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1. Sammenfatning 
EU´s Habitatdirektiv beskytter en række arter overalt i unionen. Habitatdirektivets 
artsbeskyttelse er implementeret i dansk lovgivning, bl.a. via Habitatbekendtgørelsen og 
visse bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven. Flere af de særligt beskyttede arter findes i 
Furesø Kommune. Det gælder fx stor vandsalamander og spidssnudet frø, som begge 
lever i og omkring Farum. 

Habitatdirektivet forbyder at yngle- og rasteområder for de beskyttede arter forringes. 
Kommunerne er forpligtiget til at implementere direktivets bestemmelser fx i forbindelse 
med lokalplanlægning. Siden år 2000 har lokalplanlægningen i Farum Nord aktivt 
inddraget hensyn til forekomster af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Således er 
hensyn til de beskyttede arter inddraget i den kommunale planlægning i Farum Nord, flere 
år før den primære implementering af artsbeskyttelse, som først kom med Habitat-
bekendtgørelsen i 2007 (BEK401 01/05/2007). Dette har medført bestemmelser og 
begrænsninger i lokalplanerne, som skal sikre yngle- og rasteområder for stor 
vandsalamander og spidssnudet frø.  

Flere af lokalplanerne i Farum Nord har været indbragt for Naturklagenævnet (senere 
Natur- og Miljøklagenævnet). Klagenævnet har vurderet, at lokalplanerne i tilstrækkeligt 
omfang implementerer de hensyn, som Habitatdirektivet kræver. Lokalplanernes 
omfattende hensyn til de beskyttede dyrearter har dannet præcedens for udarbejdelse af 
mange andre lokalplaner overalt i Danmark. 

Amphi Consult har for Farum Kommune, og senere Furesø Kommune, undersøgt status 
for spidssnudet frø og stor vandsalamander i Farum Nord igennem perioden 2001-2015. 
Undersøgelserne viser, at de beskyttede paddearter generelt ikke er gået tilbage i området 
siden starten på udbygningen af byområder i Farum Nord omkring 2001. 
Vandhulsgravning og naturpleje af vandhuller har i flere tilfælde resulteret i opbygning af 
nye ynglebestande af en eller begge paddearter.  

I forhold til beskyttelse af de terrestriske levesteder for de beskyttede arter, så ses de 
bedste eksempler i de naturprægede områder øst og vest for Rørmosegård. Derimod har 
det været vanskeligt at sikre tilstrækkelige hensyn til de beskyttede arter ved drift og 
anlæg af friarealer inde i bebyggelserne. Særligt på Rørmosegård er lavbundsarealer og 
spredningskorridorer endt med at være mere intensivt plejet og med færre levesteder for 
beskyttede arter end forudsat i plejeplaner og lokalplan. Det opsatte paddehegn er også 
forringet ved at en indkørsel på tværs af hegnet er etableret uden hensyntagen til hegnets 
formål. 

Samlet set har afværgeforanstaltningerne dog sikret en fremgang i antallet af yngelsteder 
for stor vandsalamander på ca. 60% og for spidssnudet frø på ca. 44% i den periode, hvor 
udbygningen har foregået (fra 2005 til 2015). Startpunktet for denne sammenligning er 
data fra perioden 2001-2005, idet de forskellige områder blev undersøgt i forskellige år. 
Det kan ikke opgøres præcist hvor store ændringer der i bestanden. Det kan dog entydigt 
konkluderes, at proaktiv brug af erstatningsnatur i forbindelse med udbygningen af Farum 
Nord, har bevaret området økologiske funktion for de to beskyttede arter (stor vandsala-
mander og spidssnudet frø). 
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2. Indledning 

2.1 Formål 

Paddebestandene i Farum Nord er tidligere kortlagt af Frederiksborg Amt i 2000 og af 
Farum Kommune i perioderne 2001-2005.  

Undersøgelserne frem til 2005 omfattede et stort antal vandhuller, hvoraf nogle kun blev 
undersøgt et enkelt år. Frederiksborg Amts undersøgelser i 2000 omfattede vandhuller på 
Hjortefarmen, Rørmosegård (til dels) og områder langs Trevangsvej øst for Rørmosegård. 
Farum Kommunes undersøgelser fra 2002-2005 havde til formål at kortlægge forekomster 
af beskyttede paddearter i forhold til konkrete lokalplaner og anlægsprojekter, og 
forskellige områder blev undersøgt i forskellige år. Vandhullerne på Farum Kaserne blev 
undersøgt i 2002, mens vandhullerne på Rørmosegård og Hjortefarmen blev undersøgt i 
2002 og 2003.  

I 2003 og 2004 blev tilstødende områder nord, øst og vest for Rørmosegård undersøgt, 
således at vandhuller mellem Rørmosegård og Farum Kaserne blev undersøgt i 2003, 
mens vandhuller nord for Rørmosevej og øst for Rørmosegård og Hjortefarmen blev 
undersøgt i 2004. Undersøgelserne i 2004 blev igangsat så sent, at de kun omfattede 
sommerbesøg. Disse vandhuller blev derfor genbesøgt i foråret 2005 for at optælle de 
brune frøers æg. Samtidig besøgtes vandhullerne på Rørmosegård og Hjortefarmen, samt 
vandhuller på Matrikel 33a vest for Rørmosegård. 

I det tidlige forår 2005 gennemførte Farum Kommune naturpleje med gravning af nye 
vandhuller og pleje af eksisterende vandhuller på Matrikel 33a umiddelbart vest for 
Rørmosegård. Disse vandhuller blev besøgt første gang efter plejen i april 2005. I vinteren 
2005 fulgte pleje af vandhuller på Farum Kaserne. Nord for Hjortefarmen blev et vandhul 
(KO5) plejet, og en marklavning (KO14) blev uddybet på samme tidspunkt.  

 I 2007, 2011 og 2015 er der foretaget tilsynsbesøg ved et antal af disse lokaliteter.  

Formålet med undersøgelserne efter 2005 har været at følge bestandsudviklingen for 
spidssnudet frø og stor vandsalamander i de dele af Farum Nord, som har været omfattet 
af byudvikling i perioden efter 2000. På baggrund af dette vurderes gennemførelsen og 
effekten af de foranstaltninger af hensyn til de beskyttede dyrearter, som er implementeret 
bl.a. via lokalplanlægningen. Efter undersøgelserne i 2011 er der foretaget naturpleje på 
enkelte lokaliteter. 

