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1. BAGGRUND 

 

I forlængelse med Aage V. Jensen Naturfonds erhvervelse af den 1.134 ha store 

Søholt Storskov på Midtlolland den 1. februar 2020 er fonden blevet gjort bekendt 

med en uafklaret sag om lovliggørelse af et antal vandhuller på ejendommen. Sa-

gen vedrører de to skove Favrsted Skov og Alsø Skov på i alt 151 ha. 

 

HedeDanmark ved Jens Rebien har på vegne af Søholt Gods ansøgt Lolland Kom-
mune om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af 6 vand-

huller i Favrsted Skov og Alsø Skov. Ved en besigtigelse den 13. august 2018 kon-

staterede Lolland Kommune, at vandhullerne var oprenset. Tre af vandhullerne 

var forud registreret som § 3-beskyttede søer, mens de 3 andre søer ikke var. Der 

var således ansøgt om en lovliggørende dispensation. Ved besigtigelsen blev der 

anmodet om dispensation til oprensning af yderligere to vandhuller, som efterføl-

gende er oprenset i 2018. 

 

De omhandlede 8 vandhuller er vist på oversigtskortet i Figur 1 nummereret efter 
Lolland Kommunes tilsynsnotat af 16. august 2018.  

 

Vandhullerne nr. 1, 2 og 4 var forud registreret som §3-beskyttede søer, mens nr. 

3, 5 og 6 ikke var. De senest oprensede søer nr. 7 og 8 var også registreret som §3-

beskyttede søer.  
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Figur 1.  Oversigtskort med angivelse af de 8 vandhuller i Favrsted-Alsø skove 

med blå farve, grøfter i lyseblå streg, veje i gul streg og fondens ejendomsskel i rød 

streg vist på baggrund af GeoDanmarks ortofoto fra foråret 2019, ©Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering, SDFE og Danske Kommuner i skala 1:16.000. 

 

 

Lolland Kommune ved Mogens Lindhardtsen har over overfor Aage V. Jensen Na-

turfond tilkendegivet, at kommunen ønsker yderligere viden om søernes funktion 

som paddevandhuller inden, at der tages endelig stilling til spørgsmålet om lovlig-

gørelse.  

 

Aage V. Jensen Naturfond har i foråret 2020 i forlængelse af overtagelsen af ejen-

dommen igangsat en baselinemonitering af biodiversiteten i Søholt Storskov ved 

overtagelse af ejendommen og inden, der iværksættes tiltag til naturgenopretning 
og forvaltning. Resultatet af baseline-moniteringen skal samtidig være grundlaget 

for en målrettet naturforbedringsindsats på ejendommen.   

 

Den ønskede baseline skal fastlægges på grundlag af anerkendte videnskabelige 

metoder for naturovervågning som en basisregistrering af vegetation, levende og 

døde træer, epifytter, vedboende svampe, fugle, dagsommerfugle, køllesværme-

re, guldsmede, flagermus og padder i udvalgte områder på ejendommen. Den ud-

førte monitering skal senere kunne gentages til dokumentation af områdets na-

turudvikling som følge af den gennemførte naturforvaltning og -genopretning. 

 
Som led i baselinemoniteringen er alle kendte og potentielle paddevandhuller på 

ejendommen, i alt 90 lokaliteter, blevet undersøgt af undertegnede. Besigtigel-

serne er udført i perioden 11. marts til 27. juni 2020. 

 

I det følgende redegøres for resultaterne af undersøgelsen for så vidt angår Favr-

sted og Alsø skove og i særdeleshed de 8 vandhuller vist på Figur 1.  

 



Aage V. Jensen Naturfond: Paddevandhuller i Favrsted-Alsø skove  

 

 

 

 

 
NaturRådgivningen   www.naturogvand.dk Side 3 

2. METODER 

 

I Favrsted og Alsø skove er der i paddernes yngleperiode fra den 11. marts til 27. 
juni 2020 i alt undersøgt 29 vandhuller, som hver er besøgt 1 til 4 gange afhængigt 

af deres egnethed som levesteder for padder. Undersøgelsen er udført på grund-

lag af de tekniske anvisninger i Søgaard m.fl. (2018), idet der dog ikke er udført 

hydrofon lytning efter løgfrø, da en forekomst af arten anses for usandsynlig. 

 

Ved de første 2 besøg i marts og april måned blev der primært talt ægklumper af 

springfrø samt ledt efter andre tidligt ynglende arter. Ved besøg den 8. maj blev 

der lyttet og lysspottet efter nataktive arter og primært stor vandsalamander. Ved 

det sidste besøg den 26.-27. juni blev der ketsjet efter paddelarver i de 23 tilbage-

værende potentielle ynglesteder med ca. 10 ketsjertræk per vandhul. 
 

