Planter fra søen og langs bredden: 

Kors-Andemad 

Tagrør 

Lodden Dueurt 

Stor Nælde 

Kær-Star 

 

 

 

Vandhul nr. 20. Tilgroet vandhul omgivet af høj, tæt Tagrør. 
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Lokalitet 21. Svært tilgængeligt, meget tilgroet vandhul. 

Planter i vandhullet: 

Tagrør  

Kors-Andemad 

Dynd-Padderok 

Bredbladet Dunhammer 

Svømmende Vandaks 

Kær-Star 

 

 

 

 

Vandhul nr. 21. Svært tilgængeligt og helt tilgroet med Tagrør. 
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Lokalitet 22. Eutrof ”andesø” med fodring i vandet og på en 

tømmerflåde. 

Planter i søen: 

Hvid Nøkkerose (plantet?) 

Tagrør 

 

 

 

 

 

  

Vandhul nr. 22. Næringsrig andedam med fodring. 
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Lokalitet 23. Næringsrigt, delvist udtørret vandhul. Der ses 

nyforvandlede skrubtudser ved søbredden. 

Planter i vandhullet: 

Liden Andemad 

Bredbladet Dunhammer 

Tagrør 

Grå-Pil 

  

Vandhul nr. 23. Vandhullet er næringsrigt og delvist udtørret. 
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Lokalitet 24. Tilgroet vandhul. 

Planter i vandhullet: 

Høj Sødgræs 

Bredbladet Dunhammer 

Liden Andemad 

Tagrør 

Kær-Star (bredden) 

 

 

 

 

 

Vandhul nr. 24 er tilgroet med bl. a. Bredbladet Dunhammer og Tagrør. 



32 
 

Lokalitet 25. Hyper eutrof, anlagt dam med grusbredder og 

uden undervandsplanter. Dammen har sandsynligvis været 

brugt til andehold. Der ses nyforvandlede skrubtudser ved 

søen. 

Planter i dammen: 

Gul Åkande 

Bredbladet Dunhammer 

 

 

 

  

Vandhul nr. 25. Hyper-eutrof havedam. 
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Lokalitet 26. Lille hyper-eutroft vandhul med fodring med 

korn. 

Planter i vandhullet: 

Liden Andemad 

Tagrør (langs bredden) 

Bredbladet Dunhammer (langs bredden) 

Lodden Dueurt (langs bredden) 

Stor Nælde (langs bredden) 

Kær-Padderok (langs bredden) 

Sø-Kogleaks (langs bredden) 

 

 

 

Vandhul nr. 26. Hyper-eutroft vandhul med andefodring. 
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Lokalitet 27. Vandhul helt tilgroet i tagrør. 

Planter fra vandhullet: 

Liden Andemad 

Tagrør 

 

 

 

 

 

 

Lokalitet 28. Udtørret voldgrav med høj, tæt tagrør. 

Planter i voldgraven: 

Tagrør 
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Fund af padder 

I forbindelse med de to dages feltundersøgelse af områdets flora er alle ”bifangster” af padder 

blevet registreret. Der er således ikke tale om nogen systematisk eftersøgt for padder i området. 

Trods den ringe naturkvalitet af områdets søer er der fundet yngel af skrubtudse tre steder. Det 

drejer sig om fund af haletudser eller nyforvandlede tudser i/ved vandhul nr. 25 og 34 samt i en 

lunke i en udtørrende grøft (lokalitet 18). 

 

  

Nyforvandlet skrubtudse fra vandhul nr. 23. 
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Citronsommerfugl 

Fund af dagsommerfugle 

Det gælder for dagsommerfuglene som for padderne, at arter ikke er specifikt eftersøgt, men alle 

arter som er set i forbindelse med floraregistreringerne er blevet noteret. 

Det er bemærkelsesværdigt at der, på trods af at der er set en del arter af dagsommerfugle i 

området, kun er registreret arter, som er udbredt og almindelige overalt i Landet. Der er tale om 

”ikke stedbundne” arter, som strejfer langt omkring i landskabet og som hverken som voksen eller 

larve er kræsne hvad angår valg af levested og foderplanter. 

Følgende arter er set i området – typisk fouragerende på Ager-Tidsel: 

Admiral 

Citronsommerfugl (1 hun) 

Dagpåfugleøje 

Engrandøje 

Græsrandøje 

Grønåret 

kålsommerfugl 

Lille kålsommerfugl 

Nældens takvinge 

Nældesommerfugl 

Stor kålsommerfugl 

Stregbredpande 

 

Fund af humlebier 

Arter af humlebier er sporadisk registreret i området. Listen rummer alene almindelige arter og 

anses ikke for at være komplet. 

Følgende arter er set i området – typisk fouragerende på Ager-Tidsel: 

Agerhumle 

Hushumle 

Lys Jordhumle 

Lys jordsnyltehumle  

Moshumle 

Stenhumle 

 

  

Nældesommerfugl 



37 
 

Oversigtsfotos 

Nedenfor bringes syv supplerende oversigtsfotos fra området. Dette skal blot opfattes som et 

supplement til områdebeskrivelsen ud over den ovenstående floragennemgang.  

Fotosteder og -retninger for de syv billeder samt for de fire fotos, som er vist ved florabeskrivelsen 

af henholdsvis lokalitet 3, 4, 6 og 7 fremgår af nedenstående kort 2.  

 

 

 

 

 

 

  

Kort 2. Oversigt over fotosteder og -retninger for 11 oversigtsfotos. Foto 1-4 er vist under ”Undersøgte enge og moser”.  
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Oversigtsfoto 5. Vue mod nord-nordvest over dyrkede marker og høenge. 

