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Sammenfatning
Der er i Vaserne kortlagt lysåbne habitatnaturtyper: hængesæk, 7140, kilder og væld,
7220 og rigkær, 7230.. Endvidere findes aske- og ellesump samt bøgeskov på
morbund. Den skovbevoksende habitatnatur er ikke fuldstændigt kortlagte.
Der er ikke tidligere kortlagt hængesæk i Vaserne. De kortlagte arealer rummer
stedvist store naturværdier. Hængesækkene er under påvirkning af minerogent vand.
Den mest værdifulde er domineret af bladmosser og tørvemosser, men er under
tilgroning med vedplanter og er kraftigt truet.
Kilder og væld er registreret i form af skræntvæld ved foden af den markante
nordvendte skråning, der vender mod Vaserne. Der er tidligere registret et mindre
væld i samme område.
Rigkær er registreret i samme områder som tidligere kortlagt. Som habitatnatur er de
dårligt udviklet bl.a. på grund af et meget ringe kalkindhold i jordbunden/jordvandet.
Endvidere er der kortlagt potentiel habitatnatur, dvs. arealer hvor de jordbundsmæssige og hydrologiske forudsætninger er opfyldt for udvikling af bestemte typer af
habitatnatur. Endvidere skal arealerne floristisk have et indhold, der indikere
potentiale for udvikling af habitatnatur.
Potentiel habitatnatur findes i form af mere eller mindre vedplantetilgroede udgaver af
de lysåbne typer (hængesæk og rigkær) eller i form af ryddede arealer under
tilgroning mod ellesump.
Der er foretaget en kortlægning af hovedparten af tørvegravene i Vaserne for en
vurdering af levestederne for Lys Skivevandkalv og Stor Kærguldsmed, som er på
udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Begge arter har en række aktuelle ynglelokaliteter i mosen, og der er ved kortlægningen fundet flere tørvegrave, som er
vurderet egnede for arterne.
Sumpvindelsnegl, der er på udpegningsgrundlaget, samt Spidssnudet Frø, der er
opført på Habitatdirektivets Bilag IV, er begge almindelige og udbredte i mosen. Skæv
vindelsnegl og Stor Vandsalamander (arter på udpegningsgrundlaget) er ikke registreret i Vaserne. For sidstnævnte er et fåtal af tørvegravene dog vurderet som mulige
levesteder.
Der er i vinteren og sommeren 2010 foretaget omfattende rydninger af ellesump,
pilekrat og anden skov i Vaserne. Overordnet set vurderes rydningerne i højere grad
at være mere til gavn arter, der er knyttet til lysåbne vandhuller, end de vil fremme
udviklingen af habitatnatur/lysåben natur. Behovet for opfølgende kontinuerte pleje er
markant og akut. Flere arealer er ikke mulige at afgræsse pga. fugtigheden, og
gentagen rydning er påkrævet for at holde stødskud og fremspirende opvækst nede.
På arealer, der allerede er under afgræsning og nye arealer, der realistisk kan
afgræsses, er opretholdelse af et konstant og højt græsningstryk nødvendigt for at
fastholde områderne lysåbne og fremme udviklingen mod habitatnatur, hvor det er
muligt.
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Indledning
Mølleåsystemet er udpeget som ét af 11 indsatsområder i Danmark under Vand- og
Naturindsatsen. En del af arbejdet i indsatsområdet omhandler Natura 2000 og naturpleje
for at fastholde eller fremme udviklingen af værdifuld natur.
Projektområderne er:
¾ Klevads Mose
¾ Farum Sortemose og Præstemose
¾ Vaserne
¾ Lyngby Åmose
¾ Ravnholm.
I Vaserne er førstegangsplejen udført i vinteren og sensommeren 2010. Nærværende
rapport, der præsenterer en kortlægning af habitatnaturtyper og potentiel habitatnatur samt af levesteder for arter på udpegningsgrundlaget, Bilag IV-arter og
rødlistede arter, skal danne udgangspunkt for at følge effekterne af naturplejeindsatsen, det være sig af såvel førstegangsplejen som af den efterfølgende kontinuerte
pleje (afgræsning).

Naturplejeindsatsen er beskrevet i indsatsplanen for Vaserne /17/. En overordnet projektbeskrivelse findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside /18/.

Foto 1: Rydningsområde i den centrale del af Vaserne. Arealet er ryddet for vedplanter i
sensommeren 2010.
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Vegetation og naturtyper
Metode
Inden for undersøgelsesområdet er forekomst af habitatnatur og potentiel
habitatnatur kortlagt i vækstsæsonen 2010. Typificeringen og afgræsningen af
naturtyperne i felten tager udgangspunkt i seneste version af typebeskrivelsen /2/.
Kortlægningen er foretaget i overensstemmelse med gældende version af den
tekniske anvisning herfor /3/.
Artsindholdet er dokumenteret med bestemmelse af karplanter og mosser i et
stedfæstet punkt (dokumentationsfeltet), således at punktet kan genfindes ved senere
undersøgelser.
Supplerende til artslisten er der registreret en række struktur-parametre, der giver
billede indtryk af naturområdets tilstand i forhold til drift, grad af eutrofiering, indhold
at naturtypekarakteristiske strukturer mm.
Potentiel habitatnatur er kortlagt, hvor det vurderes, at de jordbundsmæssige og
hydrologiske forudsætninger er til stede, og hvor der med pleje over en kortere eller
længere årrække kan udvikles habitatnatur.

Resultater
Kortlægning af habitatnatur og potentiel habitatnatur fremgår af Tabel 1, Kort 1 og af
Bilag 1 (med lokalitetsnumre). Den gældende kortlægning ses i Bilag 2. Sidstnævnte
kortlægning er identisk med den kortlægning, der er tilgængelig på Danmarks
Naturdata /15/ og som indgår i Basisanalysen /8,16/ og Natura 2000-planen /1/, men
ikke i indsatsplanen udarbejdet for projektet /17/.
Habitatnatur/
potentiel habitatnatur
7140, hængesæk

Kortlægning
2010 (ha)
0,8

Kortlægning 2005- 2009
og senere (ha)
0

7220, kilder og væld

0,2

0,01

7230, rigkær

1,8

1

91E0, aske- og ellesump

24

33,5

9130, bøgeskov på muldbund

ikke kortlagt

9

potentielt 6230, surt overdrev

0,6

ikke kortlagt

potentielt 6410, tidvis våd eng

0,3

ikke kortlagt

potentiel 7140, hængesæk

0,2

ikke kortlagt

potentielt 7230, rigkær

2,4

ikke kortlagt

potentiel 91E0, aske- og ellesump

0,7

ikke kortlagt

Tabel 1. Kortlægning af habitatnatur og potentiel habitatnatur.

