
Biologiske forhold og miljøtilstand i 

syv småsøer og Blårenden 
 

En undersøgelse af vandplanter, smådyr, fisk og 
vandkemi i 2009-12 

 
 

Hørsholm Kommune 
 
 

  
 
           

  
Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium, februar 2013 

Konsulenter: Per Gørtz og Stig Rostgaard 
 

 

 



Indholdsfortegnelse 

 

 

Indholdsfortegnelse 
 
0. Sammenfatning        1 

1. Introduktion        4 

1.1 Formål og baggrund............................................................................................................4 

1.2 Rapportens struktur.............................................................................................................4 

2. Lokaliteterne indeholdt i undersøgelsen      5 

2.1 Geografisk placering...........................................................................................................5 

3. Undersøgelsens omfang og metoder      7 

3.1 Fysiske og vandkemiske forhold ........................................................................................7 

3.2 Vegetation...........................................................................................................................8 

3.3 Smådyr................................................................................................................................8 

3.4 Fisk .....................................................................................................................................9 

3.5 Øvrige biologiske forhold.................................................................................................10 

4. Alsmosen      11 

4.1 Lokalitetsbeskrivelse ........................................................................................................11 

4.2 Fysiske og vandkemiske forhold ......................................................................................12 

4.3 Vandplanter ......................................................................................................................13 

4.4 Fisk ...................................................................................................................................14 

4.5 Øvrige forhold ..................................................................................................................16 

4.6 Sammenfatning.................................................................................................................16 

5. Kodammen      18 

5.1 Lokalitetsbeskrivelse ........................................................................................................18 

5.2 Fysiske og vandkemiske forhold ......................................................................................18 

5.1 Vandplanter ......................................................................................................................19 

5.2 Fisk ...................................................................................................................................20 

5.3 Øvrige forhold ..................................................................................................................23 

5.4 Sammenfatning.................................................................................................................23 

6. Ubberød Dam      25 

6.1 Lokalitetsbeskrivelse ........................................................................................................25 

6.2 Fysiske og vandkemiske forhold ......................................................................................26 

6.3 Vandplanter ......................................................................................................................26 

6.4 Fisk ...................................................................................................................................28 

6.5 Øvrige forhold ..................................................................................................................31 

6.6 Sammenfatning.................................................................................................................32 

7. Springdam      34 

7.1 Lokalitetsbeskrivelse ........................................................................................................34 

7.2 Fysiske og vandkemiske forhold ......................................................................................34 

7.1 Vandplanter ......................................................................................................................35 

7.2 Fisk ...................................................................................................................................37 

7.3 Øvrige forhold ..................................................................................................................40 

7.4 Sammenfatning.................................................................................................................40 

8. Sø v. Møllevænget      42 

8.1 Lokalitetsbeskrivelse ........................................................................................................42 

8.2 Fysiske og vandkemiske forhold ......................................................................................43 

8.3 Vandplanter ......................................................................................................................44 

8.4 Fisk ...................................................................................................................................45 

8.5 Øvrige forhold ..................................................................................................................46 



Indholdsfortegnelse 

 

 

8.6 Sammenfatning.................................................................................................................46 

9. Hørsholm Slotssø      48 

9.1 Lokalitetsbeskrivelse ........................................................................................................48 

9.2 Fysiske og vandkemiske forhold ......................................................................................49 

9.1 Vandplanter ......................................................................................................................49 

9.2 Fisk ...................................................................................................................................52 

9.3 Øvrige forhold ..................................................................................................................54 

9.4 Sammenfatning.................................................................................................................55 

10. Dronningedam      57 

10.1 Lokalitetsbeskrivelse ........................................................................................................57 

10.2  Fysiske og vandkemiske forhold .......................................................................................58 

10.3  Vandplanter .......................................................................................................................58 

10.4  Smådyr...............................................................................................................................58 

10.5  Fisk ....................................................................................................................................61 

10.6  Øvrige forhold ...................................................................................................................64 

10.7  Sammenfatning..................................................................................................................65 

11. Blårenden – forløb og tilstand     67 

11.1 Lokalitetsbeskrivelse ........................................................................................................67 

11.2 Forløb fra Dronningedam til Usserød Å...........................................................................67 

11.3 Faunaprøve og DVFI ........................................................................................................69 

11.4 Sammenfatning.................................................................................................................69 

12. Opsummering – Biologiske forhold og tilstand    71 

13. Referenceliste      73 



Sammenfatning 

  
  1 

 

0. Sammenfatning 

Introduktion I forbindelse med Hørsholm Kommunes udarbejdelse af en handleplan for 
søer og vandløb iht. de statslige Vandplaner er miljøtilstand og biologiske 
forhold blevet undersøgt i syv søer og i Blårenden i perioden 2009-11. 
Formålet var at få en status over søernes tilstand, udvikling og restaurerings-
muligheder i relation til Vandplaner og klimaplaner. I Blårenden var 
formålet at besigtige vandløbets rørlagte del for tegn på 
spildevandspåvirkning, og på den korte, åbne del et bedømme 
vandløbskvaliteten ved en faunaprøve (DVFI). 

 
 Søerne afvander via Dronningedam og Blårenden til Usserød Å. 

  
Alsmosen Alsmosen er relativ klarvandet, men ekstrem næringsrig. Mosen lagdeler i 

sommerhalvåret med iltfattigt miljø ved bunden, men ilten er endvidere 
kritisk ved overfladen midt på sommeren. Mængden er planteplankton er 
høj, og formentlig er der tale om algekolonier eller migrerende alger til 
under springlaget, der giver den klarvandede tilstand. Mosen er uden 
undervandsvegetation, men har flere steder brede åkandebælter. 
Fiskebestanden er ensidig, bestående af rudskalle, regnløje og suder og er 
domineret af de to førstnævnte. Søen er tilsyneladende uden skaller, aborrer 
og gedder, og således også rovfisk. Disse almindelige fiskearter kan meget 
vel være gået til ved de seneste års strenge isvintre eller hændelser med 
ringe ilt i overfladevandet. 
 
Samlet peger undersøgelserne på en eutrof sø, hvor både en stor intern 
fosforpulje og nok også næringsbelastning fra oplandet er styrende for 
tilstanden. 
 
Alsmosen er ikke målsat i den seneste Regionplan og er heller ikke 
beskrevet i Vandplanen. Søen overholder formentlig ikke en generel B-
målsætning, og den økologiske tilstand kan højst karakteriseres som 
moderat, men er nok nærmere ringe, jf. Vandplanen. 
 

Kodammen Kodammen er en relativ uklar, svagt brunvandet og næringsrig sø, der i 
varme perioder over sommeren danner temporært springlag med følgende 
iltfald ved bunden. Dammen er uden undervandsvegetation og 
flydebladsplanter. Fiskebestanden er forholdsvis ensidig, bestående af 
aborre, skalle, karusse og suder, og er domineret af aborrer, heraf større fisk 
på op til kiloet. Langs en mindre del af bredden tilstøder en interessant lille 
pile- og ellesump. 
 
Samlet tyder undersøgelserne på en sø præget af eutrofe forhold, formentlig 
hvor en tidligere eller aktuel næringsbelastning er styrende for tilstanden. 
Ophobede næringssalte og humusstoffer kan være medvirkende til at 
fastholde tilstanden. 
 
Kodammen er ikke målsat i den seneste Regionplan og er heller ikke 
beskrevet i Vandplanen. Søen overholder næppe en generel B-målsætning 
og den økologiske tilstand karakteriseres som moderat til ringe, jf. 
Vandplanen. 
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Ubberød Dam Ubberød Dam er klarvandet og svag næringsrig med ret stabile 
vandkemiske og fysiske forhold. Søen har en udbredt, men noget ensidig 
undervandsvegetation, der er domineret stort af tornfrøet hornblad. 
Fiskebestanden er moderat alsidig, bestående af skalle, aborre, rudskalle, 
gedde, karusse og suder, og er domineret af skaller. Endvidere huser søen 
vores hjemmehørende gullistede flodkrebs. 

 
Samlet peger undersøgelserne på en sø i god balance. Dog vækker store 
områder med tætte måtter af trådalger, samt en sort dyndede bund og 
vigende undervandsvegetation i indløbet fra Brådebæk Sø bekymring. 
 
Ubberød Dam opfylder kravene til den generelle B-målsætning beskrevet 
for søen i den seneste Regionplan og ligeså kravet til god økologisk tilstand, 
jf. Vandplanen. 
 

Springdam Springdam er klarvandet og svag næringsrig med ret stabile vandkemiske og 
fysiske forhold. Søen har en veludviklet og udbredt undervandsvegetation, 
der er domineret af tornfrøet hornblad og almindelig kildemos. 
Fiskebestanden er svag alsidig, bestående af skalle, aborre, rudskalle, gedde 
og suder, og er domineret af rudskaller. Formentlig rummer søen vores 
hjemmehørende gullistede flodkrebs, der dog ikke blev registreret, men 
findes i den tilstødende Ubberød Dam. 
 
Samlet peger undersøgelserne på en sø i god balance. Dog vækker områder 
med tætte trådalger, samt en nylig indvandring af vandpest bekymring. 
 
Springdam opfylder kravene til den generelle B-målsætning beskrevet for 
søen i den seneste Regionplan og ligeså kravet til høj økologisk tilstand, jf. 
Vandplanen. 
 

Sø v. Møllevænget Sø v. Møllevænget er hyper-eutrof med ringe iltforhold, ekstrem højt 
næringsniveau og en biologi tilpasset det baske vandmiljø. Søen er massivt 
tilgroet i tornfrøet hornblad og kun en mager bestand af småkarusser tåler 
forholdene. Dertil kommer oliefilm på vandoverfladen, gråligt vand, 
liglagen på bunden og purpurrøde lag af svovlbakterier blot 0,25-0,3 m nede 
af vandplanterne. 
 
Søen er ikke målsat i den seneste Regionplan og er heller ikke beskrevet i 
Vandplanen. Søen overholder ikke en generel B-målsætning, og den 
økologiske tilstand karakteriseres som ringe, jf. Vandplanen. 
 

Hørsholm Slotssø Hørsholm Slotssø er klarvandet og svag næringsrig med ret stabile 
vandkemiske og fysiske forhold. Søen har en særdeles veludviklet og alsidig 
undervandsvegetation, der er domineret af tornfrøet hornblad og vandpest. 
Vegetationen skaber nydelig rankegrøde i mosaik med ofte tætte bælter af 
flydebladsplanter, heriblandt søblad, der er sjælden i Danmark. 
Fiskebestanden er svag alsidig, bestående af rudskalle, suder, regnløje, 
gedde og karusse, men tætheden ikke særlig stor, formentlig pga. fiskedød 
de seneste års strenge isvintre. 
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Samlet peger undersøgelserne på en sø i god balance, hvor hårde isvintre 
kan skabe drøje levevilkår for søens fisk. Dog er områder med massive 
måtter af trådalger ud for kirken i det nordvestlige bassin et problem, samt 
ligeså tegn på tilledning af næringsrigt vand fra tilløbet fra Springdam ved 
tæt rørskov af tagrør, der kan stamme fra en punktkilde i kanalen mellem 
Springdam og Hørsholm Slotssø. 
 
Hørsholm Slotssø opfylder sin generelle B-målsætning beskrevet i seneste 
Regionplan, og tillige kravet til høj økologisk tilstand, jf. Vandplanen. 
 

Dronningedam Dronningedam er uklar, ekstrem næringsrig og uden undervandsvegetation 
og flydebladsplanter. Fiskebestanden er derimod moderat alsidig med en 
overvægt af karpefisk og brasener, mindre aborrer, skaller og regnløjer i 
størst tæthed, mens sudere, karusser og rudskaller optrådte sparsomt. Langt 
hovedparten af fiskene var velernærede for årstiden. Bundfaunaen fandtes 
forbavsende regelmæssig i stor tæthed og var domineret af dansemyggen 
Chironomus riparius, der er karakterart på barbunden i lavvandede, 
næringsrige søer. 

 
Tætheden af fisk syntes stor, men fiskenes gode ernæringstilstand 
sammenholdt med bundfaunaens store tæthed indikerer en væsentlig lempet 
fødekonkurrence blandt fiskene. Forklaringen er nok, at de seneste to års 
hårde isvintre har udløst fiskedød i et omfang, hvor de overlevende fisk har 
haft føde i overflod, uden at smådyrene af den grund er spist i bund. 
 
Undersøgelserne peger på eutrofe forhold, hvor en næringsbelastning fra et 
overløbsbygværk og sikkert også fra visse tilløb er styrende for tilstanden. 
 
Dronningedammen er ikke målsat i den seneste Regionplan og er heller ikke 
beskrevet i Vandplanen. Søen overholder ikke en generel B-målsætning, og 
den økologiske tilstand kan højst karakteriseres som ringe eller dårlig, jf. 
Vandplanen. 

 
Blårenden Både besigtigelsen og bedømmelsen af vandløbskvalitet (DVFI) viser, at 

Blårenden belastes med spildevand formentlig flere steder på den 989 m 
rørlagte del. Værst formentlig ved pkt. 507, mens forholdene ved pkt. 917 
kort før det 43 m åbne stykke viste ophobede kloakrester i form af en 
snasket bund med ristestof og kloaklugt. Forholdene på det åbne stykke, pkt. 
989-1032, med døde fisk, mislugt af kloak og ristestof peger stilsvarende på 
lejlighedsvis kraftig påvirkning af spildevand. 
 
Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklassen 2, hvilket er to måske tre 
klasser fra kravet til god økologisk tilstand, iht. Vandplanen. Faunaklassen 
er uændret siden 2009. 
 
Nedlæggelsen af overløbsbygværket ved Dronningedam, således at overløb 
med opspædet spildevand i stedet føres direkte til starten af Blårenden, vil 
blot forværre næringspåvirkningen og tilstanden yderligere både i Blårenden 
og i Usserød Å, såfremt der ikke indarbejdes indgreb med forsinkelses-
bassiner, rensning mv. i anlægsarbejdet. 
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1. Introduktion 

1.1 Formål og baggrund 
 
Som led i Hørsholm Kommunes udarbejdelse af en handleplan for søer og 
vandløb iht. de statslige Vandplaner er miljøtilstand og biologiske forhold 
blevet undersøgt i syv søer og i Blårenden, der alle afvander til Usserød Å. 
 
Opgaven er udført af Fiskeøkologisk Laboratorium med hjælp fra Hørsholm 
Kommune til feltarbejdet i perioden 2009-2012 og har i søerne inkluderet 
målinger af vandkemi, ilt og sigtdybde, samt biologiske undersøgelser af 
vandplanter, smådyr og fisk. I Blårenden er den rørlagte del blevet 
besigtiget, og tilstanden i den korte åbne del undersøgt ved en faunaprøve. 
 

Formål Formålet med undersøgelsen var at få en status over søernes tilstand, 
udvikling og restaureringsmuligheder i relation til vandplaner, klimaplaner 
og til fremme af tilstanden. Endvidere var ønsket at kende udgangspunktet i 
forhold til om muligt at lede mere vand gennem systemet. 
 
I Blårenden var formålet at besigtige vandløbets rørlagte del i forhold til 
rørføring og tegn på spildevandspåvirkning fra tilløb, samt i den korte, åbne 
nederste del et bedømme vandløbskvaliteten ved en faunaprøve. 
 
I behandlingen vurderes søernes tilstand i forhold til målsætningen i seneste 
Regionplan og retningslinjerne for økologisk tilstand beskrevet i den 
statslige Vandplan /1,2/. 
 
I vurderingen af søernes tilstand og udvikling inddrages tidligere 
undersøgelser af vandkemiske, fysiske og biologiske forhold, hvor disse må 
være foretaget i en række af søerne/3,4/. Blårendens biologiske tilstand 
sammenholdes med seneste tilsvarende faunaundersøgelser /5/. 
 

Undersøgte søer Indeholdt i undersøgelsen er syv søer, der alle afvander til Usserød Å via 
Blårenden. De undersøgte søer er Alsmosen, Kodammen, Ubberød Dam, 
Springdam, Sø v. Møllevænget, Hørsholm Slotssø og Dronningedam. 
 
1.2 Rapportens struktur 
 
Rapporten indeholder et introduktionsafsnit, et metodeafsnit og et 
resultatafsnit, hvor tilsynsdata og de biologiske forhold præsenteres og 
miljøtilstanden vurderes i de enkelte søer og i Blårenden, herunder med 
forslag til restaureringsmuligheder. Søerne behandles fra den nordligst 
beliggende Alsmosen i urets retning afsluttende med Dronningedam og 
Blårenden. Resultaterne opsummeres i et afsluttende afsnit. 
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2. Lokaliteterne indeholdt i undersøgelsen 

2.1 Geografisk placering 
 
De undersøgte søer er alle beliggende i kommunens sydvestlige del, for 
flertallet ret tæt på Hørsholm Bymidte. Sydligst på grænsen til Rudersdal 
Kommune ligger Ubberød Dam og i forlængelse heraf Springdam og via 
korte afløb Hørsholm Slotssø og Dronningedam mod nord. Nordligst ligger 
Alsmosen delvist omkranset af villaer, og som afvander mod sydvest via et 
rør til Dronningedam. Lidt forskudt mod øst og klemt inde i et villakvarter 
ligger Kodammen, der via et kort rørunderløb af Rungstedvej står i 
forbindelse med Dronningedam. Den sidste sø er uden navn og ligger lige 
vest for Hørsholm Slotssø, hvortil den afvander via et rør under Hørsholm 
Kongevej. Søen benævnes i denne undersøgelse Sø v. Møllevænget. 
Søernes geografiske placering fremgår af figur 1. 
 