 

2.2 Implementering af Habitatdirektivet i Farum Nord i perioden 2000-2015 

Det er forbundet med nogen usikkerhed præcis at definere hvilke forholdsregler som er 
nødvendige, for at overholde Habitatdirektivets krav om at undgå forringelse af yngle- og 
rasteområder for de beskyttede arter. Den aktuelle administrative praksis lægger vægt på 
opretholdelse af bl.a. ynglesteders funktion for de berørte bestande. Dette kan bl.a. ske 
ved pleje eller anlæg af nye ynglesteder og terrestriske levesteder, for at afværge de 
negative effekter af et anlægsprojekt (princippet om bevarelse af vedvarende økologisk 
funktionalitet).  
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I forbindelse med behandlingen af lokalplansager i Farum Nord har Naturklagenævnet 
således udtalt, at direktivet må anses som overholdt, hvis der bevares en bestand i 
området efter planen er effektueret, som er på samme niveau som før effektueringen af 
planen. Denne tolkning af direktivets bestemmelser har været udgangspunktet for først 
Farum Kommune og Furesø Kommunes arbejde med hensyn til de beskyttede arter. 

Udbygningen af Farum Nord blev iværksat i 2000, inden den nuværende praksis mht. 
håndtering af artsbeskyttelsen i Habitatdirektivet blev fastlagt. Naturklagenævnets 
afgørelser i sager fra Farum Nord og overvejelser der er gjort i forbindelse med 
lokalplanlægningen og den videre udførelse af projekterne, har i høj grad medvirket til 
fastlæggelse af denne praksis.  

Kommunen valgte at sikre tilstrækkelige levesteder til, at bestanden i og omkring de 
berørte områder må forventes at forblive på samme niveau som før effektuering af 
planerne. Naturklagenævnet har accepteret denne praksis, som en tilstrækkelig imple-
mentering af Habitatdirektivets beskyttelse.  

Kommunen har fx. anvendt følgende redskaber til at føre beskyttelsen ud i praksis:  

 Bebyggelsesplaner blev justeret for at sikre friarealer og spredningskorridorer 
indenfor lokalplanområderne.  

 Områder med et stort naturindhold og især områder tæt på beskyttede paddearters 
ynglesteder blev prioriteret højt, og bebyggelse undgået (fx Rørmosegård øst). 

 Permanente paddehegn og en faunapassage blev etableret ved et mindre vandhul 
på Rørmosegård, hvor en trafikeret vej passerer meget nær lokaliteten. Der blev i 
den forbindelse lagt vægt på den forventede trafikmængde på de tidspunkter hvor 
padderne vandrer snarere end på det årlige døgngennemsnit.  

 Ved udstedelse af byggetilladelser blev der stillet krav om implementering af mid-
lertidige afværgeforanstaltninger i anlægsperioden. Bl.a. opsætning af midlertidige 
paddehegn omkring byggepladser, for at begrænse dyrenes adgang til byggefelter. 

 Naturpleje af oprindelige levesteder, samt forbedring og nyskabelse af levesteder 
på naboarealer (fx matrikel 33a, marken nord for Trevangsvej og Rørmosegård 
øst).  

Alle disse midler er anvendt i kombination, for at sikre den vedvarende økologiske 
funktionalitet for de beskyttede arter i Farum Nord under og efter bygge- og anlægs-
projekterne. 

Under planlægningen af byggerierne er der foretaget undersøgelser af de beskyttede 
paddearters yngleudbredelse, og kommunen har stillet krav om løbende tilsyn med 
afværgeforanstaltningernes effektivitet i byggeperioden.  

De relevante bygge- og anlægsprojekter i området omfatter: 

 Boligområde på Rørmosegård. 

 Boligområde på Hjortefarmen/Korsbjerghave. 

 Ombygning af Farum Kaserne til boligområde. 

 Opgradering af de mindre veje Trevangsvej og Rørmosevej, så de kan håndtere 
den fremtidige trafik.  
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 Byggeri på en mindre grund mellem Paltholmvej og Slangerupvej.  

Derudover er der siden 2003 på lodsejerens foranledning gennemført undersøgelser af 
paddeforekomster mv. på Farum kasernes tidligere øvelsesterræn i forbindelse med 
planlægning og anlæg af golfbane.  

De forskellige forundersøgelser i perioden siden 2000 har resulteret i en fuldstændig 
kortlægning af paddeforekomster i et område, der afgrænses af Slangerupvej, 
Frederiksborgvej, Hillerødmotorvejen og øvelsesterrænets vestgrænse. Desuden er der 
foretaget undersøgelser i enkelte tilstødende områder mod øst og syd.  
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3. Metode 
I forbindelse med de forskellige byggeprojekter i Farum Nord er et større antal vandhuller 
undersøgt en eller flere gange. Ved de opfølgende undersøgelser i 2007, 2011 og 2015 er 
der lagt vægt på at undersøge vandhuller, hvor bestande af beskyttede padder antages at 
være direkte berørt af anlægsprojekter eller naturplejetiltag. Det er f.eks. vandhuller inden-
for lokalplanområder, vandhuller der er gravet eller plejet og vandhuller, hvor paddernes 
vandringsmuligheder er ændret som følge af stigende trafik eller etablering af paddehegn-
/faunapassager. 

Lokaliteter, som pga. deres afstand til anlægsområderne anses for uberørt af anlægsar-
bejdet, er generelt holdt udenfor disse opfølgende undersøgelser.  

Undersøgelserne i de tre perioder omfatter stort set de samme vandhuller. Et enkelt 
vandhul mellem Trevangsvej og Slangerupvej blev udtaget af undersøgelsen efter 2007, 
og et meget lille vandhul på Rørmosegård er udtaget, fordi det blev opfyldt i perioden 
2007-2011. I dette notat behandles kun vandhuller der er undersøgt i 2015. 

Alle lokaliteter er undersøgt ved mindst et besøg om foråret for at registrere kvækning og 
æg af spidssnudet frø og 1-2 besøg om sommeren for at registrere yngel af spidssnudet 
frø og stor vandsalamander. I nogle tilfælde er der tillige søgt efter æg af stor 
vandsalamander i forbindelse med besøg om foråret. 

Undersøgelserne om foråret foregik om dagen i perioden 10-18/4, hvor det var muligt at 
finde frisklagte frøæg. Eftersøgning af paddeyngel foregik om dagen den 10/6, 16/6 og 
26/6. Ved det sommerbesøgene blev paddeyngel eftersøgt på alle lokaliteter.  
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Figur 1. Byudvikling, naturpleje mv. i Farum Nord i perioden 2005-2015. Nygravning af søer er i alle tilfælde 
gennemført før 2007. Kortet indeholder oplysninger om naturpleje frem til 2011. Efterfølgende er der 
foretaget pleje i 2013 (K10) samt i 2015 (K12, R8, R9, R5 og R6). Udstrækning af K5 indenfor Farum 
Lillevang er upræcist angivet, da afgrænsningen af søbredderne pga. skyggende træer er utydelig på 
luftfoto. R4s angiver den sydlige, lavvandede del af R4, som er opstået samtidig med vandhulsgravningen 
på Matrikel 33a (2005). 