Hængesæk, 7140
Der er kortlagt ca. 0,8 ha med hængesæk. Denne naturtype hører sammen med
ellesumpene uden sammenligning til de mest værdifulde terrestriske naturtyper i
Vaserne.
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Den nordligste af de kortlagte hængesække (lokalitet 1) er en sphagnum-domineret
hængesæk under påvirkning af minerogent vand. Naturtypen rummer en række
karakteristiske tørvemosser (Sphagnum-arter) og bladmosser. Arterne Sphagnum
centrale (Midtstillet Tørvemos), der har under 10 kendte voksesteder i Danmark, og
bladmosset Helodium blandowii (Kær-Gyldenmos), der blot har 3 kendte voksesteder
udenfor Jylland, gør dette område helt unikt.
Omkring denne hængesæk findes meget våde skovbevoksede partier eller partier
under tilgroning med vedplanter (lokalitet 2). Disse områder er kortlagt som potentiel
hængesæk, idet de opfattes som tilgroningsstadier af hængesæk, og for at rette
opmærksomheden mod, at der kan genskabes værdifuld lysåben habitatnatur. Men
strengt taget kan de kortlægges som ellesump (91E0) eller skovbevokset tørvemose
(91D0), der begge er prioriterede naturtyper.
I tilknytning til de to sammenhængende søer, benævnt ”Brillerne” findes ligeledes
udviklet hængesæk udover søerne (lokalitet 9). Vegetationen er domineret af NæbStar, Kær-Star og Bukkeblad og rummer endvidere en række bladmosser.
På syd og vestsiden af tørvegrave centralt i området findes 2 hængesæksforekomster
(kaldet lokalitet 14), hvoraf den vestligste er domineret af Tagrør, mens den østligste,
der er blevet lysstillet ved rydning, har et forholdsvis sparsomt vegetationsdække
med bl.a. Tråd-Star, Næb-Star, Bukkeblad, Kragefod og almindelige tørvemosser som
Sphagnum fallax, S. subnitens, S. squarrosum og S. fimbriatum.
Forventet udvikling af hængesæk, 7140
Den nordligste hængesæk, der som nævnt er et af de mest værdifulde områder i
Vaserne, er kraftigt truet af tilgroning med vedplanter. Arealet er i 2010 blevet
hegnet, men afgræsning er urealistisk og vil ødelægge naturtypen. Det anbefales
derimod kraftigt, at der foretages skånsom manuel rydning på de endnu lysåbne
partier. Endvidere bør der ske en gradvis lysstilling af de skov- og kratbevoksede
arealer, således at den værdifulde hængesæksvegetation får større udbredelse. Af
hensyn til det lille publikum, der besøger dette område, bør der opsættes en stente;
alternativt sættes isolering på elhegnet, så det atter bliver muligt at komme ind på
arealet.
Hængesækspartierne ved Brillerne indgår i afgræsning og afgræsses ekstensivt i
sommerhalvåret. Vedplanter er endnu ikke et problem, men bør ryddes manuelt, hvis
det bliver aktuelt.
Af hængesækkene mod syd, lokalitet 14, er den vestligste forekomst truet af
tilgroning med især Grå-Pil. Hængesækken indgår principielt i en græsningsfold, men
afgræsses i praksis aldrig. Manuel rydning af vedplanterne anbefales, men Tagrør vil
fortsat være dominerende, idet arealet ikke kan afgræsses pga. fugtigheden.
Den østligste hængesæk er endog meget våd. Den er målsat som ”græsset eng” i
indsatsplanen /17/, men vil aldrig komme til at fremstå som sådan, idet arealet er
utilgængeligt for græsningsdyr. Ved kortlægningen var der på den tørv, som var
blevet blottet efter rydningen, massiv fremspiring af frøplanter af Rød-El og Birk. Med
mindre hængesækken plejes årligt ved nedskæring med buskrydder, vil den i løbet af
få år fremstå med massiv vedplantetilgroning og et kraftigt skygget urtelag.
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Kort 1: Kortlagte naturtyper i Vaserne 2010.

Kilder og væld, 7220
Der er kortlagt ca. 0,2 ha med væld, lokalitet 7 og 19. Disse udgøres af små
forekomster af fremsivende grundvand i skrænten mod Vasernes mose- og
engområder. Vældene er ikke artsrige eller udpræget veludviklede som habitatnatur,
men det direktivkarakteristiske mos Cratoneuron filicinum (Grøn Eremitmos)
forekommer. Endvidere indikerer forekomsten af Top-Star, at vandet er tilstrækkeligt
hårdt (kalkholdigt) til, at habitatnaturtypen 7220 er repræsenteret.
Forventet udvikling af kilder og væld, 7220
Den østligste og mindste forekomst af væld er i god tilstand, idet den er beliggende
på en tæt afgræsset fold. De vestligste forekomster er under tilgroning med Tagrør,
Top-Star eller Skov-Kogleaks; stedvis ses opvækst af Rød-El og Grå-Pil. Vældene
ligger på tidligere afgræsset fold, der nu er under tilgroning. Den karakteristiske
vegetation i vældene er truet af tilgroning, men ikke forekomsten af fremsivende
vand. For at bevare og begunstige habitatnaturtypen anbefales rydning af vedplanter
og efterfølgende afgræsning med kreaturer.
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Rigkær, 7230
Der er kortlagt knap 2 ha rigkær, hvilket er ca. en fordobling i forhold til den
eksisterende kortlægning. Rigkær findes bl.a. mod øst (lokalitet 5), er nyregistreret
hvor Vasestien knækker (lokalitet 6) og indgår i en større mosaik af rigkær og
potentielt rigkær umiddelbart øst for Rensningsanlægget (lokalitet 10). Bortset fra
forekomsten ved Vasevej, er der tidligere kortlagt rigkær i de nævnte områder.
Rigkærene i Vaserne er svagt udviklede som habitatnaturtype og rummer af
direktivkarakteristiske arter blot Næb-Star, Almindelig Star og Top-Star. Næb-Star og
Almindelig Star er i lige så høj grad karakteristiske for næringsfattige og/eller sure
moser og kær, mens Top-Star på Sjælland reelt blot indikerer, at der rigelig
vandtilgang, og at vandet indeholder en vis mængde kalk/mineraler.
Der er store arealer i Vaserne, som er tilgroet med Kær-Star og/eller Eng-Rørhvene.
Disse arealer er ikke kortlagt som potentielle rigkær, idet det vurderes, at de jordbundsmæssige og hydrologiske forudsætninger ikke er til stede for udviklingen af
habitatnaturtype rigkær, 7230. Jordbunden er for mager (ikke tilstrækkelig
kalkholdig); stedvis er den sandet eller meget tørveholdig (sur). Høj vandstand på de
arealer, der ideelt ved afgræsning kan udvikles til rigkær, skyldes i mange tilfælde
opstuvet søvand i tørvegravene.
Der er kortlagt ca. 1½ ha med potentielt rigkær, heraf er 2 arealer (lokalitet 3 og 8)
nye rydninger beliggende i tilknytning til kortlagt habitatnaturtype rigkær. Mod vest er
kortlagt et større velafgræsset eng-/kærområde (lokalitet 26) som potentielt rigkær.
En del af lokalitet 10, der rummer det største rigkærsområde, er kortlagt som en
mosaik af rigkær og potentielt rigkær.

Foto 2: lokalitet 8 er ryddet for Pil og Rød-El. Dele af området er potentielt rigkær.
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Forventet udvikling af rigkær, 7230
Rigkærene i Vaserne er ikke artrige eller rummer sjældne arter. De er alle afgræsset
med varierende græsningstryk. Lokalitet 10 er ekstensivt afgræsset og under
tilgroning med Rød-El, men rydning og intensivering af græsningstrykket vil forbedre
strukturen og på sigt også vegetationssammensætningen.
For udvikling af rigkær på rydningsområder (Foto 2) er det altafgørende, at der
opretholdes et konstant og hårdt græsningstryk for at arealerne over tid kan udvikles
til habitatnatur. Endvidere er det væsentligt her – som alle andre steder i Vaserne,
hvor der afgræsses – at der ikke tilskudsfodres.
Det er til diskussion, hvorvidt det er korrekt at kortlægge det græssede eng/kærområde (lokalitet 26, Foto 3) øst for rensningsanlægget som potentielt rigkær,
idet man kan hævde, at plejen har været optimal i så lang en årrække, at udviklingen
mod rigkær skulle have fundet sted på nuværende tidspunkt.

Foto 3: ekstensiv afgræsset "Lyse-Siv-eng" som evt. under optimale forhold kan udvikles til habitatnatur.

Aske- og ellesump, 91E0
Kortlægningen af ellesump er ikke foretaget minutiøst, idet fokus har været rettet
mod forekomst af lysåben habitatnatur og potentiel habitatnatur. Der findes flere
mindre områder og randbevoksninger omkring tørvegrave, hvor der er udviklet
ellesump, end der er vist på kortet.
Ellesumpene (Foto 4) er som naturtype værdifulde i kraft af, at de giver levested for
en lang række organismer – fugle, pattedyr, planter, insekter og svampe. Dette er
også tilfældet i Vaserne, hvor de er rige på dødt og døende ved, som er en af forud-
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sætningerne for høj biodiversitet. Aske- og ellesump er på europæisk plan en
prioriteret naturtype, der skal tages særlige hensyn til i forvaltning og planlægning.
Forventet udvikling af ellesump, 91E0
I den gældende kortlægning på Arealinformation.dk er kortlagt 33,5 ha med aske- og
ellesump, mens der i indsatsplanen /17/ forud for rydningerne blot er angivet 16,4 ha
ellesump.
Uanset rydningen af ellesump er det sandsynligt, at arealet af naturtypen vil være
konstant eller endda øges. Dels vil flere rydningsarealerne uden drift (af forskellige
årsager) atter vokse ind i naturtypen i løbet af en kort årrække (eksempelvis lokalitet
17), dels vil nye ellesumpe opstå ved tilgroning af rigkær eller rigkærslignende arealer
som pga. rig vandbevægelse i praksis ikke kan afgræsses. Strukturen og artsrigdommen i nye eller genvoksede ellesumpe er dog væsentlig anderledes end i ældre,
veletablerede ellesumpe; primært mangler dødt ved.
Ved kortlægningen af ellesump er der brugt de samme kriterier, som tilsyneladende er
brugt ved den gældende kortlægning, som er tilgængelig på Arealinformation.dk – at
fugtigbundsarealer bevokset med Rød-El (og/eller Ask) kortlægges som
habitatnaturtype 91E0. Imidlertid bør der rejses tvivl om, hvorvidt dette er korrekt.
Hovedparten af de kortlagte områder har stagnerende vand, der stammer fra den
nærliggende Furesø. Disse arealer er strengt taget ikke habitatnatur, idet vandet skal
være i bevægelse (kilder og væld), jævnfør typebeskrivelsen /2/. Vælges denne
snævre opfattelse af habitatnaturtypen er forekomsten af aske- og ellesump
begrænset til få hektar, der udgøres af tilgroede eller tilgroende rigkær, væld og
hængesække med minerogent vand.
Uanset om Aske- og ellesumpe kortlægges efter en snæver hhv. bred opfattelse af
naturtypen, har de våde og skovbevoksede arealer stor naturhistorisk værdi.