Søerne kan efter danske forhold karakteriseres som småsøer. Størst er 
Hørsholm Slotssø med et søareal opgjort til 7,52 ha, efterfulgt af Ubberød 
Dam med et areal på 4,85 ha og Springdam på 2,03 ha. Mindst er Sø v. 
Møllevænget med et skønnet areal på knapt 0,4 ha. 
 
Blårenden starter fra et stigbord i det nordvestlige hjørne af Dronningedam, 
hvorfra den er rørlagt mod nordvest under Usserød Kongevej, Hørsholm 
Bymidte og syd for boligkvarterne op til Mortenstrupvej frem til 43 meter 
før sammenløbet med Usserød Å ud for Mortenstrup. 
 
 

 
Registrering af fisk ud for den lille kirke centralt i Hørsholm Slotssø, 
september 2011. 
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Figur 1. Den geografiske placering af de syv undersøgte søer og Blårenden 
i Hørsholm Kommune /6/. 
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3. Undersøgelsens omfang og metoder 

Tidspunkt Undersøgelsen er gennemført i flere tempi tilpasset tilsynsdelen og de 
biologiske undersøgelser. Tilsyn med vandkemiske og fysiske målinger er 
for Ubberød Dam, Springdam, Hørsholm Slotssø og Dronningedam 
foretaget i perioden d. 14. september 2009 - 23. august 2010, mens 
måleserien i Alsmosen, Kodammen og Sø v. Møllevænget er udført i 
perioden d. 21. september 2011 - 23. august 2012. De biologiske 
undersøgelser blev udført i perioden 21. - 26. september 2011. 

 
Omfang Undersøgelsen omfattede søtilsyn med vandkemiske og fysiske målinger 

arrangeret med fem tilsyn i sommerhalvåret og to eller et tilsyn ved en 
vintersituation, hvorved det var muligt at få realistiske data for 
sommermiddel. Undersøgelsen af vandplanter og fisk blev udført som en 
screening i alle søer, mens smådyr blev undersøgt i bredzonen og på 
barbunden alene i Dronningedam. I Blårenden blev den biologiske tilstand 
på den åbne del undersøgt ved en faunaprøve, mens placeringen af den 
rørlagte del blev kortlagt og besigtiget for tegn på forurenende tilløb. 

 
Øvrige biologiske forhold, såsom observationer af padder, krybdyr og fugle, 
samt tegn på belastning mv. indgik som en del af feltarbejdet. Sidst i dette 
afsnit i tabel 1 følger en oversigt over indsatsen. 

  
3.1 Fysiske og vandkemiske forhold 
 
Søtilsynet omfattede syv eller seks tilsyn med feltmåling af sigtdybde 
(vandets klarhed), pH, temperatur og ilt, samt udtagning af en vandprøve 
som blandingsprøve (fra flere dybder) for analyse af total-P, total-N og 
klorofyl, iht. beskrivelsen i den tekniske anvisning for ekstensiv-1 søer i 
NOVANA-programmet /7/. Søtilsynet er påbegyndt i efteråret (september) 
og følgende afsluttet i sensommeren (august), men data anvendt således, at 
de betragtes som en serie over et sommerhalvår fra 1. maj til 1. oktober. 
 
De syv tilsyn i Ubberød Dam, Springdam, Hørsholm Slotssø og 
Dronningedam blev udført; 
d. 14. september 2009 
d. 18. november 2009 
d. 15. april 2010 
d. 28. maj 2010 
d. 14. juni 2010 
d. 6. juli 2010 
d. 23. august 2010. 
 
De seks tilsyn i Alsmosen, Kodammen og Sø v. Møllevænget blev udført; 
d. 21. september 2011 
d. 30. november 2011 
d. 8. maj 2012 
d. 19. juni 2012 
d. 23. juli 2012 
d. 23. august 2012. 
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I forbindelse med feltarbejdet måltes søernes dybde oversigtligt, hvilket gav 
kendskab til morfometri og dybdeforhold. 
 
3.2 Vegetation 
 
Undersøgelsen blev udført i perioden d. 21 - 23. september som en 
screening af undervandsvegetation og flydebladsplanter i søerne. Der var 
tale om en oversigtsvurdering af artssammensætning, fordeling og 
udbredelse, der blev registreret på skitse. Søerne blev undersøgt ved 
vadning langs bredden og fra båd ved hjælp af planterive og vandkikkert. 
Herved blev andelen af bund med plantedække estimeret, og 
dybdeudbredelsen for de forskellige planter målt. Registreringen omfattede 
ligeledes trådalger og submerse former af sumpplanter. 
 
Planter, der krævede en mere indgående bestemmelse, blev hjembragt til 
laboratoriet for nærmere identifikation under stereolup og mikroskop. 
 
3.3 Smådyr 
 

Dronningedam Smådyrsfaunaen blev alene undersøgt i Dronningedam d. 27. september. 
 

Bundfauna Prøvetagningen af bunddyr blev foretaget med en kajakprøvehenter med et 
areal på 21 cm². Faunalister af bundfaunaen fremgår af bilag 1. 
 

Feltarbejde Der blev i alt indsamlet fem prøver på hver tre stationer i dybden 1-1,4 m 
spredt i søens dybere område. Prøverne blev konserveret til en 
slutkoncentration på 70 % alkohol.  
 

I laboratoriet I laboratoriet blev prøverne sigtet gennem en 500 µm sigte, og faunaen 
udsorteret under lup (x2) først i en hvid, dernæst i en sort bakke. Faunaen 
blev bestemt til bedst mulige taksonomiske niveau, bortset fra visse grupper 
af tovingede og orme, hvor bestemmelsen varierede fra slægt til gruppe. 
Dyrene blev talt op, og middeltætheden opgjort pr. m². Dansemyg blev målt 
til nærmeste 1 mm, og størrelsesfordelingen afbilledet. 
 

Sommersituation Materialet giver et godt bud på faunaens alsidighed og tæthed ved en 
sommersituation, hvor forhold som levevilkår (ilt og føde) og fiskenes 
prædation har betydning. 

 
Bredzonefauna Prøvetagningen foregik med en vandketsjer med en maskevidde på 500 µm 

og en pincet. Faunalister fremgår af bilag 2.  
 

Feltarbejde Prøven indsamledes i bredzonen, dvs. fra bredden og indtil en meters dybde, 
i området ud for afløbet (og starten) af Blårenden ved vadning langs 
bredden, og inkluderede strøg med ketsjeren over eksisterende substrater af 
sumpvegetation, bolværk og bund. Prøven blev forsøgt taget standardiseret, 
bl.a. ved en materiale-volumen på omkring en liter. Ketsjerprøven blev 
suppleret med en pilleprøve på faste substrater og konserveret til en 
slutkoncentration på 70 % alkohol. 
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I laboratoriet I laboratoriet blev prøverne udsorteret under lup (2x) og bestemt under 
stereolup. Faunaen blev for de fleste grupper bestemt til bedst mulige 
taksonomiske niveau. Snegle blev målt til nærmeste 1 mm, for ved dyrenes 
størrelsesfordeling at belyse grad af prædation fra fisk. 
 

Prøver i bredzonen Ketsjerprøver fra bredzonen i søer er vanskelig kvantificerbare og er 
semikvantitative prøver, med de begrænsninger dette indebærer. Materialet 
giver et rimeligt billede af mængde-/dominans forhold mellem 
dyregrupperne mere end eksakte tal for tætheden af dyr. Endvidere giver 
prøverne mulighed for at udpege sjældne eller andre karakteristiske smådyr. 
I denne undersøgelse vil Faunaens sammensætning give en indikation af det 
faunistiske udgangspunkt forud for vandets videre forløb via Blårenden.  

 
Blårenden – DVFI I Blårenden blev smådyrsfaunaen undersøgt på den faste st. 6118, 

beliggende på det korte åbne stykke før sammenløbet med Usserød Å. 
Undersøgelsen foregik d. 26. september ved sparkeprøvemetoden, iht. 
beskrivelsen i Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) /8/. Metoden er 
semikvantitativ og giver et repræsentativt billede af faunaens 
sammensætning og tæthed. Prøverne blev konserveret i felten til en 
slutkoncentration på 70 % alkohol. 
 

I laboratoriet I laboratoriet blev DVFI-prøverne skyllet i en 500 µm sigte, og faunaen 
frasorteret under lup (x2) over en hvid udsorteringsbakke. Dyrene blev for 
størstedelen bestemt til et bedre niveau end basisniveauet i DVFI og talt op. 
Vandløbskvaliteten blev bedømt ved en faunaklasse (DVFI). Faunalister 
fremgår af bilag 3. Felt- og faunadata er indtastet i Winbio. 

 
DVFI Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) har været det nationale faunaindeks 

siden 1998. I DVFI udtrykkes miljøtilstanden i form af vandløbskvalitet ved 
en faunaklasse, hvor faunaklasse 7 er den bedste og 1 den ringeste. 
Faunaklassen 7 kræver en fauna af følsomme rentvandsarter (følsomme 
overfor ilt) og opnås i upåvirkede vandløb, mens faunaklassen 1 fås ved en 
fauna af forureningsindikatorer (robuste arter). 
 
3.4 Fisk 
 
Fiskeundersøgelserne blev foretaget i dagene d. 21. - 24. september og 
foregik med biologiske oversigtsgarn af typen NNN (Ny Nordisk Norm) 
bestående af 12 maskevidder (fra 4 mm til 55 mm), suppleret med to 
maskevidder på hhv. 68 mm og 85 mm /9/. 
 
Undersøgelsen foregik som en screening af fiskebestanden og bestod en af 
garnsætning i 2 timer i dagstimerne, hvor antallet og placering af garnene 
blev tilpasset søens størrelse og bundforhold, som udført ved tilsvarende 
undersøgelser, bl.a. i /10,11,12/. Der blev som et minimum sat to garn i 
littoralzonen, heraf et parallelt og et vinkelret på bredden, dog i Sø v. 
Møllevænget et garn, pga. søens størrelse. I søer med lagdeling blev garnene 
sat over springlaget. Garnsætningen blev suppleret med elektrofiskeri i 
bredzonen i omkring 15 min, primært for at registrere fiskearter der 
vanskeligt fanges i garn. 
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Registrering Fiskene blev artsbestemt, målt fra snude til halekløft til nærmeste halve 
centimeter og vejet. Overlevende rovfisk og større karpefisk blev genudsat. 

 
Sammenligning Det er vigtigt at bemærke, at garnfangsten ikke er identisk med den faktiske 

fordeling af fiskene i søerne, da undersøgelsen bygger på en screening. 
Fangsten tilvejebringer dog et udmærket billede af fiskebestandens relative 
størrelse og sammensætning, og kan sammenlignes fra sø til sø. 
 
3.5 Øvrige biologiske forhold 
 

Dyreplankton o.a. I hver sø blev der foretaget en kvalitativ vurdering af dyreplanktonet ved 
træk med en 200 µm planktonnet. Endvidere registreredes forekomst af 
padder, krybdyr og fugle, i det omfang de blev observeret. Undersøgelsen er 
således ikke dækkende for aktuelle bestande af disse dyregrupper. 

 
Andre forhold Forhold, der kunne have en negativ effekt på vandmiljøet og i øvrigt var til 

scene for områdets landskabelige værdi, blev noteret. 
 
Tabel 1. Oversigt over indsatsen i nærværende undersøgelse.  

 
Tilsyn Biologiske undersøgelser  

 
Sø (søareal i ha) 

Vand-
kemi  

Sigt-
dybde  

Ilt- 
Profil 

Fisk - 
garn 

Vand-
planter 

Barbund 
(prøver) 

Bredzone 
(prøver) 

Alsmosen (1,7) Ja Ja Ja 2 Ja - - 

Kodammen (0,7) Ja Ja Ja 2 Ja - - 

Ubberød Dam (4,9) Ja Ja Ja 3 Ja - - 

Springdam (2,0) Ja Ja Ja 2 Ja - - 

Sø v. Møllevænget (0,4) Ja Ja Ja 1 Ja - - 

Hørsholm Slotssø (7,5) Ja Ja Ja 4 Ja - - 

Dronningedam (2,0) Ja Ja Ja 2 Ja 3 x 5 Ja 

Blårenden (1032 m lang) Besigtigelse - forløb - - DVFI-faunaprøve 
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4. Alsmosen 

Alsmosen under tilsyn d. 21. september og med udsigt til den østvendte bred. 
 
4.1 Lokalitetsbeskrivelse 
 

Beliggenhed Alsmosen ligger naturskønt mellem Alsvej og Akacievej, omkranset af 
villahaver mod vest, træer og stisystem mod syd og en mindre ellesump 
mod nord. Søen har tidligere hængt direkte sammen med Vallerød Mose på 
den anden side af Alsvej, hvilken den i dag står i forbindelse med via et rør. 
Alsmosen får primært sit vand fra Vallerød Mose og afvander via et rør til 
Dronningedam. 

 
Morfometri Søen er lidt oval i form med det dybeste parti omtrent midt i søen målt til 

4,6 m. Lavere områder tilgroet i åkandebælter findes langs den nordøstlige, 
østlige og sydlige bred. Langs villahaverne falder bunden brat, og mod nord 
klemt inde mellem haver og ellesump ligger en lille udposning af søen 
nærmest som en kanal. Ud for haverne mod søens dybe parti ligger en lille 
ø. Søens størrelse skønnes til 1,7 ha. 

  
Tabel 2. Skønnet søareal og dybdeforhold i Alsmosen. 
 

Areal Maksimal dybde Skønnet middeldybde 
1,7 ha 4,6 m 1,8-2,0 m 

 
Målsætning Alsmosen er ikke målsat i seneste Regionplan og indgår ej heller i 

oversigten over søer med en vurderet baseline tilstand i Vandplanen /1,2/. 
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4.2 Fysiske og vandkemiske forhold 
 
Tabel 3 viser data fra feltmålinger og vandkemi i perioden 2011-2012. Søen 
er ikke tidligere blevet undersøgt for vandkemiske forhold. Figur 2 viser 
udviklingen af udvalgte parametre i måleperioden i nærværende 
undersøgelse. 
 
En gennemgang af data viste, at blandingsprøven udtaget d. 23. juli blev 
taget dybt og delvis under springlaget, og da de vandkemiske værdier 
samtidig var meget afvigende fra de øvrige målinger i sommerhalvåret, 
indgår værdier for total-P, total-N og klorofyl-a (vist med rødt symbol i 
figur 2) ikke i beregningen af sommermiddel vist i tabel 3. 
 
Søen er med en sommermiddelsigtdybde på 1,83 m og store dele af 
sommeren en sigtdybde bedre end 2 m klarvandet, men fosforniveauet 
ekstremt højt beregnet til 0,409 mg P/l. Mængden af planteplankton er 
ligeledes højt på 30,6 µg klorofyl/l som sommermiddel, hvilket ikke 
harmonerer med søens klarhed. Søen danner springlag allerede fra tidligt i 
maj til september, og ilten er stort set væk i dybden fra 1,5-2 m til bunden i 
samme periode, også gradvis mod overfladen. I juli-august er ilten i 
overfladen betænkelig lavt. Søen er kvælstofbegrænset, og vandet nok mest 
svagt basisk. 
 
Søens klarvandede tilstand trods et højt næringsniveau kan hænge sammen 
med, at algesamfundet udgøres af større algekolonier, der kan klare 
græsning fra dyreplankton (og lader lyset gå dybt), eller skyldes en 
overvægt af migrerende alger, f.eks. furealger, der søger tilflugt under 
springlaget og herved fri for dyreplanktonets græsning. Furealger trives 
bedst i dybere søer, hvilket stemmer udmærket med en dybde større end 3 m 
på søens dybere dele.  Den meget lave iltmætning i overfladevandet, især d. 
23. august kan måske forklares ud fra frigivelse af svovlbrinter fra bunden 
(delvis bundvending), der kunne fornemmes som lugt fra vandet denne dag. 
 
Søen præges utvivlsomt af en stor intern fosforpulje, der over store dele af 
året frigives først til bundvandet og siden ved efterårsomrøringen til hele 
søen fra et ringe iltmiljø ved bunden. 
 

Tabel 3. Fysiske og vandkemiske data fra Alsmosen. Værdier er anført som sommermiddel for 
2011/12 (fire målinger) og ved en vintersituation d. 30. november i 2011. Der foreligger ikke 
tilsynsdata fra tidligere. 

 
År Sigtdybde 

(m) 
Total-N 
(mg/l) 

Total-P 
(mg/l) 

Klorofyl a 
(mg/l) 

pH 

2012 1,83 0,863 0,409 30,64 8,5* 
2011 (vinter) 1,59 2,430 0,511 2,68 8,4 

   *To målinger 
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Figur 2. Feltmålinger af sigtdybde, temperatur og iltindhold, samt vandkemi af fosfor (P), 
total-N og klorofyl i Alsmosen i 2012 (måleperiode 2011-2012).  

 
4.3 Vandplanter 
 
Alsmosen er aktuelt uden undervandsplanter. En grundig afsøgning i og 
langs åkandebælterne, samt andre potentielle voksesteder på lavt vand gav 
intet resultat. Derimod rummer søen tætte bælter af gul åkande og et enkelt 
sted ud for villahaverne hvid åkande, der muligvis er udplantet. Endvidere 
findes vand-pileurt og liden andemad, førstnævnte på et lille område tæt på 
en af haverne. Gul åkande stod i tætte bælter, særligt langs den nordøstlige 
bred med gode lysforhold, men voksede også tæt i området mellem den 
vestlige bred og øen. Åkandernes dybdegrænse var 2,1 m.  
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Tabel 4. Undervandsvegetation og flydebladsplanter i Alsmosen i 2011. I tabellen er anført 
dybdegrænse og skønnet plantedækket areal for planterne. 

