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I Lejre Kommune plejes gadekærene af borgerne  

 
Gadekær strategien 

Lejre Kommunes gadekærs strategi er blevet til på baggrund af flere henvendelser fra borgere og bylaug i kommunen, der 

ønsker hjælp til at vedligeholde deres gadekær. Derfor blev der i 2009 i udvalget for Teknik & Miljø afholdt et temamøde om 

Lejre Kommunes gadekær. Her blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en strategi for den fremtidige pleje 

af kommunens gadekær. 

 

I den forbindelse ønskede udvalget, at det blev afklaret, hvordan en evt. pulje bedst administreres og uddeles. Derfor blev 

der lavet en rundspørge blandt bylaug og borgere, hvad de havde af ønsker til deres lokale vandhul og dets tilstand.  

 

Ved rundspørgen udtrykte flere af de adspurgte, at de gerne vil stå for den daglige pleje, hvis de kan få hjælp i form af 

økonomisk støtte og mandetimer fra kommune ved større arbejdsopgaver. Flere borgere udtrykte, at de vægter den 

rekreative og æstetiske værdi af gadekæret højt. Andre udtrykte, at de gerne vil nyde dyrelivet i form af padder, fisk og 

ænder. Et enkelt bylaug udtrykte, at de ønskede mere viden om hvordan de bedst passer deres gadekær.  

 

I august 2016 blev gadekærs strategien offentliggjort, og danner i dag rammen for Gadekærspuljen. , som er en pulje bylaug, 

foreninger, lokale organisationer m.fl. kan søge én gang årligt til forskønnelse af deres gadekær. Gennem Gadekærspuljen 

kan både søge midler til projekter og til den årlige drift. 

 

 

Biologi i og omkring gadekærene 
Frøer, salamandre og snoge 

Ud over at være samlingssteder og rekreative åndehuller for borgerne er gadekærene også være vigtige levesteder for dyr 

og planter. De gadekær hvor der ikke er for mange fisk i kan være vigtige levesteder for frøer og salamandre, og hvis der er 

gode muligheder for at sole sig uforstyrret langs bredden, er der ofte snoge i og omkring gadekærene. 

 

 
Kr. Såby Gadekær, en snog soler sig på en marksten i kanten af gadekæret.  

 

Udtørring er naturligt for gadekær  

Gadekærene er ofte små søer med lavt vand. Mange af dem tørre helt eller delvist ud om sommeren ud om sommeren. 

Udtørring er en naturlig del af mange af gadekærenes biologi. Udtørring kan føre til, at dele eller hele bestanden af fisk dør.  
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Det kan virke voldsomt, at se fiskene dø, men den enes død er den andens brød – når der ikke længere er så mange fisk i 

gadekæret, giver det bedre forhold for frøer og salamandre, hvis unger ellers bliver spist af fiskene.  

 

 

 
Lille Vandsalamander fra en sø opstrøms Rye Gadekær 

 

 
Lille vandsalamander fra Kattinge Gadekær 

 

Den lille vanddybde i gadekærene betyder, at gadekærene varmes hurtigt op om foråret, og det er netop hvad frøer og 

salamandre har brug for, for at yngle. Om sommeren kan vandet blive langt over 20 grader, det betyder at den nedbrydning 

af blade, døde vandplanter mm. der er i søen stiger, og de processer forbruger ilt. Selv om søerne ikke udtørre om 

sommeren kan iltkoncentrationen i vandet blive meget lav – det er specielt et problem for nogle fiskearter, men karudser og 

hundestejler er særligt gode til at klare det, og der for er det nogle af de fiskearter der oftest lever i de mindste gadekær. I 

de store og lidt dybere gadekær vil der som regel også være skaller, rudskaller, ål og evt. også aborre og gedder.  

 

Vandplanter – de er gode for gadekæret! 

Vandplanter betyder meget for naturkvaliteten i et gadekær. De vandplanter vi oftest ser i Lejre kommuner er arter af 

Hornblad og Vandpest, begge arter har en kraftig vækst, og når de vokser, optager de den nærring der er i søvandet. Det 

betyder, at næringen ikke er tilgængelig for de mikroskopiske alger, der også lever i søvandet, hvilket igen betyder, at søens 

vand har en større sandsynlighed for at opretholde en god sigtbarhed. Undervandsplanterne giver skjul til en lang række af  
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søens dyr fra dafnier til vandinsekter, salamanderlarver mm. Endelig er undervandsplanterne føde for en lang række 

insekter og fugle.  

 

Vandplanterne i gadekærene producere ilt om dagen men bruger ilt om natten – små gadekær med mange 

undervandsplanter kan have store døgnsvingninger i vandets iltindhold, det kan være med til at forstærke den i forvejen lave 

iltkoncentrationer om sommeren og således kan vandplanterne være medvirkende til fiskedød, men fiskedød er en naturlig 

ting, selv for småsøer i god balance.   

 

Vandplanterne er en nøgleparameter for om en sø har det god – lidt groft sagt, hænger vandplanter og god miljøkvalitet 

sammen. I Lejre kommune var der vandplanter i 11 af 20 undersøgte gadekær i 2017-2018. Af de 11 der havde vandplanter, 

havde 7 god miljøkvalitet. Ingen gadekær uden vandplanter havde god miljøkvalitet.   

 

 

 
Antallet af vandplantearter i 24 gadekær i Lejre Kommune undersøgt i 2017-2018.  

 

Bredzonen  

Der er et stort antal planter, der kan leve i småsøers bredzone, og mange af de planter enten kræver, eller har fordel af, at 

småsøers vandstand varierer meget. Bevoksningen i bredzonen er vigtig som gemmested for alle søens beboere: fisk, padder 

og insekter og fugle. Mange af søens smådyr er lavestadier til insekter der lever over vand – når de på et tidspunkt skal 

tranformere sig fra larvestadiet (i vand) til voksent insekt (i luft) bruger de bredzonens bevoksning til at kravle op ad, hvor 

efter selve transformationen sker på en stængel eller på et blad.  