Bøgeskov på muld, 9130
Der findes 9 ha skov kortlagt som bøgeskov på muld, 9130. Naturtypen er ikke
kortlagt i 2010 og påvirkes ikke af de gennemførte rydninger. Bøgeskov på muld er en
meget almindelig skovtype i Østdanmark og omfatter størstedelen af bøgeskovene;
også plantede.

Potentielt kalkoverdrev, 6210
Indsatsplanen nævner, at der findes små ukortlagte forekomster af kalkoverdrev,
6210 som ved forbedret pleje vil få øget udbredelse. Der er ikke kortlagt eksisterende
eller potentiel forekomst af kalkoverdrev, og de jordbundsmæssige forudsætninger for
udvikling af habitatnaturtypen vurderes langt fra at være til stede i området.

Potentielt surt overdrev, 6230
Der findes i undersøgelsesområdet flere § 3-overdrev, men der er kun i begrænset
omfang arealer, som har potentiale for udvikling af habitatnatur. Lokalitet 13 udgøres
af en tør overdrevsknold med spredtstående Hvidtjørn. Vegetationen domineres af
Almindelig Hvene med forekomst af Vellugtende Gulaks, Liden Klokke, Mark-Frytle og
Gul Snerre. Overdrevet afgræsses ekstensivt.
Potentielt surt overdrev indgår desuden i en mosaik med potentiel tidvis våd eng,
6410 på lokalitet 12, der udgøres af en tætgræsset knold, som kreaturerne ynder at
opholde sig på.
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Foto 4: Lysåben ellesump - levested for rigt liv af planter, fugle, svampe og insekter.

Forventet udvikling til surt overdrev, 6230
En væsentlig forudsætning for at ovennævnte to forekomster over tid kan udvikles til
habitatnatur er, at arealerne fortsat afgræsses, og at græsningstrykket gerne
intensiveres. Endvidere er der en væsentlig forudsætning, at der ikke tilskudsfodres,
således at overdrevsarealerne reelt udpines ved afgræsningen.

Potentiel tidvis våd eng, 6410
Naturtypen udvikles typisk på kalkrig eller sur bund med fluktuerende vandstand;
almindeligvis mere eller mindre vinteroversvømmet. Store dele af lokalitet 26 opfylder
dette kriterium, men rummer ikke de direktivkarakteristiske arter for typen.
Lokalitet 12 rummer som nævnt en mosaik af potentielt surt overdrev og potentiel
tidvis våd eng. Sidstnævnte findes overvejende på overgangen mellem overdrevet og
omgivende moser. Vegetationen rummer bl.a. Mose-Bunke, Lyse-Siv, Almindelig
Hvene, Bidende Ranunkel, Mark-Frytle, Mangeblomstret Frytle og Fløjlsgræs.
Mangeblomstret Frytle er en karakteristisk art for habitatnaturtypen 6410, tidvis våd
eng.
Forventet udvikling til tidvis våd eng, 6410
En væsentlig forudsætning for udvikling til tidvis våd eng er identisk med
forudsætningerne for udviklingen til surt overdrev. Ydermere kan det tilføjes, at
hydrologien ikke må manipuleres, dvs. periodevis oversvømmelse skal finde sted.
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Øvrige besigtigede naturarealer.
Der er foretaget besigtigelse og optaget floralister for en række af de arealer, der er
ryddet og som ikke er beskrevet i det foregående. Arealernes placering og
vegetationsdata fremgår af Bilag 1 og Bilag 5.
Lokalitet 22 () og den østlige del af lokalitet 15 er skråninger, hvor der af biologiske
og/eller rekreative hensyn er foretaget rydninger. Vegetationsdækket er endnu ikke
sluttet efter rydningen af skyggende træer og buske, ligesom de forekommende arter
vidner om, at arealerne har været skovbevoksede. Endvidere findes en rækek arter
fra forstyrret bund med næringsfrigivelse.
Sydvest for lokalitet 22 ligger et overvejende hegnet moseområde (lokalitet 21), hvor
der er foretaget spredte rydninger. Her findes stedvist udviklet artsrig kærvegetation,
om end tilgroningsarter forsat er dominerende.
Rundt om tørvegravspartierne F, G og H er der foretaget omfattende rydninger af
skov og krat hele ud til vandkanten. Områderne har varierende fugtighed; fra meget
våde (vanddækkede) til faste og tørre. Der er ryddet hel ud til kanten af
tørvegravene, hvilket vurderes at være af stor værdi for tørvegravene som levested
for vandhulsarterne. Afgræsning er for hovedparten af arealerne urealistisk pga.
fugtigheden, men er stedvist ønskeligt, idet der er store bestande af KæmpeBjørneklo.

Foto 5: lokalitet 22 er en nordvendt ryddet skråning. Spredte tuer af Mose-Bunke ses i det i øvrigt tynde
vegetationsdække.
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Arter
Levestederne for en række arter er kortlagt med henblik på at få et billede af arternes
aktuelle udbredelse/levesteder og forekomst af potentielle levesteder.
De omhandlende arter er vist i Tabel 2. Det er ud fra kendskab til arternes
levestedskrav og tilgængelig viden vurderet, at mulige Bilag IV-arter begrænser sig til
de, der er nævnt i tabellen, hvoraf flere ligeledes er på udpegningsgrundlaget for
Habitatområdet.

Arter på
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter

Rødlistede arter

Lys Skivevandkalv

Lys Skivevandkalv

Plettet Rørvagtel

Stor Kærguldsmed

Stor Kærguldsmed

Lille Flagspætte

Skæv Vindelsnegl

Grøn Mosaikguldsmed

Lys Skivevandkalv

Sumpvindelsnegl

Stor Vandsalamander

Sekstenplettet Mariehøne

Stor Vandsalamander

Spidssnudet Frø

Sumpgræshoppe

Plettet Rørvagtel

Markfirben

Grøn Mosaikguldsmed

Rørhøg

Flagermus

Stor Kærguldsmed
Nemoura dubitans
Gyrinus suffriani
Dolomedes plantarius
Sumpvindelsnegl
Vinbjergsnegl

Tabel 2. Forekommende sårbare eller beskyttelseskrævende arter i undersøgelsesområdet i
Vaserne. Alle arter på udpegningsgrundlaget for Habitatområdet er medtaget i tabellen.

Metode
Der er anvendt forskellige metoder ved registrering af arterne eller af deres
levesteder.

Padder og krybdyr
Padderne er registret i forbindelse med det øvrige feltarbejde, således at forekomst af
kvækkende dyr, æg og yngel samt voksne dyr er noteret. Der er i maj lyst efter Stor
Vandsalamander i udvalgte vandhuller. I de samme vandhuller er der ketchet efter
larver i juli som beskrevet i den tekniske anvisning for NOVANA-overvågning af
padder /5/.
Markfirben er ikke særskilt eftersøgt.

Insekter
For kortlægning af levesteder for Lys Skivevandkalv og Stor Kærguldsmed er der
foretaget undersøgelse af hovedparten af søerne i undersøgelsesområdet.
Undersøgelserne er foretaget efter den tekniske anvisning, der anvendes ved
DEVANO-levestedskortlægning for vandhulsarter. Der indsamles botaniske data og
strukturdata fra vandhullet, således at der kan udregnes et indeks for vandhullet
egnethed som levested for arterne.
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I denne afrapportering gives en vurdering af vandhullets egnethed ud fra arternes
levestedskrav sammenholdt med de indsamlede data for de enkelte vandhuller.
Supplerende til levestedskortlægningen er der medio juli foretaget registrering efter
voksne individer af Stor Kærguldsmed og Grøn Mosaikguldsmed. Oplysninger om
forekomst af Lys Skivevandkalv og Stor Kærguldsmed er stillet til rådighed af Mogens
Holmen, Roskilde Miljøcenter /13/.