 
 

Dybdegrænse (m) 

Plantedækket 

areal (%) 

 

Dansk navn 

 

Latinsk navn 

2011 2011 

Flydebladsplanter    
Gul åkande Nuphar lutea   2,1 i tætte bælter 

Vand-pileurt Persicaria amphibia 0,9 spinkelt 

Liden andemad Lemna minor -  

 
4.4 Fisk 
 
Søen huser en ensidig fiskebestand, hvor garnfangsten alene bestod af 
rudskaller, sudere og regnløjer. Regnløje dominerede stort i antal, men 
vægtmæssigt stod suder for den største andel (tabel 5). 
 
Elfangsten bestod derimod langt overvejende af rudskaller, der stod 
sammenstuvet i den kanalagtige, lavvandede udposning af søen mellem 
villahaver og ellesump. 
 
Tabel 5. Den samlede fangst i antal og vægt ved fiskeundersøgelsen i 
Alsmosen i 2011. 
 

Totalfangsten i garn (to garn)        

  Antal % Vægt (g) %  

Suder 2 1,1 3605 68,4 

Rudskalle 14 7,4 1485 28,2 

Regnløje 174 91,6 177 3,4 

Sum 190   5267  

 
Rudskalle Rudskallernes længde varierede mellem 12-20 cm, hvoraf de fleste var 

mellem 14-17 cm (figur 3). Konditionen var god hos de enkelte lidt større 
rudskaller, men under middel for de resterende (figur 4). Fangsten var uden 
årsyngel, der på undersøgelsestidspunktet ville være under 10 cm. 
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Figur 3. 
Længdefordeling 
af rudskalle i 
antal i Alsmosen 
i 2011.  
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Regnløje De mange regnløjer var grupperet omkring 4-5 cm og havde en kondition en 
smule ringere end middel på undersøgelsestidspunktet (figur 5 og 6). Under 
garnsætningen blev denne lille karpefisk observeret flere steder danne 
stimer i åkandebælterne. 
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Suder Fangsten rummede to store sudere på hhv. 46,8 cm og 48,5 cm, der begge 
var velernærende på undersøgelsestidspunktet (figur 7 og 8). Det er ikke 
ualmindeligt, at suderbestande præges af større suder og kun et fåtal eller 
visse år ingen mindre sudere, hvilket skyldes en ofte ujævn rekruttering. 

 
Søen rummer tilsyneladende hverken skaller, aborrer eller gedder, hvilket er 
interessant, da disse hører til blandt vore mest almindelige fiskearter. En 
forklaring på dette kunne være, at de seneste års strenge isvintre har været 
hårde ved fiskebestanden, hvor især gedder og aborrer kan få det svært med 
følgevirkninger som ringe iltforhold under lang tid med is. Bredejere til 
søen kunne fortælle om fiskedød især efter den første hårde vinter i 2009/10. 
Formentlig er fiskedød en mere plausibel forklaring på fraværet af disse 

Figur 4. Relativ 
kondition af 
rudskalle i 
Alsmosen i 2011 
ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 6. Relativ 
kondition af 
regnløje i 
Alsmosen 2011 
ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 5. 
Længdefordeling 
af regnløje i 
antal i Alsmosen 
i 2011.  
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almindelige fiskearter, mere end at fiskene ikke er nået ud til denne spids af 
vandsystemet. 
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4.5 Øvrige forhold 
 

Dyreplankton Dyreplanktonet var på besigtigelsesdatoen domineret af hurtigsvømmende, 
mellemstore former af vandlopper. Desuden optrådte små former af dafnier. 
 
Der blev ikke observeret padder eller krybdyr under besigtigelsen. Derimod 
sås flere ænder, der tilsyneladende holder til i søen. I bunden af den lille 
kanalagtige udposning (med de mange rudskaller) var anlagt et andehus, der 
muligvis bruges til fodring. 

 
Andet Langs bredden udfor et af husene observeredes et rørudløb. Der var ikke 

tegn på organisk belastning, eller mislugt. Muligvis afledes tagvand, o. lign. 
 

4.6 Sammenfatning 
 

Alsmosen er en relativ klarvandet, men ekstrem næringsrig sø. Søen er 
kvælstofbegrænset og danner springlag stort set hele sommerhalvåret med 
iltfattigt miljø ved bunden. Mosen er uden undervandsvegetation, men 
dækkes flere steder af brede åkandebælter, der vokser ud til 2,1 meters 
dybde, hvilket stort set også er dybden for et sommerspringlag. 
Fiskebestanden er ensidig, bestående af rudskalle, regnløje og suder og er 
domineret af regnløje og rudskalle, der for størstedelen var ringe 
konditioneret. Det er interessant, at søen er uden skaller, aborrer og gedder, 
og således også rovfisk. Disse almindelige fiskearter for danske søer kan 
være gået til ved de seneste års strenge isvintre, eller som årets målinger 
viser ved hændelser med ringe iltforhold selv i overfladevandet.  

Figur 8. Relativ 
kondition af 
suder i Alsmosen 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 7. 
Længdefordeling 
af suder i antal i 
Alsmosen i 2011.  

Krybdyr, 
padder og 
fugle 
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Vandmiljøet og de biologiske forhold præges utvivlsomt af en stor intern 
fosforpulje, hvor en næringsbelastning fra oplandet antageligt også er 
styrende for tilstanden. 
 
Alsmosen er ikke målsat i den seneste Regionplan og er heller ikke 
beskrevet i Vandplanen. En ensidig fiskebestand, fravær af vandplanter og 
en høj klorofyl-koncentration peger på, at søen ikke kan overholde en 
generel B-målsætning, der betinges af et alsidig plante- og dyreliv /1/. Den 
økologisk tilstand kan højst karakteriseres som moderat, men er nok 
nærmere ringe, jf. Vandplanen /2/. 
 

Indgreb Restaureringsmuligheder: 
- Kildeopsporing, - afklaring af det høje næringsindhold. 
- Søens gode dybde gør en aluminiumsbehandling for binding af den 

store interne fosforpulje til bunden mulig, f.eks. med Phoslock. 
- Efterfølgende biomanipulering af fisk og planter, herunder 

udplantning af vandplanter fra lokale søer, udsætning af rovfisk. 
- En øget gennemstrømning og vandskifte vil nedbringe vandets 

opholdstid og på sigt ”udvande” den høje næringsniveau. 
- Kontrol af rørudløb langs villahaver og med eventuel andefodring. 

 

 
 

  

Sudere på næsten en 
½ meter fra 
garnfiskeriet i 
Alsmosen, 
september 2011. 
Fiskene blev 
genudsat efter endt 
registrering. 

Overflod af 
rudskaller fra 
elektrofiskeriet i den 
kanalagtige 
udposning af 
Alsmosen, september 
2011. 
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5. Kodammen 

Kodammen forud for feltarbejdet i september. 
 
5.1 Lokalitetsbeskrivelse 
 

Beliggenhed Kodammen er en nydelig lille sø klemt inde i et villakvarter op til 
Guttfeldtsvej. Størstedelen af søens bredder er villahaver og kun mod sydøst 
ligger et mindre, vildsomt område af pilekrat og ellesump. Enkelte steder 
langs bredden står store gamle træer, hvilket giver stedet en særlig karakter. 
Dammen står i forbindelse via rør med den nærtliggende Kohavedam, 
hvorfra den formentlig modtager vand sammen med overfladeafstrømning. 
Søen afvander via et rør til Dronningedam. 

  
Morfometri Kodammen har nærmest form som et asynkront fingerbøl med størst dybde 

målt til 2,2 m ca. midt i søen. Langs villahaverne falder bunden med relativ 
stejle skrænter, og kun ind mod ellesumpen er bunden mere affladet. Søens 
areal skønnes til 0,7 ha og middeldybden til 1,5 m. 

  
Tabel 6. Areal og dybdeforhold i Kodammen. 

  
Areal Maksimal dybde Skønnet middeldybde 
0,7 ha 2,2 m 1,5 m 

 
Målsætning Kodammen er ikke målsat i seneste Regionplan og figurerer heller ikke i 

oversigten over søer med en vurderet baseline tilstand i Vandplanen /1,2/. 
 
5.2 Fysiske og vandkemiske forhold 
 
Tabel 7 viser data fra feltmålinger og vandkemi i perioden 2011-2012. Søen 
er tidligere blevet undersøgt for vandkemiske forhold ved en punktmåling i 
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2006 /4/. Figur 9 viser udviklingen af udvalgte parametre i måleperioden i 
nærværende undersøgelse. 
 
Søen er med en sommermiddelsigtdybde på 1,2 m og en varierende 
sigtdybde på 0,96-1,46 m over sommeren relativ uklar. Den noget uklare 
tilstand stemmer godt overens med et højt næringsniveau på 0,212 mg P/l og 
en høj mængde af planteplankton på 30,9 µg klorofyl/l som sommermiddel. 
Dertil kommer, at søen er svagt brunfarvet, hvilket muligvis får betydning 
for, at et brat fald i mængden af planteplankton i august ikke samtidig følges 
af en øget sigtdybde (figur 9). 
 
Søen danner tilsyneladende kun et temporært springlag midt på sommeren, 
hvilket følges af et iltfald i bundvandet, men i august er søen igen uden 
lagdeling (figur 9). Søens vindbeskyttede beliggenhed og dybdeforhold som 
et fingerbøl er uden tvivl medvirkende til dannelsen af springlag over 
sommeren. Ligesom Alsmosen er søen kvælstofbegrænset. Vandet er svagt 
basisk. 
 
Søen præges højst sandsynligt af en større intern fosforpulje, der sammen 
med et langsomt vandskifte fastholder søens biologiske tilstand og det 
uklare vand. 
 

Tabel 7. Fysiske og vandkemiske data fra Kodammen. Værdier er anført som sommermiddel for 
2011/12 (fem målinger) og ved en vintersituation d. 30. november i 2011. (Enkeltmåling på 
0,16 mg P/l foreligger fra 2006 /4/.) 

 
År Sigtdybde 

(m) 
Total-N 
(mg/l) 

Total-P 
(mg/l) 

Klorofyl a 
(µg/l) 

pH 

2012 1,20 0,695 0,212 30,85 8,4* 
2011 (vinter) 1,35 0,767 0,139 7,6 8,0 

   *To målinger 
 
5.1 Vandplanter 
 
Kodammen er uden vandplanter, dog fandtes vejbred-skeblad i submers 
form, samt neddykkede planter af pengebladet fredløs. Dammen er uden 
flydebladsplanter. Bortset fra til tider uklart vand kan fraværet af 
vandplanter muligvis forklares ved de relative stejle skrænter tæt under land, 
og steder med mere jævn bund skyggede udhængende piletræer mv. 
 

Tabel 8. Undervandsvegetation og flydebladsplanter i Kodammen i 2011. I tabellen er anført 
dybdegrænse og skønnet plantedækket areal for planterne. 
 

 

Dybdegrænse (m) 

Plantedækket 

areal (%) 

 

Dansk navn 

 

Latinsk navn 

2011 2011 

Vandplanter    
Vejbred-skeblad Alisma plantago-aquatica 0,5 < 0,01 
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Figur 9. Feltmålinger af sigtdybde, temperatur og iltindhold, samt vandkemi af fosfor (P), 
total-N og klorofyl i Kodammen i 2012 (måleperiode 2011-2012).  

 
5.2 Fisk 
 
Kodammens fiskebestand er med fire registrerede arter forholdsvis ensidig, 
bestående af skaller, aborrer, karusser og sudere. Garnfangsten bestod af de 
tre førstnævnte og var både antals- og vægtmæssigt domineret stort af 
aborrer (tabel 9). 
 
Elfangsten var derimod nærmest ligeligt fordelt mellem aborrer, karusser og 
sudere, der fortrinsvis blev fanget under det udhængende pilekrat ud for 
ellesumpen og langs en lille intakt stump sumpvegetation mellem ellesump 
og mod øst til den første have. 
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Tabel 9. Den samlede fangst i antal og vægt ved fiskeundersøgelsen i 
Kodammen i 2011. 

 

Totalfangsten i garn (to garn)        

  Antal % Vægt (g) %  

Skalle 1 3,6 41 1,6 

Aborre 26 92,9 2338 91,0 

Karusse 1 3,6 191 7,4 

Suder 0 0,0 0 0,0 

Sum 28  2570   

 
Skalle Der blev kun fanget en skalle på 13,4 cm med en kondition lidt over middel 

(data ikke vist). 
 

Aborre Aborrerne var i størrelser mellem 8-39 cm og fordelte sig med årsyngel 
omkring 7-8 cm, en sammenvokset gruppe i længden 12-15 cm og enkelte 
store aborrer, heraf to på hhv. 37,5 cm og 39 cm lige omkring kiloet (figur 
10). Både årsynglen og de store aborrer havde en kondition over middel, 
mens de øvrige størrelsesklassers kondition lå under middel, især blandt 
fiskene på mellem 15-20 cm (figur 11). 
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Karusse Karusser optrådte i størrelser mellem 14-20 cm med den største karusse 
fanget i garnfangsten (figur 12). Alle karusser havde en kondition under 
middel på undersøgelsestidspunktet (figur 13). 

Figur 11. Relativ 
kondition af 
aborre i 
Kodammen i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 10. 
Længdefordeling 
af aborre i antal 
i Kodammen i 
2011.  
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Suder Sudere blev alene fanget i forbindelse med elfiskeriet i størrelsen 19-37 cm 
og var alle lidt tyndere end gennemsnittet på undersøgelsestidspunktet (figur 
14 og 15). 
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Figur 12. 
Længdefordeling 
af karusse i antal 
i Kodammen i 
2011.  

Figur 13. Relativ 
kondition af 
karusse i 
Kodammen i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 14. 
Længdefordeling 
af suder i antal i 
Kodammen i 
2011.  

Figur 15. Relativ 
kondition af 
suder i 
Kodammen i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 
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5.3 Øvrige forhold 
 

Dyreplankton Dyreplanktonet var på besigtigelsesdatoen ret magert og uden stort af dyr. 
Der fandtes hurtigsvømmende former af vandlopper samt små former af 
dafnier. 
 
Der blev ikke observeret padder eller krybdyr, og kun få fugle under 
besigtigelsen. 

 
Andet I søens ene hjørne lige bag rækkehusene for enden af Guttfeldtsvej er 

installeret et rørudløb et stykke ud i vandet. Beboere fortalte, at røret udleder 
okkerholdigt kildevand fra en (vist nok) løbsk boring inde fra baglandet. En 
lang række forslag og generelle anvisninger fremgår af /4/.  

 
5.4 Sammenfatning 

 
Kodammen er en relativ uklar, svagt brunvandet og næringsrig sø, der i 
varme perioder over sommeren danner temporært springlag med følgende 
iltfald ved bunden. Dammen er uden undervandsvegetation og 
flydebladsplanter, dog findes spæde bevoksninger af submerse sumpplanter. 
Fiskebestanden er forholdsvis ensidig, bestående af aborre, skalle, karusse 
og suder, og er domineret stort af aborrer, der optræder med en bestand af 
bl.a. store fisk på op til kiloet. Aborrer i denne størrelse er et sjældent syn i 
små, vegetationsfattige søer. Langs en mindre del af bredden tilstøder et 
interessant vildsomt område af pile- og ellesump. 
 
De biologiske forhold stemmer generelt godt overens med søens eutrofe 
tilstand, der kan stamme fra en tidligere eller aktuel næringsbelastning fra 
oplandet. Søens karakter tyder på et langsomt vandskifte, hvorved ophobede 
næringssalte og humusstoffer medvirker til at fastholde tilstanden. 
 
Kodammen er ikke målsat i den seneste Regionplan og er heller ikke 
beskrevet i Vandplanen. En forholdsvis ensidig fiskebestand, fravær af 
undervandsvegetation og et højt næringsniveau peger på, at søen ikke 
opfylder kravene til en generel B-målsætning, der forudsætter et alsidig 
plante- og dyreliv. At dømme ud fra det høje niveau af klorofyl a har søen 
ringe til moderat økologisk tilstand og opfylder aktuelt ikke kriteriet for god 
økologisk tilstand, jf. Vandplanen /2/. 
 

Indgreb Restaureringsmuligheder: 
- Kildeopsporing, - afklaring af det høje næringsindhold. 
- Aluminiumsbehandling for binding af den interne fosforpulje til 

bunden, f.eks. med Phoslock, kan overvejes, da søens form og en 
dybde større end 1 m de fleste steder muliggør dette indgreb. 

- Efterfølgende udplantning af vandplanter fra lokale søer. 
- En øget vandgennemstrømning vil nedbringe vandets opholdstid og 

på sigt ”udvande” den høje næringsniveau og humusstoffer. 
- Kontrol af udløbsvand fra rørudløb bag rækkehusene for enden af 

Guttfeldtsvej. 
 
 

Krybdyr, padder 
og fugle 
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Elektrofiskeri i 
regnbyge langs 
bredden i 
Kodammen, 
september 2011. 

Rørudløb af løbsk 
okkerholdigt 
kildevand i det 
sydvestlige hjørne 
af Kodammen, 
september 2011. 

En af de prægtige 
kilos-aborrer fra 
Kodammen, 
september 2011. 
De store aborrer 
blev genudsat efter 
endt registrering. 
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6. Ubberød Dam 

Ubberød Dam under røgtning af garn i september 2011. 
 