Oversigtsfoto 6. Udsigt fra ”skydetårn” mod nordøst til § 3-eng.  
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Oversigtsfoto 8. Udsigt mod syd over kultureng med bigballer.  

Oversigtsfoto 7. Udsigt fra slotsruin mod nordøst over hestegræssede kulturenge.  
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Oversigtsfoto 9. Udsigt mod øst-nordøst over uslået eng med rørgræs.  

Oversigtsfoto 10. Udsigt mod nordøst til en af områdets mange skydetårne. 
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Oversigtsfoto 11. Udsigt fra borgruin mod sydøst over lavbundsareal. 
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Samlet planteliste fra området (ikke komplet) 

Vandplanter er angivet med blå typer. 

 

 

 

 

  

Lyse-Siv 
Lådden Dueurt 
Manna-Sødgræs 

Art 
Ager-Sennep 
Ager-Snerle 
Ager-Tidsel 
Alm. Bjørneklo 
Alm. Fredløs 
Alm. Hundegræs 
Alm. Hvene 
Alm. Hyld 
Alm. Hønsetarm 
Alm. Knopurt 
Alm. Kvik 
Alm. Mjødurt 
Alm. Rajgræs 
Alm. Rapgræs 
Alm. Svinemælk 
Alm. Vandpest 
Alsike-Kløver 
Bidende Ranunkel 
Bittersød Natskygge 
Blød Hejre 
Bredbladet Dunh. 
Bredbladet Mærke 
Brudelys 
Burre-Snerre 
Butblomstret Sødgræs 
Byg 
Børstebladet Vandaks 
Bånd-Pil 
Draphavre 
Dynd-Padderok 
Eng-Forglemmigej 
Eng-Kabbeleje 
Eng-Rapgræs s.l. 
Engriflet Hvidtjørn 
Eng-Rottehale 
Eng-Rævehale 
Eng-Svingel 
Enkelt Pindsvineknop 
Filtet Burre 
Fladfrugtet Vandstj. 

Art 
Fliget Brøndsel 
Fløjlsgræs 
Foder-Kulsukker 
Glat Burre 
Grenet 
Pindsvineknop 
Grøn Pil 
Gråpil 
Gul Iris 
Gul Snerre 
Gul Åkande 
Gærde-Snerle 
Gåse-Potentil 
Hamp-Hanekro 
Harril 
Hindbær 
Hjortetrøst 
Hvid Nøkkerose 
Hvid Pil 
Hvid-Kløver 

Art 

Mirabel 
Mose-Bunke 
Muse-Vikke 
Mælkebøtte sp. 
Næb-Star 
Raps 
Rejnfan 
Rust-Vandaks 
Rød Hestehov 
Rød Svingel 
Rød-El 
Rød-Kløver 
Rørgræs 
Skarntyde 
Skov-Elm 
Skvalderkål 
Spyd-Mælde 
Stor Nælde 
Stor Pimpinelle 
Storfrugtet Vandstj. 
Stortoppet Hvene 
Strand-Skræppe 
Strand-Svingel 
Svømmende-Vandaks 
Sø-Kogleaks 
Tagrør 
Tigger-Ranunkel 
Top-Star 
Toradet Star 
Vand-Mynte 
Vand-Pileurt 
Vejbred-Skeblad 
Vild Kørvel 
Vorte-Birk 
 

Høj Sødgræs 
Håret Star 
Kattehale 
Knippe-Star 
Knæbøjet Rævehale 
Kors-Andemad 
Korsknap 
Kruset Skræppe 
Kruset Tidsel 
Kruset Vandaks 
Krybende Baldrian 
Kryb-Hvene 
Kær-Guldkarse 
Kær-Høgeskæg 
Kær-Padderok 
Kær-Star 
Kål-Tidsel 
Landevejs-Poppel 
Lav Ranunkel 
Liden Andemad 
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Sammenfatning 

Området ”Søborg Sø” består helt overvejende af kulturenge med hestegræsning 

eller især høslæt samt af dyrkede arealer (korn, raps, majs). Alle eng- og 

mosearealer bærer tydeligt præg af tidligere dyrkning og/eller næringstilførsel. 

Således er de mest udbredte plantearter alle med i ”klubben” af næringsstof-

begunstigede (nitrofile) arter med en relativt høj Ellenberg-kvælstofpræference (6-

9). 

Der er ikke fundet en eneste sjælden eller rødlistet planteart på områdets 

lavbundsjorde. Mest opløftende rent naturmæssigt, uden dog at være noget særligt, 

er fundet af de almindelige moseplanter Vand-Mynte, Næb-Star og Top-Star. Disse 

arters er, som nævnt, almindelige og vidt udbredte i Danmark.  

På tørbund ved Søborg Slotsruin blev fundet en lille bestand af Stor Pimpinelle – en 

art, som er sjælden eller helt fraværende i store dele af Landet. 

Området rummer kun få, små vandhuller. De er alle i meget ringe naturtilstand, 

kraftigt tilgroede med især Tagrør samt belastede af næringsstoffer fra dræn 

og/eller andefodring. Vandplanter er næsten helt fraværende bortset fra Liden 

Andemad og få steder Kors-Andemad. 

Næringsstofbelastningen præger også områdets vandløb (læs: kanaler og grøfter). 

Det har dog været positivt at finde flere arter af vandaks i afvandingskanalerne – 

især de nedstrøm-beliggende strækninger nærmest pumpestationen i områdets 

nordende. Særlig forekomsten af Rust-Vandaks er interessant, da den må betegnes 

som sjælden på Sjælland. 

I alt er der ved de to besøg blevet registreret 117 arter af karplanter fra områdets 

lavbundsjorder. Af disse er 11 arter egentlige vandplanter. 

Peter Leth, 27. juli 2018 

 


