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1. Baggrund og formål 

Planklagenævnet har den 21. december 2021 ophævet Ballerup kommunes afgørelse om at der ikke skal gennemføres 

en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 175, Campusområde ved DTU Ballerup, og kommuneplantillæg nr. 14.  

Klagenævnet konkluderer at Ballerup kommune skal ”foretage en vurdering af det planlagtes påvirkning af dyre- og 

planteliv i mosen, herunder om saltindholdet i vandet kan påvirke spidssnudet frø og andre padder. Hvis det ikke uden 

nærmere undersøgelser kan udelukkes, at der vil kunne ske en væsentlig påvirkning af dyre- og plantelivet, skal kom-

munen foretage en miljøvurdering.”. 

Nærværende notat omfatter en vurdering af den projekterede regnvandsudledning, som følge af lokalplanens ind-

hold. Vurderingen foretages på baggrund af eksisterende data om Sømosens tilstand, samt nye målinger af nærings-

stoffer og salt i sediment og vand. 

Der foretages en overordnet vurdering af om tilledningen af regnvand vil påvirke flora og fauna i den §3-beskyttede 

Sømose, samt en specifik vurdering af regnvandets påvirkning på forekomsten af bilag IV-arter. 

  

  

Figur 1.1: Fotos fra Sømosen den 13. januar 2022. 
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2. Beskrivelse af ny og eksisterende udledning(er) 

Sømosen modtager vand fra en række regnvandsledninger i Ballerup og Herlev Kommuner (Figur 2.1). Det samlede 

areal der leder regnvand til Sømosen er på 97 red ha., svarende til en udledning på 499.000 m3 pr. år/ 1/. Fra Ballerup 

modtager Sømosen regnvand fra et opland på 57 red. ha., mens de resterende 40 red. ha. ligger i Herlev Kommune / 

1/. 

 

 

Figur 2.1: Tilløb (gule) og afløb (blå) fra Sømosen, som det fremgår af Plejeplan for Sømosen 2018-2027 / 1/. 
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Ifølge en opmåling foretaget af Orbicon i 2009 er vandvolumenet i Sømosen på ca. 25.533 m3, ved normalvandstan-

den i kote 22,034 (DVR90), der er flodemålet for søen. Med den nuværende vandtilførsel på 369.625 m3 om året, kan 

gennemsnitlig opholdstid i søen dermed beregnes til ca. 25 dage. 

2.1. Samlet udledning af N og P til Sømosen 

Belastningen af Sømosen med vandmængder og næringsstoffer er opgjort i PULS for HOFOR´s regnvandsudlednin-

ger. Belastningen fremgår af Tabel 2.1, hvor næringsstofkoncentrationerne fra HOFOR’s udledninger, er anvendt til at 

estimere belastninger fra regnvandsudledningerne med udløb i Ballerup Kommunes del af Sømosen, samt fra udled-

ningen fra campusområdet. Belastningen fra udløb C, som er et spildevandsoverløb er medregnet med samme be-

lastningskoncentration som regnvandsudløbene, idet kun en samlet vandmængde er tilgængelig for alle udløb i Balle-

rup Kommune (se Figur 2.1). Udløb F, der har status af et privat vandløb/dræn, indgår ikke i opgørelsen, da tilførslen 

herfra ikke er kendt.  

Beregningerne viser, at der i den nuværende situation udledes 369.625 m3 vand til Sømosen, indeholdende 726 kg N 

og 116 kg P. Vandet der tilføres via den nye udledning fra campusområdet forventes at indeholde koncentrationer af 

N på 1,9 mg/ og P på 0,3 mg/l. 

Den nye udledning af regnvand fra campusområdet vil medføre en tilførsel af kvælstof på yderligere ca. 22,4 kg/år, 

svarende til en stigning i tilførsel til Sømosen på ca. 3,1 %. For fosfor estimeres en tilførsel fra campusområdet på ca. 

3,5 kg/år, svarende til en stigning i samlet P-tilførsel på knap 3 %. 

Tabel 2.1: Belastning tilført Sømosen fra regnvandsudledninger. Tilløb refererer til angivelser på Figur 2.1.  

Tilløb til Sømosen Ejer 
Vandmængde 

(m3/år) 

Total-N 

(kg/år) 

Total-P 

(kg/år) 
Reference 

A HOFOR 18.920 37 6 PULS, normalår, Herlev Kommune 

I alt fra tilløb B, D, E 
Novafos og 

privat 
288.080 563 91 

Ekstrapolering baseret på gennemsnits-

koncentration i udløb A og 4300000. 

4300000* HOFOR 62.625** 125*** 19*** PULS, normalår, Herlev Kommune 

Samlet nuværende 

belastning 
 369.625 726 116  

Estimeret udledning 

fra campusområdet 
 11.320 22 3 

Ekstrapolering baseret på gennemsnits-

koncentration i udløb A og 4300000. 

* Udleder direkte til Sømose Å. Alle mindre regn løber direkte til Sømose Å. Ved kraftige regnhændelser er kapaciteten i åen fo r lille til at aflednin-

gen via åen kan følge med tilledningen fra udløbet, og søen og åen får sammenhængende vandspejl. I nærværende estimat af belastning antages, 

at 30 % af den årlige belastning fra tilløbet løber til Sømosen, mens 70 % løber udenom søen og direkte i Sømose Å (pers. kom. Kris Ømann, Herlev 

Kommune, 18.01.2022). 