6.1 Lokalitetsbeskrivelse 
 

Beliggenhed Ubberød Dam ligger naturskønt omgivet af skov mod nord og vest af 
Arboratets jorde, rand af træer og åbne arealer mod syd og tilvoksning mod 
øst, hvilket samlet giver søen karakter af en åben skovsø. Søen har en 
afrundet, men kantet form, med en tilspidsning mod nord og en mindre 
tragtformet vig mod sydvest. Den modtager vand fra Brådebæk Sø i 
Rudersdal Kommune via en tilgroet kanal i det sydvestlige hjørne og 
afvander mod nord til Springdam, der ligger i umiddelbar forlængelse af 
dammen. 

 
Morfometri Søen er lavvandet med en maksimal dybde målt til 1,7 m i denne 

undersøgelse og en skønnet middeldybde på 1 m (tabel 10). Søens dybeste 
område ligger omtrent i midten lidt forskudt mod nordvest i søen. Søarealet 
er opgjort til 4,85 ha i 2006 /3/. 

  
Tabel 10. Areal og dybdeforhold i Ubberød Dam /3/. 

  
Areal Maksimal dybde Skønnet middeldybde 

4,85 ha 1,7 m 1 m 
 

Målsætning Ubberød Dam har en generel B-målsætning. Der stilles krav til en sigtdybde 
til bunden, en alsidig undervandsvegetation og et næringsindhold på 0,125 
mg P/l målt som sommermiddel (og 0,100 mg P/l som årsmiddel) /1/. Søens 
baseline tilstand i 2015 vurderes som god, jf. Vandplanen /2/. 

 
Andre forhold Ubberød Dam er en privat sø, hvor der til trods for sin forlængelse til 

fiskesøen Springdam ikke er tilladt at lystfiske. 
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6.2 Fysiske og vandkemiske forhold 
 
I tabel 11 er givet en oversigt over data fra feltmålinger og vandkemi i 
perioden 1980-2010. Figur 16 viser udviklingen af udvalgte parametre i 
måleperioden i denne undersøgelse. 
 
Ubberød Dam er en klarvandet og svag næringsrig sø. Sigtdybden har i 
2010 været ret konstant med klart vand til bunden ved fem ud af syv tilsyn 
(tre sommer- og to vintertilsyn). Samme stabilitet har været tilfældet for 
næringsniveauet, der har varieret mellem 0,33-0,43 mg P/l i 
sommerhalvåret, mens mængden af planteplankton i samme periode er 
faldet fra 12,1 til 1,4 µg klorofyl/l, formentlig i takt med et aftagende forårs 
algeblom (figur 16). Sammenlignes forholdene med data fra 1996-2006 har 
søens tilstand været i konstant forbedring (tabel 11). I 2011 var vandet svagt 
basisk. 
 
Dammen danner ikke sommerspringlag (figur 16), hvilket heller ikke var 
tilfældet i 2006 (data ikke vist), og formentlig er et resultat af søens relative 
ringe dybde, størrelse og undervandsplanter ud til største dybder. 
 

Tabel 11. Fysiske og vandkemiske data i Ubberød Dam fra denne undersøgelse og 
overvågningsperioden 1980-2006. Værdier er anført som sommermiddel i 1996 (syv målinger), 
2006 (fem målinger) og 2009/10 (fem målinger) /3/.  

 
År Sigtdybde 

(m) 
Total-N 
(mg/l) 

Total-P 
(mg/l) 

Klorofyl a 
(µg/l) 

pH 

2010 1,18** 0,742 0,038 5,9 7,4 
2006 - 1,126 0,080 14,0 - 
1996 0,66 1,424 0,156 17,7 - 
1983* 0,80 - - - - 
1980* 0,40 2,000 0,340 172,0 - 

* En sommermåling.  ** Tre målinger til bunden  
 
6.3 Vandplanter 
 

Vandplanter Ubberød Dam har en særdeles udbredt, men noget ensidig 
undervandsvegetation, der blev opgjort til fem vandplanter samt trådalger. 
Vegetationen domineredes af tornfrøet hornblad, der i store områder af søen 
dækkede 100 % af bunden. Skønsmæssigt var dækningsgraden 50-75 % i 
dybden ud til 1,25 m og 30-50 % i dybden 1,25-1,5 m. Dybdegrænsen blev 
målt til 1,6 m. Endvidere registreredes almindelig kildemos, der fandtes 
sporadisk i den nordlige spids og i ”tragten” i det sydvestlige hjørne af søen, 
kors-andemad, rester af submers gul åkande og vandpest, sidstnævnte som 
en enkelt stængel der hang i et af garnene. 
 
Det fine plantedække skæmmedes af fede ophobninger og måtter af 
trådalger, der lå/voksede ovenpå vegetationen på lavere vand som et bredt 
bælte langs den vestlige bred og i hele den nordlige del af søen. Estimeret 
dækkede måtterne af trådalger op til 30-40 % af søarealet. 
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Figur 16. Feltmålinger af sigtdybde, temperatur og iltindhold, samt vandkemi af fosfor (P), 
total-N og klorofyl i Ubberød Dam i 2010 (måleperiode 2009-2010).  

 
I 2006 udførte Frederiksborg Amt en vegetationsundersøgelse i søen, iht. 
NOVANA-programmet /7/. I tabel 12 sammenlignes resultaterne fra 
nærværende undersøgelse og undersøgelsen i 2006. Hvor dækningsgraden 
af tornfrøet hornblad stort set er uændret, blev kredsbladet vandranunkel, 
der dengang subdominerede vegetationen, ikke genfundet. Almindelig 
kildemos var gået tilbage, mens udbredelsen af kors-andemad og submers 
åkande formentlig ikke er ændret det store. Vandpest er ny på listen, men er 
ikke betydende. I 2006 blev søens maksimaldybde opgjort til 1 m, hvilket 
også var dybdegrænsen for vegetationen, heriblandt tornfrøet hornblad. 
Dækningsgraden af trådalger er øget fra 4-5 % i 2006 til bekymrende 30-40 
%. 
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Tabel 12. Undervandsvegetation og flydebladsplanter i Ubberød Dam i 2006 og 2011. I tabellen 
er anført dybdegrænse og skønnet (2011)/relativt (2006) plantedækket areal for planterne /3/. 

 
 

Dybdegrænse (m) 

Plantedækket 

areal (%) 

 

Dansk navn 

 

Latinsk navn 

2006 2011 2006 2011 

Vandplanter      
Almindelig kildemos Fontinalis antipyretica   0,7 0,9 15,4 5-10 
Kredsbladet vandranunkel Ranunculus circinatus   1 - 46,24 - 
Tornfrøet hornblad Ceratophyllum demersum  1 1,6 74,11 75-80 
Kors-andemad Lemna trisulca 0,9 - 1,16 1-3 
Vandpest Elodea canadensis - - - < 1 
      
Flydebladsplanter      
Gul åkande Nuphar lutea ok 1,0 ok spredt 

Vand-pileurt Persicaria amphibia - 0,6 - spinkelt 

      
Trådalger Tråd alger   0,8 0,8-1,2 4,37 30-40 

 
Flydebladsplanter Ubberød Dam rummer en spinkel vegetation af flydebladsplanter, bestående 

af gul åkande, vand-pileurt og liden andemad. Gul åkande voksede i spredte 
bevoksninger i søens sydlige del, mens vand-pileurt fandtes sporadisk langs 
den sydlige bred i ”tragten”. Dybdegrænsen var beskedne 1 m. 
 
Tornfrøet hornblad vides at benytte sekundære kampstoffer i konkurrencen 
om plads. Formentlig er den meget tætte vegetation af tornfrøet hornblad 
afgørende for, at den tidligere udbredte kredsbladet vandranunkel kan være 
forsvundet fra søen, samt ved udskydning at gul åkande alene findes i 
områder med skyggende træer og med en begrænset dybdegrænse på 1 m. 
 
6.4 Fisk 
 
Med i alt seks fiskearter huser søen en moderat alsidig fiskebestand, 
bestående af skaller, aborrer, rudskaller, gedder, sudere og karusser. 
Garnfangsten var antalsmæssigt domineret af skalle, men vægtmæssigt stod 
suder og gedde for de største andele (tabel 13). Bortset fra karusse, indgik 
de resterende fire arter fåtalligt i garnfangsten. 
 
Elfangsten bestod derimod langt overvejende af rudskaller, hvor 
størstedelen var årsyngel, men også unge årgange af gedde, suder og karusse 
var en del af fangsten og blev fortrinsvis fanget i rørsumpen. 
 

Skalle Skallernes længde varierede mellem 8-18 cm, fordelt på formentlig to 
årgange hhv. grupperet omkring 9 cm og 14-15 cm (figur 17). Konditionen 
var tæt på middel hos de fleste skaller, dog noget under middel hos de 
største af fiskene (figur 18). 

 
Aborre Aborrer optrådte med to fisk i størrelsen 8-10 cm, der begge havde en smule 

ringere kondition end middel på undersøgelsestidspunktet (data ikke vist). 
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Tabel 13. Den samlede fangst i antal og vægt ved fiskeundersøgelsen i 
Ubberød Dam i 2011. 
 

Totalfangsten i garn (tre garn)        

  Antal % Vægt (g) %  

Skalle 32 78,0 584 12,7 

Aborre 2 4,9 0 0,0 

Rudskalle 4 9,8 264 5,7 

Gedde 1 2,4 1154 25,1 

Suder 2 4,9 2600 56,5 

Karusse 0 0,0 0 0,0 

Sum 41  4602  
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Rudskalle Rudskaller var sparsomt repræsenteret i garnfangsten, men særdeles talrig 
som årsyngel grupperet omkring 3-4 cm og 1-årsfisk på 6-7 cm i elfangsten. 
Fangsten rummede en større rudskalle på 23 cm (figur 19). Konditionen var 
under middel hos småfiskene, men bedre end middel hos den større 
rudskalle (figur 20). 

 

Figur 18. Relativ 
kondition af 
skalle i Ubberød 
Dam i 2011 ift. 
middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 17. 
Længdefordeling 
af skalle i antal i 
Ubberød Dam i 
2011.  
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Gedde Fangsten rummede en gedde på knapt 25 cm i garnene og flere smågedder i 
størrelsen 5-10 cm i el-fangsten (figur 21). Konditionen hos smågedderne 
var under middel, men bedre end middel hos den lidt større gedde for 
årstiden (figur 22). Under afsøgningen af fisk med elektroden i rørsumpen 
observeredes flere smågedder pile af sted i det klare vand, mens der på 
større dybde blev iagttaget enkelte større gedder på et par kg. Meget peger 
på en veludviklet geddebestand med god rekruttering. 
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Figur 21. 
Længdefordeling 
af gedde i antal i 
Ubberød Dam i 
2011.  

Figur 20. Relativ 
kondition af 
rudskalle i 
Ubberød Dam i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 19. 
Længdefordeling 
af rudskalle i 
antal i Ubberød 
Dam i 2011.  
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Karusse Karusser optrådte med to årsyngel i størrelsen 4-7 cm, begge taget i 
rørsumpen under elfiskeriet. Begge fisk var tynde for årstiden (data ikke 
vist). 

 
Suder Fangsten rummede to mellemstore sudere på hhv. 38,5 cm og 44,5 cm, der 

begge var middel-konditioneret på undersøgelsestidspunktet. De resterende 
sudere var alle småfisk med en kondition en del ringere for årstiden (figur 
23 og 24). Fangsten viser tegn på en nogenlunde regelmæssig rekruttering, 
hvilket ikke så ofte er tilfældet for suderbestande. 
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6.5 Øvrige forhold 
 

Dyreplankton Dyreplanktonet var på besigtigelsesdagen domineret af hurtigsvømmende, 
mellemstore former af vandlopper, samt mindre former af dafnier. 

 
Flodkrebs Søen huser en bestand af flodkrebs Astacus astacus, der er gullistet i DK. 

Der blev både fanget en enkelt stor flodkrebs op til 20 cm i garnet, samt set 
flere flodkrebs i en krebseruse inde ved en af bredderne. 

Figur 22. Relativ 
kondition af 
gedde i Ubberød 
Dam 2011 ift. 
middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 24. Relativ 
kondition af 
suder i Ubberød 
Dam i 2011 ift. 
middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 23. 
Længdefordeling 
af suder i antal i 
Ubberød Dam i 
2011.  



Ubberød Dam 

  
  32 

 

 
Der blev ikke observeret padder eller krybdyr, men under besigtigelsen blev 
der optalt seks svaner, 16 gråænder og adskillige blishøns. 

 
Andet I ”tragten” i søens sydvestlige hjørne, hvorfra vandet løber til fra Brådebæk 

Sø, syntes undervandsvegetation og bund præget af belastning/bundvending 
En sortdyndet bund, frigivelse af sumpgasser og en vigende vegetation var 
bekymrende i en sø, der fremstår med en god balance og tilstand. 

 
6.6 Sammenfatning 

 
Ubberød Dam er klarvandet og svag næringsrig med ganske stabile 
vandkemiske og fysiske forhold. Søen har en udbredt, men noget ensidig 
undervandsvegetation, der er domineret stort af tornfrøet hornblad. 
Fiskebestanden er moderat alsidig, bestående af skalle, aborre, rudskalle, 
gedde, karusse og suder, og er domineret af skaller. Rekruttering synes god 
for både gedder og suder. Endvidere huser søen vores hjemmehørende 
gullistede flodkrebs. 
 
Samlet peger de vandkemiske og biologiske undersøgelser på en sø i god 
balance. Dog vækker store områder med måtter af ophobede trådalger, samt 
en sort dyndede bund og vigende undervandsvegetation i indløbet fra 
Brådebæk Sø bekymring. 
 
Ubberød Dam opfylder kravene til den generelle B-målsætning beskrevet 
for søen i den seneste Regionplan og ligeså kravet til god (faktisk høj) 
økologisk tilstand, jf. Vandplanen /2/. 
 

Indgreb Restaureringsmuligheder: 
- Kildeopsporing, - afklaring af de usikre forhold med sort dyndet 

bund og en vigende undervandsvegetation i området, hvor vandet 
kommer fra Brådebæk Sø. 

- Udpegning og afskæring af eventuelle punktkilder vil stabilisere og 
sikre den aktuelt gode tilstand i søen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krybdyr, padder 
og fugle 
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Rankegrøde af 
tornfrøet 
hornblad og 
klart vand i 
Ubberød Dam, 
september 2011. 

Flodkrebs i rette 
størrelse fra 
Ubberød Dam, 
september 2011. 

Røgtning af garn i 
Ubberød Dam, 
september 2011. 
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7. Springdam 

Springdam med sine skovomkransede bredder i september.  
 
7.1 Lokalitetsbeskrivelse 
 

Beliggenhed Springdam ligger naturskønt som en mindre skovsø ind mod Arboratets 
arealer. Hældende træer af blandingsskov giver søen sin helt egen tillukkede 
karakter, og et enkelt sted ligger en lille ø med en stor vandgran. Mod syd 
hænger dammen sammen med Ubberød Dam via en snæver kanal, hvorfra 
den får sit vand. Søen afvander via et afløb mod nord til Hørsholm Slotssø. 

 
Morfometri Søen er oval i form og stort set skålformet, dog med de største dybder ind 

mod den vestlige bred og mere affladede grunde langs den nordlige og 
østlige bred. Maksimaldybden er måltes til 2,6 m og middeldybden skønnet 
til 1,5 m (tabel 14). Søens areal er opgjort til 2,03 ha i 2006 /3/. 

  
Tabel 14. Areal og dybdeforhold i Springdam. 

  
Areal Maksimal dybde Skønnet middeldybde 

2,03 ha 2,6 m 1,5 m 
 

Målsætning Springdam har en generel B-målsætning. Der stilles krav til en sigtdybde til 
bunden, en alsidig undervandsvegetation og et næringsindhold på 0,125 mg 
P/l målt som sommermiddel (og 0,100 mg P/l som årsmiddel) /1/. Søens 
baseline tilstand i 2015 vurderes som høj, jf. Vandplanen /2/. 
 
7.2 Fysiske og vandkemiske forhold 
 
I tabel 15 er givet en oversigt over data fra feltmålinger og vandkemi i 
perioden 1983-2010. Figur 25 viser udviklingen af udvalgte parametre i 
måleperioden i denne undersøgelse. 
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Springdam er en klarvandet og svag næringsrig sø. Sigtdybden har været 
konstant god med klart vand til bunden gennem hele måleperioden i 
2009/2010. Samme stabilitet har stort set været tilfældet for 
næringsniveauet, der bortset fra et mindre udsving midt på sommeren har 
varieret omkring 0,22-0,39 mg P/l i sommerhalvåret (figur 25). Mængden af 
planteplankton har i samme periode efterfølgende en algeblom om foråret 
været lavt fra 1,4 til 5,7 µg klorofyl/l (figur 25). Udviklingen over året 
afviger ikke stort fra tilstanden i Ubberød Dam (figur 16) Sammenlignes 
forholdene med data fra 1996-2006 forbedredes søens tilstand væsentligt fra 
1996 til 2006 og har siden tilsyneladende været uændret god frem til denne 
undersøgelse (tabel 15). I 2011 var vandet svagt basisk 
 
Dammen danner ikke temperatur-springlag over sommeren, men ilten går af 
bundvandet i størstedelen af sommeren i den nederste halve meter (figur 
25), hvilket også var tilfældet i 2006 (data ikke vist). Formentlig er søens 
dybde og vindbeskyttede karakter hovedansvarlig for dette. 
 