 



www.amphi-consult.dk 9 

4. Resultater 
 

Registreringen af paddearter, snog og fisk i de enkelte vandhuller fremgår af Tabel 1. 

 

Tabel 1. Registrering af padder, krybdyr og fisk i vandhullerne 2015. Y: æg eller larver fundet, X: arten fundet 
uden yngel. Ra=spidssnudet frø, Rt = butsnudet frø, Re=grøn frø, Bb=skrubtudse, Tc=stor vandsalamander, 
Tv=lille vandsalamander, Nn=snog. * Plejet i perioden 2000-2007, ** Plejet i perioden 2007-2011. (g): gravet 
i perioden 2000-2007. Fisk: (x) angiver at fisk er observeret i en nærliggende sø T2n, der er forbundet med 
T2s via rør. 

Lokalitet Område Ra Rt Re Tc Tv Nn Fisk 

H1** Hjortefarmen X  X Y Y   

H2** Hjortefarmen Y X X Y Y   

KO5* 
Korsbjerg 
(Trevangsvej) 

Y   Y Y   

KO14 (g) Korsbjerg 
(Trevangsvej) 

Y       

R2* Rørmosegård    Y Y   

R3 Rørmosegård Y Y X Y Y   

R4 Matrikel 33a   X   X X 

R4s (g) Matrikel 33a Y Y X  Y   

R5** Rørmosegård Y Y X Y Y X  

R6** Rørmosegård Y Y X Y Y   

R7* Rørmosegård   X Y Y X  

R8 (g) Matrikel 33a Y  X Y Y   

R9 (g) Matrikel 33a Y  X Y Y X  

T2s Rørmosevej  X     (x) 

T4* Matrikel 33a Y   Y    

K1* Farum Kaserne   Y Y    

K2* Farum Kaserne   X   X X 

K3* Farum Kaserne Y  X Y Y   

K4* Farum Kaserne   X Y X   

K5* Farum Kaserne Y Y X Y Y   

K10* Farum Kaserne   X Y X  X 

K11 (g) Farum Kaserne   X Y Y   

K12 (g) Farum Kaserne   X Y Y X  

 

R1 (Rørmosegård): Lokaliteten eksisterer ikke mere. 

R10 (Matrikel 33a): Tør hele perioden. 
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Tabel 2. Brune frøers yngleaktivitet og ynglesucces. Ra = spidssnudet frø, Rt = butsnudet frø, Rsp = 
ubestemt æg/yngel af de brune frøer. Kvækning viser at arten forekommer i yngletiden, selv om der ikke blev 
fundet æg ved besøget. * Kun delvis optælling, maksimalt ca. 1/3 af bredden.  

Lokalitet Datoer Æglægning Haletudser 

  Ra Rt Rsp I alt Ra Rt 

H1 10/4, 15/4, 26/6    0   

H2 10/4, 15/4, 26/6 65 (kvækning)  65 X  

KO5 15/4, 26/6 1  1 2 X  

KO14 15/4, 26/6 4   4   

R2 10/4, 18/4, 16/6    0   

R3 10/4, 10/6, 16/6 236 105  341 X X 

R4 10/4, 18/4, 10/6, 
26/6 

   0   

R4s 10/4, 18/4, 10/6, 
26/6 

13 19  32 X X 

R5 10/4, 10/6, 26/6 32   32 X X 

R6 10/4, 10/6, 26/6 71 3  74 X X 

R7 10/4, 18/4, 10/6, 
26/6 

(kvækning)   0   

R8 10/4, 18/4, 10/6 7   7   

R9 10/4, 18/4, 10/6, 
26/6 

7   7   

R10 10/4    0   

T2 (s) 15/4, 16/6,    1 1  X 

T4 10/4, 18/4, 10/6 3   3   

K1 10/4, 18/4, 16/6    0   

K2 10/4, 18/4, 26/6    0   

K3 10/4, 18/4, 26/6 1   1   

K4 10/4, 18/4, 16/6    0   

K5* 15/4, 16/6  >>139  >>139 X X 

K10 10/4, 18/4, 16/6    0   

K11 10/4, 18/4, 16/6    0   

K12 10/4, 18/4, 26/6    0   
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5. Områdegennemgang 
I det følgende gennemgås lokaliteter områdevis. Nummerering af alle lokaliteter fremgår af 
kortet i Bilag 1. 

5.1 Farum Kaserne 

Bebyggelsen på det gamle kaserneareal er endnu under udbygning. Forud for 
byggeriernes igangsætning blev de fleste gamle kasernebygninger nedrevet. Dette havde 
betydning for bl.a. stor vandsalamander, som overvintrede tidligere i nogle af kældrene. 
Derudover blev nogle af de beplantninger, der fungerede som skjulested for især stor 
vandsalamander ryddet.  

Udbygningen foregår i flere etaper, så byggeaktiviteterne ikke omfatter hele området på 
samme tid. I perioder har der været opsat midlertidige paddehegn for at lede vandrende 
padder udenom anlægsområder. 

I vinteren 2005-6 blev der foretaget naturpleje af vandhullerne på Farum Kaserne. 
Forudgående undersøgelser havde vist, at spidssnudet frø og stor vandsalamander 
forekom ved flere af vandhullerne, men kun i ringe mængde. De vigtigste levesteder på 
land – Farum Lillevang og Øvelsesterrænet – var i det væsentlige uforstyrrede på dette 
tidspunkt. 

I 2007 fandtes yngel af stor vandsalamander i flere af de plejede vandhuller samt i et 
vandhul (K11) der var nygravet som erstatning for nedlægning af et kunstigt vaskebassin, 
der var ynglested for arten. Stor vandsalamander reagerede således hurtigt på de forbed-
rede ynglemuligheder. Arten er fundet i enkelte yderligere vandhuller i 2011 og 2015. 
Udbredelsen af stor vandsalamander er identisk i 2011 og 2015. I lighed med 2011 blev 
stor vandsalamander således også i 2015 fundet i K10, der har en teknisk funktion ved 
håndteringen af regnvand og som bl.a. har stærkt svingende vandstand.  

Spidssnudet frø har ved alle undersøgelser været meget sparsomt til stede i kaserne-
vandhullerne. Lejlighedsvis observation af kvækning eller æg af arten i nogle af vand-
hullerne må betragtes som yngleforsøg snarere end som tegn på at arten yngler 
regelmæssigt i de pågældende vandhuller.  