Vindelsnegle
Sumpvindelsnegl og Skæv vindelsnegl er eftersøgt ved ”bankemetode”; jævnfør den
tekniske anvisning for overvågning af vindelsnegle /6/. Arterne er eftersøgt på egnede
biotoper i forbindelse med kortlægningen af naturtyper.

Fugle
Plette Rørvagtel er eftersøgt ved natlige besøg d. 14 og 30. maj 2010. Rørhøg er
registreret i forbindelse med det øvrige feltarbejde. For begge arter er potentielle
levesteder vurderet i forhold til arternes levestedskrav.

Flagermus
Der er ikke foretaget lytninger med Bat-detector efter flagermus. Der er ved natlige
besøg registreret forekomst af arter af flagermus. Ved naturtypekortlægningen er
fouragerings- og mulige yngleområder vurderet.

Rødlistede arter
Der er foretaget en screening i tilgængelig litteratur og databaser for fund af
rødlistede arter i Vaserne/undersøgelsesområdet. Arterne er ikke særskilt eftersøgt,
men deres mulige forekomstområde er vurderet. Rødlistede mosser er bestandsvurderet ved naturtyperegistreringen.

Resultater
Arter på udpegningsgrundlaget (Bilag I og II-arter)
Lys Skivevandkalv
Arten er registreret i fire tørvegrave (Tabel 3 og Bilag 3). Skivevandkalven er det af
insekterne på udpegningsgrundlaget, der stiller de strengeste krav til levestedet. Den
fordrer lysåbne (soleksponerede) vandhuller eller partier af større søer med rent og
næringsfattigt vand. Vandkalven opholder sig gerne i den solbeskinnede bredvegetation, hvorfor beskyggede tørvegrave med stejle brinker ikke er velegnede. Fødegrundlaget, der er små daphnier, skal ligeledes være til stede. Småfisk (skidtfisk) og
fiskeyngel påvirker arten negativt /10, 11/.
Søerne i Vaserne hører ifølge /11/ kvalitetsmæssig til den ”dårligste ende” af
levestedsspektret. Vandet i flere af tørvegravene er ved besigtigelse konstateret
misfarvet af udvaskede mineraler, har virket lokalt eller periodevis eutrofierede eller
har været ildelugtende.
Af de kortlagte tørvegrave er seks vurderet til at udgøre potentielle levesteder for
arten. I denne vurdering indgår en bedømmelse af vandhullets næringsstilstand og
vegetation /9, 10/. Fire af de potentielle levesteder (lokalitet E-H) er beliggende vest
for stien, der deler projektområdet. Omkring flere af dem er der foretaget omfattende
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rydninger, som vurderes at have forbedret tørvegravene i en sådan grad, at de eller
partier i dem vurderes at være potentielle levesteder.
Lokalitet A og R er beliggende i artens eksisterende forekomstområde, og specielt
områder A, hvor der er foretaget rydninger i vinteren 2010, virker som et oplagt
levested for arten.
Levested nr.

A

Lys
skivevandkalv

Stor
Kærguldsmed

potentielt
levested

potentielt
levested

potentielt
levested
potentielt
levested
potentielt
levested
potentielt
levested

potentielt
levested
potentielt
levested
potentielt
levested
potentielt
levested
2010
2004-2010

Stor
Vandsalamander

Grøn
mosaikguldsmed

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

potentielt levested
potentielt levested

L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Furesøen

2006-2010
2006-2010
2007-2009

potentielt
levested
1998-2010

1999-2010
1999-2008,
2004-2010,
2007-2010
2007

potentielt levested
potentielt levested

2004-2010
2004
2005 ?

Tabel 3. Kortlagte levesteder for Lys Skivevandkalv, Stor Kærguldsmed, Stor Vandsalamander
og Grøn Mosaikguldsmed. Forekomst og potentielle levesteder er angivet. Tomme felter
betyder at et vandhul ikke er vurderet at være levested. Primærkilde til forekomst data er
Mogens Holmen /13/.

Stor Kærguldsmed
Denne guldsmed findes aktuelt i 7 tørvegrave (Tabel 3 og Bilag 3). Arten kræver stillestående permanent vanddækkede søer og vandhuller med solrige steder med rigelig
submers vegetation /12/. Guldsmedens larver lever i undervandsvegetationen, og
arten stiller tilsyneladende ikke krav til hvilke plantearter, der er tale om. Det kan
udgøres af mosser (tørvemosser, Waarnstorfia-arter og sandsynligvis også andre),
kransnålalger (Chara), Blærerod, Krans-Tusindblad, Tornløs hornblad eller endog
Vandpest. Bredvegetationen kan have betydning, men Stor Kærguldsmed er fundet
ynglende i såvel sure som basiske og både brunvandede og klare
vandhuller/tørvegrave med meget varierende bredvegetation. Ynglesuccesen påvirkes
som for Lys Skivevandkalv negativt af forekomsten af småfisk, men det udelukker
ikke forekomsten.
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I Vaserne er der stor variation i levestederne mht. vandets klarhed og skønnet
eutrofieringsgrad, sammensætningen af undervandsvegetationen og graden af
beskygning fra træer på bredderne.
Der er kortlagt fem tørvegrave eller partier af tørvegrave som potentielle levesteder.
Det drejer sig primært om tørvegrave, hvor der er konstateret forekomst af undervandsvegetation, og hvor skyggende vedplantebevoksninger er blevet ryddet i vinteren eller sensommeren 2010 (Foto 1). Rydning vurderes dels at gavne undervandsvegetation ved større lysindfald, dels at give en rigere bredvegetation.
Vindelsnegle
Ved eftersøgning af de 2 arter af vindelsnegle er kun Sumpvindelsnegl registreret.
Arten er udbredt i området i såvel Top-Star-kær som Kær-Star-bevoksninger. Sumpvindelsnegls typiske levested er netop udbredte fugtige bevoksninger af kraftige
starer (Kær-Star, Tykakset Star, Stiv Star og Top-Star) eller høje fugtigbundsgræsser.
Arten er ikke ualmindelig i Østdanmark og vurderes at være udbredt i Vaserne (Bilag
4).
Skæv-Vindelsnegl er ikke fundet i Vaserne og formodes ikke at have nogen population
i området. Vaserne er velundersøgt for vindelsnegle, og arten er ikke tidligere
registreret /15/. Levestedet for denne vindelsnegl er kalkpåvirkede rigkær med lav til
middelhøj vegetation /14/.
Rydningerne vurderes ikke at påvirke bestandene af Sumpvindelsnegl negativt. Med
det nuværende græsningstryk er afgræsningen af kærpartier med star-bevoksninger
ligeledes ikke negativt for arten.

Foto 6: Vandhul O er potentielt levested for Stor Vandsalamander og aktuelt levested for Lys
Skivevandkalv og Stor Kærguldsmed
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Stor Vandsalamander
Stor Vandsalamander er ikke registreret i området, hvilket ikke er overraskende, da
tørvegravene kun i begrænset grad er vurderet til at være potentielle levesteder. Den
væsentligste årsag hertil er, at stort set alle i varierende grad rummer fisk (småfisk
og rovfisk). Andre er overskyggede. Flere af de lysåbne tørvegrave vurderes at have
surt vand, hvilket ikke er et typisk levested for Stor Vandsalamander. Arten er
derimod ikke udpræget sårbar overfor eutrofiering, så dette er ikke en afgørende
faktor i Vaserne.
Fire tørvegrave (Tabel 3 og Bilag 4) er vurderet som ikke sandsynlige, men dog
potentielle levesteder for Stor Vandsalamander. I vurderingen indgår dels om gravene
er helt eller delvist lysåbne, dels om de vurderes at være fri for fisk.
Plettet Rørvagtel
Arten er ikke registreret i 2010; ej heller ved NOVANA-overvågning i 2005 og 2008
/15/. Den seneste registrering af Plettet Rørvagtel er angiveligt fra maj 2007 /7/, hvor
der som i årene forud er registreret en syngende han.
Der er fortsat arealer, som kan betegnes som potentielle levesteder for Plettet
Rørvagtel, og forudsat, at der er muligt at holde ryddede områder uden genvækst og
frøspiring af vedplanter, vurderes rydningerne at være positive for arten.
Rørhøg
Der er i april 2010 registret en territoriehævdende han over Vaserne. Rørhøg er
registreret indtil midten af maj, men derefter ophører observationerne /7/, og
Rørhøgen formodes ikke at være ynglende i Vaserne p.t.
Der er talrige rørbevoksninger af forskellig størrelse og sammen med et større
sammenhængende naturområde udgør det udmærkede levesteder for arten.
Rydningerne forventes ikke at påvirke arten negativt, idet arealet af rørskov i en
årrække forventes at vokse.