 

For frøer og snoge er bredzonen vigtig som leveområde – de har brug for steder de kan sole sig, og steder de kan jage. 

Desværre er mange af gadekærenes bredder ikke særligt egnet for snoge og frøer, mange steder er bredzonen for smal, 

fordi der slås græs helt ned til gadekæret, andre steder er gadekærene vokset til i tæt krat så der ikke kommer lys ned til 

bredzonen, og atter andre steder er bredzonen vokset til i tæt rørskov. Pleje af bredzonen og de arealer der ligger omkring 

gadekæret er beskrevet i afsnittet ”naturpleje”.    
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Vejbred-Skeblad i Munkedam/Gl Allerslev Gadekær 

 

 
Stavtæge fra vegetationen i bredzonen, Englerup Gadekær 
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Naturtilstanden i gadekærene 

I 2017-2018 har Lejre Kommune besøgt 20 søer inkluderet i Lejre Kommunes ”strategi for Gadekær og bynære søer”. I 

forbindelse med besøgene er naturtilstanden er blevet fastlagt. Resultatet af undersøgelserne er, at 7 af de 20 søer er i god 

tilstand, 11 er i moderat tilstand og 2 er i dårlig tilstand.  

 

 
Naturtilstanden i 24 gadekær i Lejre Kommune undersøgt i 2017-2018.  

 

Negative påvirkninger 

Årsagerne til at gadekærene ikke har en højere naturtilstand er meget forskellige. I forbindelse med at Lejre Kommune i 

2017-2018 har undersøgt 24 gadekær, er det blevet registreret, hvilke faktorer der var til hinder for, at forbedre 

naturforholdene i gadekærene.  

 

Brinker 

Det hyppigste problem i de undersøgte gadekær er, at binkerne er meget stejle. De kan enten være lavet i beton eller som 

stejle stensætninger. Stejle brinker kan give problemer for padder med at komme til og fra søen, ligeledes begrænser de i 

nogen tilfælde det område sumpplanter kan leve i. 

 

Tilgroning med rørskov       
Det næst hyppigste problem er, at gadekæret gror til i rørskov. Det er naturligt for små næringsrige søer, at de med tiden 

gror til, hvis de ikke renses op. Tilgroningen bliver hurtigere, hvis der til ledes nærringsrigt vand til søerne, eller hvis søerne 

ligger omgivet af mange træer.  

 

Tilgroning med andemad 

Tilgroning med andemad kan være et problem, da bevoksningen kan blive så tæt, at der ikke kommer lys gennem den, den 

vil således skygge for undervandsplanterne i søen, som vil få dårlige vækstforhold.   

 

Tilgroning med trådalger 

Tilgroning med trådalger ses som regel kun i søer, der har mange undervandsplanter. Trådalgerne har brug for meget lys for 

at trives, de vokser oven på vandplanterne, der på den måde virker som en ”platform” der løfter trådalgerne op mod lyset. 

Når der er en stor bestand af vandplanter i en lille sø er det et tegn på, at søen har det godt. Af de 5 søer hvor trådalger er 

registreret som et problem, er de 4 allerede i god tilstand og trådalgerne er således kun et problem, i den forstand at de  
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hindrer søen i at komme i høj tilstand. Trådalgerne skygger de mest langsomt voksende vandplanter væk, og kan således 

påvirke plantesammensætningen. Trådalgerne kan også være et æstetisk problem.  

 

Slam  

Problemer med slam ses typisk, hvor gadekærene får til ført store mængder regnvand, gadekærene kommer i nogle tilfælde 

til at virke som sedimentationsbassiner for regnvandet. De søer der får tilført meget vand fra befæstede arealer har ud over 

meget slam ofte et meget højt indhold af miljøfremmede stoffer, f. eks. olie og tungmetaller. Slammet påvirker søen på en 

række måder: ændre dybdeforhold, ændre iltforhold, større næringsindhold i vandet, og de miljøfremmede stoffer kan være 

giftigt for søens dyr.  

 

Fiskesammensætning 

Fisk er selvfølgelig ikke et problem i sig selv men, sammensætningen af fisk kan være det. Mange af gadekærene er så små, 

eller har så dårlige iltforhold, at rovfisk ikke kan trives i dem. Karperfisk kan bedre klare dårlige iltforhold. Når der ikke er 

nogen rovfisk har karpefisk, skaller, og Hundestejler gode forhold. Bestanden af dem kan derfor blive så stor, at det påvirker 

det øvrige dyreliv i søerene negativt. Hvis der er mange skaller og karpefisk, så spiser de dafnierne i søen, og dafnierne er 

dem, der kan holde søen fri for mikroskopiske alger. Når algemængden bliver stor, så bliver søens vand uklart. En stor 

bestand af karpefisk og skaller kan også spise næsten alle andre dyr i søen: larver fra salamandre, haletudser, insekter og 

vandplanter.  

 

Nærringsstoffer 

4 af de undersøgte gadekær er påvirket af store næringskoncentrationer, næringen kan komme flere steder fra, det kan 

være dræn fra landbrugsarealer, overløb fra kloakker, fodring af ænder, eller fejltilslutninger af spildevand til 

regnvandsledninger der ledes til søerne.       

 

 
Problemer der er til hindring for at gadekærene får højere naturtilstand. Data for 24 gadekær i Lejre Kommune undersøgt i 

2017-2018.  
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Typiske problemer – FAQ 

 

 
 

Når gadekærslaugene henvender til Lejre Kommune, er det typisk fordi, der er problemer med gadekæret. De typiske 

problemer er nævnt oven for. Ud over problemer er der henvendelser fra gadekærslaug, der ønsker at udsætte fisk eller 

planter, og henvendelser om den almindelige vedligeholdelse af gadekæret (beskæring). Men kan læse mere om de enkelte 

emner, ved at trykke på links i figuren.   

 

Rørskov fylder gadekæret   
Rørskoven er en vigtig del af småsøers biologi. Den giver skjul for fugle, insekter gemmer sig i bladhjørnerne og langs 

stænglerne når de skal overvintre, fiskene kan gemme sig for rovfugle, rørskoven giver rolige områder af søen, og specielt 

indersiden af rørskoven er et vigtigt levested for en lang række af sumpplanter.   