Tabel 15. Fysiske og vandkemiske data i Springdam fra denne undersøgelse og 
overvågningsperioden 1983-2006. Værdier er anført som sommermiddel i 1996 (syv målinger), 
2006 (fem målinger) og 2009/10 (fem målinger) /3/.  

 
År Sigtdybde 

(m) 
Total-N 
(mg/l) 

Total-P 
(mg/l) 

Klorofyl a 
(µg/l) 

pH 

2010 2,34** 0,732 0,037 6,5 7,7 
2006 - 0,899 0,055 4,4 - 
1996 0,73 1,693 0,175 72,4 - 
1990* 1,10 - - -  
1983* 0,60 - - - - 

* En sommermåling.  ** Alle målinger til bunden  
 
7.1 Vandplanter 
 

Vandplanter Springdam har en veludviklet og udbredt undervandsvegetation, bestående 
af fire plantearter samt trådalger. Vegetationen domineredes af tornfrøet 
hornblad, der dækkede store områder af søen, særligt på de dybere partier, 
hvor den samlede dækningsgrad skønsmæssigt blev opgjort til 80 % 
Dybdegrænsen blev målt til søens maksimaldybde på 2,6 m. Næstmest 
dominerende var almindelig kildemos, der stod i tæt i den sydlige del af 
søen mod Ubberød Dam, samt i nydelige bælter langs den østlige og 
nordlige bred. Den samlede dækningsgrad var 15-20 %. Endvidere fandtes 
kors-andemad, samt ud for et ”hundeluftningssted” ved den vestlige bred 
fire-fem kraftige ”søjler” af vandpest. Muligvis findes gul åkande også i 
submers form, hvilket dog ikke blev observeret under besigtigelsen. 
 
Undervandsvegetationen dannede en mere naturlig mosaik med tornfrøet 
hornblad fortrinsvis i de dybere områder (> 1-1,25 m) og almindelig 
kildemos fremherskende på lavere vand, end det var tilfældet i Ubberød 
Dam. Dog fandtes ligeledes fede måtter af trådalger, der lå/voksede ovenpå 
tornfrøet hornblad, hvor denne rejste sig til overfladen, hvilket skæmmede 
helhedsindtrykket. Estimeret dækkede måtter af trådalger i størrelsesordenen 
5 % af søarealet. 
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Figur 25. Feltmålinger af sigtdybde, temperatur og iltindhold, samt vandkemi af fosfor (P), 
total-N og klorofyl i Springdam i 2010 (måleperiode 2009-2010). 
 

I 2006 udførte Frederiksborg Amt en vegetationsundersøgelse i søen, iht. 
NOVANA-programmet /7/. I tabel 16 sammenlignes resultaterne fra 
nærværende undersøgelse og undersøgelsen i 2006. Begge år var 
undervandsvegetationen domineret af tornfrøet hornblad og subdomineret af 
almindelig kildemos i stort set samme omfang, måske med en lille fremgang 
af begge vandplanter. Kors-andemad optrådte begge år beskedent, mens 
kredsbladet vandranunkel ikke blev genfundet. Ny på plantelisten er 
vandpest, der modsat fundet i Ubberød Dam syntes etableret i et lille 
afgrænset område. I 2006 blev søens maksimaldybde opgjort til 2,3 m, 
hvilket også var dybdegrænsen for vegetationen /3/. Dækningsgraden af 
trådalger var en smule mindre i forhold til opgørelsen på 7,41 % i 2006. 
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Tabel 16. Undervandsvegetation og flydebladsplanter i Springdam i 2006 og 2011. I tabellen er 
anført dybdegrænse og skønnet (2011)/relativt (2006) plantedækket areal for planterne /3/. 
 

 

Dybdegrænse (m) 

Plantedækket 

areal (%) 

 

Dansk navn 

 

Latinsk navn 

2006 2011 2006 2011 

Vandplanter      
Almindelig kildemos Fontinalis antipyretica 2 1,7 14,67 15-20 
Kredsbladet vandranunkel Ranunculus circinatus 1,1 - 0,57 - 
Tornfrøet hornblad Ceratophyllum demersum 2,3 2,6 71,71 80 
Kors-andemad Lemna trisulca 1,1 - 0,09 1-2 
Vandpest Elodea canadensis - 1,5 - 1-2 
      
Flydebladsplanter      
Gul åkande Nuphar lutea ok 2,1 ok spredt 

Hvid åkande Nymphaea alba ok 2,25 ok spredt 

Vand-pileurt Persicaria amphibia ok 2,1 ok pletvis 

Liden andemad Lemna minor - ok - - 
      
Trådalger Tråd alger   2 - 7,41 5 

 
Flydebladsplanter I Springdam registreredes i alt fire flydebladsplanter i denne undersøgelse. 

Mest i øjenfaldende var spredte til pletvis tætte bælter af gul åkande og hvid 
åkande hist og her langs bredderne og på enkelte lavvandede grunde. Langs 
den østlige bred fandtes et mere sammenhængende bælte af gul åkande. 
Dybdegrænsen for gul åkande blev målt til 2,1 m og hvid åkande til 2,25 m. 
Pletvist langs den østlige bred og i søens sydøstlige hjørne voksede vand-
pileurt. Liden andemad blev registreret hist og her ved bredden. 
 
7.2 Fisk 
 
Springdam rummer med fem registrerede fiskearter en svag alsidig 
fiskebestand bestående af skaller, aborrer, rudskaller, gedder og sudere. 
Garnfangsten var antalsmæssigt domineret af rudskalle og til dels skalle, 
men vægtmæssigt af suder og gedde (tabel 17). Elektrofiskeriet supplerede 
ikke med yderligere fiskearter. 
 
Elfangsten bestod derimod langt overvejende af rudskaller, hvor 
størstedelen var årsyngel og et-årige fisk, men også af en enkelt lille aborre 
og en mindre gedde. Flere stimer af rudskaller, skaller samt enkelte små og 
kilos store gedder blev set under elektrofiskeriet for flertallet i det klare 
vand mellem åkanderne langs den østlige bred. 
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Tabel 17. Den samlede fangst i antal og vægt ved fiskeundersøgelsen i 
Springdam i 2011. 

 

Totalfangsten i garn (to garn)        

  Antal % Vægt (g) %  

Skalle 10 27,0 137 3,2 

Aborre 5 13,5 34 0,8 

Rudskalle 19 51,4 82 1,9 

Suder 2 5,4 2655 61,6 

Gedde 1 2,7 1405 32,6 

Sum 37  252  

 
Skalle Skallernes længde varierede mellem 8-16 cm, fordelt på to årgange hhv. 

grupperet omkring 8-9 cm og på 16 cm (figur 26). Konditionen var under 
middel for begge størrelsesgrupper (figur 27). 
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Aborre Fangsten af aborrer bestod af småfisk i størrelsen 6-8 cm (figur 28), der alle 
var velernærede for årstiden (figur 29). 

Figur 27. Relativ 
kondition af 
skalle i 
Springdam i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 26. 
Længdefordeling 
af skalle i antal i 
Springdam i 
2011.  
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Rudskalle Rudskaller var i størrelser mellem 2-10 cm og fordelte sig med spæd 
årsyngel omkring 3-4 cm og 1-årsfisk omkring 7-8 cm Fangsten var uden 
større rudskaller (figur 30), hvilke utvivlsomt findes i søen. Konditionen var 
noget under middel hos de yngste individer og tæt på middel hos de 
resterende rudskaller for årstiden (figur 31). 
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Figur 31. Relativ 
kondition af 
rudskalle i 
Springdam i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 30. 
Længdefordeling 
af rudskalle i 
antal i 
Springdam i 
2011.  

Figur 29. Relativ 
kondition af 
aborre i 
Springdam i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 28. 
Længdefordeling 
af aborre i antal 
i Springdam i 
2011.  
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Gedde Fangsten rummede to gedder på hhv. 20,6 cm og 56 cm, der begge havde en 
kondition under middel på undersøgelsestidspunktet (data ikke vist). Under i 
sætningen af båd og ved elektrofiskeriet observeredes flere smågedder i det 
klare vand, samt enkelte større gedder på et par kg. Ligesom i Ubberød Dam 
peger resultater og observationer på en veludviklet geddebestand med god 
rekruttering. 

 
Suder Der blev fanget to mellemstore sudere på hhv. 42,5 cm og 45,5 cm, der var 

noget tynde på undersøgelsestidspunktet (data ikke vist). Modsat fangsten i 
Ubberød Dam var elfangsten uden småsudere, hvilket formentlig hænger 
sammen med en mere sporadisk udviklet sumpvegetation i Springdam, 
hvilket er unge suderes foretrukne område at fouragere og søge skjul. 
 
Størrelsesfordelingen blandt flertallet af fiskene viser, at Springdam og 
Ubberød Dam med deres åbne passage mere eller mindre deler samme 
fiskebestand, dog hvor småaborrer er mere lokalt forankret end de fleste 
andre fiskearter. Fiskeundersøgelsen er dog foretaget oversigtlig, hvilket 
heller ikke gør det muligt at vurdere, i hvilken grad lystfiskeriet i Springdam 
påvirker fiskebestandens tæthed og sammensætning i forhold til Ubberød 
Dam, hvor fiskeri ikke er tilladt,  
 
7.3 Øvrige forhold 
 

Dyreplankton Dyreplanktonet var på besigtigelsesdagen domineret af hurtigsvømmende, 
mellemstore former af vandlopper. Desuden optrådte mindre og 
mellemstore former af dafnier. 

 
Flodkrebs Søen huser formentlig en bestand af flodkrebs Astacus astacus, ligesom den 

tilstødende Ubberød Dam, uden dog at være blevet registreret i denne 
undersøgelse. 
 
Der blev ikke observeret padder eller krybdyr, men under besigtigelsen blev 
der optalt enkelte svaner, blishøns og op til 10-15 gråænder. 

 
Andet Bortset fra fede måtter af trådalger fremstår søen i god balance og tilstand. 
 

7.4 Sammenfatning 
 

Springdam er klarvandet og svag næringsrig med ret stabile vandkemiske og 
fysiske forhold. Søen har en veludviklet og udbredt undervandsvegetation, 
der er domineret af tornfrøet hornblad og almindelig kildemos. Vegetationen 
fordeler sig i en nydelig mosaik med tornfrøet hornblad på de dybere partier 
og almindelig kildemos på de lavvandede områder. Fiskebestanden er svag 
alsidig, bestående af skalle, aborre, rudskalle, gedde og suder, og er 
domineret af rudskaller. Rekrutteringen synes god for gedder. Formentlig 
rummer søen vores hjemmehørende gullistede flodkrebs, der dog ikke blev 
registreret, men findes i den tilstødende Ubberød Dam. 
 
Samlet peger de vandkemiske og biologiske undersøgelser på en sø i god 
balance. Dog vækker områder med måtter af trådalger, samt en nylig 

Krybdyr, padder 
og fugle 
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indvandring af vandpest bekymring, da denne invasive vandplante er kendt 
for en meget aggressiv vækst og helt kan lukke søer. 
 
Springdam opfylder kravene til den generelle B-målsætning beskrevet for 
søen i den seneste Regionplan og ligeså kravet til høj økologisk tilstand, jf. 
Vandplanen /2/. 
 

Indgreb Restaureringsmuligheder: 
- Kildeopsporing i Ubberød Sø, der vil få afledte positive effekter og 

forstærke stabiliteten af det fine vandmiljø i Springdam. 
- Det kan anbefales at holde et vågent øje med udviklingen af 

vandpest i søen, der er en invasiv plante i DK. Planterne vokser 
endnu meget lokalt i 4-5 tætte søjler, og optagning kunne overvejes, 
da vandpest har potentialet til helt at ændre en ellers nydelig, 
veludviklet undervandsvegetation. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Springdam 
omkranset af 
skov i september-
farver 2011. 

Lille gedde på 
spring i 
Springdam, 
september 2011. 
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8. Sø v. Møllevænget 

Sø v. Møllevænget forud for feltarbejdet i september. 
 
8.1 Lokalitetsbeskrivelse 
 

Beliggenhed Søen er beliggende i en lille lavning mellem Møllevænget og et stisystem 
fra Uldvejen langs Hørsholm Kongevej. Størstedelen af søens bredder er 
tilgroet i pilekrat, rørsump og en mindre sammenvoksning af store ege og 
piletræer. Et enkelt sted ligger en villa og have ned til søen. Søen modtager 
opspædet kloakvand fra et nærtliggende overløbsbygværk og afvander via 
en rørunderføring af Hørsholm Kongevej til Hørsholm Slotssø. 

 
Morfometri Søen er rund i form med en skønnet maksimaldybde på 1,5 m og en 

middeldybde på nok omkring 0,8-1 m. Søen er groet til i tornfrøet hornblad, 
der totalt dækker søen for størstedelen op til overfladen. Pga. af tilgroningen 
var det ikke muligt at skabe overblik over søens øvrige dybdeforhold. Søens 
areal skønnes til 0,4 ha. 

  
Tabel 18. Areal og dybdeforhold i Sø v. Møllevænget. 

  
Areal Maksimal dybde Skønnet middeldybde 
0,4 ha 1,5 m 0,8-1 m 

 
Målsætning Søen er ikke målsat i seneste Regionplan og indgår heller ikke i oversigten 

over søer med en vurderet baseline tilstand i Vandplanen /1,2/. 
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8.2 Fysiske og vandkemiske forhold 
 
Tabel 19 viser data fra feltmålinger og vandkemi i perioden 2011-2012. 
Søen er ikke tidligere blevet undersøgt for vandkemiske forhold. Figur 32 
viser udviklingen af udvalgte parametre i måleperioden i nærværende 
undersøgelse. 
 
Søens funktion som aflastningsbassin for opspædet kloakvand og massiv 
tilgroning af tornfrøet hornblad præger ilt og vandkemi i ekstrem grad. 
Målinger og udtagning af vandprøve er foretaget i det beskedne frie vand 
(og vandspejl) midt i søen ovenover vandplanterne (fri volumen ned til 0,2-
0,5 m). Blot 0,25-0,3 m nede i vegetationen var planterne oftest purpurrøde 
af svovlbakterier som tegn på iltfrit vand. Midt på sommeren iagttoges 
liglagen (som hvidt puds af svovlbakterier) på bunden. 
 
Søen er med en sommermiddelsigtdybde på 0,85 m uklar, men sigtdybden 
svinger fra 0,43 m til bunden på 1,2 m (to målinger) i sommerhalvåret. 
Søens periodevis ringe klarhed stemmer godt overens med et ekstremt højt 
næringsniveau på 0,751 mg P/l som sommermiddel. En ligeledes ekstrem 
høj koncentration af klorofyl a på 44,81 klorofyl/l i samme periode kan både 
være fra planteplankton, men formentlig også stamme fra opløste plantedele 
fra en tæt undervandsvegetation under henfald ved bunden. Ved flere tilsyn 
fandtes oliefilm på overfladen, og søen syntes grålig. Størstedelen af fosfor-
indholdet udgjordes af opløst ortho-P, og et samtidig moderat (og 
forholdsmæssigt beskedent) kvælstofniveau viser, at søen er 
kvælstofbegrænset.  
 
Søen har allerede dannet springlag i maj og er lagdelt frem til september 
uden ilt ved bunden i hele perioden. I august-september og igen i november 
er ilten i overfladen kritisk lav på omkring 1 mg O₂/l. Målingerne peger på 
en kraftig omsætning i søen. 
 
Søens hyper-eutrofe tilstand er uden tvivl bestemmende for det ekstreme 
iltmiljø, liglagen på bunden og purpurfarvede lag af svovlbakterier blot 
0,25-0,3 m fra overfladen. 
 

Tabel 19. Fysiske og vandkemiske data fra Sø v. Møllevænget. Værdier er anført som 
sommermiddel for 2011/12 (fem målinger) og ved en vintersituation d. 30. november i 2011. 
Der foreligger ikke tilsynsdata fra tidligere. 

 
År Sigtdybde 

(m) 
Total-N 
(mg/l) 

Total-P 
(mg/l) 

Klorofyl a 
(µg/l) 

pH 

2012 0,85* 0,916 0,751 44,81 9,0** 
2011 (vinter) 0,47 0,737 1,340 47,2 7,8 

 *To målinger til bunden **To målinger 
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Figur 32. Feltmålinger af sigtdybde, temperatur og iltindhold, samt vandkemi af fosfor (P), 
total-N og klorofyl i Sø v. Møllevænget i 2012 (måleperiode 2011-2012).  

 
 
8.3 Vandplanter 
 
Søen er kraftigt tilgroet i tornfrøet hornblad og kors-andemad, der hhv. 
dækkede 100 % og 60-75 % af søarealet. Dertil kom, at tornfrøet hornblad 
skønsmæssigt havde et plantedækkede volumen på 85-95 %. Tornfrøet 
hornblad kendes fra at vokse i tætte monokulturer i andre næringsrige 
småsøer. Søen omkranses af en tæt og ganske alsidig sumpvegetation, bl.a. 
af stor dunhammer og grenet pindsvineknop. 
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Tabel 20. Undervandsvegetation og flydebladsplanter i Sø v. Møllevænget i 2011. I tabellen er 
anført dybdegrænse og skønnet plantedækket areal for planterne. 
 

 

Dybdegrænse (m) 

Plantedækket 

areal (%) 

 

Dansk navn 

 

Latinsk navn 

2011 2011 

Vandplanter    
Tornfrøet hornblad Ceratophyllum demersum 1,5 100 
Kors-andemad Lemna trisulca - 60-75 

 
8.4 Fisk 
 
Trods det barske miljø huser søen en mindre bestand af små-karusser, der 
både var repræsenteret i garn- og elfangsten (tabel 21 og figur 33). 
 