** Vandmængden er angivet til 192.000 m3 i Plejeplan for Sømosen og til 208.749 m3 for normalår i PULS. Her er opgørelsen i PULS lagt til grund 

for beregningen af belastningen af Sømosen. 

*** 30 % af belastningen opgivet i PULS. 
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2.2. Udledning af vejsalt fra campusområdet 

Det samlede reducerede areal for campusområdet ved Sømosen er her estimeret til 2,20 red. ha., svarende til en årlig 

udledning på omkring 11.320 m3 regnvand. Campusområdet er inddelt i delområderne B, C og D, hvoraf kun B og D 

bebygges (Bilag B). Arealberegningen for hele campusområdet er baseret på opgørelser af befæstet areal for de for-

skellige delområder. Det samlede reducerede areal for Delområde B er opgjort af Rambøll d. 12.01.2022 / 10/. For om-

råde C er det befæstede areal estimeret på baggrund af en opgørelse over areal der saltes, opgjort af Arne Elkjær A/S 

d. 17.01.2022 / 25/, samt arealet af tagflader opgjort i GIS på baggrund af Illustration af bebyggelsesplan, Lokalplan 

175 Ballerup Kommune, Bilag 4 / 26/. 

Forbruget af vejsalt på kommuneveje er tidligere estimeret til mellem 0,6 til 1,75 kg/m2/år afhængigt af bl.a. antallet af 

frostdage i vintersæsonen / 9/. I forbindelse med opgørelse af saltforbruget for campusområdet har OK Nygaard esti-

meret et forbrug på omkring 0,55-0,60 kg/m2/år, og det kan derfor antages, at saltforbruget i campusområdet ligger i 

den lave ende i forhold til intervallet ovenfor. I den videre beregning anvendes et gennemsnitligt forbrug på 0,6 

kg/m2/år. 

På campusområdet er det samlede areal der saltes om vinteren opgjort til ca. 1,1775 ha (Tabel 2.2) / 10/ 25/. Det giver 

et samlet forbrug i campusområdet på ca. 7.065 kg/år, og derved en teoretisk årlig gennemsnitskoncentration i ud-

løbsvandet på 0,624 g/l. Eftersom saltet udledes i vinterhalvåret, vil koncentrationen af salt i udløbsvandet imidlertid 

være højere i de måneder der saltes, mens udledning i sommerhalvåret vil medføre en fortynding af saltkoncentratio-

nen i Sømosen. 
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Tabel 2.2: Estimater af saltforbrug og resulterende teoretiske gennemsnitlige saltkoncentrationer i udløbsvandet. Koncentrationer er 

beregnet på baggrund af den samlede årlige regnvandsudledning fra campusområdet. I realiteten udledes saltet i løbet af vintermå-

nederne, og således i en mindre vandmængde end opgivet nedenfor. Koncentrationen i udløbsvandet i de perioder hvor der saltes, 

kan således være betydelig højere end angivet.  

 Enhed I alt for campusområdet 

Reduceret areal ha. 2,20 

Areal der saltes m2 11.775 

Regnvandsudledning m3 11.320 

Saltforbrug, gennemsnit kg/m2/år 0,6 

Saltforbrug i campusområdet kg/år 7.065 

Koncentration i udløbsvand g/l (promille) 0,624 
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3. Tilstand af Sømosen 

Sømosen er ikke omfattet af de nationale vandområdeplaner, der fastsætter mål for tilstanden i forskellige typer søer i 

Danmark. Den er dog omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, der beskytter den nuværende tilstand mod (menneske-

skabte) tilstandsændringer.  

Selvom vandområdeplanerne ikke omfatter Sømosen, kan klassificeringen i tilstandsklasser fra dårlig til høj økologisk 

tilstand anvendes som rettesnor for søens tilstand. I forhold til vandområdeplanernes opdeling i søtyper, ville Sømo-

sen formentlig blive klassificeret som en søtype 11, dvs. en lavvandet sø, med lavt farvetal, høj alkalinitet og høj salinitet 

/ 3/. Den høje salinitet skyldes formentlig tilførslen af vejvand og er således ikke en naturlig tilstand for Sømosen, som 

inden tilledningen af vejvand formentlig har været en søtype 9, dvs. lavvandet, ikke-brunvandet, høj-alkalin og med 

lav salinitet. En måling i et vandhul beliggende 60 m sydøst for Sømosen viste et salinitetsniveau på 0,2 ‰, hvilket er 

forventeligt for en indlandssø i DK. Dette viser at tilledningen af regnvand fra befæstede områder højest sandsynligt er 

årsagen til den høje salinitet i Sømosen. 

Ifølge målsætningen for disse typer søer (9 og 11), bør fosforkoncentrationen i Sømosen ikke overstige 0,057 - 0,060 

mg/l og kvælstofkoncentrationen ikke være højere end 1,0 – 1,1 mg/l for at der kan forventes en god økologisk tilstand 

/ 4/. Erfaringsmæssigt kan der dog opnås en ganske god tilstand i mindre og lavvandede søer som Sømosen ved hø-

jere næringsstofkoncentrationer, hvis den biologiske balance er god. Eksempelvis ved en udbredt undervandsvegeta-

tion og en fiskebestand med god fordeling mellem rovfisk og fredfisk. 