 
 

Figur 2.  Kort over de undersøgte vandhuller i Favrsted-Alsø skove vist med blå 

farve og med nummerering af de 8 vandhuller omfattet af dispensationssagen. 

Grøfter er vist i lyseblå streg, veje i gul streg og fondens ejendomsskel i rød streg 

på baggrund af GeoDanmarks ortofoto fra foråret 2019, ©Styrelsen for Datafor-

syning og Effektivisering, SDFE og Danske Kommuner i skala 1:16.000. 

 

 

3. RESULTATER 

  
Der er ved paddemoniteringen fundet 5 arter af padder i Favrsted-Alsø skove.  

 

Lille vandsalamander blev fundet ynglende som adulte og/eller larver i 8 vandhul-

ler i Favrsted-Alsø skove. Heraf var de 7 af vandhullerne omhandlet af dispensati-

onssagen. Største antal voksne var 12 set i det sydligste vandhul i Alsø Skov, og 

det største antal larver var 6 fanget i Vandhul nr. 4.  
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Stor vandsalamander blev fundet ynglende i 5 vandhuller i Favrsted-Alsø skove. 

Voksne dyr blev lysspottet eller fanget i 4 af vandhullerne med hver 1-2 individer, 

mens der blev fanget en enkelt larve af stor salamander i 3 vandhuller. Heraf blev 
der fundet stor vandsalamander i 3 af de 8 vandhuller omhandlet af dispensati-

onssagen, nemlig i nr. 4, 7 og 8. Stor vandsalamander lever meget ved bunden på 

relativt dybt vand, Arten er derfor vanskelig at monitere, og arten kan derfor være 

noget overset. Antallet af fangne larver tyder dog på en meget sparsom forekomst 

i området. 

 

Skrubtudse blev fundet i form af to eksemplarer set i hhv. Vandhul nr. 5 og 7 den 

11. marts og 8. maj. Der var ingen fund af ægstrenge eller haletudser. Forekom-

sten må derfor anes for sporadisk. Arten blev fundet ynglende på østsiden af 

Røgbølle Sø. 
 

Springfrø blev fundet ynglende i 20 ud af de 29 undersøgte vandhuller med i alt 

1123 ægklumper (Figur 3). Heraf blev der senere fundet springfrø haletudser i 9 af 

vandhullerne. Springfrø ynglede i alle de 8 vandhuller omfattet af dispensations-

sagen med i alt 975 ægklumper. Lidt bemærkelsesværdigt blev der fundet voksne 

dyr, men ingen tegn på ynglen i den sydlige del af Favrsted Skov, hvilket måske 

skyldes, at arten i stedet yngler i de lysåbne vandhuller syd for i Fuglse Bagskov. 

 

Springfrøernes ynglesæson varer normalt 1-3 uger, men var usædvanligt lang i 
2020. De første ægklumper er antageligt lagt i en lun periode midt i februar, hvor-

efter æglægningen blev afbrudt af en længere kølig periode. Der var således ny-

lagte ægklumper den 7. april på et tidspunkt, hvor de ældste ægklumper var ved 

at gå i opløsning (Figur 4). 

 

 
 

Figur 3.  Kort med ynglefund af springfrø i Favrsted-Alsø skove vist med røde 

cirkler på baggrund af GeoDanmarks ortofoto fra foråret 2019, © SDFE og Danske 

Kommuner i skala 1:16.000. 
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Figur 4.  Springfrøens ægklumper er altid fæstnet til et strå eller en kvist og stiger 

i løbet af et par uger til overfladen som følge af gasudvikling, hvor de hænger som 

halvkugler og er lette at tælle. Her ses 8 ægklumper af forskellig alder den 5. april. 

 

Grøn frø blev fundet i 10 af vandhullerne i Favrsted-Alsø skove. Blandt de num-

mererede vandhuller i dispensationssagen blev grøn frø fundet i de 7, men ikke i 

Vandhul nr. 3. De største forekomster var i vandhullerne nr. 4 og 8 med op til 20 
voksne dyr talt hvert sted. Undersøgelsestidspunktet var ikke tilrettelagt til at 

kunne vurdere ynglesucces hos grøn frø.  

 

 

4. VURDERINGER 

 

Ynglebestandene af lille og stor vandsalamander i Favrsted og Alsø skove er tilsy-

neladende små. Begge arter er afhængige af stabile vandforekomster til hhv. midt 

og sidst på sommeren.  
 

Det er bemærkelsesværdigt, at begge arter næsten kun er fundet i de 8 oprense-

de vandhuller samt i det sydligste vandhul i Alsø Skov, der tydeligvis også er blevet 

oprenset i de seneste år. Den eneste undtagelse var en voksen vandsalamander 

fanget i et af de 3 nordøstligste vandhuller i Alsø Skov (Figur 5). 