Der var også byggeaktivitet i området i 2015. I forbindelse med byggeri nær K1 (Eskadron-
vænget) var der opsat paddehegn umiddelbart nordvest for vandhullet. Dette hegn var dog 
ikke effektivt, idet der var flere huller under hegnet, hvor padder ville kunne passere ind på 
byggepladsen.  
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Figur 2. Paddehegn ved byggeplads nordvest for K1. Hullerne under hegnet tillader imidlertid padder at 
passere, hvorved hegnets funktion er stærkt forringet. Billedet er taget i april, hvor paddernes vandring til 
vandhullerne foregår.  

  

K1, K2 og K3 
De tidligere regnvandsbassiner i kaserneområdet (K1, K2,og K3) har meget stejle brinker, 
hvilket kan forklare at spidssnudet frø kun forekommer sporadisk i disse. I det mindste i K2 
er der desuden fisk, og paddebestandene er følgelig meget små der. Også i K1 er der 
tidligere set tegn på forekomst af fisk, om end disse ikke er sikkert påvist. 

Stor vandsalamander er ligesom tidligere år fundet i K1. Derudover sås grøn frø, der lagde 
æg på lokaliteten i juni. Der sås opvækst af pilebuske og birketræer på bredderne af K1, 
og vedligeholdelsesrydning af opvækst anbefales.  

K2 har meget stejle bredder, og vandet er dybt og koldt. På en side vokser lidt rørsump, 
som danner hængesæk. Slåning af rørsumpen ville kunne fremme udvikling af en mere 
artsrig bredvegetation, men effekten på padder ville pga. fiskebestanden være begrænset. 

I K3 er både stor vandsalamander og spidssnudet frø fundet i 2015. Lokaliteten er 
vanskelig at afsøge langs bredden, både når der kigges efter frøæg og når der ketches 
efter paddeyngel. Ynglebestandene lader til at være meget små. 
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Figur 3. K1 april 2015. 

 

Figur 4. K1 juni 2015. 

 

 

 

Figur 5. K2 april 2015. 

 

Figur 6. K2 juni 2015. 

 

 

Figur 7. K3 april 2015. 

 

Figur 8. K3 juni 2015. 
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K4 
K4 ligger nær naturområder, idet det ligger i den vestlige udkant af kaserneområdet. Vand-
hullet har været lysåbent siden træerne langs bredden blev fældet for nogle år siden. Lo-
kaliteten er et vigtigt ynglested for stor vandsalamander, hvilket fund af anslået 500 æg af 
arten i april viser. I 2015 var vandfladen domineret af svømmende vandaks, og lokaliteten 
virkede velegnet som opvækststed for stor vandsalamander. På grund af den ret stejle 
bredhældning var det kun muligt at eftersøge paddeyngel tæt på bredden. De fundne 
larver af stor vandsalamander blev primært fundet tæt på den pletvis udbredte 
bredvegetation. Bredzonen skygges af pile-opvækst, der bør ryddes.  

 

 

 

Figur 9. K4 med omgivelser, juni 2015. 

 

Figur 10. K4, vandflade. Juni 2015. 

 

K5 
K5 er oprindelig et lille dybt vandhul beliggende på overgangen mellem kaserneområdet 
og skoven Farum Lillevang. I de senere år er der – formentlig ved opstemning af grøfter – 
skabt en stor lavvandet oversvømmelse der udvider vandhullet ind i skoven. En del træer 
er gået ud, og søen er derfor relativt lysåben. Der er ved undersøgelser i området fundet 
en del æg af brune frøer i den lavvandede oversvømmelseszone i kanten af søen. Ved de 
tidligere undersøgelser i 2011 blev der fundet fisk (karudser, hundestejler), hvilket udgør 
en trussel mod stor vandsalamander. I 2015 blev lokaliteten kun delvist optalt. Både 
spidssnudet frø og butsnudet frø ynglede, og der blev fortsat fundet yngel af stor og lille 
vandsalamander. 
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Figur 11. K5, åben vandflade (juni 2015). 

 

 

Figur 12. K5, lavvandet areal i  juni 2011. 

 

K10 
K10 er et lavvandet regnvandsbassin i den sydlige udkant af kaserneområdet. Vandhullet 
indgår som forsinkelsesbassin i afvandingssystemet fra vejene, hvorfor vandstanden stiger 
kortvarigt i forbindelse med kraftige regnvejr. Der er gennemført pleje af lokaliteten i 2013. 
Bunden i dag bevokset med dunhammer-rørsump, svømmende vandaks og forskellige 
sumpplanter. Vandhullet er under normale vandstandsforhold mere lavvandet end K1, K2 
og K3. Ligesom i 2011 blev der fundet stor vandsalamander på stedet, idet der om foråret 
blev fundet en del æg af arten. I juni fandtes få meget unge larver af stor vandsalamander. 
Der blev også fundet fisk (karuds). Overraskende nok blev der ikke fundet yngel af lille 
vandsalamander, om end voksne blev set. Det er muligt at nyindvandrede fisk udgør en 
stor trussel mod salamandrene på dette sted. Dertil kommer skygge pga. de høje stejle 
bredder og nærhed til skoven. Opvækst af pilebuske på bredden bør ryddes for at holde 
lokaliteten så lysåben som muligt. Dunhammer breder sig kraftig i vandet og bør også 
snart oprenses. 

 

 

Figur 13. K10 april 2015. 

 

Figur 14. K10 juni 2015. 
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K11 
K11 er gravet som erstatningsvandhul i forbindelse med nedlæggelse af et kunstigt vand-
bassin, der var ynglested for stor vandsalamander. Vandstanden varierer meget i løbet af 
året. I 2011 var vandhullet endnu meget bart, men i 2015 breder rørsump af bredbladet 
dunhammer og tagrør sig. Tilgroning udgør sammen med skygge fra skoven de største 
trusler. Det anbefales at skrabe rørsumpen væk og følge op med en årlig fjernelse af 
opvækst for at holde vandhullet åbent.  

 

 

Figur 15. K11 april 2015. 

 

Figur 16. K11 juni 2015. 

 

K12 
K12 er etableret samtidig med K11. Bredderne er ret stejle. Der er endnu ret sparsom 
rørsump i kanten.  

I 2015 fandtes i lighed med tidligere år lille vandsalamander og stor vandsalamander, 
mens de brune frøer tilsyneladende ikke yngler på stedet. Dette skyldes mangel på 
lavvandede æglægningssteder langs bredden. 

Der er tidligere fundet karudser i vandhullet, men disse er forsvundet siden 2011. Amphi 
Consult anbefalede tørlægning af lokaliteten efter undersøgelserne i 2011. Lokaliteten er 
plejet i 2015. Der blev ikke fundet fisk i 2015, så det kan være lykkedes at fjerne dem.. 

 

 

Figur 17. K12 april 2015. 