3.1. Vandkemi 

Ifølge plejeplanen for Sømosen / 1/ er næringsstofferne N og P målt i 2008-2009 og 2018. Desuden er der i december 

2021 udtaget en enkelt vandprøve, der er analyseret for de samme parametre. Resultaterne viser nogenlunde stabile 

koncentrationer af både total-P og total-N i vandfasen gennem de seneste 14 år, dog muligvis med lidt lavere værdier 

i 2018 end ved de øvrige målinger. Det skal dog bemærkes, at der alene er tale om enkeltmålinger og forskellene 

mellem tallene kan skyldes prøveusikkerhed/variation og er ikke nødvendigvis tegn på en udvikling.  

Samlet set ligger fosforkoncentrationen i Sømosen således på et niveau der er noget højere end de 0,057-0,060 mg/l, 

der iflg. Søndergaard m.fl. / 4/ ville give mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Kvælstofkoncentrationen ligger 

derimod på et niveau, hvor der vil kunne forventes god økologisk tilstand. 

Baseret på forholdet mellem N og P i de analyser der er foretaget, vurderes det at være fosfor der begrænser alger-

nes vækst i Sømosen. Dette skyldes at N-koncentrationen er mere end 7 gange så høj som P-koncentrationen. Dette 

forhold på 7:1 mellem N og P er erfaringsmæssigt det niveau algerne optager N og P i. Ved højere N/P-forhold end 7 

er P således det begrænsende næringsstof for algernes produktion. 

Tabel 3.1: Næringsstofmålinger i Sømosen. 

 2008-2009 2018 2021 

Total-P (mg/l) 0,08 – 0,11 0,077 0,092 

Total-N (mg/l) 1,4 – 2,6 0,93 1,1 

 

3.1.1. Udledninger, iltindhold og salinitet 

Der er i januar 2022 målt ledningsevne, salinitet, ilt og temperatur ved 5 af de i alt 6 udledningspunkter til Sømosen, 

samt i selve søen og i Sømose Å nedstrøms søen. Resultaterne herfra (se Tabel 3.2) viser at saliniteten i selve søen og i 

åen der løber fra søen, lå på ca. 0,6 ‰. I søen var vandmassen dog opdelt i et overfladelag med 0,6 ‰ salinitet og et 
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bundlag med 0,9 ‰. Ved 3 af de 4 udløb til søen blev der målt forhøjede saliniteter, ift. målingen midt i søen. Højest 

salinitet blev målt ved udløb B+C i den vestlige ende af søen, hvor bundvandet havde en salinitet på 3,7 ‰. 

Ved tidligere undersøgelser i 2008-2009 er der målt chlorid-koncentrationer på 119 mg/l i søen og 735 mg/l i tilløbene 

/ 1/, hvilket svarer til saliniteter på henholdsvis 0,2 ‰ og 1,2 ‰. Vinteren 2009 var, iflg. DMI, én grad over klimanor-

malen og nedbørsfattig, hvilket kan være en medvirkende årsag til det de lavere værdier. De nyeste målinger i 2022 

indikerer således en stigning i saliniteten i Sømosen. Grundet de få data er det dog svært at vurdere om stigningen er 

reel, eller blot et udslag af vejret op til målingerne. Dette forhold bør dog undersøges nærmere for at fastslå om det 

er en konsekvens af en akkumulering af salt. 

Iltmætningen var tæt på 100% i midten af søen, både ved overflade og bund. Ved alle de 5 målte udløb var iltmæt-

ningen lavere, med 55,0 % iltmætning ved udløb D som det laveste. Vandtemperaturen i søen lå omkring 4,5 °C, 

mens temperaturen ved tilløbene var 7-8 °C, hvilket indikerer at tilløbene har været aktive i perioden op til prøvetag-

ningen. 

Tabel 3.2: Ledningsevne, salinitet, iltmætning, iltkoncentration og temperatur i Sømosen og i tilløb og afløb 13. januar 2022. Blanke 

felter er positioner hvor der ikke er blevet målt som følge af lav vanddybde (”bund” er udeladt) eller ikke relevante målinger (”Ilt-

mæting/koncentration” i Sømose Å). Placering af udløbene kan ses på Figur 2.1. 

 

Ledningsevne 
(µS/cm) 

 
Salinitet 

(ppt.) 
Iltmætning 

(%) 
Iltkoncentration 

(mg/l) 
Temperatur 

(°C) 

Prøvested 0,2 m bund 0,2 m bund 0,2 m bund 0,2 m bund 0,2 m bund 

Udløb A 1.384 1.377 0,7 0,7 85,5  10,02  8,3  

Udløb B+C 2.155 6.700 1,1 3,7 92,0  10,80  8,6  

Udløb D 2.065  1,1  55,0  6,65  7,2  

Udløb E 1.949 2.247 1,0 1,2 54,7 92,9 7,21 11,20 7,1 5,8 

Udløb 4300000 1.340 1.954 0,7 1,0 78,6 42,7 9,36 5,17 7,8 7,8 

Sø, midten 1.185 1.520 0,6 0,9 95,5 95,1 12,36 12,27 4,5 4,6 

Sømose Å, udløb, 
ved broen. 