Tabel 21. Den samlede fangst i antal og vægt ved fiskeundersøgelsen i Sø v. 
Møllevænget i 2011. 
 

Totalfangsten i garn (et garn)        

  Antal % Vægt (g) %  

Karusse 7 100,0 52 100,0 

Sum 7  52  

 
Karusse Karusserne var i størrelser mellem 5-8 cm og fordelte sig formentlig på to 

årgange grupperet omkring 7-8 cm og årsyngel på under 5 cm (figur 33). 
Karusserne var alle tynde for årstiden (figur 34). 
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Figur 34. Relativ 
kondition af 
karusse i Sø v. 
Møllevænget i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske søer. 

Figur 33. 
Længdefordeling 
af karusse i antal i 
Sø v. Møllevænget 
i 2011.  
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Det er ikke bemærkelsesværdigt, at søen med sit barske miljø huser en 
ensidig fiskebestand, bestående kun af karusse. Karussen er vores mest 
robuste ferskvandsfisk, der bl.a. tåler at være lejret i søens bund og overleve 
bundfrysning under hårde isvintre. Størrelsesfordelingen af søens karusser 
tyder på, at bestanden formentlig lever på grænsen af, hvad den kan klare, 
da den kun udgøres af unge fisk, der langt hen af vejen er mere robuste end 
ældre fisk. 
 
8.5 Øvrige forhold 
 

Dyreplankton Søen var ret mager på dyreplankton på besigtigelsesdatoen og bestod af 
mindre former af vandlopper og dafnier. 

 
Smådyr Derimod fandtes en rig smådyrsfauna af vandtæger, heriblandt 

bugsvømmere, rygsvømmere, skøjteløbere og vandrøver. Vandtæger ånder 
atmosfærisk luft og kan således leve uafhængigt af ustabile, vanskelige 
iltforhold. 

 
I søen observeredes en enkelt rørhøne. Der blev ikke observeret padder eller 
krybdyr under besigtigelsen. 

 
Andet De meget tydelige lag af svovlbakterier på planterne blot 0,25-0,3 nede i 

plantetæppet var bekymrende og peger på en belastning af drøj karakter. 
 

8.6 Sammenfatning 
 

Sø v. Møllevænget er hyper-eutrof med ringe iltforhold, ekstrem højt 
næringsniveau og en biologi, der har tilpasset sig det baske vandmiljø. Søen 
er massivt tilgroet i den næringstålende tornfrøet hornblad, og kun en mager 
fiskebestand af småkarusser tåler forholdene. Dertil kommer oliefilm på 
vandoverfladen, gråligt vand, liglagen på bunden og purpurrøde 
svovlbakterielag blot 0,25-0,3 m nede af stænglerne på vandplanterne. Der 
er ingen tvivl om, at tornfrøet hornblad både trives i det næringsholdige 
vand og samtidig formentlig udgør en vigtig filtereffekt af vandet i dets 
videre afstrømning mod den klarvandede Hørsholm Slotssø. 
 
Søen er ikke målsat i den seneste Regionplan og er heller ikke beskrevet i 
Vandplanen. Feltmålinger, de vandkemiske forhold, en ensidig fiskebestand 
og undervandsvegetation betyder, at søen ikke overholder en generel B-
målsætning. Den økologiske tilstand kan kun karakteriseres som ringe, jf. 
Vandplanen /2/. 
 

Indgreb Restaureringsmuligheder: 
- Afskæring af belastning fra overløbsbygværket. 
- Oprensning af næringsrigt slam (formentlig meget store punkter). 
- Følgende udplantning af vandplanter, der udmærket kan være 

tornfrøet hornblad. 
- Afledningen af næringsrigt vand til Hørsholm Slotssø er en 

”tikkende bombe” for denne klarvandede sø nedstrøms i systemet. 
Kontrol af næringsindholdet i afledningsvandet er vigtigt for at 
kunne vurdere påvirkningen videre i systemet. 

Krybdyr, padder 
og fugle 
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Elektrofiskeri fra 
lille gummibåd i 
Sø v. 
Møllevænget, 
september 2011. 

Udsnit af 
plantetæppet i Sø 
v. Møllevænget, 
tornfrøet hornblad 
og kors-andemad, 
september 2011. 

Småkarusser i Sø 
v. Møllevænget, 
september 2011. 
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9. Hørsholm Slotssø 

Hørsholm Slotssø under feltarbejdet i september. 
 
9.1 Lokalitetsbeskrivelse 
 

Beliggenhed Hørsholm Slotssø ligger centralt i Hørsholm og er et historisk sted anlagt 
som stilistisk parksø til et tidligere slot på stedet. I dag er søen en del af en 
park med alleer af gamle træer og to rektangulære centrale øer, der er 
forbundet med hinanden og fastlandet med mindre vej- og gangbroer. På 
den sydlige ø ligger en lille kirke. Området nyder stor rekreativ værdi. Det 
særlige forhold som parksø bevirker, at søen er formet med et østlig og 
vestlig bassin som en spejling i længdeaksen på midten. Bassinerne står i 
forbindelse med en smal kanal tilgroet i tagrør i søens sydlige ende og 
formentlig endvidere via rør under vejtangen med Kirke allé til den nordlige 
ø lidt forskudt mod nord i søen. De to aflange bassiner er igen delvist delt 
over af en vej-/stioverføring mod nord i bassinerne. Slotssøen modtager 
vand fra Springdam i den sydlige del og fra Sø v. Møllevænget vest fra. 
Søen afleder via et rør under Rungstedvej til Dronningedam. 
 

Morfometri Søen er lavvandet med den største dybde på 3,0 m og en skønnet 
middeldybde på 1,25 m. Det dybeste område ligger i søens sydvestlige 
hjørne. Søen har en relativ lang kystlinje pga. sin form, og dybden er ret 
ensartet mellem 1-1,5 m Søens areal er opgjort til 7,52 ha i 2006 /3/. 
 
Tabel 22. Areal og dybdeforhold i Hørsholm Slotssø. 
  

Areal Maksimal dybde Skønnet middeldybde 
 7,52 ha 3,0 m 1,25 m 

 
Målsætning Hørsholm Slotssø har en generel B-målsætning. Der stilles krav til en 

sigtdybde til bunden, en dækningsgrad af undervandsvegetation på 90 % og 
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et næringsindhold på hhv. 0,080 mg P/l og 0,500 mg N/l målt som 
sommermiddel (og 0,65 mg P/l som årsmiddel) /1/. Søens baseline tilstand i 
2015 vurderes som høj, jf. Vandplanen /2/. 

 
9.2 Fysiske og vandkemiske forhold 
 
I tabel 23 er givet en oversigt over data fra feltmålinger og vandkemi i 
perioden 1980-2010. Figur 34 viser udviklingen af udvalgte parametre i 
måleperioden i denne undersøgelse. 
 
Hørsholm Slotssø er en klarvandet og svag næringsrig sø (tabel 23). 
Sigtdybden har været konstant god med klart vand til bunden gennem hele 
måleperioden i 2009/2010 (figur 35). Næringsniveauet har for det meste 
været svagt stigende gennem året og har i sommerhalvåret varieret omkring 
0,28-0,46 mg P/l. Mængden af planteplankton har bortset fra et algeblom 
midt på sommeren været ret stabil på mellem 1,7-7,0 µg klorofyl/l (figur 
35). Sammenlignes forholdene med data fra 2006 er fosfor-indholdet næsten 
halveret, kvælstof-indholdet reduceret, mens klorofyl-koncentrationen ikke 
er ændret nævneværdigt (og lav). Søen har således været inde i en positiv 
udvikling de senere år. I 2011 var vandet svagt basisk 
 
Dammen danner ikke sommerspringlag, dog svinder ilten i nogen grad fra 
bundvandet midt på sommeren (figur 35). Tilsvarende ilt- og 
temperaturforhold blev målt i 2006 (data ikke vist). 
 

Tabel 23. Fysiske og vandkemiske data i Hørsholm Slotssø fra denne undersøgelse og 
overvågningsperioden 1980-2006. Værdier er anført som sommermiddel i 1996 (syv målinger) 
og 2009/10 (fem målinger) /3/.  

 
År Sigtdybde 

(m) 
Total-N 
(mg/l) 

Total-P 
(mg/l) 

Klorofyl a 
(µg/l) 

pH 

2010 1,68** 0,730 0,036 10,0 7,7 
2006 - 0,886 0,063 8,4 - 
1990* 0,50 - - - - 
1980* 1,20 - - - - 

* En sommermåling.  ** Alle målinger til bunden  
 
9.1 Vandplanter 
 

Vandplanter Hørsholm Slotssø har en særdeles veludviklet og moderat alsidig 
undervandsvegetation, bestående af syv vandplanter samt trådalger. Over alt 
i søen er vegetationen ret massiv og domineredes skiftevis af tornfrøet 
hornblad og vandpest, hist og her med indslag af prægtige søjler af butbladet 
vandaks og områder med almindelig kildemos. Enkelte steder fandtes 
kredsbladet vandranunkel og hårfliget vandranunkel, ligesom kors-andemad 
vævede spinkelt løv på bund eller anden vegetation. Rankegrøden blev flere 
steder afløst af kraftige bælter af flydebladsplanter, der samlet skabte 
billeder af nydelige, sammensatte mosaik af planter flere steder til 
vandoverfladen i konkurrencen om plads. 
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Figur 35. Feltmålinger af sigtdybde, temperatur og iltindhold, samt vandkemi af fosfor (P), 
total-N og klorofyl i Hørsholm Slotssø i 2010 (måleperiode 2009-2010). 

 
Mest almindelig var tornfrøet hornblad, der skønsmæssigt dækkede bunden 
med 50-70 %, dog flere steder op til 90-100 %, mens vandpest samlet 
dækkede bunden 30-40 % og var enkelte områder dominerede med en 
dækningsgrad på 90-100 %. Rundt om i søen voksede butbladet vandaks i 
tætte søjler og har formentlig samlet haft en dækningsgrad på 5 %, mens 
almindelig kildemos trivedes mest i det nordøstlige bassin. De resterende 
planter fandtes sporadisk, ofte på lavere vand med delvis skygning fra træer, 
hvor konkurrencen om plads øjensynligt ikke var så intens. Mange steder 
var det mageløst at observere den tætte rankegrøde med skiftende karakter 
og sammensætning. Vegetationen bredte sig til maksimaldybden på 3 m. 
 
Trådalger fandtes sporadisk eller enkelte steder som et fint, trådede lag 
ovenpå anden vegetation. I søens nordøstlige bassin var tætheden af 
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trådalger mere udtalt, mens der i det nordvestlige bassin ud for den lille 
kirke og ø observeredes et større område (måtte-)tæt af trådalger, der kunne 
være et resultat af en punktkildeudledning fra øen. 
 
I 2006 udførte Frederiksborg Amt en vegetationsundersøgelse i søen, iht. 
NOVANA-programmet /3/. I tabel 24 sammenlignes resultaterne fra 
nærværende undersøgelse og undersøgelsen i 2006. Mest markant er 
fraværet af vandpest i 2006, der på blot fem år har bredt sig til godt 30-40 % 
af søarealet på bekostning af især kredsbladet vandranunkel og butbladet 
vandaks. Hårfliget vandranunkel er ny på plantelisten, mens kransnålalgen 
Nitella og submers form af gul åkande ikke blev genfundet. Samlet er 
artsantallet stort set det samme som i 2006, mens dækningsgraden 
skønsmæssigt er øget fra 85 til 95-100 %. Det eneste område med pletvis 
vigende vegetation var i det nordøstlige hjørne, hvor der var tegn på kraftig 
oprodning bl.a. af åkande-jordstængler fra svaner eller måske bundvending 
fra seneste isvinter. Endvidere var den sydligste kanal, der binder de to 
nord-syd gående bassiner sammen fattig på planter. Dækningsgraden af 
trådalger blev vurderet til omkring 5 %, men blev ikke registreret i 2006. 

 
Tabel 24. Undervandsvegetation og flydebladsplanter i Hørsholm Slotssø i 2006 og 2011. I 
tabellen er anført dybdegrænse og skønnet (2011)/relativt (2006) plantedækket areal for 
planterne /3/. 

 
 

Dybdegrænse (m) 

Plantedækket 

areal (%) 

 

Dansk navn 

 

Latinsk navn 

2006 2011 2006 2011 

Vandplanter      
Glanstrådslægten Nitella 1,1 - 0,1 - 
Almindelig kildemos Fontinalis antipyretica 0,9 1,3 0,77 2-5 
Kredsbladet vandranunkel Ranunculus circinatus 1,4 - 8,5 - 
Tornfrøet hornblad Ceratophyllum demersum 2 3 61,67 50-75 
Butbladet vandaks Potamogeton obtusifolius 1,1 1,5 8,03 5 
Kors-andemad Lemna trisulca 1,2 ok 6,23 - 
Vandpest Elodea canadensis - 2,5 - 30-40 
      
Flydebladsplanter      
Gul åkande Nuphar lutea ok 2,1 ok bælter 

Hvid åkande Nymphaea alba ok 1,9 ok bælter 
Søblad Nymphoides peltata ok 2,1 ok bælter 
Svømmende vandaks Potamogeton natans ok 1,9 ok bælter 
Liden andemad Lemna minor ok ok ok ok 
Stor andemad Spirodela polyrhiza ok - ok - 
      
Trådalger Tråd alger   - - - 5 

 
Flydebladsplanter Hørsholm Slotssø rummer en ret alsidig og i flere dele af søen en udbredt 

vegetation af flydebladsplanter, bestående af gul åkande, hvid åkande, 
svømmende vandaks, liden andemad, stor andemad og søblad. Endvidere 
fandtes udsatte park-åkander, bl.a. med violette blomster. Både gul åkande, 
hvid åkande, svømmende vandaks og søblad voksede flere steder i tætte 
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bælter. Søblad er sjælden i danske søer og stammer formentlig fra gamle 
udsætninger. Både søblad og gul åkande havde største dybdeudbredelse 
målt til 2,1 m. 
 
9.2 Fisk 
 
Hørsholm Slotssø rummer med fem registrerede fiskearter en svag alsidig 
fiskebestand, bestående af rudskaller, suder, regnløjer, karusser og gedder. 
Garnfangsten var mager og antalsmæssigt domineret af rudskalle, men 
vægtmæssigt af suder, karusse og delvis rudskalle (tabel 25). 
 
Elfangsten bestod kun af fire fisk, fordelt på tre sudere og en gedde. Under 
fiskeriet iagttoges flere steder stimer af spæde småfisk i det klare vand. 
 
Pga. søens størrelse indgik fire garn i undersøgelsen, og set i lyset af 
indsatsen rummer søen en beskeden tæthed af fisk. 
 
Tabel 25. Den samlede fangst i antal og vægt ved fiskeundersøgelsen i 
Hørsholm Slotssø i 2011. 
 

Totalfangsten i garn (fire garn)        

  Antal % Vægt (g) %  

Rudskalle 14 66,7 582 24,3 

Suder 1 4,8 924 38,5 

Regnløje 5 23,8 8 0,3 

Karusse 1 4,8 885 36,9 

Gedde 0 0,0 0 0,0 

Sum 21  2399   

 
Rudskalle Rudskaller var i størrelser mellem 9-16 cm, grupperet omkring 9-10 cm og 

14-15 cm (figur 36). Konditionen var under middel hos rudskallerne på 
undersøgelsestidspunktet (figur 37). De spæde småfisk observeret under 
feltarbejdet, kan udmærket have været årsyngel af rudskaller 
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Figur 36. 
Længdefordeling 
af rudskalle i 
antal i Hørsholm 
Slotssø i 2011.  
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Suder Der blev i alt fanget fire sudere i størrelser mellem 18-38 cm, der hhv. var 
grupperet omkring 18-22 cm og en enkelt fisk på 38 cm (figur 38). Hvor de 
mindste sudere havde en kondition noget under middel, var den lidt større 
suder tæt på middelkonditioneret for årstiden (figur 39). De mindre sudere 
blev fanget tæt under land i den tætte sumpvegetation, der omgiver søen.  
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Regnløje Regnløjerne var i størrelser mellem 4-6 cm og formentlig alle 1-årsfisk 
(figur 40). Fiskene sad som en stime i samme afgrænsede område med 
passende maskevidde i det samme garn. Konditionen hos fiskene var under 
middel for årstiden (figur 41). Under besigtigelsen observeredes flere steder 
mindre stimer af småfisk, der kan have været regnløjer. 

 
Gedde Fangsten rummede en gedde på 41,5 cm, der havde en kondition under 

middel på undersøgelsestidspunktet (data ikke vist). 
 
Karusse Der blev fanget en karusse på 34 cm, der havde en ringe kondition for 

årstiden (data ikke vist).  
 

Figur 37. Relativ 
kondition af 
rudskalle i 
Hørsholm 
Slotssø i 2011 ift. 
middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 39. Relativ 
kondition af 
suder i Hørsholm 
Slotssø i 2011 ift. 
middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 38. 
Længdefordeling 
af suder i antal i 
Hørsholm 
Slotssø i 2011.  
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Søen rummer tilsyneladende hverken skaller eller aborrer, hvilket er 
interessant, da disse hører til blandt vore mest almindelige fiskearter. 
Endvidere er fangsten med en indsats på fire garn og en halv times 
elektrofiskeri ret mager, hvilket peger på en beskeden tæthed af fisk i søen. 
En forklaring på dette er højst sandsynlig fiskedød under de seneste års 
strenge isvintre, hvor kun en mindre del af fiskebestanden har overlevet. 
Nylig fiskedød understøttes af udsagn fra forbipasserende under feltarbejdet, 
der kunne berette om døde fisk og flodkrebs efter isens opbrud (vist nok) i 
foråret 2010. 
 
