
Søudvalget i Jensen & Sørensens Plantage

oplæg for perioden maj 2011-maj 2012 

Søudvalget består nu af: 
Jørgen Holm, Carsten Ringsted, Jacob Sørensen og Christian Vad Holm (formand)

Store Sø:

I det store hele, synes vi, det er en fornøjelse, at Store Sø efterhånden er åben med luft- og 
lysindfald stort set alle steder. Vandstanden i søen er meget stabil, og søen er i en super tilstand 
– fiskebestanden er fin på trods af hårde vintre, og der ses igen i år ænder og gæs. 

Som vi lagde op til i sidste års plan, har vi i vinterens løb ryddet afdeling 40h på den vestlige 
side af søen. Hermed har vi faktisk et lille stykke hede lige op og ned af søen. 
Fremtidig vedligeholdelse af stykket vil ske ved at lade gederne gå der to-tre uger om året.

I vinterens løb har vi også lavet vores egen iltningsmaskine til brug i hårde vintre, så vi fremover 
er fri for at skulle ud og leje materiel.

Jagtselskabet har, på søudvalgets foranledning, ryddet småtræer og buske med buskrydder ved 
nordenden af søen ved udløbet.

Der ud over har vi lavet indhegning langs hele den østlige bred, og der er indkøbt to Angus-
kalve, som skal gå der sommeren over. Hermed har vi løst problematikken omkring tilgroning af 
den østlige søbred og med tiden vil der blive mere og mere åbent på denne side af søen. 

Gederne (som har fået nyt hus ☺) klarer afgræsningen af øerne, og Søudvalget kan derfor 
koncentrere kræfterne om at vedligeholde den vestlige søbred.

Planer for det næste år ved Store Sø:

• Der er behov for oprensning af et mindre område med padderokker, som er kommet ”ud 
af kontrol”. Dette gøres med Carsten Holm’s flydende gravemaskine. Dette vil ske i 
sommer/sensommer. De forventede udgifter i forbindelse hermed vil blive forelagt 
bestyrelsen, inden arbejdet sættes i gang.

• Der ud over holder vi padderokkerne ”i skak” med håndkraft (river).
• Lave bådplads/bådebro til selskabets båd i den nordlige ende af søen. De forventede 

udgifter i forbindelse hermed vil blive forelagt bestyrelsen, inden arbejdet sættes i gang.
• Løbende fælde træer på den store ø i sydenden af Store Sø (afdeling 40 L)
• Løbende fælde småtræer og buske langs med den vestlige søbred.
• Vedligeholdelse af stien (vi afventer tilbagemelding omkring samarbejde med Skive 

Kommune)
• Vedligeholdelse af historiske minder (fundamenter fra de gamle tørveværker) 



Halsen

Vi tillader os stadig at være stolte af det, der er sket med Halsen. Vandspejlet er nu, hvor det 
skal være, og de meget omtalte hængepuder har ikke taget skade og flyder stadig ovenpå ☺.
Det lavvandede område ved hængepuderne er perfekt ”snadrevand” for ænder etc., og det er 
da ikke usandsynligt, at nogle af øerne allerede i år bliver benyttet som yngleplads? 
Brederne ser nogle steder stadig lidt golde ud, men i løbet af i år og næste år vil det hele være 
grønt, og ret hurtigt vil buske og træer begynde at tage over (som vi ser ved det område i Store 
Sø, der blev udgravet i 2006). I vandet vil forskellige typer siv og åkander begynde at brede sig, 
fisk vil sikkert også komme til, og dermed vil søens naturtilstand hurtigt blive noget nær 
perfekt.

Plan for bekæmpelse af uønsket bevoksning langs Halsen (se vedlagte kort):

Afdeling 1: fra Landevejen til stykket med lyng langs hængepuderne. Fra vejen og ned til 
søkanten.: stort set alle buske og småtræer holdes nede, så et ugeneret søkig bevares. Dette 
arbejde foreståes af søudvalget (som evt. vil bede om hjælp til dette). Dette forventes at være 
nødvendigt at gøre hvert eller hvert andet år, og der er behov for at starte arbejdet allerede i 
det kommende år. 
Det vil i øvrigt være oplagt at få opsat en bænk i dette område.