1.255  0,6  68,0  8,35  6,3  

Sømose Å, 100 m 
nedstrøms broen. 

1.189  0,6      6,2  

 

I forhold til andre sjællandske søer ligger saliniteten i Sømosen meget højt. Ud af 114 søer undersøgt i perioden 1999 – 

2010 kun fandtes 2-3 søer der havde salinitet højere end det målte niveau i Sømosen (se Figur 3.1). 
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Figur 3.1: Årsgennemsnit for salinitet i 114 sjællandske søer i perioden 1999 – 2010. Upublicerede data, Jens Peter Müller, FØL..  

3.2. Flora og fauna 

Der er, så vidt vides, ikke foretaget nyere undersøgelser af hverken dyreliv eller planteudbredelse i selve Sømosen. Der 

findes dog en del oplysninger om vegetation, vandfugle og fiskebestand i forskellige kilder (plejeplan, DOFbasen, lyst-

fiskerhjemmesider). Desuden er der foretaget ældre og nyere §3-besigtigelser og paddeundersøgelser i området. 

Der er ikke foretaget systematiske undersøgelser af fiskebestanden, men ifølge lystfiskere findes der bl.a. skaller, suder, 

aborrer, karper og gedder. 

Vegetationen i Sømosen er ikke systematisk undersøgt, men ifølge plejeplanen findes en artsrig mosaik af planter, der 

er typiske for næringsrige lokaliteter. Den ikke helt almindelige art, tykakset star, findes i store bevoksninger i den 

nordøstlige del af mosen. Der har tidligere (1996) været tornfrøet hornblad i store mængder i søen, men iflg. plejepla-

nen findes der umiddelbart ikke nogen undervandsplanter i søen.  

Ved besigtigelser i januar 2022 er der dog fundet spredte bevoksninger af vandpest ved broen i den nordlige del af 

søen, samt vandstjerne langs den sydlige bred (se fotos i Figur 3.2). I den centrale del af søen kunne der ikke observe-

res vandplanter. Mange vandplanter er dog bortvisnet om vinteren. 
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Figur 3.2: Øverst: Vandstjerne ved Sømosens sydlige bred, Nederst: Vandpest ved broen i søens nordlige del. Foto: Niras den 13. og 

20. januar 2022. 

3.2.1. Padder 

Der er i 2018 foretaget grundige undersøgelser af paddebestanden i området / 2/. Resultaterne herfra viser at der fin-

des en ynglende bestand af spidssnudet frø, der blev registreret kvækkende og på land i den vestlige del af Sømosen. 

Det vurderes samtidig at der findes egnede ynglesteder især i rørsumpene, hvorfra der i foråret 2018 blev hørt kvæk-

kende spidssnudede frøer, men sekundært også i lavvandede randzoner langs søens bred og i mindre vandhuller nær 

søen. Bestanden i Sømosen vurderes ikke til at være særlig stor. Spidssnudet frø blev ligeledes fundet i en yngelbe-

stand i et mindre vandhul nord for Sømosen.  

Fund af spidssnudet frø er ligeledes gjort i 2005 (iflg. Den tidligere plejeplan fra 2012 – 2017), hvor der blev hørt kvæk-

kende individer i rørsumpen. Dette indikerer at Sømosen gennem længere tid har haft en bestand af spidssnudet frø. 

Udover spidssnudet frø blev der også registreret butsnudet frø, lille vandsalamander og skrubtudse i og omkring 

Sømosen. Der er tidligere fundet grøn frø.   

Nærmeste registrering af stor vandsalamander er fra Hjortespringskilen ca. 1 km nord for Sømosen og med sin be-

stand af fisk, er Sømosen ikke et velegnet habitat for den art. 
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Figur 3.3: Forekomst af spidssnudet frø ved Sømosen i april 2018. Gengivet fra / 2/  

4. Ferskvandsbiotaens reaktion på øget salinitet 

Forurening fra befæstede arealer er en kendt trussel imod de ferske vande / 13/. Påvirkning fra salt (NaCl) og andre 

stoffer der bruges til at sænke frysepunktet for vand kan påvirke biologien væsentligt / 14/. Tilførslen af salt fra befæ-

stede arealer har således hævet saliniteten i mange af de mindre søer og vandhuller som tilledes saltholdigt vejvand / 

15/.   

Laboratorieforsøg har påvist at mange ferskvandsorganismer bliver negativt påvirket af forhøjede saltniveauer / 16/. 

Samtidig kan salt påvirkes populationsdynamikken i en sø fx for zooplankton / 17/. Mange ferskvandsinvertebrater har 

svært ved at overleve ved saltniveauer over 2000 mg/l og en del vandplanter dør når saliniteten kommer op imellem 

1000-2000 mg/l / 19/. 