Fiskenes ringe kondition på undersøgelsestidspunktet er derimod lidt af en 
gåde, da den ringe fisketæthed netop skulle fostre ”fede” fisk ved en lempet 
fødekonkurrence og overflod af mad. Muligvis skyldes en generelt ringe 
ernæringstilstand hos fiskene, at der med det massive plantedække skabes 
store iltvariationer over døgnet med ringe iltforhold over natten gennem 
planternes respiration, hvilket stresser fiskene og følgende deres vækst. 
 
9.3 Øvrige forhold 
 

Dyreplankton Dyreplanktonet var på besigtigelsesdagen domineret af hurtigsvømmende, 
mellemstore former af vandlopper og dafnier. 

 
Flodkrebs Søen har ifølge forbipasserende tidligere huset flodkrebs, men kan være gået 

til under de seneste års strenge isvintre. 
 
Der blev ikke observeret padder eller krybdyr, men under besigtigelsen sås 
adskillige svaner, blishøns og gråænder 

 

Krybdyr, padder 
og fugle 

Figur 41. Relativ 
kondition af 
regnløje i 
Hørsholm 
Slotssø i 2011 ift. 
middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 40. 
Længdefordeling 
af regnløje i 
antal i Hørsholm 
Slotssø i 2011.  
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Andet En tæt rørskov af tagrør ud for tilløbet fra Springdam, samt store mængder 
som fede måtter af trådalger i søens nordvestlige bassin ud for kirken på den 
centrale sydlige ø tyder på en bekymrende næringsbelastning. Derimod sås 
ikke mistænkelige tegn ud for tilløbet fra den hyper-eutrofe Sø v. 
Møllevænget. 

 
9.4 Sammenfatning 

 
Hørsholm Slotssø er klarvandet og svag næringsrig med ret stabile 
vandkemiske og fysiske forhold. Søen har en særdeles veludviklet og alsidig 
undervandsvegetation, der er domineret af tornfrøet hornblad og vandpest, 
men også butbladet vandaks og almindelig kildemos er af betydning. 
Vegetationen breder sig til de dybeste partier i søen og skaber nydelig 
rankegrøde i mosaik med ofte tætte bælter af gul åkande, hvid åkande, 
svømmende vandaks og søblad, hvor sidstnævnte er sjælden i Danmark. 
Fiskebestanden er svag alsidig, bestående af rudskalle, suder, regnløje, 
gedde og karusse, men tætheden ikke særlig stor, formentlig pga. fiskedød 
de seneste års strenge isvintre. Søen har tidligere huset den hjemmehørende 
gullistede flodkrebs, der ikke blev registreret. 
 
Samlet peger de vandkemiske og biologiske undersøgelser på en sø i god 
balance, hvor hårde isvintre kan skabe drøje levevilkår for søens fisk. Dog 
vækker områder med massive måtter af trådalger ud for kirken i det 
nordvestlige bassin bekymring, samt tillige tegn på tilledning af næringsrigt 
vand fra tilløbet fra Springdam ved tæt rørskov af tagrør. Sidstnævnte 
forhold kan dog være af ældre dato, da Springdam i dag er klarvandet og 
svag næringsrig. Alternativt, kan der være tale om en punktkilde i kanalen 
mellem Springdam og Hørsholm Slotssø. 
 
Hørsholm Slotssø vurderes til at opfylde kravene til den generelle B-
målsætning beskrevet for søen i den seneste Regionplan, dog uden at 
kvælstof-niveauet er som beskrevet. Søen opfylder kravet til høj økologisk 
tilstand, jf. Vandplanen /2/. 
 

Indgreb Restaureringsmuligheder: 
- Opsporing af punktkilde i kanalen fra Springdam, samt i det 

nordvestlige bassin ud for kirken på den sydlige ø, der giver ophav 
til massive måtter af trådalger. Dette vil have en positiv effekt og 
forstærke stabiliteten af søens fine tilstand. 

 
 



Hørsholm Slotssø 

  
  56 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Et af de talrige 
åkandebælter i 
Hørsholm 
Slotssø, 
september 2011. 

Registrering af fisk 
ved Hørsholm 
Slotssø, september 
2011. 

Betagende 
morgensol over 
Hørsholm Slotssø, 
september 2011. 
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10. Dronningedam 

Dronningedam i septembersol. 
 
10.1  Lokalitetsbeskrivelse 
 

Beliggenhed Dronningedam er beliggende i hjertet af Hørsholm, lige nordøst for hvor 
Usserød Kongevej og Rungstedvej løber sammen. Dammen er en parksø 
med omkransende velplejede plæner, småtræer og stianlæg og nydes som 
rekreativt område. Bredden er anlagt med bolværk og pletvis stenfaskiner. 
Søen fungerer som samlebassin af vand fra Alsmosen, Kodammen og 
Hørsholm Slotssø og afvander via et stigbord mod nordvest som Blårenden, 
der løber i rør under Hørsholm Bymidte til Usserød Å ved Mortenstrup. 
 
Foruden tilledning af vand fra flere spidser af systemet, har søen over en 
årrække modtaget vand fra et overløbsbygværk fra øst, herunder opspædet 
spildevand. I skrivende stund er dette forhold under ombygning. 
 

Morfometri Dronningedam er oval af form og skålformet med det dybeste område på 1,6 
m midt i søen. Langs bredden er arrangeret mindre øer af sumpvegetation og 
småpil, og dybden de fleste omkring 0,5 m. Middeldybden er skønnet til 1,1 
m, og søens areal til 2 ha. 
  
Tabel 26. Areal og dybdeforhold i Dronningedam. 
  

Areal Maksimal dybde Skønnet middeldybde 
2 ha 1,6 m 1,1 m 

 
Målsætning Dronningedam er ikke målsat i seneste Regionplan og indgår heller ikke i 

oversigten over søer med en vurderet baseline tilstand i Vandplanen /1,2/. 
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Vandplanter og 
flydebladsplanter 

Andre forhold Tidligere lå et gasværk ved søen, der udledte tungmetaller mm. Nærværende 
undersøgelse skulle bl.a. klarlægge tegn på påvirkning fra denne udledning 
på de biologiske forhold. 
 
10.2  Fysiske og vandkemiske forhold 
 
Dronningedam er en uklar og ekstrem næringsrig sø. Sigtdybden varierede 
mellem 0,39-0,62 m og næringsniveauet mellem 0,108-0,332 mg P/l i 
sommerhalvåret (figur 42). Mængden af planteplankton var i 
overensstemmelse hermed ekstrem høj med 102,6 µm/l som sommermiddel 
(tabel 27). Midt på sommeren var både P-indhold, N-indhold og mængden 
af planteplankton høj, formentlig fra et plankton-optimum, der kan være 
afledt af en puls af tilledt, opspædet spildevand. Sigtdybden stiger på 
afslutningen af året i sammenfald med faldende klorofyl-indhold, hvilket er 
almindeligt for årstiden. Vandet er svagt basisk. 
 
Dammen danner ikke springlag, dog svinder ilten fra bundvandet midt på 
sommeren (figur 42), hvilket formentlig sker som følge af den høje 
omsætning i søen. 
 

Tabel 27. Fysiske og vandkemiske data fra tilsyn i Dronningedam. Værdier er anført som 
sommermiddel i 2009/10 (fem målinger). Der foreligger ikke tilsynsdata fra tidligere. 

 
År Sigtdybde 

(m) 
Total-N 
(mg/l) 

Total-P 
(mg/l) 

Klorofyl a 
(µg/l) 

pH 

2010 0,51 0,975 0,219 102,6 7,8 
 
10.3  Vandplanter 
 
Dronningedam er uden vandplanter, hvilket søens uklare tilstand formentlig 
er hovedansvarlig for. Der blev heller ikke registreret flydebladsplanter. De 
eneste områder, der gav variation var beplantninger af sø-kogleaks og anden 
sumpvegetation rundt langs kanten af søen, samt to små fugleøer med 
småpil mv. i søens østlige ende. 
 
10.4  Smådyr 
 

Bundfauna Bundfaunaen blev undersøgt ved 15 kajakprøver fordelt med fem prøver på 
tre stationer i dybden 1,1-1,5 m. To stationer lå forskudt ude i den dybe skål 
af søen, og her var bunden af fint, gråt silt, mens den tredje station lå lidt 
tættere på en af de små øer øst i søen med mere sandet bund. Fordelingen af 
bunddyr på udvalgte dyregrupper fremgår af figur 43. 

 
Faunaen på søens barbund var ensidig med i alt syv registrerede taxa, og var 
domineret stort af den robuste dansemyg Chironomus riparius, mens orme 
var af næststørst betydning. Endvidere optrådte tre underfamilier af 
dansemyg; Tanypodinae, Orthocladiinae og Tanytarsini, mitten Bezzia i 
gruppen af tovinger, samt vandlopper i gruppen af andre dyr (figur 43). 
Faunaen var forbløffende jævnt fordelt og udgjordes af dyregrupper 
almindelige på barbunden af vore søer, hvor især Chironomus riparius er 
tilpasset de ofte drøje livsbetingelser med svindende iltforhold. 
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Figur 42. Feltmålinger af sigtdybde, temperatur og iltindhold, samt vandkemi af fosfor (P), 
total-N og klorofyl i Dronningedam i 2010 (måleperiode 2009-2010). 
 

Middeltætheden blev opgjort til 19.047 individer pr. m², hvoraf Chironomus 
riparius udgjorde 67,5 %, opgjort til 12.857 individer pr. m². Tætheden af 
dyr på stationerne varierede mellem 15.714-24.762 individer pr. m², hvor 
den lidt større tæthed af dyr på den ene station skyldtes flere orme. 
 
Sammenlignet med tilsvarende bundfaunaundersøgelser er tætheden på 
næsten 20.000 individer pr. m² ekstremt højt /13,14,15/. Bundfaunaen er 
vigtig føde for fisk, og undersøgelser viser, at når fiskeprædationen om 
sommeren er på sit højeste, nedbringes tætheden af bunddyr til 800-1.000 
individer pr. m², samtidig med at faunaen primært består af små individer 
/16,17/. Tætheden af bunddyr i Dronningedam indikerer en stærk lempet 
fiskenes prædation. Samtidig er der ikke tegn på, at faunaens størrelse og 
sammensætning er hæmmet af tidligere tiders udledning af tungmetaller mv. 
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En opgørelse over størrelsesfordelingen af dansemyggen Chironomus 
riparius styrker indikationen af en kraftig lempet fiskeprædation i søen, da 
næsten 45 % af dyrene er store individer på mellem 1,3-2,3 cm (figur 44). 
Samtidig ses, at dyrene er delt i to størrelsesgrupper hhv. omkring 0,5-0,6 
cm og 1,8-2,0 cm, hvilket også kendes fra andre søer. Flertallet af dansemyg 
har to eller flere generationer over året. 
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Bredzonefauna Smådyrsfaunaen i søens bredzone blev undersøgt ved en ketsjerprøve 

indsamlet langs bredden ud for afløbet i rørsump, på bund og op af bolværk. 
Fordelingen af faunaen på udvalgte dyregrupper fremgår af figur 45. 
 
Dronningedam rummer en forholdsvis ensidig og individfattig 
bredzonefauna med 14 registrerede taxa og 135 dyr. Faunaen var domineret 
af dansemyg, repræsenteret af to underfamilier; Orthocladiinae og 
Chironomini, samt den robuste Chironomus riparius. Næstmest betydende 
var døgnfluer, bestående af to arter af den let nedgravede Caenis og af den 
vævre Cloeon dipterum. Generelt optrådte de fleste arter af smådyr fåtalligt. 
Ud over døgnfluer fandtes igler ligeledes med tre arter; bruskigle Helobdella 

Figur 44. 
Størrelsesfordeling af 
dansemyggen 
Chironomus riparius i 
bundfauna-
undersøgelsen i 
Dronningedam i 
2011. 

Figur 43. 
Middeltætheden af 
smådyr i 
bundfaunaprøverne i 
Dronningedam i 
2011. Faunaen er 
opdelt i overordnet 
dyregrupper, der kan 
sammenlignes med en 
tilsvarende oversigt 
for prøven i 
bredzonefaunaen i 
figur 38. Faunalister 
er vist i bilag 1. 



Dronningedam 

  
  61 

 

stagnalis, fiskeigle Piscicola geometra og hundeigle Erpobdella octoculata. 
Prøven rummede kun to snegle af Bithynia tentaculata i middelstørrelse. 
Tætheden af dyr kunne pege på en fiskeprædation af betydning, dog er 
noget ensformige fysiske forhold nok mere ansvarlig for faunaens 
beskaffenhed, da en overvejende del var relativt større dyr (og god føde for 
fisk), hvilket indikerer et lempet prædationstryk fra fisk /16,19/.  

 
10.5  Fisk 
 
Med i alt syv fiskearter huser søen en moderat alsidig fiskebestand, 
bestående af skaller, brasener, aborrer, sudere, regnløjer, karusser og 
rudskaller. Garnfangsten var antalsmæssigt domineret af aborre, efterfulgt af 
brasen og regnløjer, men vægtmæssigt stod brasen for den betydeligste 
andel (tabel 28). 
 
Elfangsten bestod overvejende af aborrer, samt en enkelt skalle, brasen, 
karusse og rudskalle, hvor sidstnævnte var et supplement til artslisten. 
 
Tabel 28. Den samlede fangst i antal og vægt ved fiskeundersøgelsen i 
Dronningedam i 2011. 
 

Totalfangsten i garn (to garn)        

  Antal % Vægt (g) %  

Skalle 15 9,4 822 9,0 

Brasen 41 25,6 5556 60,8 

Aborre 62 38,8 1238 13,5 

Suder 1 0,6 1250 13,7 

Regnløje 40 25,0 109 1,2 

Karusse 1 0,6 166 1,8 

Rudskalle 0 0,0 0 0 

Sum 160  9141   

Figur 45. 
Forekomsten af 
smådyr i ketsjerprøve 
(bredzonefauna) i 
Dronningedam i 
2011. Faunalister er 
vist i bilag 2. 
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Skalle Skallerne var i tre måske fire størrelser, hhv. grupperet omkring 7 cm, 12-13 
cm, 20 cm og 24 cm (figur 46). Konditionen var for alle størrelseskategorier 
bedre end middel, og fiskene således fede for årstiden (figur 47). 
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Rudskalle Rudskaller var repræsenteret med en fisk på 12 cm, der blev fanget ved el-
fiskeri og havde en kondition over middel for årstiden (data ikke vist). 

 
Karusse Karusser optrådte med to fisk på hhv. 17 cm og 17,3 cm, der begge havde 

en kondition over middel på undersøgelsestidspunktet (data ikke vist). 
 
Suder Fangsten rummede en mellemstor suder på 40 cm, der var særdeles 

velernærende på undersøgelsestidspunktet (data ikke vist). 
 
Brasen Brasenernes længde varierede mellem 5-45 cm, fordelt på årsyngel omkring 

6-7 cm, mellemstore brasener formentlig i tre størrelseskategorier hhv. 
grupperet omkring 14-15 cm, 18 cm og 21-22 cm, og store brasener i 
størrelsen 44-45 cm (figur 48). Konditionen var bedre end middel hos de 
små og mellemstore brasener og tæt på middel hos de store fisk (figur 49). 
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Figur 47. Relativ 
kondition af 
skalle i 
Dronningedam i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 46. 
Længdefordeling 
af skalle i antal i 
Dronningedam i 
2011.  

Figur 48. 
Længdefordeling 
af brasen i antal 
i Dronningedam 
i 2011.  
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Aborre Aborrerne var i længder mellem 4-23 cm med en klar dominans af aborrer 
grupperet i størrelserne 6-8 cm og 10-13 cm (figur 50). Fangsten rummede 
endvidere enkelte lidt større aborrer på hhv. 14,9 cm og 22,6 cm, hvor 
sidstnævnte givetvis har været rovlevende. Hvor de mindste og den ene 
store aborre var fede for årstiden, var konditionen hos de mange resterende 
aborrer omkring normalt konditioneret for årstiden (figur 51), hvilket er lidt 
af et særsyn i uklare, vegetationstomme søer. 
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Regnløje De mange regnløjer var for størstedelen grupperet omkring 5 cm, mens en 
mindre andel var i størrelsen omkring 6-8 cm. Formentlig er der tale om to 
størrelsesårgange (figur 52). Konditionen hos denne lille karpefisk var en 
del over middel på undersøgelsestidspunktet (figur 53). 

 

Figur 51. Relativ 
kondition af 
aborre i 
Dronningedam i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 50. 
Længdefordeling 
af aborre i antal 
i Dronningedam 
i 2011.  

Figur 49. Relativ 
kondition af 
brasen i 
Dronningedam i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 
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Dronningedam rummer på mange måder en anderledes fiskebestand end de 
andre søer i nærværende undersøgelse. Til trods for, at undersøgelsen er 
foretaget oversigtlig med to garn og passende el-fiskeri, tyder fangsten på en 
relativ stor tæthed af fisk. Samtidig har søen som den eneste en bestand af 
brasener, der trives bedst i store søer med fremherskende barbund og 
sjældent optræder i småsøer /10,11/. Især i uklare søer trives denne 
karpefisk, der både fouragerer effektivt på dyreplankton og bundfauna. 
Dertil kommer af stort set alle fisk er velernærede for årstiden, hvilket er en 
interessant indikation af en lempet fødekonkurrence. De mange ”fede” fisk 
hænger godt sammen med undersøgelsen af bundfaunaen, der i høj grad 
fandtes i stor tæthed, bl.a. en stor andel af store dansemyg.  
 