 

For meget rørskov kan blive et problem. Rørskov trives i vand på op til ca. en meters dybde – i meget klarvandede søer kan 

de trives på større dybde. Gadekærene i Lejre Kommune er lavvandede og har sjældent dybder på meget over en meter, 

derfor er de fleste gadekær i Lejre Kommune i risiko for at gro til, i en sådan grad at det frie vandspejl forsvinder. Hvis man 

vil bevare det frie vandspejl i søerne, er det for mange søer nødvendigt at fjerne dele af rørskoven med 10-30 års 

mellemrum. Der kan søges om tilskud til dette arbejde i Lejre Kommunes ”gadekærspulje”. 
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Sø ved Henriksvej i Ejby. Søen er tilgroet med Tagrør i en grad så vandspejlet ikke længere er synligt.  

 

Når rørskoven fjernes er det nødvendigt at få rødderne med. Der skal ikke mange kvadratmeter rørskov til før arbejdet 

overstiger hvad man med rimelighed kan klare med håndredskaber, typisk skal rørskoven derfor graves op med en 

langarmet gravemaskine, eller med en flydende gravemaskine. Sammen med rørskovensrødder kommer der ofte den del 

slam med på land. Slammet kan have et højt indhold af miljøfremmede stoffer, og inden arbejdet med at fjerne rørskov 

sættes i gang skal man have undersøgt slammet på et laboratorium for miljøfremmede stoffer. En laboratorie analyse er 

nødvendig for at der kan søges om tilladelse til at flytte jorden fra søen, til det sted hvor det skal bortskaffes.  

 

Som udgangspunkt må man ikke ændre naturtilstanden i søer (naturbeskyttelsesloven §3). Som det kan ses på billederne 

nedenfor er opgravning af rørskovens rødder et stort indgreb i søen: søen ændre karakter, skjulesteder for søens dyr 

forsvinder, vandet farves brunt af slam der hvirvles op i forbindelse med gravningen, der frigives næringsstoffer og 

miljøfremmede stoffer til vandet. Når man ønsker at graves rørskov op, skal man derfor altid kontakte Lejre Kommune. Hvis 

fordelene for naturtilstanden i søen overstiger ulemperne, så kan Lejre Kommune give en dispensation til at opgrave 

Tagrørene. Fordelene ved at fjerne rørskov er at der sikres frit vandspejl i søen i en årrække fremad. Frit vandspejl er vigtigt 

for at have en stor biodiversitet i søerne – men rørskoven er også vigtig. Mange insekter fisk og fugle har brug for både 

rørskov og frit vandspejl, og derfor fjerner man ikke hele søens rørskov, når der laves en bortgravning.     
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Nørre Hvalsø gadekær bevoksning af Bredbladet Dunhammer før oprensning 

 

 
Nørre Hvalsø få dage efter oprensning. Enkelte Dunhammer står tilbage langs søens bred.  

 

 
Nørre Hvalsø en måned efter oprensning.  
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Trådalger dækker gadekæret  
Vandplanter kan blive så talrige, at de nærmest vokser ud af søen – eller i hvert fald op over vandoverfladen. Når 

vandplanterne vokser op til vandoverfladen, så ser man ofte, at de bliver overgroet med trådalger. Oven på vandplanterne 

har trådalgerne perfekte forhold. Først og fremmest får de i vandoverfladen meget lys, de holdes fast, så de ikke driver ind 

til kanten når det blæser, og måske nyder de også godt af sukkerforbindelser der lækkes fra vandplanterne.  

 

 
Kr. Såby Gadekær. Søens vandspejl er dækket af trådalger. Trådalgerne vokser oven på en tæt bevoksning af Vandpest.  

 

Hvis trådalgerne er tilstrækkelig talrige, så vil de skygge så meget for lyset, at vandplanterne under dem begynder at gå ud. 

Når vandplanterne går ud og falder sammen, er der ikke længere noget til at holde trådalgerne oppe i lyset, og trådalgerne 

vil enten følge med vandplanterne ned mod bunden (fordi de er filtret sammen med dem) eller drive ind til kanten af søen. 

Så snart algerne er væk, kan undervandsvegetationen på ny gro op. Væksten af vandplanterne kan således være præget af 

”bølger”, hvor vegetationen falder sammen, pga. manglende lys og nærring, og vokser op igen flere gange i løbet af 

sommeren.  

 

Naturtilstanden i søer med mange trådalger er som regel god, da forudsætningen for trådalgerne er, at der er mange 

vandplanter. Men den kraftige vækst, og bølgerne i væksten som trådalgerne bidrager til, kan have negative konsekvenser 

når planter og trådalger nedbrydes. I forbindelse med nedbrydningen forbruges ilt i vandet. Hvis iltkoncentrationen i søen 

bliver lav, kan det være fatalt for fisk, insekter, haletudser og salamanderlarver, der alle er afhængige af ilt i vandet. Lave 

iltkoncentrationer har også indflydelse på søbundens kemiske egenskaber. Hvis søbunden bliver iltfri mindskes bundens 

fosforbindingsevne, hvilket betyder, at der frigives fosfor fra bunden til vandfasen.    

 

Tilgroningen med trådalger kan i nogen tilfælde begrænses, ved at reducere næringsstoftilførslen til søen. Næringen kan f. 

eks. komme fra søens bund, fra til ledt vand eller fra fordring af fugle i søen. Hvis næringsindholdet i søen begrænses, kan 

det have en effekt på trådalgerne, så der bliver færre af dem. En måde at fjerne næring på, er at fjerne kilden: at grave 

sedimentet op, få renset vandet før det løber til søen, eller at stopper med at fodre fugle ved søen. En anden måde er at 

fjerne vandplanter, når vandplanterne fjernes, vil den nærring der er bundet i vandplanterne, blive taget ud af søen. 