 

Figur 18. K12 juni 2015. 
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5.2 Rørmosegård  

Boligområdet på det vestlige Rørmosegård er bygget i perioden 2002-2004, mens det 
østlige Rørmosegård blev bebygget i perioden 2004-2006.  

Anlægsarbejderne fortsatte altså indtil kort før undersøgelsen i 2007. I anlægsperioden har 
der været opsat midlertidige paddehegn mellem anlægsområder og naturområder. 
Udstrækning og tidspunkt for opsætning og nedtagning har været afpasset efter 
paddernes vandringsaktiviteter, og der er løbende ført tilsyn med hegnene.  

Spidssnudet frø og stor vandsalamander har sammen med andre paddearter klaret sig fint 
i vandhullerne på den østlige del af Rørmosegård. I det isolerede vandhul inde i 
bebyggelsen (R2) er stor vandsalamander også fortsat til stede. 

I vilkårene for byggeriet indgik, at områder tæt på vandhullerne skulle plejes som egnede 
levesteder for spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der blev bl.a. anlagt et lavbunds-
areal nord for R2, som skulle fungere som levested for padder tæt på vandhullet. En grøn 
korridor langs Rørmosevej mod naturområderne ved R3 mfl. skulle indrettes med sten-
bunker og spredte buske. I praksis er lavbundsarealet nord for R2 et tørt græsareal med 
lidt længere græs, men helt tørt og med begrænsede muligheder for at padder kan skjule 
sig. Spredningskorridoren mod øst er holdes som tæt slået græsplæne, med en enkelt stor 
kampesten og nogle opstammede buske. Reelt fungerer disse områder således ikke som 
blev forudsat i forbindelse med lokalplanen. 

Ved R2 er etableret en faunapassage der giver direkte adgang for salamandre og frøer til 
at vandre mellem vandhullet og friarealer og bygninger mod syd uden at skulle krydse 
Rørmosevej. Faunapassagen fungerer sammen med paddehegn på begge sider af 
Rørmosevej.  Tunnelen er fortsat funktionsdygtig. Der sås dog mange blade i tunnelen, og 
det er tvivlsomt om der foretages tilsyn og rensning af anlægget som forudsat ved 
etableringen. 

Paddehegnet er i god stand. Funktionen er dog kompromitteret ved anlæg af en 
sidevej/indkørsel på tværs af hegnet ved den gule bygning syd for Rørmosevej. Dette er 
gjort ved at fylde op med grus foran paddehegnet, hvorved padder let kan passere op på 
vejen. I forlængelse af de tilstødende dele af paddehegnet er indsat et rør, hvorigennem 
padder kan fortsætte deres vandring. Røret er dog ikke placeret helt ind til paddehegnet, 
hvilket mindsker chancen for at padder vil benytte det. Desuden er røret i begge ender 
næsten blokeret af sten (se Figur 22). 
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Figur 19. Faunapassage, hegn og 
sidevejsunderføring overfor R2. 

 

Figur 20. Tunnelrøret under Rørmosevej. 

 

 

Figur 21. Indkørsel anlagt på tværs af 
paddehegn. 

 

Figur 22. Nærbillede der viser, hvordan der 
er fyldt op med grus og sten foran 
paddehegnet. Røret under indkørslen er 
mere eller mindre blokeret af sten.. 

 

 

R1 
Et meget lille vandhul på Rørmosegård, som de fleste år var for tørt til at være egnet som 
ynglested for padder. Vandhullet blev opfyldt inden undersøgelserne i 2011.  

 

R2 
Det vestlige vandhul på Rørmosegård (R2) ligger i et grønt område, der omgives af færdigt 
byggeri.  Vandhullet blev i 2005 plejet ved fældning af skyggende træer. Øen i vandhuller 
er fjernet ved et plejeindgreb siden 2007. Dette er et gavnligt initiativ som forbedrer yngle-
mulighederne for stor vandsalamander på sigt. Vandhullet er udtørret nogle somre; men 
der yngler alligevel stor vandsalamander.  

I 2015 ynglede stor vandsalamander og lille vandsalamander i lighed med tidligere år. 
Derimod kunne der ikke findes æg eller haletudser af spidssnudet frø eller andre frøarter. 
Stor vandsalamander er også fundet på lokaliteten ved alle tidligere undersøgelser. 
Derimod har de brune frøer kun har ynglet nogle af årene, og i beskedent antal. Dette 
skyldes formentlig de stejle bredder, som ikke er optimale for æglægning hos denne art. 
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Dertil kommer, at de terrestriske biotoper omkring vandhullet ikke drives naturnært men 
fremstår som tørre græsplæner med meget få steder hvor padder kan skjule sig for 
naturlige fjender.  

Ved besøget i juni var lokaliteten meget lavvandet. Dette kan tilskrives det tørre vejr, og 
det adskiller sig ikke fra situationen ved nogle af de tidligere undersøgelser. Regelmæssig 
forekomst af ynglende salamandre viser, at i det mindste nogle salamanderlarver plejer at 
nå til forvandling de fleste år.  

Som opfølgning på tidligere naturpleje bør der ryddes opvækst af pil på vandhulsbunden 
for at holde vandhullet i en lysåben tilstand. 

 

 

 

Figur 23. R2 april 2015. 

 

Figur 24. R2 juni 2015. 

 

Figur 25. ”Lavbundsareal” nord for R2. 

 

Figur 26. ”Spredningskorridor” langs 
Rørmosevej – reelt bare en græsplæne. 

 

 

 

R3, R5 og R6 
Vandhullerne på den østlige del af Rørmosegård (R3, R5 og R6) er omgivet af natur-
prægede områder, og forudsætningerne for de ynglende padder er således bedre end i 
R2.  
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Alle tre vandhuller udtørrede tidligere i løbet af sommeren, og det sydvestlige (R6) var før 
anlægsarbejdernes begyndelse så temporært, at det ikke fungerede som ynglested for 
padder. Efter byggeri mod syd og vest synes vandstanden generelt at være højere i 
vandhullerne end tidligere. Således har R5 og R6 ved undersøgelserne i 2007 og 2011 
udgjort en sammenhængende vandflade. I 2015 var de to vandhuller adskilte. 

Furesø kommune har udført omfattende naturpleje i området i vinteren 2009-10. Natur-
plejen har øget soleksponeringen af vandhullerne i den vestlige del af området (R5 og R6). 
Kommunen har besluttet at området mod øst (omkring R3) skal henligge til naturlig 
tilgroning. Derfor er det ikke udført plejeindgreb omkring R3. I 2015 er der gennemført 
yderligere pleje ved R5 og R6. 

Samlet fungerer de tre lokaliteter fortsat i 2015 som yngleområde og levested for en rig 
paddefauna omfattende spidssnudet frø, butsnudet frø, lille vandsalamander, stor 
vandsalamander, samt grøn frø.  

