
Læsevejledning til beskrivelsen af de enkelte vådområder 
 
Overskrift: I overskriftens første linie angives vådområdets nummer og det ejerlav, som 
matrikelnumrene tilhører. Numrene er de samme, som blev anvendt i kommunens rapport fra 
1986, og som bruges i kommunens administration af områderne. Vådområder, som beskrives 
for første gang i denne rapport, er tildelt højere, fortløbne numre, således at nr. 92-94 hører til 
Kirke Værløse, nr. 95 til Værløse Vest og nr. 96 til Lille Værløse. Nogle numre mangler. Det 
gælder nr. 24 og 63, som er nedlagt siden den forrige rapport blev skrevet, samt sø nr. 65, som 
allerede var forsvundet på dette tidspunkt. Numrene kan bruges til at finde vådområderne på 
oversigtskortene. Overskriftens anden linie angiver vådområdets navn, hvis et sådant kendes, 
samt en meget kort beskrivelse af området med hensyn til størrelse, art og beliggenhed. 
Kort og fotos: I starten af søbeskrivelserne er der vist et teknisk kort, som er udarbejdet på 
baggrund af kommunens elektroniske grundkort. I de tilfælde, hvor vådområderne har til- og 
afløb, er det angivet med pile på kortene, og kendte bundkoter for rørledningerne er anført. 
Følgende tegnforklaring gælder for alle de tekniske kort: 
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Rapporten indeholder desuden en række luftfotos, som i den trykte rapport er gengivet i 
sort/hvid og placeret efter det/de viste vådområde(r). I internetversionen af rapporten er der 
også medtaget farvefotos af de enkelte søer.  
Areal: Oplysningerne om vådområdernes størrelser er anslået ved hjælp af kommunens 
elektroniske grundkort. Supplerende opmålinger er foretaget ved besøgene og i nogle tilfælde 
ud fra flyfotos eller kort. Arealer, som overstiger 10.000 m2, angives i ha (hektar). 1 hektar = 
10.000 m2.  
Ejendomsforhold: Her angives ejerforhold, som f.eks. Værløse Kommune eller ”privat”. 
I nogle tilfælde kan de private vådområder henføres til en boligforening, en offentlig 
institution eller lignende. 
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Matrikler: Her angives de matrikler, som vådområdet ligger på. Nogle af vådområderne er 
helt eller delvis selvstændigt udmatrikuleret. De angivne matrikler var gældende i november 
2001. 
Beliggenhed og adgangsforhold: Her gives en beskrivelse af beliggenheden i forhold til de 
nærmeste bebyggelser eller velkendte områder i nærheden. I nogle tilfælde angives de 
adresser, som vådområdet ligger på. Mange vådområder ligger på private arealer uden 
offentlig adgang, men andre er en del af større rekreative arealer eller på anden måde er 
offentligt tilgængelige. Her beskrives stier og andre adgangsmuligheder, parkeringsforhold 
samt bænke og andre publikumsfaciliteter. 
Historie: Dette afsnit medtages, hvis der findes historiske oplysninger, som har betydning for 
vådområdet. 
Love og planer: Her nævnes de byplanvedtægter, lokalplaner m.v., som gælder for 
vådområdet. Desuden anføres, hvorvidt området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om 
beskyttede naturtyper. Nogle områder er underlagt fredningskendelser, og her nævnes 
tidspunktet for og formålet med fredningen. Endelig nævnes aktuelle plejeplaner, driftplaner 
m.v.  
Terrænforhold: Her beskrives vådområdets beliggenhed i terrænet samt brinkernes stejlhed og 
om muligt vanddybden. Desuden beskrives de nærmeste omgivelser med hensyn til 
bebyggelse, hegn, beplantning m.v. 
Betegnelsen “uplejede arealer” bruges i teksten til at beskrive vegetation, som fremstår uplejet 
det meste af året. De fleste uplejede arealer slås 1-2 gange om året. 
