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Forslag til pleje af Dyrehavens vandhuller
Danmarks Naturfredningsforening har konstateret, at bredbladet dunhammer, grenet pindsvineknop
og tagrør i de sidste 25 år har bredt sig voldsomt i en række vandhuller i Dyrehaven, og at de i nogle
vandhuller enten udgør en alvorlig trussel mod deres naturlige og rige plante- og dyreliv eller forringer Dyrehavens landskabelige og rekreative værdier.
Vi foreslår derfor, at der iværksættes plejeforanstaltninger for at fjerne denne trussel mod biodiversiteten og de landskabelige og rekreative værdier i Dyrehaven. Da det er langt mere skadeligt for
naturen og langt dyrere at vente med at foretage bekæmpelsen til bredbladet dunhammer, grenet
pindsvineknop og tagrør har bredt sig endnu mere, bør bekæmpelsen ske inden for en kort årrække
og ikke udskydes til de har bredt sig endnu mere.
Bredbladet dunhammer
I 1990 fandtes bredbladet dunhammer i 10 af Dyrehaven 28 vandhuller nemlig mosen ved Kandelaberegen, vandhullet ved vildthuset øst for Mathildestien, Hages Hul, vandhullet øst for Hjortekæret,
Havremarkshullet, Det Flade Vandhul, vandhul øst for Schimmelmanns vildthus, Grams Hul, Fuglesangsøen og Kildesøen.
Siden 1990 har den bredt sig voldsomt i vandhullet ved vildthuset øst for Mathildestien og vandhullet øst for Hjortekæret, og den har etableret sig i 7 vandhuller nemlig Iglehullet, Hjertehullet, Stokkerup Kær, vandhul vest for Schimmelmanns vildthus, vandhul på Tøjreslagssletten, vandhul på
Præstesletten og Korshullet. I Korshullet bekæmpede Danmarks Naturfredningsforening den i 2012
og har siden fulgt op på bekæmpelsen.
Grenet pindsvineknop
I 1990 fandtes grenet pindsvineknop i 18 af Dyrehavens 28 vandhuller. Den har siden da bredt sig
til Mines vandhul, Onklens vandhul og Svanekæret. I Mines vandhul bekæmpede Danmarks Naturfredningsforening den i 2014 og har siden fulgt op på bekæmpelsen. I Onklens vandhul har den
bredt sig voldsomt og truer både dens biodiversitet og dens landskabelige værdi. I Svanekæret er
bestanden endnu lille.
I de vandhuller, hvor den også fandtes i 1990, er den især et problem i Magasindammen og i Korshullet. I Magasindammen har den bredt sig voldsomt langs bredden og i Korshullet, hvor den er en
tæt bestand ved egetræet, har Danmarks Naturfredningsforening forhindret den i at brede sig yderligere i forbindelse med bekæmpelsen af bredbladet dunhammer.
Tagrør
I 1990 fandtes tagrør i 4 vandhuller i Dyrehaven nemlig vandhullet nær Raadvad Porthus, Hjortekæret, Fuglesangsø og Kildesøen.
Siden 1990 har den bredt sig voldsomt i Hjortekæret, og den har etableret sig i Hages Hul.

1. Iglehullet

I Iglehullet har bredbladet dunhammer bredt sig som en tæt bevoksning ud mod Hjortekærvej, og
den står spredt langs den øvrige bred.
Forslag: Bredbladet dunhammer fjernes ved manuel optrækning og/eller leslåning.
2. Hjertehullet

I Hjertehullet har bredbladet dunhammer bredt sig som en tæt bevoksning i den ene ende, og da det
er meget lavvandet, vil den med tiden dække hele vandhullet.
Forslag: Bredbladet dunhammer fjernes maskinelt af landskabelige grunde.

3. Stokkerup Kær

I Stokkerup Kær har bredbladet dunhammer bredt sig som en tæt bevoksning i den ene ende, og den
vil på sigt brede sig hele vejen rundt om kæret, hvis den ikke bekæmpes.
Forslag: Bredbladet dunhammer fjernes af både naturmæssige og landskabelige grunde manuelt
ved optrækning og/eller slåning med le.
4. Vandhul vest for Schimmelmanns vildthus

Vandhullet vest for Schimmelmanns vildthus er næsten helt tilgroet af grenet pindsvineknop og
bredbladet dunhammer, så både dets funktion som drikkested for hjortene og vandhul med synligt
vandspejl er stærkt forringet.
Forslag: Både bredbladet dunhammer og grenet pindsvineknop fjernes ved maskinel oprensning.

5. Vandhul på Tøjreslagssletten

Vandhullet på Tøjreslagssletten er næsten helt groet til og er ved at forsvinde som vandhul. Hvis det
ønskes bevaret som vandhul kræver det et indgreb.
Forslag: Vandhullet ligger på et meget lunt sted og har potentialet for at få et rigt plante- og dyreliv, hvis det uddybes, så der kommer vand i det igen.
6. Korshullet

Korshullet inden bekæmpelse af bredbladet dunhammer blev iværksat i 2012.