Bilag IV-arter
Lys Skivevandkalv, Stor Kærguldsmed og Stor Vandsalamander er beskrevet i
foregående afsnit om Bilag II-arter.
Grøn Mosaikguldsmed
Arten er angivet fra Vaserne i 2005 /15/. Det vides ikke, om denne observation
stammer fra tørvegravene i det, der traditionelt opfattes som Vaserne. Krebesklo, som
arten er knyttet til, er ikke registreret i tørvegravene i Vaserne.
Det er mere sandsynligt, at observationen er gjort ved Furesøens nordbred. Her findes
en bevoksning af Krebseklo, som kan være levestedet for Grøn Mosaikguldsmed.
Arten er nyligt registret ved Furesøen i en vig ved Bistrup /15/.
Spidssnudet Frø
Denne padde er registreret talrige steder i undersøgelsesområdet (Bilag 4); som
kvækkende, i form af ægklumper og ikke mindst som forvandlede og voksne dyr set i
forbindelse med øvrigt feltarbejde.
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Arten er talrig og udbredt i området. Oversvømmede partier i kanten af tørvegrave og
ellesumpe udgør som fladvand velegnede yngleområder for arten. Omgivende lysåbne
naturområder, der er afgræsset med varierende græsningstryk er gode fourageringsområder for Spidssnudet Frø.
Det vurderes, at rydningerne - i det omfang de kan holdes lysåbne – i høj grad er
med til at begunstige Spidssnudet Frø.
Markfirben
Arten er ikke set i 2010 eller tidligere registreret i Vaserne. Der findes mod nord mod
bebyggelserne overdrevslignende skråninger med sluttet vegetationsdække og
overvejende tætgræssede. Dette er et muligt, men næppe sandsynligt levested for
arten.
Flagermus.
I forbindelse med feltarbejde om natten er der visuelt registreret forskellige arter af
flagermus.
Vaserne rummer talrige områder, der er velegnede som yngle-, raste eller
fourageringsområder for de arter af flagermus, der er nævnt i indsatsplanen /17/.
Specielt forekomsten af ellesumpe, pilekrat, skovbryn og vådområder er gunstigt for
en række arter af flagermus.
Selvom der er ryddet krat såvel som ældre bevoksninger med vedplanter, vurderes de
foretagne rydninger for området som helhed ikke at være af negativ betydning for de
forekommende flagermusarter.

Rødlistede arter
I undersøgelsesområdet findes eller er inden for de seneste år fundet en række
rødlistede arter, som er listet i Tabel 4.
Plettet Rørvagtel, Lys Skivevandkalv, Grøn Mosaikguldsmed, Stor Kærguldsmed og
Sumpvindelsnegl er beskrevet andet steds.
Lille Flagspætte er registreret talrige gange i Vaserne i 2010 /7,10/. Senest i 2008 er
arten vurderet til at have 2-3 ynglepar. Arten har sin hovedforekomst netop i
Mølleådalens ellesumpe fra Farum til Øresund /7/.
Af insekterne er slørvingen Nemoura dubitans registreret senest i 2009 i Vaserne
/10/. Arten er sparsomt registret på landsplan, men har videre udbredelse i Jylland.
Levestedet er vældmoser.
Hvirvleren Gyrinus suffrani er fundet så sent som i 2008. Arten er angivet fra under
10 levesteder siden 2000, som alle er beliggende i Nordsjælland eller på Bornholm
/10/.
Sekstenplettet Mariehøne er ikke ualmindelig i landet, og der foreligger talrige
indrapporteringer fra meget forskelligartede biotoper /10/. Den vil næppe blive
medtaget på rødlisten efter en kommende revision. Mariehønen er senest registreret i
Vaserne i 2009.
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Sumpgræshoppe er registret fra knap 50 lokaliteter på overvejende næringsfattig
bund /10/. Den er registreret i 2010 i Vaserne og vurderes ikke at være ualmindelig
på lokaliteten.
Rovedderkoppen Dolomedes plantarius er siden 2004 blot registret på fem lokaliteter,
som alle er beliggende i Nordsjælland. Arten er i Vaserne senest set i 2009 og
formodes fortsat at findes der.
Vinbjergsnegl er ikke rødlistevurderet siden 1997. Den forventes ikke at være rødlistet
ved en nyere rødlistevurdering. I Vaserne er den registreret sparsomt langs stierne.
Arten er almindeligt forekommende i Hovedstadsregionen.
Mosserne er ikke rødlistevurderet, men Sphagnum centrale (Midtstillet Tørvemos) og
Helodium blandowii (Kær-Gyldenmos) vil komme på en kommende rødliste for
mosser.
Begge arter vokser i meget små forekomster i en minerogen hængesæk i den nordlige
del af Vaserne og er truede af tilgroning med vedplanter. Helodium blandowii må
betegnes som akut truet. Begge mosser er truet regionalt og nationalt.
Art
Fugle
Plettet Rørvagtel
Lille Flagspætte

Latinsk navn

Status

Årstal

Kilde

Porzana porzana
Dendrocopos minor

NT
NT

2007
2010

DOF-basen /7/
DOF-basen /7/

Nemoura dubitans
Graphoderus bilineatus
Gyrinus suffriani
Halyzia sedecimguttata
Mecostethus drossus
Aeshna viridis
Leucorrhinia pectoralis

R (1997)
E (1997)
V (1997)
R (1997)
NT
NT
VU

2009
2008
2008
2009
2010
2005
2010

Naturbasen /10/
Mogens Holmen /13/
Naturbasen /10/
Naturbasen /10/
Naturbasen /10/
Naturbasen /10/
Mogens Holmen /13/ og AGLAJA

Dolomedes plantarius

VU

2009

Naturbasen /10/

Snegle
Sumpvindelsnegl
Vinbjergsnegl

Vertigo moulinsiana
Helix pomatia

V (1997) 2010
R (1997) 2010

AGLAJA
AGLAJA

Mosser
Midtstillet Tørvemose
Kær-Gyldenmos

Sphagnum centrale
Helodium blandowii

2010
2010

AGLAJA
AGLAJA

Insekter
Lys Skivevandkalv
Sekstenplettet Mariehøne
Sumpgræshoppe
Grøn Mosaikguldsmed
Stor Kærguldsmed
Edderkopper
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Bilag 5. Floradokumentation fra kortlagte naturområder.
Lokalitet 1

Våd hængesæk med stærk minerogen påvirkning (rigkærshængesæk). Rigt karplantedække overvejende domineret af Næb-Star; mod vest dog under indvækst af KærStar. Vedplantetilgroningen fremskreden af Birk, Rød-El og Grå-Pil. Meget værdifuldt i
kraft af sin Sphagnum-rigdom.
Plejebemærkninger
Arealet er hegnet, men er aldeles uegnet til afgrænsning. Manuel skånsom rydning
foreslås. Der skal tages stort hensyn til mosserne.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Birk, DunBirk, VorteBukkeblad
Dueurt, KærDunhammer, Bredbladet
El, RødFredløs, Almindelig
Fredløs, DuskKragefod
Mangeløv, Butfinnet
Mangeløv, KærPadderok, DyndPil, GråRørhvene, EngStar, Kær-

Star, NæbMosser
Sphagnum riparium
Aulacomnium palustre
Brachythecium rutabulum
Calliergon cordifolium
Calliergonella cuspidata
Sphagnum angustifolium
Sphagnum centrale
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum russowii
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subnitens
Straminergon stramineum

Supplerende til 5m-cirkel
Kæruld, Smalbladet
Star, Almindelig
Plagiomnium ellicticum
Plagiothecium denticulatum
Polytrichum strictum
Sphagnum brevifolium
Sphagnum flexuosum
Sphagnum palustre
Sphagnum teres

Lokalitet 2

Der er tale om tilgroet meget våd hængesæk under tilgroning. Dominerende
vedplanter er Rød-El, Grå-Pil,
Dun-Birk og Vorte-Birk. Vedplantetilgroningen er
generelt tæt, og bundvegetationen er næsten skygget væk. Rig forekomst dog
stedvist af Sphagnum, og det sjældne bladmos Helodium blandowii findes kun her.
Plejebemærkninger
Nænsom lysstilling kan konvertere de skovbevoksede partier til hængesæk. Stort
hensyn til mosserne bør tages.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Birk, DunBukkeblad
Eg, StilkEl, RødFredløs, Almindelig
Mangeløv, KærMangeløv, Smalbladet
Padderok, DyndPil, GråRørhvene, EngStar, KærStar, Næb-

