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Grundejerforeningen Sølodden søger hermed om tilladelse til at foretage naturplejearbejde i de to søer 

beliggende på matrikel 3 on. 

Begrundelsen for naturplejearbejdet er dels at øge søernes herlighedsværdi for områdets beboere og dels 

at forbedre søernes økosystem, her tænkes især på de spidssnudede frøers levebetingelser. 

Begrundelserne uddybes senere i denne ansøgning. 

BESKRIVELSE AF SØERNES TILSTAND 
I december 2008 blev der foretaget begrænsede naturplejearbejder i søerne. Dette arbejde havde en 

kortsigtet effekt på søernes bevoksningsgrad. Den nordlige sø er nu stort set dækket af bevoksning, der er 

kun ca. 10 % af søen som har frit vandspejl. Den sydlige sø er ca. halvt dækket af bevoksning. 

Vandstanden i søerne er store dele af året under 1 m. Vedlagt er flyfoto fra sommer 2012 of forår 2013.  

Beboere langs søen har igennem de senere år bemærket, at bestanden af frøer er dalende. Bestanden er 

dog stadig stor. 

BEGRUNDELSE FOR DISPENSATIONEN 
Søerne anvendes meget af områdets beboere. Søernes anvendelse er bl.a.: 

 Rekreativt område. 

 Nærliggende børneinstitutioner anvender søen som destination i deres pædagogiske arbejde 

omkring natur, dyreliv og planter. 

 Naturoplevelser med dyrelivet og faunaen omkring søerne. F.eks. ved at betragte ænder, frøer og 

gå på opdagelse langs søerne. 

 Børn fisker i den sydlige sø. 

Søerne er en stor del af udelivet i området, ikke kun for grundejerforeningens beboere, men også for 

andre beboere i nærområdet. Søerne har dermed en stor herlighedsværdi for områdets beboere. 

Områdets beboere og brugere af søerne er i stigende grad bekymrede og generet af søernes bevoksning. 

Dermed er søernes herlighedsværdi reduceret. 

Ifølge Naturstyrelsen er de primære trusler imod den spidssnudede frø følgende: 

1. dens ynglevandhuller er blevet fyldt op, groet til eller forurenet 

2. der er blevet udsat fisk eller ænder i vandhullet 

3. moser og enge er blevet afvandet, så frøerne mister deres opholdssteder på land om sommeren 

Trussel 1 og 3 er meget aktuelle i forhold til de omtalte søer. Søerne er helt eller delvist tilgroet og mose-

/eng-området vest for den nordlige sø er pga. krattet stort set tørlagt. 

Naturstyrelsens anbefaling til at gavne den spidssnudede frøs levebetingelser er bl.a. oprensning af 

vandhuller, så det næringsrige slam fjernes, og fjernelse af bevoksning i og omkring søerne.  

  



 

BESKRIVELSE AF DE ØNSKEDE INDGREB 
Områdets beboere og grundejerforeningen ønsker to søer, som har begrænset bevoksning i og omkring 

søerne. Desuden ønskes eng-området vest for den nordlige sø genetableret som et fugtigt område. 

Søernes bredder ønskes tillige tilgængelige for færdsel. Vi mener at disse ønsker er i overensstemmelse 

med bedre leve- og ynglebetingelser for padder og især den spidssnudede frø.  

Konkret søges der om tilladelse til at foretage 

følgende naturplejearbejder: 

 Grødeskæring i begge søer.  

 Udgravning af rødder fra pil mv. i den 

nordlige sø til en maksimal dybde af ½ 

meter. 

 Udtynding af buske og træer på engen 

vest for den nordlige sø (gult område). 

 Rydning af krat nord for den nordlige 

sø (rødt område).  

 Fældning af enkelte markante 

piletræer (markeret med blåt). 

 Udtyndet materiale fjernes fra området. 

 Af hensyn til områdets dyreliv udføres 

arbejdet i perioden oktober til marts. 

 Plejeindgrebene vil blive udført uden 

færdsel med maskiner i engområdet 

vest for den nordlige sø (det gule 

område). 

Hvis der er nogle af disse indgreb, som der ikke 

kan gives tilladelse til i sit fulde omfang, da er 

grundejerforeningen meget interesserede i at 

indgå en dialog omkring indgrebenes omfang. 

Efter naturplejearbejderne er gennemført, 

ønsker grundejerforeningen at vedligeholde 

områdets stand ved at foretage følgende 

naturpleje arbejder med jævne mellemrum: 

 Græsslåning af foreningens bredareal, så de er åbne for færdsel. 

 Grødeskæring i begge søer. 

Hvis der i behandlingen af denne ansøgning skulle være spørgsmål, så står undertegnede til jeres 

disposition.  

Vi ser frem til jeres afgørelse. 

På Grundejerforeningen Søloddens bestyrelses vegne 

 
Morten Sørensen 
Sølodden 67, 2760 Måløv 
E-mail: formand@solodden.dk 
 
Bilag: Ortofoto fra sommeren 2012 og forår 2013. 



Ortofoto forår 2013 

 



Ortofoto sommer 2012 

 