Den østlige lokalitet R3 er stærkt tilgroet og skygget, og den kan måske mest betegnes 
som mose snarere end som sø. Mod sydøst har lokaliteten dog karakter af sø med åbent 
vand og relativt få træer i et større område. Lokaliteten er meget skygget af træer ude i 
vandet, og dette har sænket temperaturen selv i de soleksponerede vandflader. I juni var 
der en betydelig størrelsesforskel mellem haletudserne, formentlig pga. variation i 
æglægningstidspunkt og/eller variation i temperatur og fødetilgængelighed i de dele af 
lokaliteten hvor haletudserne opholdt sig.  

Lokaliteten kan forbedres gennem rydning af pil ved søfladen mod sydøst for at forøge 
lysindfald og opvarmning af vandet. De temporært vanddækkede dele af lokaliteten bør 
bevares som moseområde med meget dødt ved. 

Vandhullet R5 trues af skygge og bladfald fra træer på bredderne. Tilstanden var dog 
rimelig, idet der efter træfældning kommer en del lys ind fra syd og sydvest. 
Næringsstoftilførslen kan nedbringes ved at fælde de nærmeste træer på bredden. 

Vandhullet R6 var om sommeren lavvandet, og tagrør og dunhammer var på vej til at 
dominere. Det anbefales at foretage en oprensning. Lige som tidligere år blev der fundet 
yngel af stor vandsalamander på denne lokalitet, men først ved et sent genbesøg i 
slutningen af juni. 
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Figur 27. R3, april 2015. 

 

 

Figur 28. R3, april 2015. Sydøstlige, åbne søflade. 

 

 

Figur 29. R3, juni 2015. 

 

Figur 30. R3, juni 2015. Sydøstlige, åbne søflade. 
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Figur 31. R5 april 2015. 

 

Figur 32. R5 juni 2011. 

 

Figur 33. R6 april 2011. I baggrunden R5.011.I 
forgrunden R6. 

 

Figur 34. R6 juni 2011. 

5.3 Hjortefarmen 

Anlægsarbejderne startede i 2006 i den vestlige del af lokalplanområdet, og byggeriet er 
foreløbig afsluttet. Der er dog mulighed for yderligere byggeri mod syd og sydøst på et 
senere tidspunkt.  

 

H1 
Dette var er tidligere et meget skygget vandhul. Der er imidlertid i de senere år gennemført 
fældning af træer omkring vandhullet, og vandhullet var således i 2011 blevet mere 
lysåbent. I 2015 var de fleste træer nær vandhullet væk, og vandhullet så fint ud. Stor 
vandsalamander har tidligere ynglet talrigt, mens de brune frøer ikke trives. Der kunne i 
lighed med tidligere år ikke findes æg eller yngel af spidssnudet frø i 2015. I juni sås en 
voksen spidssnudet frø foruden flere grønne frøer. Der var yngel af stor og lille 
vandsalamander. 
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Figur 35. H1 april 2015. 

 

Figur 36. H1 juni 2015. 

 

H2 
H2 blev oprenset i vinteren 2010-11. I 2011 kunne der modsat tidligere år ikke finde 
ynglende spidssnudet frø, men i 2015 blev der fundet en del æg af arten. I juni kunne der 
også findes yngel. Lille vandsalamander og stor vandsalamander ynglede også. Det er 
uvist, om fraværet af ynglende frøer i 2011 skyldtes forstyrrelse pga. oprensningen eller 
uheldige vejrforhold i æglægningsperioden, men bestanden har overlevet og yngler på 
stedet igen. 

Der er en del tilgroning af bredderne med rørsump. Det er realistisk at foretage årligt 
rørskær eller slåning med buskrydder her, hvor vandhullet ligger i et boligområde. 

 

 

Figur 37. H2 april 2015. 

 

Figur 38. H2 juni 2015. 
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5.4 Vandhuller nord for Hjortefarmen ved Trevangsvej 

I forbindelse med udvidelse af Trevangsvej blev et vandhul (KO5) i vinteren 2005-2006 
ændret ved delvis opfyldning samtidig med at det blev udvidet i retning væk fra vejen. 
Samtidig blev der anlagt et nyt vandhul (KO14) lige nord for vejen. Dette viste sig imidlertid 
at have for lille vandføring til at kunne fungere som regelmæssigt ynglested for padder. 

 

KO5 
KO5 ligger på et areal, der afgræsses med heste. I april fandtes to ægklumper, hvoraf den 
ene med sikkerhed var fra spidssnudet frø. Vandstanden var i juni ca. 10 cm. Der var 
yngel af begge salamanderarter så vel som af spidssnudet frø. Stor vandsalamander er 
regelmæssigt fundet på stedet, selv om det kan tørre tidligt ud om sommeren. 

 

 

Figur 39. KO5 april 2015. 

 

Figur 40. KO5 juni 2015. 

 

KO14 
KO14 er udgravet som sommerlevested for frøer og som muligt ynglested. Der er tidligere 
(i 2011) fundet yngleforsøg af frøer og salamandre. I 2015 var der i lighed med tidligere år 
lidt vand i april, og der fandtes da 4 ægklumper af spidssnudet frø. Lavningen var 
imidlertid udtørret i slutningen af juni.  

 

 

Figur 41. KO14 april 2015. 

 

Figur 42. KO14 juni 2015. 
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5.5 Langs Rørmosevej 

Vandhullerne langs Rørmosevej har ikke været direkte berørt af byggearbejder, men 
trafikken langs Rørmosevej medfører sandsynligvis drab på vandrende padder. For at 
mindske antallet af unge frøer der trafikdræbes på Rørmosevej er der langs en strækning 
opsat permanente paddehegn på nordsiden af vejen.  

Vandhullet nord for vejen (T2) blev undersøgt forår og sommer 2015. Trods en stor 
fiskebestand er der tidligere år fundet ynglende brune frøer. I 2015 fandtes kun en enkelt 
ægklump af butsnudet frø, og i juni fandtes få haletudser af arten. Fiskebestanden har i 
kombination med det begrænsede omfang af lavvandet bredzone med vegetation, hvor 
æg kan placeres og paddeyngel kan skjule sig, større betydning for paddernes 
ynglemuligheder end vejene syd for søen. 

Et vandhul (SP1) mellem Rørmosevej og Slangerupvej, som indgik i undersøgelserne i 
2007, blev ikke besøgt i 2011 og 2015. 

 

 

Figur 43. T2 (s), april 2015. 

 

Figur 44. T2 (s), juni 2015. 

 

 

 

5.6 Vest for Rørmosegård (matrikel 33a) 

Efter afslutningen af anlægsarbejderne i den vestlige del af Rørmosegård er der i det 
grønne område vest for Rørmosegård (matrikel 33a) i begyndelsen af 2005 foretaget 
naturpleje af vandhuller, og der er udgravet nye fugtige lavninger som yngle- eller levested 
for frøer.  