Korshullet i 2016 efter at bredbladet dunhammer i 2012 blev trukket op af Danmarks Naturfredningsforening, der siden har plejet vandhullet, så den ikke vender tilbage.
Forslag: Vandhullet plejes fortsat, så bredbladet dunhammer ikke vender tilbage.
7a. Vandhullet på Præstesletten (nordlig del)

I den nordlige del af vandhullet på Præstesletten dækker bredbladet dunhammer en stor del af vandfladen. De store naturmæssige værdier bl.a. stor vandsalamander findes i den sydlige del af vandhullet.
Forslag: Der iværksættes ingen bekæmpelse af bredbladet dunhammer indtil videre.

7b. Vandhullet på Præstesletten (sydlig del)

I den sydlige del af vandhullet på Præstesletten er der endnu kun ganske få dunhammere. Her yngler en lang række padder bl.a. stor vandsalamander og mange insekter, som vil få forringede levevilkår, hvis bredbladet dunhammer breder sig.
Forslag: Bredbladet dunhammer bekæmpes manuelt ved optrækning og/eller slåning med le.

8. Vandhul øst for Hjortekæret

Vandhullet øst for Hjortekæret var i 1990 kun delvist dækket af bredbladet dunhammer, og der ynglede spidssnudet frø, butsnudet frø, grøn frø og lille vandsalamander. I dag er det helt tilgroet med
dunhammere.
Forslag: Bredbladet dunhammer bekæmpes ved maskinel oprensning af vandhullet, så det igen får
et åbent vandspejl og et rigt plante- og dyreliv, og det plejes fremover, så dets åbne vandspejl bevares.

9a. Vandhullet ved vildthuset øst for Mathildestien (den sydlige del)

I 1990 var der ingen eller kun få dunhammere i den sydlige del af vandhullet, og der ynglede spidssnudet frø, butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og stor vandsalamander.
Forslag: Bredbladet dunhammer bekæmpes manuelt ved optrækning eller slåning med le.
9b. Vandhullet ved vildthuset øst for Mathildestien (den nordlige del)

I 1990 havde den nordlige del et frit vandspejl, men er nu helt tilgroet med dunhammere.
Forslag: Bredbladet dunhammer bekæmpes ved maskinel oprensning af vandhullet af hensyn til
hjortene og for at mindske deres færdsel i den sydlige del af vandhullet.

10. Onklens vandhul ved Trepilevej

Onklens vandhul er ved at gro helt til med grenet pindsvineknop. I 1990 ynglede grøn frø, lille
vandsalamander og stor vandsalamander i vandhullet.
Forslag: Grenet pindsvineknop bekæmpes manuelt ved optrækning for at sikre et åbent vandspejl
og for at bevare det rige dyreliv.
11. Svanekæret

Svanekæret er i dag ved at gro helt til på grund af mangel på vand, og det vil på sigt miste sin funktion som vandhul, hvis der ikke sker en oprensning.
Forslag: Grenet pindsvineknop bekæmpes ikke, da det er tilgroningen og mangelen på vand, der
udgør den største trussel mod den tilbageværende plante- og dyreliv.

12. Magasindammen

I Magasindammen har grenet pindsvineknop bredt sig kraftigt i de seneste år og udgør i stigende en
barriere for adgangen til vandet. Da Magasindammen er meget lavvandet vil barrieren blive større
og større, hvis der ikke gribes ind..
Forslag: Grenet pindsvineknop bekæmpes ved optrækning, så der fortsat er let adgang til vandet for
de mange børn, der undersøger livet i dammen med ketsjer.
13. Hjortekæret

I Hjortekæret breder tagrør sig kraftigt. Langs den østlige bred er der 3 forekomster, som om få år
vil dække næsten hele den østlige bred. På den vestlige bred findes der en forekomst (se foto), der
er mindre end de øvrige, men går langt ud i søen.
Forslag: Tagrørene bekæmpes manuelt ved slåning på den vestlige bred med henblik på udryddelse
og på den østlige bred med henblik på at begrænse dens spredning langs bredden.

14. Kildesøen

I Kildesøen breder tagrør sig kraftigt i et endnu smalt bælte langs den østlige bred, der støder op til
Dyrehavsbakken. Det er derfor helt umuligt i hvert fald for børn at opleve søen med svaner m.m. fra
stien langs søen.
Forslag: Tagrørene bekæmpes manuelt ved slåning på den østlige bred med henblik på udryddelse,
så Dyrehavsbakkens gæster igen kan opleve Kildesøen og dens fugleliv m.m. fra stien ved Dyrehavsbakken.
15. Hages Hul

I Hages Hul, der blev udvidet til ca. 4.000 m2 for ca. 25 år siden, har der nu etableret sig mindst 4
bestande af tagrør, der breder sig kraftigt. På længere sigt vil tagrørene dække hele søen, hvis der
ikke foretages en bekæmpelse. Da bestanden endnu er ny, er den let at bekæmpe, da tagrørene står
tyndt og skal konkurrere med andre planter.
Forslag: Tagrørene bekæmpes manuelt ved slåning med henblik på at forhindre, at den breder sig
yderligere, idet bekæmpelsesbehovet vil stige voldsomt, hvis der først gribes ind om en årrække.