 

Hvis man vælger at fjerne vandplanter skal det ske med forsigtighed. Vandplanterne er vigtige for dyrelivet i søen, og for 

hele søens robusthed. Man bør kun fjerne en lille del af planterne ad gangen, og det skal ske uden for yngletiden af de 

padder der lever i søen. Det vil sige, at det skal ske så sent på sommeren så muligt.  
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Som udgangspunkt må man ikke ændre naturtilstanden i søer. Hvis man ønsker at fjerne vandplanter og trådalger, skal man 

derfor altid kontakte Lejre Kommune. Lejre Kommune vurderer, om det det planlagte arbejde kræver en dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven (§ 3). Hvis det kræver en dispensation, kan der gives dispensation, hvis fordelene for naturtilstanden 

i søen overstiger ulemperne.  

 

Slam fylder gadekæret  
Fra naturens side bliver der hvert efterår tilført plantemateriale til gadekærene. Det kommer fra bevoksningen i søen når 

rørskoven, og vandplanterne i søen visner, og fra træerne rundt om søen når træerne visner. I mange naturlige i god 

naturtilstand er der nogenlunde balance mellem tilførslen af plantemateriale og den nedbrydning der sker i søen, når der er 

det vil ophobningen af slam på søbunden være lille eller slet ikke ske.  

 

 

 

 

Ud over det plante materiale, der kommer fra søen og søens nærmeste omgivelser, så kan der også bliver tilført 

plantemateriale/organisk materiale sammen med det vand der løber til søen. Jo mere vand der løber gennem søen, jo større 

er tilførslen som regel. De største ophobninger af slam ser man derfor i søer, der indgår i regnvandsafledningen fra 

befæstede arealer, og hvor søen fungerer som sedimentationsbassin.  I sådanne søer vil ophobningen af slam være meget 

større end i upåvirkede søer. Hvis der ophobes meget slam, vil det ændre på vanddybden i søen, der bliver mindre og 

mindre, og dette vil gøre, at søen gror hurtigere til med rørskov.  

 
Sedimentsøjle udtaget fra gadekær i forbindelse med en forundersøgelse. 

 

Hvis man ønsker at opgrave slammet i en sø, så er første skridt, at undersøge mængden af slam og mængden af 

miljøfremmede stoffer i slammet. Begge ting har stor betydning for hvad det koster at lave en oprensning af søen.   

Definition af slam: 

Slam er finkornet materiale med et højt indhold af organisk stof.   
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Forundersøgelserne foretages ved, at man fra en båd stikker et plexiglasrør ned i søbunden, og udtager søjler af sediment. 

Dybden af slam i søjlerne måles. Fra nogen af søjlerne udtages prøver til laboratorieanalyse af miljøfremmede stoffer og 

nærringsstoffer.  Nogle af de søer der har fået lavet denne type undersøgelser, i 2017-2018, har haft meget høje indhold af 

miljøfremmede stoffer i slammet.  Gadekærslaugene i Lejre Kommune kan søge om tilskud til både forundersøgelser og 

opgravning af slam i Lejre Kommunes ”gadekærspulje”. 

 

 

Oprensning af gadekær – et eksempel  
Inden oprensningen havde slam fyldt gadekæret op, og rørskoven havde dækket store dele af gadekæret.  

 

 
Englerup Gadekær før oprensningen er gået i gang.  

 

Første skridt i en oprensning vil typisk være at få vandet ud af søen. Når søen er tømt for vand er det lettere at sikre sig at 

man får alt slam med, når man graver.   

 

 
Englerup Gadekær efter at vandet er pumpet ud. 
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Selve gravearbejdet forgår enten med en langarmet gravemaskine eller en gravemaskine der kan flyde (eller monteres på en 

flåde). Gravemaskinen kører på køreplader for at beskytte søbunden og brinker mod at blive trykket sammen. Det er kun 

slam der graves væk når man når til søbund af ler, sand eller tørv graver man ikke længere.  

 

 
Englerup Gadekær. Oprensningen er ved at være afsluttet.  

 

Oprensning af en sø vil påvirke en sø kraftigt. Søen må forventes at være nogle år om at genfinde en ny naturlig balance: 

insekter, planter, og fisk skal have tid til at kolonisere søen.  Det er vigtigt, at oprensningen sker i paddernes hvileperiode, 1. 

oktober til 1. marts. Oprensning vil altid kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3). Det er lejre kommune, der 

er myndighed på dette område, og kan give en dispensation. Der kan gives dispensation hvis fordelene for naturtilstanden i 

søen overstiger ulemperne.  

 

Oprensningen på billederne foregik i oktober 2018, og forhåbentligt er søen klar til at være ynglested for frøer og 

salamandre allerede i foråret 2019.   

 

 
Englerup 1 måned efter oprensningen 

 

Udsætning af fisk og planter 

Udsætning af fisk 
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Af og til dør fiskene i gadekærene fordi gadekærene enten udtørrer, eller fordi der kommer dårlige iltforhold. Det kan være 

fristende, at udsætte fisk for at ”rette” op på det der er sket, men det er en rigtig dårlig ide, og det kræver en dispensation 

fra naturbeskyttelsesloven (§ 3), som man normalt ikke vil kunne få. Det skyldes, at gadekærene er vigtige ynglesteder for 

frøer og salamandre, og at de fleste fisk spiser haletudser og salamanderlarver. Udsætning af fisk i et gadekær der ikke har 

fisk i forvejen, kan derfor have en stor negativ påvirkning på bestanden af frøer og salamandre.  

 

I de gadekær der ikke udtørre, findes der som regel en naturlig bestand af karusser, skaller eller hundestejler. Karudser er 

meget tålerente over for både lavt iltindhold, lave fødemængder og bundfrysning. Rovfisk som gedder og aborre kræver 

langt bedre iltforhold, og kan som regel ikke leve i gadekær. Derfor har karudser og andre karpefisk ikke mange naturlige 

fjender, og de kan udvikle meget tætte bestande. En stor fiskebestand i et gadekær kan påvirke naturtilstanden negativt, 

fordi karpefisk spiser dafnierne i søen, og dafnierne er dem der kan spise de mikroskopiske alger i søen. Når der er mange 

mikroskopiske alger kan de gøre vandet grønt og ugennemsigtigt. Således kan en stor bestand af karpefisk føre til, at 

søvandet bliver uklart, og uklart vand hæmmer vandplanternes vækst.  