Mosser
Brachythecium rutabulum
Calliergon cordifolium
Calliergonella cuspidata
Climacium dendroides
Helodium blandowii
Mnium hornum
Oxyrrhynchium praelongum
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum russowii
Sphagnum squarrosum
Straminergon stramineum
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Supplerende til 5m-cirkel
Star, TopTørst
Mosser
Amblystegium serpens
Bryum pseudotriquetrum
Dicranum scoparium
Hypnum cupressiforme
Locopholea bidentata
Orthtrichum affine
Plagiomnium ellicticum
Plagiomnium undulatum
Polytrichum commune
Rhizomnium punctatum
Sphagnum teres

Lokalitet 3

Rydningsområde fortsat med ruderatpræg. Arealet er middelfugtigt, på tørvebund og
domineret af Lodden Dueurt, stedvist af Kær-Star. Afgræsset. Halvdelen nærmest
stien kan over tid udvikles til 7230.
Plejebemærkninger
Evt. hæve vandstand.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Balsamin, Småblomstret
Burre, SkovDueurt, KirtelDueurt, Lodden
Dunhammer, Bredbladet
Forglemmigej, SumpNælde, stor
Pil, BåndPil, GråRanunkel, Lav
Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Enårig
Snerre, BurreStar, KærTidsel, Ager-

Mosser
Atrichum undulatum
Brachythecium rutabulum
Mnium hornum
Oxyrrhynchium praelongum
Plagiomnium ellicticum
Pohlia nautans

Supplerende til 5m-cirkel
Tidsel, Kål-

Lokalitet 4: udgår
Lokalitet 5

Ret atypisk rigkær med stærkt dyndengspræg (Høj Sødgræs og Dynd Padderok). De
bedste egentlige rigkær udviklet i randen og på lidt tørrere bund. Der er ikke påvirkning af kalk eller mineralrigt grundvand. Mod nord ses dog Vinget Perikon, SkovKogleaks og Tykbladet Ærenpris.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Bjørneklo, KæmpeBunke, MoseDueurt, Dunet
Dueurt, KærDueurt, Lodden
Dueurt, RisEl, RødEpilobium adenocaulon
Fladbælg, Gul
Forglemmigej, EngHjortetrøst
Hvene, KrybKorsknap
Kællingetand, SumpNælde, stor
Padderok, AgerPadderok, DyndPadderok, Kær-

Perikon, Vinget
Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Eng-, coll.
Rørhvene, EngSiv, Glanskapslet
Siv, LyseSkræppe, Kruset
Snerre, KærStar, Almindelig
Star, Håret
Star, KærStar, NæbSværtevæld
Sødgræs, Høj
Tidsel, KærTidsel, KålÆrenpris, Tykbladet

Mosser

Supplerende
til 5m-cirkel
Brachythecium rutabulum
Kogleaks, SkovBryum pseudotriquetrum
Star, HareCalliergon cordifolium
Star, TopCalliergonella cuspidata
Mosser
Mnium hornum
Amblystegium serpens
Oxyrrhynchium praelongum Atrichum undulatum
Physcomitrium pyriforme
Ceratodon purpureus
Plagiomnium ellicticum
Dicranella schreberiana
Hygroamblystegium
Leptobryum pyriforme
Oxyrrhynchium swartzii
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum
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Lokalitet 6

Lille Næb-Star-domineret rigkær med svag trykvandspåvirkning udviklet ved fod af
skrænt. Hegnet, men p.t. uafgræsset.
Plejebemærkninger
Dyrene bør have adgang til arealet.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Dueurt, Dunet
Dueurt, KærDueurt, RosenEl, RødEpilobium adenocaulon
Forglemmigej, EngHjortetrøst
Hvene, KrybHønsetarm, Almindelig
Karse, Eng-, coll.
Kattehale
Kogleaks, Skov
Padderok, DyndPadderok, Kær-

Ranunkel, Lav
Rapgræs, Almindelig
Rørhvene, EngSiv, Glanskapslet
Siv, LyseSnerre, KærStar, NæbSvingel, Rød
Tidsel, KærÆrenpris, Tykbladet
Mosser
Brachythecium rutabulum
Calliergonella cuspidata

Lokalitet 7

Lille vældforekomst udviklet på afgræsset skrænt. Træder tydeligt
vinterhalvåret, hvor der ses sivende vand. Udtørret om sommeren.

frem

i

Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Fladbælg, Gul
Hvene, KrybHvene, Stortoppet
Hvidtjørn, Almindelig
Padderok, KærPotentil, GåsePotentil, Krybende
Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Eng-, coll.
Siv, Fladstrået

Siv, Glanskapslet
Siv, LyseSkræppe, Kruset
Star, Håret
Star, Spidskapslet
Svingel, EngSvingel, Rød
Tidsel, AgerVikke, Muse-

Mosser
Cratoneuron filicinum
Calliergonella cuspidata
Plagiomnium ellipticum
Brachythecium rutabulum

Lokalitet 8

Rydningsfelt domineret af velvoksne Kær-Star. Stedvis nedgræssede partier med
Almindelig Rapgræs og Kryb-Hvene. Genvækst og fremspiring af vedplanter ses. Kan
evt. over lang tid udvikles til rigkær, såfremt hårdt græsningstryk opretholdes.
Plejebemærkninger
Opretholdelse af hård afgrænsning i en lang årrække.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Birk
Bunke, MoseDueurt, Dunet
El, RødHindbær
Hvene, KrybHvene, Stortoppet

Korsknap
Mjødurt, Almindelig
Nellikerod, FeberPil, GråRanunkel, Lav
Rapgræs, Almindelig
Rørhvene, Eng-

30

Star, Håret
Star, KærTidsel, HorseÆrenpris, Tykbladet

Lokalitet 9

Minerogen hængesæk udviklet mellem fastere Kær-Star-bevoksninger og tørvegrave.
Kun egentlige gyngende arealer er medtaget. To adskilte forekomster dækket af
cirklen. Tåler afgræsning.
Plejebemærkninger
Sikre vandstand og afgræsning.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Bukkeblad
Dueurt, KirtelDueurt, KærEl, RødFredløs, DuskHjortetrøst
Kattehale
Pil, GråRanunkel, Langbladet
Snerre, KærStar, Kær-

Star, NæbSvovlrod, KærSværtevæld
Tagrør
Tidsel, KærMosser
Brachythecium rutabulum
Calliergon cordifolium
Calliergonella cuspidata
Drepanocladus aduncus
Plagiomnium ellipticum

Supplerende til 5m-cirkel
Star, TopSkræppe, VandPerikon, Vinget
Ask

Lokalitet 10 (+11)

Heterogen rigkærsforekomst i mosaik med potentielt rigkær og tilgroet rigkær.
Habitatnaturen udgøres af periodevis meget våde Top-Star/Næb-Star bevoksninger,
der stedvist er udviklet til artsrige højstaudesamfund med bredbladede urter.
Tilgroede rigkær udgøres af Top-Star-kær tilgroet med Rød-El, potentielle rigkær
udgøres primært af tørrere banker, der ved intesivering af afgræsning kan udvikles til
småstar-samfund. Dokumenteret med 2 cirkler (10+11).
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Andemad, Liden
Angelik
Bunke, MoseDunhammer, Bredbladet
Fladbælg, Gul
Fløjlsgræs
Fredløs, Almindelig
Hvene, KrybKattehale
Korsknap
Mynte, VandMærke, Bredbladet
Padderok, DyndPil, GråRanunkel, Langbladet
Rapgræs, Almindelig

Rapgræs, Eng-, coll.
Rørhvene, BjergSiv, LyseSkræppe, NøgleSkræppe, VandSnerle, GærdeSnerre, KærSnerre, Sump
Star, Håret
Star, KærStar, NæbStar, TopStar, Toradet
Svingel, Rød
Tagrør
Tidsel, Kær-

Supplerende til 5m-cirkel
Fladstjerne, Græsbladet
Dueurt, RisForglemmigej, EngStar, Hare-

Lokalitet 11 (+10)

Heterogen rigkærsforekomst i mosaik med potentielt rigkær og tilgroet rigkær.
Habitatnaturen udgøres af periodevis meget våde Top-Star/Næb-Star bevoksninger,
der stedvist er udviklet til artsrige højstaudesamfund med bredbladede urter.
Tilgroede rigkær udgøres af Top-Star-kær tilgroet med Rød-El, potentielle rigkær
udgøres primært af tørrere banker, der ved intensivering af afgræsning kan udvikles
til småstar-samfund. Dokumenteret med 2 cirkler (10+11).
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Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Dueurt, Dunet
Dueurt, KirtelDueurt, KærEl, RødEl, RødForglemmigej, EngFredløs, Almindelig
Gyldenris, Sildig
Hjortetrøst
Hvene, KrybHvidtjørn, Almindelig
Kogleaks, Skov
Mynte, VandNælde, stor
Padderok, DyndRapgræs, Almindelig

