
Søudvalget i Jensen & Sørensens Plantage 
 

oplæg for perioden april 2012-april 2013  
 
 
Søudvalget består nu af:  
Jørgen Holm, Jacob Sørensen, Benny Bjerre Jensen og Christian Vad Holm (formand) 
 
 
Store Sø: 
 
Langs den østlige bred er bevoksningen ved at tage overhånd, da græsningen aldrig rigtigt kom i 
gang sidste år. Det er derfor påtrængende, at vi får gang i det i foråret. 
Bortset fra det har søen det fint, og der er rimeligt styr på bevoksningen. I vinter er de fleste af  
træerne på den store ø afdeling 40L i den sydlige del af søen blevet fældet, hvilket giver endnu 
mere lys og luft til søen samt åbner op for udsynet.  
 
Opfølgning på sidste års planer for 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. – Det meste er gjort, men der mangler lidt. 

• Der ud over holder vi padderokkerne ”i skak” med håndkraft (river). – er gjort. 
• 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. 
– er ikke gjort. Afventer evt. ny båd. 

• Løbende fælde træer på den store ø i sydenden af Store Sø (afdeling 40 L) – er næsten 
gennemført.  

• Løbende fælde småtræer og buske langs med den vestlige søbred. – ”never ending 
story” 

• Vedligeholdelse af stien – sker løbende. Der skal laves en ny låge ved Oasen. 
• Vedligeholdelse af historiske minder (fundamenter fra de gamle tørveværker) – er på 

jægernes arbejdsplan 
 

 
Planer for det næste år ved Store Sø: 
 

• Indhegning gøres færdig i foråret, så græsning for alvor kan komme i gang. 
• Carsten Holm har nogle få timers arbejde tilbage i Store Sø med den flydende 

gravemaskine. Vil ske i sensommeren/efteråret. 
• Lave bådplads til selskabets båd i den nordlige ende af søen. 
• Der ud over holder vi padderokkerne ”i skak” med håndkraft (river). 
• Løbende fælde småtræer og buske langs med den vestlige søbred.  
• Vedligeholdelse af stien  

• Lave en eller to diskrete fiskepladser af træ for at gøre det nemmere for børn at fiske. 
 
 
 
 
 
 



Halsen 
 
Bevoksningen er efterhånden ved at tage godt fat, og der er efterhånden grønt overalt. Det 
betyder samtidigt, at vedligeholdelse allerede er nødvendigt for at bevare adgang til- og udsyn 
over søen. 
Vandstanden nåede i efteråret op til, hvor den skal være, og udløbet er nu stabilt.    
 
Opfølgning på sidste års planer for 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. – Det viste sig ikke at være nødvendigt at få gravemaskinen i søen, da 
padderokkerne kan holdes nede med håndkraft 

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

og fra båd i sommerperioden. -  er gjort 
 
Planer for det næste år ved Halsen: 
 

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

og fra båd i sommerperioden. 
 
 
 
Lille Skaun 
 
Søen er under kraftig tilgroning af padderokker og omkring søen har birketræerne stort set gjort 
almindelig færdsel umulig. Rydning af træer er sat på jægernes arbejdsplan. 
Søudvalget vil lave et oplæg til oprensning af padderokker (kan ske med flydende gravemaskine) 
og for fremtidig vedligeholdelse. (jvf. 5-årsplanen).  
 
 
Søudvalget  
Marts 2012 
 
 
  
 
 
 
 