Desværre har få undersøgelser fokuseret på hele ferskvands-økosystemet / 20/. Det er dog påvist at øget salinitet kan 

skabe trofiske effekter og svække stabiliteten i ferskvands-økosystemerne / 21/. Selv om visse grupper (som f.eks. fisk) 

har en høj tolerance over for øget salinitet, kan disse blive påvirket af en ændret sammensætning i fødegrundlaget. 

De forskellige paddearter har meget forskellig tolerance over for salt (se Bilag A), og påvirkningen fra salt stiger grad-

vist med saliniteten. Padder skal, som alle andre dyr, opretholde en relativ konstant mængde af salt og vand i krop-

pen. Padderne er sårbare over for øget salinitet, da deres hud er tynd og derfor i høj grad benyttes til at opretholde 

væskebalancen. Denne sårbarhed gælder også som æg og i larvestadiet / 22/. Ved øget salinitet skal især paddelar-

verne derfor allokere mere energi til osmoregulation. Det betyder at der er færre ressourcer afsat til vækst/ 22/. Dette 
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resulterer ofte i senere metamorfose og øget prædation fra vandlevende rovdyr. En anden effekt er at der tilsynela-

dende er en sammenhæng imellem øgede frekvens af deformiteter hos padderne og salt i miljøet/ 22/. 

Ud over direkte påvirkning fra øget salinitet, er padderne også indirekte påvirket, da forøget saltniveau kan medføre 

en forskydning i økosystemet og dermed i fødenettet. Sådanne ændringer kan i værste fald forringe fødeudbuddet 

for paddelarverne og dermed forringe væksten. 

Endelig kan saltudledning til en ferskvandssø betyde at det salte vand lægger sig på bunden og der skabes et salt-

springlag (haloklin). Et sådan springlag vil mindske vandudskiftningen mellem det ofte iltrige overfladevand og det 

iltfattige bundvand. Et saltspringlag vil ofte medføre længere perioder med dårlige iltforhold i sedimentets overflade 

og i vandet lige over. Dette vil sammen med den forhøjede salinitet skabe ringere levevilkår både for planter og 

bundlevende dyr. Resultatet kan blive en delvist død bund og ringe opvækst af planter. Færre planter giver ikke bare 

dårligere iltforhold, men også mindre mulighed for skjul for smådyr såsom paddeyngel og insekter. Derudover er sa-

lamandre afhængige af blade fra en række sump- og vandplanter til at lægge deres æg på. Færre vandplanter kan 

derfor direkte påvirke salamandernes æglægningsmuligheder.  

4.1. Litteraturværdier vedr. effekter af salt på forskellige organismegrupper 

Danmarks Miljøundersøgelser har i 2009 udarbejdet en litteratursammenfatning over økotoksikologiske effekter fra 

NaCL på forskellige organismegrupper i ferskvand / 5/. Det fremgår at der generelt ses effekter på alger, dyreplank-

ton, vandplanter, padder og fisk ved NaCl-koncentrationer på 1000 – 6000 mg/l (1 – 6 ‰, se Figur 4.1). Nogle inverte-

brater såsom snegle og invertebrater med kraftigt exoskelet, ser dog ud til at kunne leve ved væsentligt højere salini-

tet, mens arter uden exoskelet er mere sårbare. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de fleste af de i Figur 4.1 viste værdier er LC50-værdier, dvs. koncentrationer 

hvor 50% af den pågældende organismegruppe dør.  

Litteraturstudier har vist, at æg og larver af forskellige paddearter (både danske og udenlandske) findes på lokaliteter 

med en salinitet på op til 39 ‰, men at der er stor forskel på de forskellige arters tolerance for salt (se Bilag A).  

Der findes meget få undersøgelser af danske paddearters salttolerance. Tidligere upublicerede undersøgelser i kyst-

nære danske vandhuller har vist at spidssnudet frø kan forekomme i vandhuller med en salinitet op til 6 ‰, mens yn-

gel kun sjældent ses ved salinitet over 3 ‰ / 18/. Skrubtudse kan yngle i vand med en salinitet på 4,8 ‰ og der er 

blevet observeret æg af butsnudet frø i søer med en salinitet på 4 ‰ (se Bilag A). 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10405473-005 

Dokument ID: ETJH6T2NE5RF-1811274658-937 

Udarbejdet af:  CAB/MISM/RJMO/SR  Kontrolleret af: MHES Godkendt af: MHES 
15/24 

 

Figur 4.1: Effekter af salt på forskellige organismegrupper. Fra / 5/. 

 

 

5. Vurdering af regnvandstilledning inkl. normal saltningspraksis 

I dette afsnit vurderes effekterne af regnvandstilledning fra det nye campusområde, inkl. glatførebekæmpelse med 

almindeligt vejsalt (NaCl). I afsnit 5.1 vurderes effekterne på Sømosen som §3-område, mens der i afsnit 5.2 foretages 

en vurdering af effekterne på bilag IV-arten spidssnudet frø. 

5.1. Påvirkning af §3-område (Sømosen) 

Sømosens tilstand er ved seneste §3-besigtigelse fra 2010 vurderet til moderat naturtilstand / 27/. Dette stemmer fint 

overens med de nyeste undersøgelser af næringsstofniveauerne i søen, som ligger noget over det der skal til for at 

kunne opnå god økologisk tilstand. Der foreligger desværre ikke data om fiskebestand, undervandsvegetation eller 

øvrig flora/fauna fra sommerperioden, men udelukkende enkelte undersøgelser af næringsstoffer og salinitet i vinter-

halvåret. Vurderingerne af tilstanden kan ikke blive bedre end det foreliggende (sparsomme) datagrundlag. 