 

Fog (2014) fandt larver af stor vandsalamander i tre vandhuller i Favrsted-Alsø 

skove og heriblandt i Vandhul 7. Arten blev også fundet i 4 vandhuller vest og syd 

for skovene. Fog bemærker, at der den 11.-12. juli 2014 var meget lidt vand tilba-

ge i vandhullerne. Begge arter vandsalamandre må derfor have fået nytte af 
vandhulsoprensningerne og af en bedre lysstilling af disse vandhuller ved fældning 

af overskyggende træer.  
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Figur 5.  Kort med fund af lille vandsalamander vist med blå cirkler, af stor vand-

salamander med orange cirkler og af begge arter med lysegrønne cirkler vist på 

baggrund af GeoDanmarks ortofoto fra foråret 2019, © SDFE og Danske Kommu-

ner i skala 1:16.000. 

 

 

Skrubtudser blev kun fundet i form af to voksne eksemplarer, og der blev ikke 

fundet yngel. Det kan ikke udelukkes, at en yngleforekomst kan være overset, 

men artens forekomst må betegnes som fåtallig og sporadisk. 

 

Springfrøen er den alt dominerende padde i Favrsted-Alsø skove med en meget 

stor ynglebestand. Springfrøen har sin nordlige udbredelsesgrænse gående igen-

nem Midtsjælland. Det er en varmekrævende art med en normalt ca. 4 måneder 
lang larveudvikling, som i overskyggede og dermed køligere vandhuller vil vare 

længere, hvorved ynglen risikerer at gå til grunde. 

 

Riis (1986) påviste, at hver springfrøhun lægger en ægklump om året, og at køns-

forholdet i en sydfynsk bestand var ca. 2,4 hanner for hver hun. Optællingen af 

ægklumper er derfor et godt mål for den samlede ynglebestand, som i Favrsted-

Alsø skove kan anslås til ca. 4.000 kønsmodne dyr svarende til ca. 26 frøer/ha. 

 

Springfrøernes ynglesucces var dog skuffende i 2020 med kun fund af haletudser i 

9 ud af 20 ynglevandhuller og kun i få eksemplarer. Heraf blev de 5 fund af hale-
tudser gjort blandt vandhullerne i dispensationssagen. Ved den sidste monite-

ringsrunde den 26.-27. juni 2020 var 4 af de 20 ynglevandhuller helt udtørrede 

uden tegn på, at haletudser forinden havde nået at forvandle sig. Heriblandt var 

desværre det oprensede vandhul nr. 6, der ellers havde tegnet godt. Vandkvalite-

ten i flere af de resterende vandhuller var ikke god med store mængder trådalger 

eller film af blågrønalger eller med for kraftig beskygning fra træer. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at 87 % af springfrøernes ægklumper blev fundet i de 

8 oprensede vandhuller omfattet af dispensationssagen, og at 47 % af alle æg-

klumperne blev fundet i Vandhul nr. 8 (Figur 6), som delvist var blevet renset op 
og delvist havde fået hævet vandspejl ved tilfyldning af en afløbsgrøft. Her var der 

mange ægklumper i både den oprensede og den ikke-oprensede del af vandhullet. 

     

 
 

Figur 6.  Mindst 527 springfrø ægklumper blev optalt i det oprensede Vandhul nr. 

8, som her er set den 6. april 2020. Det svarer til, at næsten halvdelen af alle 

springfrøerne i Favrsted-Alsø skove ynglede her. 

 

 

Grøn frø blev fundet i 10 vandhuller, men ikke i de mængder, som kendetegner 
kernelokaliteter. Grøn frø kræver vandhuller, som holder vand frem til haletud-

sernes forvandling i juli-august måned, og arten kræver meget soleksponering. Fo-

rekomsten af grøn frø i Favrsted-Alsø skove er begrænset af både mangel på vand 

og for meget skygge i en del vandhuller. Bestanden kan også være gået tilbage 

pga. udtørring af vandhuller i de tørre somre i 2018 og 2019. 

 

Det gælder for alle de 4 ynglende paddearter, at de har nydt godt af de gennem-

førte vandhulsoprensninger primært ved at der er skabt større vandforekomster 

og mere soleksponering. Flere af de oprensede vandhuller rummer stadig næsten 
vegetationsløse partier, hvor der er oprenset helt ned i leret, men vandhullerne er 

tydeligvis igen under tilgroning med bl.a. fine bevoksninger af vandranunkel og 

vandrøllike. 

 

Her til kommer, at der er et stort potentiale for yderligere vandstandshævninger 

ved tilkastning af dele af skovenes afvandingsgrøfter, hvilket vil kunne forbedre 

paddernes yngleforhold væsentligt.  
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