Rørhvene, EngSiv, LyseStar, Håret
Star, KærStar, NæbStar, TopSvingel, Rød
Tagrør
Tidsel, KærTidsel, KålMosser
Brachythecium rutabulum
Calliergonella cuspidata
Plagiomnium ellipticum
Plagiomnium undulatum

Supplerende til 5m-cirkel
Fladstjerne, Græsbladet
Dueurt, RisForglemmigej, EngStar, Hare-

Lokalitet 12
Middelfugtig til tør knold med spredtstående Hvidtjørn. Vegetationen er Hvenedomineret. I randen mod fugtigere arealer findes især mod NØ udviklet 6410-lignende
arealer med meget Mangeblomstret Frytle. Virker eutrofieret – givetvis pga. kreaturophold. Arealet kan over lang tid udvikles til 6410/6230.
Plejebemærkninger
Opretholde hård afgræsning uden tilskudsfodring.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Bunke, MoseEg, StilkFløjlsgræs
Frytle, Mangeblomstret
Frytle, MarkHejre, Blød
Hundegræs, Almindelig
Hvene, Almindelig
Hvidtjørn, Engriflet
Høgeskæg, Grøn
Mælkebøtte, art af
Rajgræs, Almindelig

Ranunkel, Bidende
Rajgræs, Almindelig
Ranunkel, Bidende
Rapgræs, Eng-, coll.
Siv, LyseSkræppe, Kruset
Svingel, Rød
Tidsel, KærTusindfryd
Vikke, MuseÆrenpris, Glat

Mosser
Rhytidiadelphus squarrosus
Polytrichastrum formosum

Lokalitet 13

Tør overdrevsknold der på sigt kan udvikles til 6230 (eller 6410), hvis hård
afgræsning (=udpining) indsættes. Spredt tjørn på arealet.
Plejebemærkninger
Opretholde hård afgræsning.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Bunke, MoseEg, StilkFladstjerne, Græsbladet
Fløjlsgræs
Frytle, MarkGulaks, Vellugtende

Hindbær
Hundegræs, Almindelig
Hvene, Almindelig
Hvidtjørn, Engriflet
Hønsetarm, Almindelig
Klokke, Liden

Kløver, HvidNellikerod, FeberPadderok, KærPerikon, Kantet
Rapgræs, Eng-, coll.
Snerre, Gul-
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Star, Håret
Svingel, Rød
Syre, Almindelig
Tidsel, AgerMosser
Rhytidiadelphus squarrosus

Lokalitet 14

Forekomsten består af 2 delforekomster: Mod øst plejet (ryddet) meget våd
hængesæk indenfor fastere søbred. Mod vest uplejet tagrørsdomineret hængesæk
med Grå-Pil og Sphagnum. På den ryddede hængesæk opstår om 1-2 år et massivt
vedplanteproblem fra frøspirede planter.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Bukkeblad
Dueurt, KærEl, RødFredløs, Almindelig
Fredløs, DuskIris, Gul
Kattehale
Kragefod
Kæruld, Smalbladet
Mangeløv, Smalbladet
Mjødurt, Almindelig
Pileurt, Vand-

Snerre, KærStar, Almindelig
Star, NæbStar, Stiv
Star, Toradet
Star, TrådSvovlrod, KærTagrør
Mosser
Calliergonella cuspidata
Drepanocladus aduncus

Supplerende til 5m-cirkel
Frøbid
Mærke, Bredbladet
Padderok, KærPindsvineknop, Grenet coll.
Tidsel, KærMosser
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum palustre
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subnitens

Lokalitet 15

Ryddet sandet skrænt i skov – tidligere delvist kratbevokset. Et parti med engkarakter
slås med le. Arealet rummer ikke potentielt habitatnatur.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Ask
Balsamin, Småblomstret
Birk, VorteBunke, MoseEg, StilkEl, RødFladstjerne, Græsbladet
Hanekro, SkovHestegræs, krybende
Hindbær
Hvene, KrybHvidtjørn, Éngriflet
Mangeløv, Almindelig

Mangeløv, Smalbladet
Miliegræs
Perikon, DværgPerikon, Kantet
Rose, Glat HundeRødknæ
Røn, Almindelig
Skovarve
Skovhejre, Sildig
Star, SkovAtrichum undulatum

Supplerende til 5m-cirkel
Brunrod, Knoldet
Gyldenris, Sildig
Rørhvene, Bjerg-

Lokalitet 16
Ellesump.

Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Benved
Birk, VorteBrunrod, Knoldet
Bunke, MoseEl, RødElm, SkovFjerbregne
Hindbær
Hundekvik, Almindelig
Hvidtjørn, Éngriflet
Kirsebær, Fugle-

Korsknap
Mangeløv, Bredbladet
Mangeløv, Smalbladet
Nellikerod, FeberStar, KærSteffensurt, Dunet
Tagrør
Mosser
Eurhyncium striatum
Mnium hornum
Plagiomnium undulatum
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Supplerende til 5m-cirkel
Poresvampe
Birkeporesvamp
Ildporesvamp, Spejlende
Tøndersvamp

Lokalitet 17

Rydninger foretaget nogenlunde som skitseret i indsatsplanen ultimo august 2010.
Arealet ryddet for pilekrat og tyndet mod ellesump. Meget vådt, og derfor ikke umiddelbart muligt at afgræsse. Arealet vil gengro i Kær-Star og genskydende piletræer.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Mosser
Supplerende til 5m-cirkel
El, RødIris, Gul
Mangeløv, Smalbladet
Mjødurt, Almindelig
Mynte, VandNatskygge, Bittersød
Nælde, stor
Padderok, DyndPil, GråPil, Øret
Rapgræs, Almindelig
Rørhvene, EngSnerre, KærStar, KærStar, Stiv
Sværtevæld
Tagrør

Brachythecium rutabulum
Mnium hornum
Plagiomnium ellipticum

Padderok, KærFredløs, Almindelig
Tidsel, KærStar, NæbKogleaks, Skov
Mosser
Aulacomnium palustre

Lokalitet 18

Ellesump, der på de vådeste partier er domineret af Dynd-Padderok, Kær-Mangeløb
eller Kær-Star. Naturværdi II.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Andemad, Liden
El, RødFjerbregne
Gyldenris, Sildig
Hjortetrøst
Iris, Gul
Korsknap
Kær-Mysse
Mangeløv, KærMangeløv, Smalbladet
Natskygge, Bittersød

Nellikerod, FeberNælde, stor
Padderok, DyndPil, GråRapgræs, Almindelig
Star, KærStar, Stiv
Star, TopSødgræs, Høj
Tidsel, Kål-

Mosser
Brachythecium rutabulum
Calliergon cordifolium
Calliergonella cuspidata
Mnium hornum
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum

Lokalitet 19

Svagt udviklet skræntvæld med Top-Star og Skov-Kogleaks dominerende.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Angelik
Dueurt, Dunet
Dueurt, KærDueurt, Lodden
El, RødFredløs, Almindelig
Kogleaks, Skov

Mjødurt, Almindelig
Padderok, DyndPadderok, KærPerikon, Vinget
Rapgræs, Almindelig
Star, TopTidsel, Kål-

Mosser
Brachythecium rutabulum
Calliergonella cuspidata
Cratoneuron filicinum
Plagiomnium elliptium
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Supplerende til 5m-cirkel
Dunhammer, Bredbladet
Siv, Glanskapslet
Star, BlæreTagrør

Lokalitet 20: udgår
Lokalitet 21
Udmærket artsrig græsningsfold etableret i højstaude-/storstarsamfund.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Bjørneklo, KæmpeBrunrod, Knoldet
Bunke, MoseDueurt, Hvidblomstret
Dueurt, KirtelDueurt, KærDueurt, Lodden
El, RødFladbælg, Gul
Fløjlsgræs
Forglemmigej, EngFrø, Butsnudet
Frø, Spidssnudet
Hjortetrøst
Hvene, KrybHønsetarm, Almindelig
Kabbeleje
Kattehale
Korsknap

Løvefod, Glat
Nellikerod, FeberNælde, stor
Padderok, KærPerikon, Vinget
Ranunkel, Lav
Rapgræs, Almindelig
Rose, Glat HundeRørhvene, EngSiv, Glanskapslet
Siv, LyseSlåen
Star, Håret
Star, KærSvingel, Rød
Syre, Almindelig
Sødgræs, Høj
Tidsel, Kruset
Tidsel, Kål-

Mosser
Brachythecium rutabulum
Calliergonella cuspidata
Eurhyncium striatum
Plagiomnium ellipticum
Plagiomnium undulatum