Den nye udledning fra campusområdet medfører en øget belastning med ca. 22 kg N og 3 kg P (i begge tilfælde om-

kring 3% af den eksisterende belastning). Vandet der tilføres, indeholder N og P-koncentrationer der ligger en smule 

højere end de vintermålinger der foreligger.  

Det vurderes, at den samlede merbelastning med næringsstoffer er så begrænset, at det ikke vil have en betydning 

for tilstanden i søen. Der forventes en højere næringsstofkoncentration i sommerhalvåret i søen. Dette vil med stor 

sandsynlighed vil betyde, at det tilførte vand om sommeren vil have lavere koncentrationer end dem som i forvejen 
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findes i søen. Desuden vil en del af de ekstra kg N og P fjernes fra søen igen, da den øgede vandtilførsel vil modsvares 

af et øget afløb fra søen. Den afledte næringsstofmængde vil afhænge af koncentrationen i søen. 

Tilstanden i Sømosen styres formentlig i høj grad af den biologiske struktur i søen. De små ændringer i den samlede 

næringsstofbelastning vurderes ikke at ændre dette forhold. 

I forhold til saltmængderne vil det tilførte vand fra campusområdet have samme salinitet (0,6 ‰) som der er målt i 

overfladevandet i søen og lavere end det der er målt i bundvandet og ved de eksisterende regnvandsudløb. Den re-

sulterende salinitet i søen vil således ikke blive ændret med tilførslen af det nye vand fra campusområdet. Saliniteten 

ligger i øvrigt et godt stykke fra et niveau hvor de fleste plante-og dyregrupper bliver påvirket (se Figur 4.1), så der 

forventes ikke en tilstandsændrende påvirkning af disse. 

5.2. Påvirkning af bilag IV-arter 

Upublicerede erfaringer viser at spidssnudet frø har en hvis tolerance overfor salt og arten ofte ses yngle i vandhuller 

med op til 3 ‰ salt / 18/.  Overfladevandet i Sømosen har en salinitet på 0,6 ‰ som er væsentligt under dette ni-

veau.  Den nuværende salinitet i Sømosen vil dog sandsynligvis påvirke spidssnudet frø og andre padder, bl.a. i form 

af forhøjet energiforbrug i forbindelse med osmoregulering som beskrevet generelt i litteraturen / 22/. Udledning af 

yderligere overfladevand fra campusarealet vurderes ikke at ændre på den nuværende salinitet i Sømosen. Dermed vil 

salinitetsudledningen fra campusarealet ikke påvirke spidssnudet frø.  

Ses der på sammenhængen imellem udledningspunkter og de områder, hvor spidssnudet frø sandsynligvis yngler, er 

det vestlige område omkring udledningspunkt B+C og D i størst risiko for, at æg og yngel af spidssnudet frø bliver 

påvirket negativt, da saliniteten er højest i dette område (se Figur 5.1). 

Spidssnudet frø yngler normalt i midten af april. Vandet der tilledes søen har en opholdstid på omtrent 25 dage. Såle-

des er den afgørende faktor for saltindholdet i april relateret til vinterens længde og mængden af nedbør efter vinte-

rens ophør. Det er graden af saltning i marts og den nedbør der kommer efter vejsaltningens ophør, der er afgørende 

for saliniteten i de øverste 20-30 cm af Sømosens vand i paddernes yngletid. Er saltningen ophørt midt i marts og ef-

terfulgt af en våd periode, vil meget af det salte overfladevand være skyllet gennem Sømosen og videre ud i Sømose 

Å. En kold marts og april vil derimod forlænge perioden med saltning af befæstede arealer, hvilket forventeligt vil 

medføre et højere saltindhold i overfladevandet. 

Disse faktorer påvirkes ikke af tilkoblingen af vandet fra DTU-Campus, da saltindholdet forventes at være sammenlig-

neligt med vandet fra andre befæstede arealer der i forvejen tilledes Sømosen. Yderligere er det beregnet at koncen-

trationen i udledningen oftest vil være lavere end den koncentration som er målt i Sømosen i januar 2022.     

Udledningen af næringsstoffer fra campusområdet (N og P) vil ikke medføre tilstandsændringer af Sømosen (se for-

rige afsnit). Da Sømosens tilstand ikke ændres, vil områdets funktion som yngle- og rasteområde for spidssnudet frø 

heller ikke påvirkes af udledningerne af næringsstoffer. 
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Figur 5.1: Målinger af salt i udledningspunkter i januar 2022 (måling i promille i 0,2m dybde/ved bunden). Målingerne sammenholdes 

med de områder, hvor der tidligere er hørt kvækkende frøer i yngleperioden / 2/  

 

6. Alternativ glatførebekæmpelse 

Der findes en lang række alternative produkter til vejsalt i forbindelse med glatførebekæmpelse, herunder alternative 

produkter til afisning, samt produkter som grus og sand, der øger friktionen / 12/. 