Dammen er tilpas stor, er uklar og har en fremherskende barbund, hvilket 
favoriserer forholdene for en brasenbestand. Formentlig skal de velernærede 
fisk forklares ud fra, at to på hinanden følgende isvintre har været hårde ved 
fiskebestanden, og de fisk der har overlevet ”profilerer” på den lempede 
fødekonkurrence, der ud fra bundfaunaens tæthed at dømme tilmed er i 
overflod for årstiden. 
 
Der blev ikke registreret gedder i undersøgelsen, men denne almindelige 
rovfisk kan være til stede i søen. En ringe rekruttering af karusser og sudere 
er ofte tilfældet i fiskerige søer med stor tæthed af andre karpefisk og 
aborrer. 
 
10.6  Øvrige forhold 
 

Dyreplankton Dyreplanktonet var på besigtigelsesdagen domineret af hurtigsvømmende, 
små og mellemstore former af vandlopper og dafnier. 

Figur 53. Relativ 
kondition af 
rudskalle i 
Dronningedam i 
2011 ift. middel-
konditionen i en 
række danske 
søer. 

Figur 52. 
Længdefordeling 
af rudskalle i 
antal i 
Dronningedam i 
2011.  
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Der blev ikke observeret padder eller krybdyr, men søen huser adskillige 
svaner, gråænder og blishøns, der tilsyneladende bliver fodret i større eller 
mindre grad af søens brugere. 

 
Andet Søen har igennem en årrække fungeret som aflastningsbassin for kloaknettet 

via et overløbsbygværk mod øst, hvilket sammen med tilledning af 
næringsrigt vand fra Kodammen og Alsmosen kan været medvirkende til 
søens aktuelle ringe tilstand med uklart vand og højt næringsindhold. En 
tilstand, der aktuelt i nogen grad fastholdes af en betydende karpefiske-
bestand. Den planlagte afskæring af overløbsbygværket vil utvivlsomt få 
betydning for et mere stabilt næringsniveau og stabilitet generelt i søen. 

 
10.7  Sammenfatning 

 
Dronningedam er uklar og ekstrem næringsrig. Dammen er uden 
undervandsvegetation og flydebladsplanter. Derimod er fiskebestanden 
moderat alsidig med en klar overvægt af karpefisk, hvilket oftest er tilfældet 
i uklare søer. Søen havde en overvægt af brasener, mindre aborrer, skaller 
og regnløjer, mens sudere, karusser og rudskaller optrådte fåtalligt. 
Bundfaunaen fandtes forbavsende regelmæssig i stor tæthed og var 
domineret af dansemyggen Chironomus riparius, der er karakterart på 
barbunden i lavvandede, næringsrige søer. 

 
Tætheden af fisk syntes stor, men fiskenes gode ernæringstilstand 
sammenholdt med bundfaunaens store tæthed indikerer en væsentlig lempet 
fødekonkurrence blandt fiskene. Den nok mest plausible forklaring på 
forholdene er, at de seneste to års hårde isvintre har udløst fiskedød i et 
omfang, hvor de overlevende fisk i halve år op til undersøgelsen har haft 
føde i overflod, uden at smådyrene af den grund er spist i bund. 
 
Samlet peger de vandkemiske og biologiske undersøgelser på eutrofe 
forhold, hvor en næringsbelastning fra overløb og sikkert også fra visse 
tilløb er styrende for tilstanden. 
 
Dronningedammen er ikke målsat i den seneste Regionplan og er heller ikke 
beskrevet i Vandplanen. Med en fiskebestand af overvejende karpefisk, 
ingen undervandsvegetation og højt klorofyl-indhold overholder søen ikke 
en generel B-målsætning, der betinges af et alsidig plante- og dyreliv. Den 
økologiske tilstand kan højst karakteriseres som ringe eller dårlig, jf. 
Vandplanen /2/. 
 

Indgreb Restaureringsmuligheder: 
- Kildeopsporing, - afklaring af det høje næringsindhold. 
- Afskæring af punktkilder/nedbringelse af næringspåvikning.  
- Efterfølgende biomanipulering af fisk med opfiskning af brasener og 

skaller, hvilket søen er velegnet til. Fulgt op af udplantning af 
vandplanter fra lokale søer, samt evt. udsætning af rovfisk. 

- En øget gennemstrømning vil nedbringe vandets opholdstid og på 
sigt ”udvande” det høje næringsniveau. 

- Kontrol af rørudløb langs villahaver og med eventuel andefodring, 
herunder opsætning af informative skilte. 

Krybdyr, padder 
og fugle 
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Klargøring af båd 
forud for 
fiskeundersøgelsen 
i Dronningedam, 
september 2011. 

Kajakbundhenter 
og prøver fra 
undersøgelsen af 
bundfauna i 
Droningedam, 
september 2011. 

Velernærende 
Brasener i flere 
størrelser fra 
fiskeundersøgelsen
i Droningedam, 
september 2011. 
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11.  Blårenden – forløb og tilstand 

 
Besigtigelse af Blårendens rørføring fra Dronningedam imod Usserød Å. 
 
11.1  Lokalitetsbeskrivelse 
 

Beliggenhed Blårenden starter som afløbet af Dronningedam, hvorfra den løber i rør 
under Hørsholm Bymidte, Hørsholm Allé og stien langs villavejene syd for 
Mortenstrupvej til Usserød Å. Blot 43 m før sammenløbet er Blårenden 
åben for via en grøft at møde Usserød Å. Vandløbets samlede længde er 
opgjort til 1032 m, hvoraf 989 m er rørlagt. Figur 54 viser den geografiske 
placering af Blårenden fra Dronningedam til Usserød Å. I alt er der 22 
brønde på vandløbets rørlægning. Pkt. 989 m er det sted vandløbet kommer 
ud af sit rør, og pkt. 1032 m er sammenløbet med Usserød Å (figur 54). 
 
11.2  Forløb fra Dronningedam til Usserød Å 
 
Blårenden afvander til Usserød Å, hvor der arbejdes målrettet for et bedre 
vandmiljø. Lokalisering af forurenende forhold, sekvenser med punktkilder 
mv. på den rørlagte del af Blårenden kunne således være vigtige elementer i 
udarbejdelsen af en handleplan for denne del af systemet for at opnå god 
økologisk tilstand, jf. Vandplanen /2/. 

 
Gennemgang I det følgende gennemgås observationer foretaget i de 22 brønde, der blev 

forsøgt lokaliseret (hvilket lykkedes for størstedelen) og besigtiget for tegn 
på belastning, ristestof, kloaklugt, dyreliv mv. (tabel 29). Det viste sig, at 
rørlægningen efter Hørsholm Allé for størstedelen løb under stien syd for 
Mortenstrupvej og ikke som formodet under tilgroet krat syd for stien. 
Dæksler blev efterfølgende spraymalet således, at de kunne findes igen. 

 
  

Besigtigelse vs. 
Vandplan 
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 Tabel 29. Oversigt over besigtigede brønde på den rørlagte del af 
Blårenden med observationer og bemærkninger om tegn på belastning. 

  
Kloakdæksel - 

Pkt. i m fra udspring 
Observationer -  

beskrivelse 
Tegn på belastning - 

bemærkning 
0 Udspring via et stigbord fra 

Dronningedam. 
Arrangeret som overløb – ingen 
faunapassage, andet end dyr der skylles 
med. 

20 Ikke fundet. - 

30 Ikke fundet. - 
75 Ligger midt på Usserød Kongevej, - ikke 

besigtiget. 
- 

126 Ligger midt på Usserød Kongevej, - ikke 
besigtiget. 

- 

166 Ligger midt på Usserød Kongevej, - ikke 
besigtiget. 

- 

177 Ligger i forbindelse med Usserød 
Kongevej, - ikke besigtiget. 

 

189 Løber 6-7 m nede. Ingen mislugt af kloak eller ristestof. 

198 Løber 6-7 m nede. Ingen mislugt af kloak eller ristestof. 
220 Løber 7-8 m nede Ingen mislugt af kloak eller ristestof. 

280 Løber 10 m nede. Ingen mislugt, men tegn på tidligere 
voldsom flom ved ristestof på trin 9 m 
oppe. 

297 Ikke fundet. - 

347 Løber 9-10 m nede. Ingen mislugt, - vanskeligt at orientere 
sig om ristestof pga. mørke fra 
overdækket P-plads. 

397 Løber 7-8 m nede Ingen mislugt af kloak eller ristestof. 
457 Ikke fundet. Burde ligge midt på Hørsholm Allé. 

507 Ligger forskudt mod nord i forhold til 
kort mellem sti og lille græsplæne. 
Løber 2,7-2,8 m nede. 

Mislugt af kloak, ristestof på trin. 
Kloakstreng fra øst (dæksel lidt øst for 
pkt. 507) kan stå i forbindelse med 
Blårenden v. flom. – Bør afklares 
nærmere.  

537 Løber 2,4-2,5 m nede. Mislugt af kloak, ristestof på trin 1,8 m 
oppe fra bund. Endvidere oljeudskiller 
som tilløb fra syd. 

622 Løber 1,85 m nede. Ingen mislugt af kloak, ristestof på trin. 
Rør fra syd, ej mistænkelige forhold. 

706 Løber 1,85 m nede. Ingen mislugt af kloak eller ristestof. 
Skum på vand. Rør fra syd med 
okkerholdigt vand. 

764 Løber 1,85 m nede. Ingen mislugt af kloak eller ristestof. 
Skum på vand. 

824 Løber 2-2,2 m nede. Ingen mislugt af kloak eller ristestof. Rør 
fra syd med okkerholdigt vand. 

854 Tværgående kloakstreng, der ligger over 
Blårendens rørføring. 

Det er ikke til at sige, om kloakstrengen 
står i forbindelse med Blårenden. 

917 Løber 2-2,3 m nede, vandløb her mere 
eller mindre stillestående. Lyd af 
rindende vand. 

Uhumsk bund med ristestof og kloaklugt. 
Forhold bør afklares nærmere. 

989 Start på åbent stykke af Blårenden. Rør i store dimensioner, vandet løber til 
en mandsdyb uddybning af grøft, mislugt 
af kloak, ristestof på buske en ½ m over 
vandspejl, døde fisk. 

1032 Sammenløb med Usserød Å. - 

 
Opsummering Blårenden er frem til pkt. 917 frisk rindende, tilsyneladende med relativt 

pænt fald på den rørlagte del. Enkelte steder fløj dansemyg op fra røret. 
Flere forhold peger på belastning fra overløb af tilstødende kloaknet, - på 
stykket pkt. 280 - 622 under ekstreme forhold, og ved pkt. 507 er der tegn 
på en aflastning fra en nærtliggende kloakstreng. Især forholdende med 
uhumsk bund, ristestof og kloaklugt på pkt. 989 er bekymrende og kan være 
et resultat af en slags ophobning/et bassinafsnit af rørlægningen, hvor faldet 
går af vandløbet inden den åbne del, og hvor tilledt kloakrester samles. 
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Forholdene på den åbne del med døde fisk, lugt af kloak og ristestof peger i 
samme retning af lejlighedsvis kraftig påvirkning af spildevand (tabel 29). 

 

 
 
Figur 54. Den geografiske placering af Blårendens forløb fra 
Dronningedam til Usserød Å. Punktet er meterangivelsen af brønd fra 
afløbet i Dronningedam  /18/. 
 
11.3  Faunaprøve og DVFI 
 
Den biologiske tilstand på det åbne stykke blev undersøgt ved en 
faunaprøve ved sparkeprøvemetoden, iht. Dansk Vandløbsfaunaindeks 
(DVFI) /8/. Strækningen er tidligere blevet undersøgt på tilsvarende vis /5/. 
 
Blårenden rummer på sit åbne stykke en forholdsvis ensidig og mindre talrig 
fauna med i alt 195 dyr fordelt på 16 registrerede dyregrupper. Faunaen er 
domineret af vandbænkebider Asellus aquaticus, men også orme, almindelig 
mosesnegl Lymnaea peregra og to arter af hundeigler Erpobdella er af 
betydning. Der er en klar overvægt af robuste grupper, der tåler perioder 
med ustabile, ringe iltforhold og generelt drøje levevilkår. Mest sigende for 
tilstanden var repræsentation af forureningsindikatoren Chironomus 
riparius. Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklassen 2, hvilket er to 
eller tre klasser fra kravet til god økologisk tilstand, jf. Vandplanen /2/. 
Vandløbskvaliteten har ikke ændret sig de to seneste tilsyn i 2009 og 2011 
(forår) /5/. I foråret 2011 observeredes ligeledes døde fisk på den åbne 
strækning (pers. obs.).  
 
11.4  Sammenfatning 
 
Både besigtigelsen og bedømmelsen af vandløbskvalitet (DVFI) viser, at 
Blårenden belastes med kloakvand formentlig flere steder på den rørlagte 
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del. Gennemgangen af samtlige lokaliserbare brønde på rørlægningen viste, 
at vandløbet dels belastes helt oppe fra Hørsholm Bymidte ved ekstreme 
hændelser, og dels formentlig modtager kloakvand opstrøms pkt. 507, samt 
på stykket fra pkt. 824 til pkt. 917. Et kik ned i brønd ved pkt. 917 viste en 
snaskede bund med ristestof og kloaklugt. Forholdene på det åbne stykke 
(pkt. 989-1032) med døde fisk, lugt af kloak og ristestof peger samstemmigt 
på lejlighedsvis kraftig påvirkning af spildevand. 
 
Vandløbskvaliteten blev bedømt til faunaklassen 2, hvilket er mindst tre 
klasser fra kravet til god økologisk tilstand, iht. Vandplanen. Faunaklassen 
er uændret siden 2009. 
 
Nedlæggelsen af overløbsbygværket ved Dronningedam, således at overløb 
med opspædet spildevand i stedet føres direkte til starten af Blårenden, vil 
blot forværre næringspåvirkningen og tilstanden yderligere i sidste ende i 
Usserød Å, såfremt der ikke indarbejdes indgreb med forsinkelsesbassiner, 
anden form for afskæring, rensning mv. i anlægsarbejdet.  
 

  
 

  

Besigtigelse af 
kloakbrønd til 
Blårenden midt i 
Hørsholm Bymidte, 
september 2011. 
Lille foto nedenfor 
– langt ned og 
bemærk ristestof 

Den åbne, nederste 
del af Blårenden 
med uniforme 
fysiske forhold, 
september 2011. 
Bemærk ristestof 
på grene langs 
bredden til højre i 
billedet. 

Et kik ned til den 
rørlagte del af 
Blårenden, 
september 2011. 
Bemærk ristestof 
på trin i brønden. 
Nederst det åbne 
stykke af 
Blårenden. 
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12.  Opsummering – Biologiske forhold og tilstand  

I tabel 30 gives en oversigt over undersøgelsens resultater af de 
vandkemiske og biologiske forhold i søerne og i Blårenden. Tabel 31 giver 
en opsummering af, om målsætningen af opfyldt i relation til Vandplanen 
og seneste Regionplan /1,2/. 
 

Tabel 30. Oversigt over vandkemiske og biologiske forhold i de undersøgte søer og i 
Blårenden.  

 
 
Lokalitet 

 
Næringsniveau 

 
Søens klarhed 

Undervands- 
vegetation 

Fisk 
arter 

Smådyrs
-fauna 

Alsmosen Ekstrem næringsrig Relativ klar Ingen 3  

Kodammen Næringsrig Relativ uklar Ingen/spæd 4  

Ubberød Dam Svag næringsrig Klarvandet Veludviklet 6  

Springdam Svag næringsrig Klarvandet Veludviklet 5  

Sø v. Møllevænget Ekstrem næringsrig* Uklar - grålig  Udbredt - ensidig 1  

Hørsholm Slotssø Svag næringsrig Klarvandet Veludviklet 5  

Dronningedam Ekstrem næringsrig Uklar Ingen 7 tæt 

Blårenden   Ingen  Ensidig - 
robust 

*Hyper-eutrof sø.  
 

Tabel 31. Miljøtilstanden i de undersøgte søer og Blårenden i relation til kravene i 
Vandplanen, og målsætningen i seneste Regionplan 2005 /1,2/. 

 
I relation til Vandplanen I relation til Regionplan  

Lokalitet Målsætning Opfyldt Målsætning Opfyldt / tilstand 

Alsmosen Ingen Nej* Ingen Nej / ringe - 
(moderat) 

Kodammen Ingen Nej* Ingen Nej / Moderat - 
(ringe) 

Ubberød Dam Generel (B) Ja God økologisk 
tilstand 

Ja / høj 

Springdam Generel (B) Ja Høj økologisk 
tilstand 

Ja / høj 

Sø v. Møllevænget Ingen Nej* Ingen Nej / ringe  

Hørsholm Slotssø Generel (B) Ja Høj økologisk 
tilstand 

Ja / høj 

Dronningedam Ingen Nej* Ingen Nej / ringe -
moderat 

Blårenden Lempet (C) Nej DVFI 4**/5 Nej / DVFI 2 

*Vurderet i forhold til en generel B-målsætning. 
 **Muligvis er kravet god økologisk potentiale – faunaklassen. 
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Suder og karusse, 
almindelige 
fiskarter i vores 
småsøer, 
september 2011. 
Suderen nederst. 

Solnedgang og 
spejling over 
Hørsholm Slotssø, 
september 2011. 

Andemad som 
mosaik på 
vandfilm, 
september 2011. 
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