Lokalitet 22

Rydningsfelt på nordvendt skråning. Vegetationen domineret af
Almindelig Hundegræs, Rød Svingel og Stor Nælde samt især Hindbær.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Ask
Balsamin, Småblomstret
Birk, VorteBrunrod, Knoldet
Bunke, MoseBøg
Fladbælg, Gul
Fladstjerne, Stor
Hanekro, SkovHestegræs, Krybende
Hindbær

Hvene, Almindelig
Hvene, Stortoppet
Hvidtjørn, Éngriflet
Nellikerod, FeberNælde, stor
Perikon, Prikbladet
Rubus sect. Rubus
Skovarve
Snerre, BurreSvingel, Rød
Tidsel, Kær-

Mosser
Atrichum undulatum
Brachythecium rutabulum
Mnium hornum
Oxyrrhynchium swartzii
Plagiomnium undulatum
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Mose-Bunke,

Lokalitet 23

Ellesump. Naturværdi II.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Angelik
Balsamin, Småblomstret

Bølle, MoseDueurt, Lodden
El, RødFjerbregne
Hundegræs, Almindelig
Hæg, Almindelig
Iris, Gul
Kabbeleje
Korsknap
Mangeløv, Almindelig

Mangeløv, Smalbladet
Mjødurt, Almindelig
Natskygge, Bittersød
Nælde, Stor
Pil, GråSkræppe, NøgleSnerre, BurreSolbær
Star, KnippeStar, KærTagrør
Vandkarse

Mosser
Aulacomnium androgynum

Hypnum cupressiforme
Mnium hornum
Plagiomnium undulatum

Supplerende til 5m-cirkel
Padderok, DyndSideskærm
Siv, LyseStar, Top-

Lokalitet 24

Ellesump. Naturværdi II.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Andemad, Liden
Dueurt, KærEl, RødFjerbregne
Fredløs, Almindelig
Mangeløv, Bredbladet
Mangeløv, Smalbladet
Natskygge, Bittersød
Nellikerod, EngNælde, Stor
Padderok, DyndPil, Krybende
Star, Akselblomstret
Star, Kær-

Svampe
Hovporesvamp, Randbæltet
Ildporesvamp, Spejlende
Lakporesvamp, Flad
Tøndersvamp
Mosser
Aulacomnium androgynum
Eurhyncium striatum
Hypnum cupressiforme
Isothecium alupecuroides
Mnium hornum
Oxyrrhynchium swartzii
Oxyrrhyncium praelongum

Supplerende til 5m-cirkel
Kogleaks, Skov
Star, Langakset
Sphagnum squarrosus

Lokalitet 25

Ellesump. Naturværdi II.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Andemad, KorsAndemad, Liden
El, RødFredløs, DuskKær-Mysse
Mangeløv, Bredbladet
Natskygge, Bittersød
Nælde, Stor
Padderok, DyndPadderok, KærPil, Grå-

Star, Forlænget
Star, KærStar, Nikkende
Star, Stiv
Star, TopSværtevæld
Sødgræs, Høj
Mosser
Mnium hornum
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum
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Supplerende til 5m-cirkel
Ask
Giftyde
Pil, Grå-

Lokalitet 26

Velafgræsset eng domineret af især Mose-Bunke og Lyse-Siv. Området virker som om
det i en årrække har været velafgræsset; evt. med tilskudsfodring.
Plejebemærkninger
Kreatur- og fåregræsning.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Bunke, MoseEngkarse, coll.
Fladbælg, Gul
Fløjlsgræs
Hundegræs, Almindelig
Hvene, KrybHvene, Stortoppet
Hønsetarm, Almindelig
Kamgræs, Almindelig
Kløver, HvidKorsknap
Kragefod
Mælkebøtte, art af
Padderok, Kær-

Pileurt, VandPotentil, Krybende
Rajgræs, Almindelig
Ranunkel, Lav
Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Eng-, coll.
Siv, Fladstrået
Siv, Glanskapslet
Siv, LyseSkræppe, Kruset
Star, Håret
Star, Toradet
Svingel, EngSvingel, Rød
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Mosser
Brachythecium rivulare
Calliergonella cuspidata
Plagiomnium undulatum

Supplerende til 5m-cirkel
Gyldenris, Sildig

Bilag 6. Floralister fra levestedskortlægning af vandhuller.
Lokalitet A
Calliergon cordifolium
Calliergonella cuspidata
El, RødFredløs, Almindelig
Fredløs, DuskNøkkerose, Hvid
Padderok, DyndPadderok, KærPindsvineknop, TenRanunkel, Langbladet
Skræppe, VandSnerre, KærStar, NæbStar, TopSvovlrod, KærSødgræs, Høj
Tagrør

Lokalitet B
Andemad, KorsEl, RødNatskygge, Bittersød
Pil, GråPindsvineknop, TenStar, KærStar, TopTagrør
Tusindblad, AksVandaks, Svømmende

Lokalitet C
Andemad, KorsAndemad, Liden
Natskygge, Bittersød
Pil, GråStar, KærTagrør
Vandaks, Svømmende

Lokalitet D
El, RødMangeløv, KærMærke, Bredbladet
Padderok, DyndPil, GråStar, KærStar, TopTagrør
Tusindblad, Aks-

Lokalitet E
Andemad, KorsDunhammer, Bredbladet

Lokalitet F
Andemad, KorsEl, RødFredløs, DuskMangeløv, KærMærke, Bredbladet
Nøkkerose, Hvid
Padderok, DyndPil, Glans-

Lokalitet G
Andemad, KorsAndemad, Liden

Lokalitet H
Andemad, KorsDunhammer, Bredbladet
El, RødFrøbid
Hornblad, Tornfrøet
Mærke, Bredbladet
Nøkkerose, Hvid
Pil, GråSødgræs, Høj
Tagrør

Dunhammer, Smalbladet

El, GråEl, RødGiftyde
Hornblad, Tornfrøet
Mangeløv, KærNatskygge, Bittersød
Nøkkerose, Hvid
Pil, GråPindsvineknop, TenStar, KærStar, NæbStar, TopTagrør

Lokalitet I
Andemad, KorsAndemad, Liden
Dunhammer, Bredbladet
El, RødFrøbid
Nøkkerose, Hvid
Pil, GråStar, KærStar, TopTagrør
Tusindblad, AksVandaks, Svømmende

Dunhammer, Bredbladet

Pindsvineknop, Grenet s.str.

Skræppe, VandStar, KærStar, NæbSvovlrod, KærSværtevæld
Sødgræs, Høj
Tagrør

Lokalitet J
Andemad, KorsEl, RødHornblad, Tornfrøet
Mærke, Bredbladet
Pil, GråStar, KærStar, TopSvovlrod, KærTagrør

El, RødFredløs, Almindelig
Galtetand, KærHornblad, Tornfrøet
Kattehale
Mærke, Bredbladet
Nøkkerose, Hvid
Padderok, DyndPil, Lodden
Pindsvineknop, TenSkræppe, VandStar, TopSvovlrod, KærSødgræs, Høj

Lokalitet K
Andemad, Liden
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Lokalitet L
Andemad, Kors-

Dunhammer, Bredbladet

Dunhammer, Smalbladet

El, RødKogleaks, Blågrøn
Pil, GråSkræppe, VandStar, KærTagrør
Vandaks, Svømmende

El, RødKogleaks, Blågrøn
Mangeløv, KærStar, KærTagrør

Lokalitet M
Andemad, KorsEl, RødHornblad, Tornfrøet
Kogleaks, Blågrøn
Kær-Mysse
Mærke, Bredbladet
Pil, GråSkræppe, VandStar, KærStar, NæbStar, TopSvovlrod, KærTagrør
Tusindblad, AksVandaks, Svømmende

Lokalitet N
Andemad, KorsAndemad, Liden
Dunhammer, Bredbladet
Frøbid
Giftyde
Hornblad, Tornfrøet
Mærke, Bredbladet
Pil, GråStar, KærTagrør
Trådalger
Vandaks, Svømmende

Lokalitet Q
Dunhammer, Bredbladet
El, RødHornblad, Tornfrøet
Kogleaks, Blågrøn
Mangeløv, KærPil, GråStar, KærVandaks, Svømmende
Vandpest
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Lokalitet O
Dunhammer, Bredbladet
Dunhammer, Smalbladet
El, RødFrøbid
Hornblad, Tornfrøet
Padderok, DyndPil, GråStar, KærStar, NæbStar, TopTagrør
Tusindblad, Krans-

Lokalitet P
Andemad, KorsEl, RødMangeløv, KærPil, GråStar, KærStar, NæbStar, TopSvovlrod, KærSværtevæld
Tusindblad, Aks-
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