 

Karpefisk specielt store karudser, guldfisk og karper roder i bunden under fødesøgning, der ved opslemmes bunden, og det 

gør vandet uklart, der frigives også næringsstoffer. Karpefisk som karudser, karper og rudskaller æder vandplanter, tidligere 

brugte man karper som virkemiddel for at begrænse plantevæksten i søer, hvor man syntes der var for mange vandplanter. 

Men har fundet ud af, at dette var en farlig strategi, karperne kom i mange tilfælde til at æde alt vegetationen, hvilket gav 

en dårligere naturtilstand end da karperne blev udsat.    

 

Ved tilsyn med 18 gadekær i 2017-2018 blev det vurderet, at guldfisk i et tilfælde, karper i et tilfælde og karudser i to 

tilfælde, havde en markant negativ effekt på naturtilstanden.  

 

Hvis man ønsker at fjerne eller begrænse en uønsket fiskebestand, så er det en påvirkning af søen, som skal vurderes af Lejre 

Kommune, i forhold til om det kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven (§ 3). For at en fjernelse af uønskede fisk skal 

have en virkning på længere sigt, så skal en meget stor andel af fiskene fjernes. Selv få tilbageværende fisk, vil i løbet af få år, 

kunne genetablere en stor bestand. Hvis bestanden består af få store fisk, kan det lykkes at fjerne dem med elfiskeri og 

garnfiskeri. Hvis der er tale om mange fisk, er den eneste mulighed at tørlægge søen, hvilket er at voldsom påvirkning. Hvis 

gadekærslaug i Lejre Kommune ønsker at fjerne uønskede fisk, kan de søge om tilskud til dette arbejde i Lejre Kommunes 

”gadekærspulje”. 

 

 
Lyndby gadekær. Karper soler sig mellem åkanderne.   
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Udsætning af planter 

Udsætning af planter kan, lige udsætning af fisk, påvirke naturtilstanden i en sø, og Lejre Kommune skal derfor inden en 

eventuel udsætning vurdere, om der kan gives en dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3). Der kan kun gives 

dispensation, hvis planterne forventes at få en positiv betydning for miljøtilstanden i søen.  

 

Nogle af de arter der har vist sig at volde problemer er åkander og flydebladsplanten Krebseklo. Åkander og nykkeroser 

plantes typisk, fordi man syntes at blomsterne er pæne, men hvis åkanderne trives kan de dække søen, og skygge for lys og 

vandplanters vækst. Resultatet er at søen bliver mørk og kold, med en meget lille biodiversitet.  

 

Det samme er stort set gældende for flydebladsplanten Krebseklo. Den bliver solgt i nogle havedamsbutikker og 

planteskoler, med det formål at rense vandet i havedamme. Den renser vandet på den måde, at når den trives vokser den 

meget kraftigt, næringsstofferne i vandet bindes til planten, og i et havebassin kan den let fiskes op, hvorved 

næringsstofferne fjernes. Men i en sø er den ikke så let at fiske op, den kan dække selv store søer i et halvt meter tykt lag, og 

den er næsten umulig at komme helt af med, selv små dele af planten kan spire og blive til nye planter. Lige som åkander 

kan Krebseklo lukke de åbne dele af en sø, så der ikke kommer lys ned i søen.  

 

Andemad dækker gadekæret 
Andemad trives når søernes vandspejl er stille. Væksten af andemad går stærkt når det er varmt og der er meget nærring i 

søen. Når søer bliver dækket af andemad, kan tætheden af andemad være så stor, at der ikke kommer lys ned i søen, hvilket 

kan føre til at vandplanter ikke kan leve i søen. Hvis der er undervandsplanter i en søen, vil det være positivt for søens 

tilstand, og give den en større biodivesitet, ikke blot i kraft af undervandsplanterne selv, men også alle de dyr der er 

tilknyttet undervandsplanter. Nogle dyr bruger undervandsplanter til skjul, andre spiser dem, f. eks. mange insekter og fugle. 

Hvis der kommer en stor plantebiomasse af undervandsplanter i søen, vil de binde en del af søens næring, så den ikke er 

tilgængelig for andemaden og følgelig forventes det, at væksten af andemad vil blive hæmmet.   

 

 
Torkilstrup Gadekær – dækket med andemad.  
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Rye gadekær – dækket med andemad.  

 

 
Osted Gadekær – dækket med andemad. 

 

Skimning af andemad – et eksempel  
I 2018 har Kattinge Bylaug forsøg sig med en metode kaldet skimning, for at reducere andemad i Kattinge Gadekær. 

Skimning foregår ved at et net eller et tov, der flyder, lægges ud langs søens bred. Nettet trækkes sammen, så andemadden 

samles. Andemadden trækkes helt ind til land, hvor den skovles på land med grebe. Skimning skal så vidt muligt ske uden for 

paddernes yngletid. I Kattinge startede skimningen i slutningen af juni måned, og Kattinge Bylaug har udførte 4 skimninger i 

2018. Forløbelig ser skimning ud til at have god effekt på søen. 
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Hvis et bylaug ønsker skimme andemad, så kan det være en påvirkning af søen, og det skal vurderes af Lejre Kommune om 

det kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven (§ 3). Byulaug kan søges tilskud til redskaber og vejledning i skimning i 

Lejre Kommunes ”gadekærspulje”. 

 

 
Kattinge Gadekær – dækket af andemad og trådalger. Bemærk broen er bygget af Kattinge Gadekærslaug med tilskud fra 

Gadekærspuljen.  
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Udstyret der bruges til skimning.  

 

 
Kattinge Gadekær før første skimning.  
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Kattinge gadekær. Med nettet trækkes andemadden sammen.  

 

 
Andemadden trækkes helt ind til land og skovles op med grebe.  

 

Vandet i gadekæret er uklart 
Uklart vand skyldes som regel store koncentrationer af alger i søen. Uklart vand kan også skyldes, at vandet plumres op. 

