
Oprensning af søerne 
Søerne, som er beliggende ud mod stien i den vestlige del af Sølodden er ved at gro helt til. Derfor har 

bestyrelsen igennem 2012 undersøgt hvilke muligheder der ligger for at genoprette søerne. 

Status 
Søerne er ejet af grundejerforeningen og er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Hvilket medfører at der 

skal ansøges om lov til at foretage ændringer af søerne. 

Den sydlige sø (syd for broen): Dyreliv og plantelivet er i nogenlunde balance, dog spreder beplantningen af 

siv og vandplanter sig år for år. Sent på sommeren er der mange alger og grumset vand. 

Den nordlige sø: Denne del af søen er stort set groet helt til i siv og vandplanter. Der er meget lidt klart 

vandspejl tilbage. Grøden af planter har overtaget og vil på sigt forvandle søen til en mose. Den vestlige del 

af søen betegnes allerede som mose. 

Bevæggrunde 
Søerne er en væsentlig del af aktiv på Sølodden. De bruges af mange, både grundejere og andre i området. 

Søerne tilfører vores område stor værdi. 

Igennem flere år er der på arbejdsdagene brugt en hel del timer på at fjerne siv og vandplanter fra den 

sydlige sø. Dette arbejde har været meget hårdt og tidskrævende og det har ikke været muligt at følge med 

udbredelsen af planterne. 

Derfor tog bestyrelsen i efteråret kontakt til HedeDanmark, som er specialister i naturpleje.  

HedeDanmarks forslag og tilbud på oprensning af søerne 
HedeDanmarks naturpleje eksperter foreslår at der bliver gjort følgende: 

Den sydlige sø (syd for broen): Der udføres grødeskæring i søen. Grøden (planterne) fjernes manuelt. 1 dags 

arbejde. 

Den nordlige sø: Søen oprenses. Ved anvendelse af en amfibisk gravemaskine med en mejekurv oprenses 

søen. 3 dages arbejde. 

Det oprensede materiale placeres på området ud mod søen – ingen lugtgener. Arbejdet kan udføres i 

perioden marts til november. 

Pris: 77.452 kr. inkl. moms. og inkl. ansøgning om dispensation vedr.  Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Bestyrelsens forslag 
Bestyrelsen søger generalforsamlingens tilladelse til, at arbejde videre med at få søerne oprenset. 

Budgettet for forslaget tager udgangspunkt i tilbuddet fra HedeDanmark, men det er ikke ensbetydende 

med at valget falder på deres tilbud. Dvs. 77.452 kr. hvilket er inkluderet i senarie 2 i budgetforslaget. 

Bestyrelsen har været i kontakt med andre naturpleje specialister, som har haft andre løsningsforslag til 

nogenlunde samme pris. 