Pedersen og Ingerslev (2007) (/ 12/) vurderer en række alternativer til vejsalt, og fremhæver bl.a. CMA (kalcium-mag-

nesium-acetat), og kaliumformiat som mere miljøvenlige alternative tømidler. I vand og jord er CMA fuldt nedbryde-

ligt til CO2, vand, Ca og Mg. CMA indeholder imidlertid acetat, som i akvatiske miljøer nedbrydes under forbrug af ilt, 

og det anbefales derfor, at CMA bruges med forsigtighed nær ferskvandsrecipienter med dårlig gennemstrømning / 

24/. Med en opholdstid på 25 dage (afsnit 2), er gennemstrømningen i Sømosen imidlertid høj, og risikoen for nega-

tive effekter på iltniveauet vurderes lav. Kaliumformiat er ligeledes fuldt nedbrydeligt og nedbrydes hurtigere og under 

mindre iltforbrug end CMA.  

Anvendelse af natriumbaserede alternative tømidler som eksempelvis natriumformiat og natriumacetat eller kloridba-

serede produkter som eksempelvis magnesiumklorid, kalciumklorid og kaliumklorid kan ikke anbefales som alternati-

ver til salt pga. negative effekter på miljøet / 12/.  
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Organisk baserede produkter som urea tilfører næringsstoffer til miljøet, og udledning til vandmiljøer kan give proble-

mer, hvis vandet udledes direkte / 24/. Anvendes urea som tømiddel, bør regnvandet derfor forsinkes i et regnvands-

bassin, så der opnås en reduktion af kvælstofindholdet i vandet inden udledning til recipienten.  

Anvendelse af grus og sand skader ikke miljøet, men anbefales kun anvendt på gangarealer, fordi det hurtigt vaskes af 

vejen og dermed mister virkningen på arealer med trafik.  

Anvendes vejsalt, kan den negative effekt på miljøet mindskes gennem ændringer i saltningspraksis, f.eks. ved brug at 

saltlage frem for salt i tør form. Brug af saltlage kan medføre betydelige reduktioner i saltforbruget og derved mind-

sker miljøpåvirkningen / 25/.  
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7. Konklusion 

Der tilledes i dag væsentlige mængder af overfladevand fra befæstede arealer til Sømosen. Det er sandsynligt at salt 

fra eksisterende udledninger af overfladevand påvirker spidssnudet frø og andre padder i Sømosen. Saltning sent på 

vinteren (februar-marts) vil især påvirke saltkoncentrationen i frøernes yngletid. Anvendelse af de rette alternativer til 

glatførebekæmpelse kan reducere denne påvirkning, hvis alternativer implementeres på væsentlige dele af det op-

land, der afleder til Sømosen.  

Fremtidig udledning af overfladevand fra campusarealet udgør ca. 3% af den nuværende udledning fra befæstede 

arealer til Sømosen.  

Udledningen fra campusarealet vurderes ikke at ændre på den nuværende salinitet i Sømosen, da saliniteten i mosen 

oftest vil være højere end de forventede koncentrationer i udledningen. Dermed vil saltudledning fra campusarealet 

ikke påvirke de nuværende yngle- og rasteområder for spidssnudet frø i Sømosen.  

Udledningen af næringsstoffer fra campusområdet (N og P) vil ikke medføre tilstandsændringer af Sømosen. Da 

Sømosens tilstand ikke ændres, vil områdets funktion som yngle- og rasteområde for spidssnudet frø heller ikke påvir-

kes af udledningerne af næringsstoffer. 
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Bilag A 

 

 

 

 

 

 

Art Livsstadier  In vivo maksimal 

salinitet (ppt) 

In vitro maksimal 

salinitet (ppt) 

Reference 

 
 
Ambystoma maculatum 

 
Eggs, larvae 

 
1.56 

 
0.145 

 
Karaka et al. 2008 

Ambystoma talpoideum Adults, larvae 4.9  Gunzburger et al. 2010 
Ambystoma taylori 
Ambystoma tigrinum 

Larvae 
Larvae 

8.3  

10.29 
Taylor 1943 
Gasser and Miller 1986 

 Larvae 15  Duerr and Ness 1970 
Dicamptodon tenebrosus Larvae 1  Hopkins and Hopkins in 

press 
mphiumidae 
Amphiuma means Adults, larvae 4.9 Gunzburger et al. 
2010 

alamandridae 
Lissotriton helveticus Larvae 21.95 Spurway 1943 
     
Notophthalmus 

viridescens 
Adults, larvae 4.9  Gunzburger et al. 2010 

lethodontidae 
Eurycea quadridigitata Adults, larvae 4.9 Gunzburger et al. 
2010 
Anura 

Alytidae 
 
 

 
Discoglossus pictus Larvae 6.08 10 Knoepffler 1962 
Discoglossus sardus Larvae 9 13 Knoepffler 1962 
Bombinatoridae 
Bombina variegata 

 
Adults, larvae 

 
13 

 
Florentin 1899 

Bufonidae 
 

  
 

  
 