Nogle bundtyper f. eks. ler er meget let at hvirvle op, og ler består af så fine partikler, at det tager lang tid for dem at lægge 

sig på bunden igen. Der kan være mange årsager til at bunden bliver hvirvles op: fødesøgende fisk, fødesøgende fugle, 

badende hunde eller kraftige vandindstrømning til søen. I større søer kan bunden hvirvles op at bølger.  
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Den mest almindelige årsag til uklart vand er alger. Store koncentrationer af alger er tegn på at søens balance er dårlig. Der 

kan være mange årsager til, at en sø er ude af balance, tilførsel af store mængder næringsstoffer, der får algerne til at vokse 

og dele sig hurtigere, mangel på undervandsplanter til at optage den tilgængelige nærring i vandet, og en fiskebestand der 

æder søens dafnier, er de mest hyppige årsager.   

 

Hvis man vil ændre en sø med grønt vand til en klarvendt sø, så er det ikke kun vandet der skal ændres, det er søens 

samlede tilstand. Et godt sted at starte, er at finde ud af om der er meget nærring i søen. Nogen gange er det åbenlyst ud fra 

vegetationen, hvis der f. eks er en meget tæt rørskov, eller der er næringselskende plantearter som Tyk Andemad så, kan 

man regne med at søens vand har et højt næringsindhold.  

 

Der næst skal man finde ud af hvor næringen kommer fra, det kan være fra søbunden, eller fra det vand der ledes til søen. 

Næringstilførslen skal nedbringes til et niveau på højest 75 – 125 mikrogram fosfor pr liter, før der er en chance for 

miljøtilstanden forbedres. Hvis næringen kommer fra bunden, kræver det ofte at søen renses op så alt næringsrigt slam 

kommer væk. Hvis næringen kommer fra tilførsler, kan man forsøge at lokalisere eventuelle punktkilder. Punktkilder kan 

være afløbet fra en vaskemaskine eller et toilet der skulle være tilkoblet spildevandskloak, men som er sluttet til regnvand 

der ledes til søen. Nogle gange kan der være en delmængede af det vand der ledes til, der har et betydeligt højere 

næringsindhold end det resterende vand, det kan f. eks. være, at der er koblet et dræn fra en intensivt dyrket mark på 

tilløbet til søen. I de tilfælde kan man underøge, om noget at drænvandet kan ledes andre steder hen, eller om man kan 

rense det, ved at lede det gennem et rodzoneanlæg, rørsump eller lignende inden det ledes til søen.  

 

Når tilførslen af næring til søen er kommet på ned på 75 – 125 mikrogram fosfor pr liter, så kan man se på, om der er andre 

ting, der er til hinder for, at søen kommer i en biologisk balance med klart vand. Fiske sammensætningen skal nedbringes til 

et niveau, hvor der kan være en stor bestand af dafnier og vandlopper i søen. Dafnier og vandlopper har lettere ved at 

overleve, hvis de har skjul i søen i form af vandplanter. Når søen har opnået en sigtdybde på omkring en meter, kan man 

supplere opfiskning af uønskede fisk med udsætning af netbure med vandplanter. Netburene har flere funktioner, de giver 

dafnier og vandlopper et skjulested fra fiskene i søen, og planterne konkurrere med algerne om at optage den tilgængelige 

næring i søvandet. Endelig kan udsætning af vandplanter være med til, at fremskynde koloniseringen af søen med 

vandplanter. Hvis det lykkes at få en stor mængde vanplanter i søen, vil de være med til at stabilisere en ny biologisk 

ballance i søen – med klart vand, skjul for dafnier og vandlopper, og få alger i vandet.     

 

Alle de nævnte tiltag: oprensning af sediment, opfiskning af uønskede fiskearter, og udplantning af vandplanter kan påvirke 

søens tilstand og de skal derfor vurderes af Lejre Kommune i forhold til, om det kræver dispensation fra 

Naturbeskyttelsesloven (§ 3). Hvis gadekærslaug i Lejre Kommune ønsker at gøre brug af nogle af nogle af de nævnte tiltag, 

kan de søge om tilskud i Lejre Kommunes ”gadekærspulje”. 
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Lyndby gadekær vandet er farvet grønt af mikroskopiske alger. 

 

De fysiske forhold omkring gadekæret 
De fleste gadekær har på et tidspunkt fungeret som branddamme. For at sikre det nødvendige volumen af vand til 

brandslukning, har man nogle steder været nødt til at bygge betonvægge op over terræn (billede af Gøderup Gadekær 

nedenfor).  Andre steder har man styrket brinken med betonvægge, for at det har været muligt for brandkøretøjer at køre 

helt tæt til gadekæret (billede af Uglesturp Gadekær nedenfor). I dag er gadekærene ikke længere en del af 

brandberedskabet, og stukturene der er forbundet med deres funktion kan således fjernes.  

 

De lodrette betonvægge omkring gadekærene kan være et problem for frøer og salamandre, der skal til og fra gadekæret. 

Betonvæggene forhindrer også at der er en naturlig bredzone med glidende overgang mellem vand og land. Arealer med 

periodevis tørlægning og vandstandssvingninger er vigtige levesteder for en lang række sumpplanter, og for de insekter der 

er knyttet til sumpplanterne.      

 

Hvis bredforholdene skal forbedres, skal betonkanten fjernes helt eller delvist, sådan at der kan komme en naturlig 

bredzone i søerne. Typisk vil man ved samme lejlighed forsøge at lave en bred, der er mindre stejl. Vandspejlet i søen må 

som udgangspunkt ikke blive mindre, så dette gøres ved at grave af jorden bag betonkanten. Som tommelfingerregel 

forsøger man, at lave brinker der har en hældning på under 1:3. Det vil sige, er der én højdemeter der skal jævnes ud, skal de 

forgå over mindst 3 meter.  