Afdeling 2: hængepuderne og stykket langs med disse. Fra vejen og ned til søkanten.: 
Vedligeholdes af Skive Kommune (de har været der i vinter).

Afdeling 3: fra hængepuderne og hen til Bakkely. Fra vejen og ned til søkanten.: stort set alle 
buske og småtræer holdes nede, så et ugeneret søkig bevares. Dette arbejde foreståes af 
søudvalget (som evt. vil bede om hjælp til dette). Dette forventes at være nødvendigt at gøre 
hvert eller hvert andet år, og der er behov for at starte arbejdet allerede i det kommende år. 
Med tiden vil en del af området sandsynligvis kunne slåes med brakpudser/slagleklipper.

Afdeling 4: fra Bakkely og hen til enden af søen (ved jernbanen). Fra stien og ned til søkanten. – 
selve stien vedligeholdes af Carsten Holm med plænetraktor i ca. en meters bredde. 
Bevoksningen holdes ikke hårdt nede, men vi foreslår, at der med års mellemrum ryddes 
”huller” i bevoksningen, så der stadig vil være mulighed for at se ud over søen fra stien og 
komme ned til søbredden. Dette arbejde ligger lidt ude i fremtiden, og der vil derfor være god 
tid til at vurdere, hvordan det gøres bedst i alles interesse.

Afdeling 5: Hele den østlige (langs jernbanen) og den sydlige bred: Der skal ikke laves tiltag for 
at åbne for adgangen. Det vil sige, der skal ikke holdes eller markeres en sti og der skal ikke 
ryddes træer af betydning. Området skal altså i stor udstrækning passe sig selv. 

Afdeling 6: Øerne. For at bevare øerne som ynglepladser og for at bevare ”kigget” gennem søen 
vil det være nødvendigt med jævne mellemrum at fælde træer og buske på øerne. Det 
vurderes, at dette arbejde først bliver rigtigt aktuelt om to-tre år.

Ingen af disse tiltag er i konflikt med det fredede egekrat langs med Halsen. 

Plan for bekæmpelse af uønsket plantevækst i Halsen:

Generelt er der kun en form for uønsket plantevækst i søen, 
nemlig padderokker. Disse siv er utroligt aggresive, og kan lukke 
store dele af søen forholdsvist hurtigt, når først de får fat. Når 
først padderokkerne lukker et område, har det ikke meget værdi 

Dynd-padderok



for hverken fugl eller fisk. Det bør derfor være et mål, at holde udbredelsen af padderokker 
nede. 
Alle andre former for siv og vandplanter har stort set kun gavnlige effekter for dyrelivet over- og 
under vandet, og disse skal derfor have lov til at etablere og brede sig.

Planer for det næste år ved Halsen:

• Der flyder stadig nogle store klumper med padderokker rundt i søen, som Carsten Holm vil 
fjerne med sin flydende gravemaskine. Dette for at forhindre, at padderokkerne slår 
rødder og får base mange steder i søen. Dette vil ske i sommer uden for ynglesæsonen. 
De forventede udgifter i forbindelse hermed vil blive forelagt bestyrelsen, inden arbejdet 
sættes i gang.

• Løbende holde buske og træer nede i afdeling 1 og 3.
• Der ud over holder vi padderokkerne ”i skak” med håndkraft (river). Sker løbende fra land 

og fra båd i sommerperioden.

Lille Skaun

Lille Skaun må stadig være det næste større projekt. Projektet vil dog ikke have nær det 
omfang som de tidligere projekter.
Søen er under tilgroning af padderokker og omkring søen har birketræerne stort set gjort 
almindelig færdsel umulig. 
Der skal derfor laves en plan for rydning af træer, for opgravning af padderokker (kan ske med 
flydende gravemaskine) og for fremtidig vedligeholdelse. Søudvalget vil komme med et oplæg i 
foråret 2012 (dette projekt er også nævnt i den nye 5-årsplan, som hele planlægningen derfor 
skal koordineres med).

Øvrigt

Ideer for fremtiden:

• Gerne flere medlemmer af søudvalget
• Diskrete fiskebroer/pladser af træ et par steder eller tre i Store Sø

Søudvalget 
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