 Larvae  3.9 Collins and Russell 2009 
Anaxyrus boreas Adults, larvae 4.5  Brues 1932 
Anaxyrus quercicus Adults, larvae 4.9  Gunzburger et al. 2010 
Anaxyrus terrestris Adults, larvae 4.9  Gunzburger et al. 2010 
 Larvae  10 Brown and Walls 2013 
Bufo bufo Larvae  4.8 Bernabo` et al. 2013 
 Larvae 8  Florentin 1899 
Bufotes balearicus Larvae 0.11 6.4 Bernabo` et al. 2013 
Bufotes boulengeri Larvae 0.21  El Hamoumi et al. 2007 
   11.2 Chakko 1968 
Epidalea calamita Eggs, larvae 22 10 Gomez-Mestre and Tejedo 

2003 
Incilius nebulifer Eggs, larvae  4 Alexander et al. 2012 
Peltophryne lemur Adults, eggs 2.16  Matos-Torres 2006 
Rhinella arenarum Adults, larvae 4 10 Ruibal 1962 
Rhinella crucifer Larvae 18  Guix and Lopes 1989 
Rhinella marina Adults, larvae 20.5  Rios-Lo´pez 2008 
 Adults  16 Liggins and Grigg 1985 
Ceratophryidae     
Lepidobatrachus asper Adults, larvae 4 10 Ruibal 1962 
Dicroglossidae 
 

 
 

 
 

  
Annandale 1907 

     
Fejervarya cancrivora Adults, larvae 35 39 Gordon et al. 1961 
Fejervarya limnocharis Larvae 12  Wu and Kam 2009 

 Larvae  9.6 Gordon and Tucker 1965 
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Art Livsstadier  In vivo salinitet(ppt) In vitro salinitet (ppt) Reference 

 

 

Tabel der viser de maksimale saltkoncentrationer (ppt C12) målt i felten/in vivo hvor padderne blev observeret og den maksimale 

salttolerance målt i laboratorieforsøg/in vitro. /16/ 

  

Hyla femoralis Adults, larvae 4.9  Gunzburger et al. 2010 
Hyla gratiosa Adults, larvae 4.9  Gunzburger et al. 2010 
Hyla meridionalis Adult, larvae 9  Thirion 2014 
Hypsiboas geographicus Larvae 4.5  Guix and Lopes 1989 
Litoria aurea Larvae 7.3  Pyke et al. 2002 

 

Litoria caerulea 
Larvae 
Adult, larvae 

 

6 
5.6 Kearney et al. 2012 

Pyke et al. 2002 
Litoria cyclorhyncha Adults, larvae 37.4  Janicke and Roberts 2010 
Litoria dentata Adult, larvae 6  Pyke et al. 2002 
Litoria peronii Adult, larvae 6  Pyke et al. 2002 
Litoria tyleri 
Osteopilus septentrionalis 

Adult, larvae 
Larvae 

6  

    12 
Pyke et al. 2002 
Brown and Walls 2013 

Pseudacris crucifer Adults, larvae 0.59 2.9 Collins and Russell 2009 
Pseudacris nigrita Adults, larvae 4.9  Gunzburger et al. 2010 
Pseudacris ocularis Adults, larvae 4.9  Gunzburger et al. 2010 

 

Scinax squalirostris 
Adults, larvae 
Adults 

 

2.5 
9.5 Roberts 1970 

Moreira et al. 2015 
Leptodactylidae 

Leptodactylus albilabris Adults, larvae 20.5 4 Rios-López 2008 

Limnodynastidae 
Limnodynastes dumerili Larvae 4 Smith et al. 2007 
Limnodynastes peronii Adults, larvae 6 Pyke et al. 2002 
Limnodynastes 

tasmaniensis 
Larvae 3.9 Smith et al. 2007 

Xenopus laevis Juveniles 14 Munsey 1972 

Ranidae 
Lithobates catesbeianus 

 

Larvae 
 

 
 
 

10 

 

Brown and Walls 2013 

Lithobates clamitans Adults, eggs, 0.59 3.1 Collins and Russell 2009 
 

Lithobates grylio 
larvae 

Adults 
 

20.5 
  

Rios-López 2008 
 Larvae  7.5 Harless et al. 2011 

Lithobates yavapaiensis Adults, eggs 9 5 Ruibal 1959 
Pelophylax perezi Adults, larvae 28  Sillero and Ribeiro 2010 

 Eggs  1 Ortiz-Santaliestra et al. 2010 
 

Pelophylax saharicus 
Adults 
Adults, larvae, 

 

11 
8.8 Katz 1975 

Florentin 1899 
 eggs    

Rana draytonii Adults, larvae 7.2 Smith and Reis 1997 
 

     Rana temporaria      Eggs           4            Florentin 1899 
              4.5       Viertel 1999 

        Rhacophoridae 
     Buergeria japonica 

 

          Adults, 
eggs 

 

          2 
  

      Haramura 2004, 2011 

        Eggs             1       Haramura 2007a 
     Polypedates megacephalus        Larvae            6.6       Karraker et al. 2010 
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Bilag B 

Afgrænsning af delområder for Campusområde ved DTU Ballerup (Ballerup Kommune, Lokalplan 175. Campusom-

råde ved DTU Ballerup, Bilag 2, vedtaget 27.01.2020). 
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