 

Ændringer af brinken vil næsten altid kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3). Det er Lejre Kommune, der 

som myndighed på dette område, som kan give en dispensation. Der kan gives dispensation, hvis fordelene for 

naturtilstanden i søen overstiger ulemperne. Hvis gadekærslaug i Lejre Kommune ønsker at ændre brinkerne, kan de søge 

om tilskud i Lejre Kommunes ”gadekærspulje”. 
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Betonkant omkring Gøderup Gadekær.  

 

 
Uglestrup Gadekær. Betonkant th i billedet og sugbrønd der har været brugt ved brandslukning, midt i billedet.   

 

Nogle af gadekærene i Lejre Kommune er omkranset af et hegn af trådnet. Hegnene gør det svært, at komme tæt på 

gadekæret og opleve naturen. Om sommeren bliver hegnene overgroet af planter, så det er svært at kigge ud over 

gadekærene. Hegnet er sandsynligvis sat, for at der ikke er nogen der falder i gadekæret. Men behov og ønsker kan jo ændre 

sig, og hvis det er et ønske fra det lokalt bylaug at hegnet skal fjernes, så kan Lejre Kommune som regel give tilladelse til det, 

hvis det ellers er Lejre Kommune, der er ejerne eller forvalter det areal hegnet står på.  

 

Fjernelse af hegn vil normalt ikke ændre søens tilstand, og der vil derfor normalt ikke skulle ansøges om en dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven (§ 3), men fortæl Lejre Kommune om projektet for en sikkerheds skyld, så vurdere vi om det kræver 

en dispensation.  

 

Hvis gadekærslaug i Lejre Kommune ønsker at fjerne hegn om gadekær, kan de søge om tilskud i Lejre Kommunes 

”gadekærspulje”. 
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Hegn omkring Englerup Gadekær, forår 2018. Bylaguet har efterfølgende fjernet hegnet.  

 

Naturpleje  
En god naturpleje er vigtig, for at naturkvaliteten i et gadekær. Hvis gadekæret i en længere periode ikke bliver passet, så 

vokser det til i rørskov, og senere med krat og træer. Et gadekære der er vokset til med træer, vil være kraftigt skygget, og 

det vil få en lav naturkvalitet, for eksempel bliver vandet for koldt til at frøer og salamandre kan leve der, og der kommer 

ikke lys nok til søen, til at undervandsplanter kan leve der. Der er mange forskellige ting man kan gøre for at pleje et 

gadekær godt, i det følgende har vi delt gadekærets pleje op i emner: rørskoven, afløb og tilløb, vandplanter og arealerne 

omkring gadekæret.    

 

Pleje af træerne omkring gadekæret 

Hvis man vil forhindre at gadekæret gror til i træer og buske, så skal ny opvækst fjernes. Spredte træer omkring gadekæret 

kan være godt for gadekæret, de kan give et varieret lysindfald, og træerne er levesteder for f. eks. insekter og flagermus - 

særligt gamle løvtræer med hulninger er værdifulde. I forhold til hvor mange træer der skal være om et gadekær, er det 

vanskelig at sige noget eksakt. Hvis gadekærslaugene står overfor at skulle fælde større træer ved gadekæret, så kan det 

kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3), og det er derfor nødvendigt, at I kontakter Lejre Kommune inden I 

går i gang. Hvis gadekærslaugene i forbindelse med beskæring har store mængder grenaffald kan Lejre Kommune være 

behjælpelig med at køre det væk.   

 

Pleje af rørskoven  
Det er meget forskelligt fra sø til sø hvor kraftigt rørskoven vokser. Det afhænger både af vanddybden i gadekæret, 

næringsindholdet i gadekæret, lysindstrålingen og ikke mindst, hvordan bundforholdene er. Hvis der er gunstige forhold for 

rørskovens vækst, er det vanskeligt at forhindre, at rørskoven bredder sig. Den eneste effektive metode til at begrænse 

rørskoven, er at fjerne rødderne. Det er hårdt arbejde, som med håndredskaber kun med rimelighed kan lade sig gøre på få 

kvadratmeter. De gadekær hvor vækstforholdene er gunstige for rørskov, vil typisk kræve oprensning med en gravemaskine 

med 10 – 20 års mellemrum. Sådanne projekter kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3).  

 

Nogen gadekærlaug slår rørskoven 1-2 gange om året – det vil nok hæmme væksten af rørskov, men i søer hvor rørskoven 

trives, vil det nok ikke stoppe rørskoven fra at bredde sig. Høstslet af rørskoven giver til gengæld indkig til gadekærene i en 

større del af året, hvilket mange gadekærlaug gerne vil have. Rørskoven slås enten med buskrydder eller le. Det er vigtigt, at 

slåning af rørskoven sker uden for fuglenes og paddernes yngletid. Det vil sige, beskæringen skal foretages i perioden 1. 

august til 1. marts. Bekskæring af rørskov kan kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3), tag derfor kontakt til 

Lejre Kommune inden I går i gang.   
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Vedligehold af afløb og tilløb til gadekæret  

Vandets fri bevægeligelighed skal sikres. Tilløb til gadekærene stammer typisk fra grøfter og dræn omkring gadekæret.  

Tilløbet risikerer at gro til i rørskov og evt. aflejret sediment. Af og til kan det være nødvendigt, at grave det væk. Hvis 

tilløbet ikke holdet frit, risikerer man opstuvning af vand og oversvømmelser længere opstrøms i vandsystemet. Afløbet kan 

også gro til i rørskov, og grene og blade kan blokere det, når afløbet holdes rent, sikres arealerne omkring gadekæret mod 

oversvømmelse. Hvis vedligehold af til- og afløb har et mindre omfang, og foregår med håndredskaber, så kræver det 

sjældent en dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3). Hvis man ønsker at ændre på til- og afløbs koter eller på 

konstruktionen af til- og afløb, så kræver det næsten altid en dispensation fra naturbeskyttelsesloven (§ 3). Hvis I er i tvivl, så 

kontakt Lejre Kommune.   