Fysiske og tekniske forhold: Det nævnes, om vådområdet fungerer som regnvandsbassin, og 
hvor tilløb og afløb findes. Drænledninger omtales, hvis de skønnes særlig vigtige. Desuden 
nævnes bygværker og andre tekniske anlæg, som sandfang og olieudskillere. Endelig angives 
eventuelle fastsatte vandspejlskoter. I de tilfælde, hvor der er opsat en vandstandsmåler, 
angives adressen for målerens placering. Hvor det er muligt, angives bundkoter for 
rørlægningerne svarende til oplysningerne på de tekniske kort i starten af beskrivelserne. 
Bundforhold og vandkvalitet: Oplysningerne om bundforhold og vandkvalitet bygger først og 
fremmest på det umiddelbare indtryk fra besøgene. I nogle tilfælde foreligger der mere 
grundige oplysninger fra dybdemålinger af slamlaget og/eller kemiske analyser af bundlag 
eller vand. Dybdemål nævnes under afsnittet om terrænforhold. 
Planter: I dette afsnit beskrives plantelivet, som det blev registreret ved besøgene, og der 
gives eksempler på arter. Da det ikke er muligt at registrere alle arter ved et enkelt eller få 
besøg, nævnes også arter, som var beskrevet i den forrige rapport eller andre steder, hvis de 
formodes stadig at forekomme i området, selvom de ikke er genfundet ved besøgene. 
Tidligere beskrevne arter, som skønnes forsvundet, nævnes også. 
Der anvendes danske navne i overensstemmelse med Dansk Feltflora (Kjeld Hansen, red., 
Gyldendal 1981). I mange tilfælde benævnes arter ved både slægts- og artsnavn (f.eks. 
Svømmende Vandaks eller Lådden Dueurt), men hvor planterne ikke er bestemt til art, bruges 
kun slægtsnavnet (f.eks. gyldenris, dueurt eller nælde) eller samlebetegnelser som højurter 
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eller krat. Vandplanter (undervandsplanter og flydebladsplanter incl. alger), bredvegetation 
(rørskov og anden sumpvegetation) samt vegetationen på mere tørt land og vedplanter 
beskrives i nævnte rækkefølge. 
Flere steder nævnes invasive plantearter. Det er aggressive arter, som f.eks. Kæmpe-
Bjørneklo og Japan-Pileurt, der breder sig kraftigt på bekostning af mere naturlige og 
varierede plantesamfund, og som derfor som hovedregel bør bekæmpes. 
Dyr: I dette afsnit beskrives dyrelivet, som det blev registreret ved besøgene, og der gives 
eksempler på arter og grupper af arter, som f.eks. lavere fauna, padder, fugle eller pattedyr. 
Betegnelsen ”brune frøer”, bruges som fællesbetegnelse for butsnudet frø, spidssnudet frø og 
springfrø, som ikke er bestemt til art. 
Der medtages også dyr, som er nævnt i den forrige rapport eller andre steder, hvis de 
formodes stadig at forekomme i området. Tidligere beskrevne arter, som skønnes forsvundet, 
nævnes også. Da faktorer som vejret og årstiden har stor betydning for, hvilke dyr der ses, er 
det umuligt at lave en grundig registrering af dyrelivet ved et enkelt eller få besøg. Derfor 
indeholder beskrivelserne af dyrelivet ofte en vurdering af det pågældende vådområdes 
egnethed som levested for de forskellige dyregrupper. 
Pleje: Her beskrives tidligere plejeforanstaltninger. Områdets nuværende tilstand vurderes, og 
der gives forslag til fremtidige indgreb i form af større restaureringsarbejder og løbende pleje.  
Samlet vurdering: Her opsummeres det pågældende områdes landskabelige, rekreative og 
biologiske værdier samt anbefalinger vedrørende restaurering og pleje. 

 21