 

T4 
T4 er et fugtigt område, der er så lavvandet, at det ikke altid er vandførende længe nok til 
at være et ynglested for padder. Om sommeren er det et velegnet fødesøgningsområde 
for spidssnudet frø. Efter plejen i 2005 forsøger flere paddearter årligt at yngle, med 
skiftende held afhængigt af sommerens nedbør. I 2015 fandtes få æg af spidssnudet frø 
og stor vandsalamander om foråret. I juni fandtes ingen paddeyngel i den lavvandede rest.   
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Figur 45. T4 april 2015. 

 

Figur 46. T4 juni 2015. 

 

 

R4 
R4 er en større fiskesø. Ved høj vandstand (herunder i 2011) oversvømmes lavninger syd 
for søen. I 2011 fandtes æg af brune frøer i oversvømmelsen, nær den egentlige sø. I juni 
fandtes i oversvømmelsen haletudser af spidssnudet frø.  Den lavvandede oversvøm-
melse sikrer således haletudsernes overlevelsesmulighed, om end fiskebestandene re-
ducerer frøernes ynglesucces kraftigt.  

Den sydlige lavvandede udløber af søen var i april 2015 æglægningssted for brune frøer. I 
juni var vandstanden kraftigt aftaget. 

Fra nord breder dunhammer sig ud i det lavvandede område. Tilgroningen er ikke en akut 
trussel, men den vil blive det i løbet af nogle år. 

Den nordlige sø er i vid udstrækning tilgroet med træer langs bredderne. Mod nord er 
bredden stadigvæk åben efter delvis pleje for nogle år siden, og der er et mindre område 
med sumpvegetation. De grønne frøer holder til der. Der sås fiskestimer. 

 

 

Figur 47. R4 set fra nord, april 2015. 

 

Figur 48. Oversvømmelse på engen syd for R4 
(R4s). April 2015. 
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R7 
R7 var tidligere kraftigt tilgroet med krat men blev i 2005 plejet med fældning af træer og 
rydning af grene. Vandstanden lader til at være hævet i området, idet der både i 2011 og i 
2015 var meget vand selv ud på sommeren. I slutningen af juni var vandstanden over 1 m 
på midten. Som følge heraf er der stadigvæk en betydelig skyggepåvirkning af vandfladen. 
I 2015 var der en tæt vegetation, hovedsagelig af Vandrøllike med indslag af Krageklo. 
Selv om lokaliteten er soleksponeret om eftermiddagen er den så kold, at det kan forsinke 
udvikling af paddeyngel. Den 10/6 fandtes ingen paddeyngel, mens der den 26/6 kunne 
findes enkelte larver af begge salamanderarter. Der er i tidligere år fundet ynglende brune 
frøer, men det blev der ikke i 2015. Frøæg blev eftersøgt to gange i april, og haletudser to 
gange i juni. Det er muligt, at mangel på varme æglægningspladser om foråret har 
forhindret de brune frøer i at lægge æg. Det anbefales at fælde træer syd for vandhullet for 
at øge soleksponeringen af vandfladen.  

 

 

 

 

Figur 49. R7 april 2015. 

 

Figur 50. R7 juni 2015. 

 

 

R8 
R8 er primært gravet som et fugtigt fødesøgningsområde for spidssnudet frø, ikke som 
ynglested. Lokaliteten udtørrer om sommeren, og den var meget lavvandet i juni 2015. 
Ikke desto mindre fandtes larver af lille vandsalamander, mens der ikke sås nogen 
haletudser trods en mindre æglægning af brune frøer om foråret. 

Der sås opvækst af pilebuske spredt over fladen. Disse vil i løbet af få år komme til at 
dominere, og de bør derfor fældes. 
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Figur 51. R8 april 2015. 

 

Figur 52. R8 juni 2015. 

 

R9 
R9 blev i starten af 2005 gravet som et lavvandet ynglested for padder, og de første frøæg 
fandtes allerede samme år. I 2007 og 2011 ynglede både stor vandsalamander og 
spidssnudet frø. Der var dog problemer med kraftig algevækst i vandhullet. Dette sås også 
i 2015, hvor vandfladen var dækket af et tykt lag grønalger, som kølede vandet ned og 
reducerede mængden af sollys og ilt som trængte ned i vandet. Et mindre antal 
spidssnudede frøer lagde æg i april, men der kunne ikke findes yngel af arten ved to 
besøg i juni.  

Næringstilførslen til vandhullet bør reduceres kraftigt, da den forringer lokalitetens værdi 
som ynglested for padder. Flere birketræer på bredden var fældet kort tid før 
ynglesæsonen 2015. Der var fortsat træer på nordsiden, foruden opvækst af mindre 
birketræer mod vest og sydøst. 

I fugtige år er der tillige risiko for indvandring af fisk fra R4. Det er vigtigt, at terrænet 
mellem R4 og R9 er tilstrækkelig højt til at oversvømmelse undgås.  

 

 

Figur 53. R9 april 2015. 

 

Figur 54. R9 juni 2015. 
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R10 
R10 er en dyb udgravning med ret stejle bredder, der blev udgravet i 2005. Jordbunden er 
tilsyneladende for utæt, idet der kun undtagelsesvis og kun i ringe mængder har været 
vand i bunden af udgravningen. Lokaliteten er ikke egnet som ynglested for padder.  

 

 

Figur 55. R10, april 2015. 

 

 

 

6. Vurdering af den langsigtede udvikling 
Overordnet kan det konkluderes, at bestandene af spidssnudet frø og stor vandsala-
mander har overlevet de hidtidige byggeprojekter. Nyetablering og naturpleje af vandhuller 
har i de fleste tilfælde resulteret i nyindvandring eller vækst af paddebestande.  

Bedømt ud fra optælling af klumper af frøæg er de vigtigste ynglelokaliteter for 
spidssnudet frø R3, R6, og H2, men også R5 og den lavvandede sydlige udløber af R4 har 
betydelige frøbestande. De fire førstnævnte lokaliteter ligger i en sammenhængende 
naturkorridor øst for bebyggelsen på Rørmosegård. Størsteparten af denne naturkorridor 
blev friholdt for byggeri bl.a. pga. fredskovsstatus. Dette understreger betydningen af 
sammenhængende naturområder, der ikke drives som græsplæne/park/opholdsarealer, 
men hvor disse funktioner i højest udgør en mindre del. 

