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1 Introduktion 

Hjortespring sø 614 er beliggende tæt ved naturområderne ved Kildegården, Smør- og Fedtmosen og er derfor en 
del af et større netværk af småsøer, overdrev og enge. Søen er dog adskilt fra disse arealer da Klausdalsbrovej ligger 
imellem de to områder. Søen optræder på historiske kort og må som mange af områdets andre småsøer anses for at 
være af oprindelig karakter.  
 
Søen har været undersøgt i 2008, hvor der blev foretaget en screening af dyre og planteliv samt en vurdering af søen 
i forhold til § 3, den nærværende undersøgelse er ganske lig undersøgelsen i 2008,  men der er tilføjet en oversigtlig 
måling af sedimenttykkelsen ved nedstik og en analyse af selve slammet i forhold til slambekendtgørelsen.  

 
Der blev i 2019 taget vandprøver i søen for at få en vurde-
ring af næringsstofferne i søen, og disse indgår også som 
en del af afrapporteringen.  
 
Vandhullet havde ved besigtigelsen i august et ganske lille  
åbent vandspejl i søens sydlige ende. Vandspejlet varierer 
ganske meget med årstiden og mængden af nedbør. Som-
meren 2021 var 0,6 °C varmere end klimanormalen for 
1991-2020 og fattigere på nedbør end gennemsnittet. /1/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Flora og Bilag IV 

Den tidligere undersøgelse viste en sø der var vel inde i successionen imod mose med et veludviklet dække af dynd-
padderokke (Pers. Komm. Peter Rasmussen CB-consult) og denne udvikling virker til at være accelereret i den mel-
lemliggende tid. Således var 90 % af søen dækket af dyndpadderokker og under disse var der mudder. Ud over de 
mange dyndpadderokker, var der et område med åbent vandspejl. Dette var helt dækket af liden andemad, der var 
ingen vandplanter under dette tæppe. 
  
Langs bredden var der hist og her andre vådbundsplanter. Enkelte kraftige sumpplanter så som tagrør og bredbladet 
dunhammer voksede langs den sydlige bred af det åbne vandspejl. Der voksede ingen positivarter langs søen eller i 
søen, men der stod en mindre bestand af håret star langs søens nordside. Den invasive sildig gyldenris stod længere 
oppe på bredden. En floraliste er at finde som bilag, som en del af § 3 skemaet. 
 
Der blev eftersøgt padder i og omkring søen, men der blev ikke fundet nogen. Paddeundersøgelser foregår normalt 
henover foråret og forsommeren og det sene tidspunkt for denne undersøgelse kan være en medvirkende årsag til 
de manglende fund. 
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Der blev ved undersøgelsen i 2008 fundet grøn frø og en salamanderlarve. Grøn frø er fundet i andre søer i nærom-
rådet, og selv om habitatet ikke er optimalt for grøn frø grundet tilgroning og tilstedeværelsen af karusser, er der hø-
jest sandsynligt stadig en mindre bestand. 
 
Den fundene larve af vandsalamander i 2008 er ikke blevet artsbestemt Der findes både lille og stor vandsalamander i 
et område ca. 1 km nord for søen. Skønt begge arter kan bevæge sig 1 km fra deres ynglevandhold, er det reelt sjæl-
dent at de gør det,/2/ det kan derfor ikke udledes, at den fundne salamanderlarve ud fra områdets metapopulation 
tilhører den ene eller den anden art. 
  
Søen er hjemsted for en mindre bestand af karusser, og forholdene for de to salamanderarter er derfor ikke optimale, 
da fisk prædere på salamanderlarver. 

3 Sediment og vand 

3.1.1 Sedimentdybden 
 
Undersøgelsen skete ved nedstik i transekter der gik tilnærmelsesvist øst-vest. Sedimentdybden lå imellem 60- 100 cm,  
  

 

Figur 3.1 Kort over sedimentdybderne i søen ved Gammelgård 
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3.1.1.1 Sedimentets indhold 
 
Sedimentet er ikke voldsomt forurenet, men der er dog høje værdier for cadmium, fluoranthen, pyren og de tunge 
kulbrinter, hvilket gør at sedimentet skal enten skal køres i deponi eller til jordbehandling. Se bilag 2 og 3. forurenin-
gen tyder på at der kan været tilført vejvand.  
 

3.1.2 Vandkvaliteten 
 
Der blev taget en vandprøve i 2019. prøven blev analyseret for total P, total N og klorofyl. 
 

Prøvested Total phosphor, P mg/l Klorofyl A, recipient ukorr µg/l  Total kvælstof, N mg/l 

Gammelgårds Søen 2,5 30 1,6 

Figur 3.2. Næringstal og Klorofyl a for Gammelgårdssøen.  

 
Resultaterne viste et usædvanligt højt fosfor-niveau. Et så højt niveau er tegn på, at der har været en tilledning af næ-
ringsberiget vand. Vandets kvælstof-niveau er højt, men ikke alarmerende og det skæve forhold imellem N og P gør 
at søen er kvælstofbegrænset. Klorofyl-niveauet i søen er, de høje næringsværdier taget i betragtning og selvom søen 
er N-begrænset, meget lavt. Da søen er relativt lysåben kan dette overraske.    

4 Konklusion 

Søens vegetation er uden værdifulde arter og der blev ikke fundet arter der er beskyttet eller sjældne. Sedimentet er 
relativt dybt, mens vandspejlet efterhånden er meget reduceret og i sommerhalvåret er der kun frit vandspejl i det åb-
ne område midt i søen. Vandet er meget næringsrigt, men dette lader ikke til at påvirke den omgivende flora vold-
somt. Sedimentet er forurenet, men kun enkelte parametre overstiger grænseværdierne. 
 
Ønskes søen oprenset kan fundet af salamander sp. I 2008 give anledning til en mere specifik undersøgelse efter pad-
der i foråret, så en evt. bestand af stor vandsalamander kan blive verificeret eller afvist.  
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