 

Pleje af vandplanter 

Som udgangspunkt er vandplanter meget positive for naturkvaliteten i små søer, og vandplanterne behøver normalt ikke 

vedligeholdelse. I enkelte tilfælde bliver vandplanterne overvokset med trådalger, det kan være skæmmende, og have en 

negativ påvirkning på søen. I sådanne tilfælde kan man fjerne trådalgerne og en lille del af vandplanterne. Fjernelse af 

trådalger/vandplanter kan ske, ved at man sejler rundt, og river dem op med rive eller greb. Alternativt kan man anvende en 

metode vi kalder ”skimning”. Skimning er beskrevet i afsnittet ”Skimning af andemad – et eksempel”. Fjernelse af 

vandplanter skal så vidt muligt ske uden for paddernes yngletid. Fjernelse af vandplanter kan kræve en dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven (§ 3), tag derfor kontakt til Lejre Kommune inden I går i gang.   

 

Arealerne omkring gadekæret  

De fleste gadekærlaug vedligeholder, arealerne omkring gadekærene, ved at slår græsset helt ned til kanten af rørskoven. 

Græsplæner, der slås med kort mellemrum, har en meget lille biodiversitet. Biologien i et gadekær er ikke begrænset til den 

vanddækkede del af gadekæret. Mange af de dyr der lever i et gadekære har både brug for det åbne vand, rørskoven og 

arealerne omkring gadekæret. F. eks. guldsmede: guldsmedelarverne er rovdyr der lever 1-5 år i gadekæret før de forvandler 

sig til voksne guldsmede – de findes overalt i gadekæret både tilknytte vandplanterne i det frie vand og i rørskoven. Når 

guldsmedelarverne skal overvintre i gadekæret bruger de blandt andet rørskovens planter som skjul. Når guldsmedelarverne 

skal forvandle sig til voksne, kravler de op ad stængler i rørskoven, og forvandlingen til voksen foregår typisk på et blad fra 

én af rørskovens planter. De voksne guldsmede spiser insekter, og for at trives er de afhængige af en god naturkvalitet i 

omgivelserne omkring gadekæret – omgivelser med mange blomsterplanter og dermed insekter. Et andet eksempel er 

salamandre: de yngler i gadekærene fra marts måned, larverne lever i gadekæret sommeren igennem, hvor efter de går på 

land. Salamandre er kun i gadekæret i forbindelse med deres parring, resten af året levet de på land i området omkring 

gadekæret. Omgivelserne omkring gadekæret er således også vigtige, der skal være rigeligt med insekter og orme, som 

salamandrene lever af, og der skal være rigeligt med skjulesteder: dødt ved, sten mm.  

 

Hvis omgivelserne omkring gadekæret skal blive bedre, kan man gøre flere ting. Man skal sørge for at der er dødt ved og 

sten som salamandre, insekter og andre kan anvende til skjulesteder og overvintring. Det vil være en stor hjælp for naturen 

ved gadekærene hvis nogle af de arealer der i dag slås med korte mellemrum, i stedet kun blev slået 1-2 gange om året – det 

man i gamle dage kaldte høstslet. Høstslettet kan laves med buskrydder eller le, efter der er slået rives det afslåede 

materiale sammen og fjernes. Hvis der er meget høstet materiale, kan Lejre Kommune være behjælpelig med at køre det 

bort. Høstslettet kan laves så der er en bræmme rundt om søen, men det behøver ikke være en lige bræmme, man kan f. 

eks. også lave den bølgeformet, og lade ”bølgedalene” være adgangsveje til vandet, hvor man kan komme til søen uden at 

gå i høj vegetation. Bræmmen klippes efter 15. september, når blomsterplanterne har smidt deres frø. Hvis der laves to 

høstslet, kan der også laves et tidligt høstslet f. eks. i april. Ud over en mere varieret plantesammensætning vil en pleje som 

den beskrevne også forbedre levevilkårene for insekter og padder. Ændret pleje i området uden for den eksisterende 

bredbevoksning, foretaget efter ovenstående anvisning, kræver almindeligvis ikke en dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven.  
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Eksempel på bredzone hvor både bredzone og en bræmme bag bredzonen er slået med le eller buskrydder. De afslåede 

planter ligger tilbage efter slåningen, hvis man vil opnå det bedste resultat, skal de afslåede planter fjernes.    

 

Udtørring  
Når der med års mellemrum er en varm sommer, vil mange af gadekærene udtørre helt eller delvist. Det skyldes, at 

gadekærene alle er lavvandede, og at der typisk kun løber vand i tilløbene til gadekærene når det regner.  Fordampningen 

på en sommerdag er ca. 1 cm, så i lange tørre perioder kan der hurtigt ske store vandstandssænkninger.  

 

Vandstandssænkninger og udtørring er en naturlig del af småsøers biologi. Mange sumpplanter er afhængige af at 

vandstanden skifter i løbet af året – vandstandsændringer er deres konkurrencemæssige fordel. Hvis vandstanden er stabil 

bliver plantesammensætningen omkring gadekæret mindre mangfoldig.  

Kraftig tørke og medfølgende fiskedød gør at gadekærene er langt bedre levesteder for frøer og salamander, ind til der igen 

kommer en bestand af fisk i gadekæret. Søer med en lille fiskebestand har også en langt rigere insektfauna. Fiskedød er der 

for naturligt og ønskeligt af hensyn til den overordnede naturtilstand i gadekæret, derfor er det som udgangspunkt ikke 

tilladt, at holde fiskene i live ved at placere iltningssystemer i gadekærene. Iltningssystemer kan ændre 

fiskesammensætningen i en sø, og kan således have en stor påvirkning, det kræver derfor en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 at opsætte et iltningsanlæg, en dispensation som normalt ikke gives.  

 

En anden mulighed for at modvirke tørke er at hælde nyt vand i søen. Dette vil også kunne påvirke den naturlige gang i søen: 

det vil få fisk til at overleve, og det vil ændre på livsbetingelserne for sumpplanterne. Ændringer af vandstanden i en sø 

kræver som regel også en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, det er Lejre Komme der er myndighed, og som skal 

afgøre en ansøgning om dispensation.   
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Skolesøen i Hvalsø, august 2018 efter en langvarig tørkeperiode.  

 