Vest for Rørmosegård ligger matrikel 33a nu som et rekreativt område, der omfatter et 
ekstensivt plejet græsareal og en varieret birkeskov med fugtige lysninger og vandhuller. I 
dette område har Furesø Kommune foretaget vandhulsgravning og naturpleje af 
eksisterende vandhuller. De nygravede og plejede vandhuller blev hurtigt koloniseret af 
spidssnudet frø og stor vandsalamander. Enkelte spidssnudede frøer fandt frem til et 
nygravet vandhul (R9) og lagde æg samme forår som det var udgravet.  

Bedømt ud fra optællinger af ægklumper i 2015 er bestandene af spidssnudet frø, der 
yngler i området dog beskedne. Umiddelbart virker landlevestederne velegnede for brune 
frøer. Vandhullerne er dog ikke optimale som ynglesteder for padder. Blandt udfordring-
erne er spredning af fisk fra den dybe sø R4, skygge af R7 fra omkringstående skov, stor 
næringsbelastning af R8 og hyppig udtørring af R9 og T4. Desuden ses nu, 5 år efter 
plejeindsatsen, et behov for beskæring af opvækst af bl.a. pil.  
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Langs Trevangsvej er to vandhuller (H1 og KO5) plejet/ændret, og der er gravet et nyt 
vandhul (KO14). H1 og KO5 er ynglested for stor vandsalamander, og spidssnudet frø 
lægger også nogle år æg i KO5. I KO14 ses yngleforsøg af spidssnudet frø, men 
vandhullet tørrer i reglen ud inden padderne kan få ynglesucces.  

På Farum Kaserne var fokus i planlægningsfasen på det store antal stor vandsalamander, 
der blev fundet på land i området. Vandhullerne inde på kaserneområdet har i mange år 
været en del af regnvandssystemet, og stejle bredder og muligheden for spredning af fisk 
har reduceret deres værdi som ynglested for spidssnudet frø og stor vandsalamander. 
Stor vandsalamander yngler dog fortsat i nogle af de gamle vandhuller. To mindre 
vandhuller, der er gravet som erstatningsbiotoper, var begge ynglested for stor 
vandsalamander i 2015.  I det ene (K12) er der tidligere fundet karudser, men disse lader 
til at være væk nu. Der skal fortsat være fokus på at begrænse spredning af fisk og på at 
vedligeholde vandhullernes lysåbne tilstand.  

Kaserneområdet grænser til et stort vådområde i Farum Lillevang (K5), som i hvert fald 
hidtil har vist sig at være en værdifuld paddelokalitet. Dette vådområde er vokset kraftigt 
efter nylige ændringer i drænforholdene i skoven. Det er sandsynligt at paddernes 
ynglemuligheder i K5 med tiden forringes. Anlægsarbejderne på Farum Kaserne anses 
ikke at have haft direkte betydning for padder der yngler på dette sted (K5).   

Indsatsen for at bevare og forbedre landlevesteder trods byggeri i området er vellykket på 
Rørmosegård øst og på Matrikel 33a, hvor store sammenhængende naturarealer er 
bevaret, med en ekstensiv pleje. Også på Farum Kaserne er der opstået egnede 
levesteder for padder på land. Dette skyldes dog til dels, at udbygningen foregår i etaper, 
så nogle arealer ligger brak, mens de afventer fremtidigt byggeri. Inde i bebyggelsen er 
bevoksningerne langs Soldaterstien noget mere friserede, om end der fortsat er en del 
skjulesteder for padder i buskvegetation mv. 

Generelt har det været vanskeligt at etablere egnede levesteder for de beskyttede padder 
på friarealer i tæt tilknytning til bebyggelse. Navnlig på Rørmosegård er græsarealerne 
inden for bebyggelsen drevet som friserede græsplæner med meget begrænsede 
muligheder for at padder kan skjule sig. 
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Figur 56. Friarealer på Rørmosegård, der drives 
som friseret græsplæne. 

 

 

Figur 57. H1 og omgivende arealer på Hjortefarmen. 
Her er noget mere højde og variation i vegetationen. 

 

 

Figur 58. H2 og omgivende paddevenlige 
vegetation. 

 

 

Figur 59. Braklæggende areal på Farum Kaserne. 

 

 

Figur 60. Ekstensivt græsareal på Matrikel 33a. 
Lavbundsarealet R8 ses. 

 

 

Figur 61. T4 - fugtigt lavbundsareal på Matrikel 33a i 
sin tørre sommer tilstand (oktober 2015). 
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7. Vurdering af muligt stiforløb ved Vanddamgård 
 

Furesø Kommune, Vej og Park har i forbindelse med undersøgelserne efterspurgt en 
vurdering i forhold til beskyttede arter (særligt flagermus), af en planlagt stiforbindelse i 
Farum Nordby. Stien skal etableres i asfalt og være 2,5-3 meter bred. Ved projekteringen 
bevares den yderste granrække, så stien forløber mellem granrækken og skellet til 
tilstødende grundejere. 

Stiens forløb blev gennemgået af Amphi Consult den 22/10. Ved gennemgangen blev de 
berørte træer vurderet i forhold til deres potentiale som rastested for flagermus. 

Det levende hegn i skellet består til dels af grantræer, især langs den østlige halvdel af 
stiforløbet (se Figur 66). Disse har ingen relevans i forhold til flagermus. I den østligste 
ende ved Mosekrogen flankeres nåletræerne af en række løvtræer, bl.a. eg (se Figur 62). 
Et par af disse løvtræer har en størrelse, så de potentielt kan rumme rastesteder for 
flagermus. Disse træer står syd for det planlagte stiforløb og vil derfor ikke blive berørt. 

Vest for nåletræerne består hegnet af løvtræer, der grænser til træbevoksninger i haver. 
En del træer er for nyligt fældet omkring en sø i en have syd for den vestlige ende. Nær 
denne sø står et par større egetræer (Figur 65). Den vestligste af disse har pga. sin 
størrelse et vist potentiale for flagermus. Det kunne ikke vurderes om der var huller i 
stamme eller grene, men umiddelbart virkede det ikke som om det var tilfældet. 

Den samlede vurdering er, at stiforløbet rummer meget begrænsede potentialer for 
rastende flagermus. De største egetræer bør dog søges bevaret, dels pga. muligheden for 
forekomst af rastesteder i huller i stammen eller grenene, og dels fordi de sådanne kan 
udvikles indenfor en forholdsvis kort årrække. 
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Figur 62. Det levende hegn mod øst, set fra øst. 

 

Figur 63. Det levende hegn mod øst, set fra vest. 

 

 

Figur 64. Det levende hegn mod nord, østlige del. 

 

Figur 65. Større egetræer i den vestlige del af det 
levende hegn. 
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Figur 66. Det vurderede stiforløb, vist med rødt. 
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Bilag 2: Registreringer i Farum Nord 2015 
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Bilag 3: Beskyttede padder i Farum Nord i 2000-2015 
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