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1. Baggrunden for forslaget  
 

Danmarks Naturfredningsforening fremsætter hermed i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 

36, jf. § 33 stk.3, forslag til fredning af Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune, i 

alt 26,3 ha. 

 

Selve Torsø er en 1,5 hektar stor sø, som sammen med de omkringliggende mose- og 

engarealer, herunder kæret ved Præsteskov længst mod vest, opfylder en lavning i bakkerne 

vest for Store Åmose. Det foreslåede fredningsområde rummer desuden cirka 2,5 hektar 

landbrugsjord delvis på lidt højere bund. Området indeholder en række naturtyper, blandt 

hvilke ekstremrigkær skal fremhæves. Ekstremrigkær forekommer hvor jordbunden er 

påvirket af grundvand med et højt kalkindhold, hvilket giver mulighed for en meget artsrig 

flora med mange sjældne arter (se side 6 og bilag 4).    

 

Blandt de sjældne arter er orkidéerne mygblomst og pukkellæbe, hvoraf den førstnævnte er 

optaget på EU-habitatdirektivets bilag II og IV. Til beskyttelse af arter på bilag II skal der 

udpeges særlige områder, og arternes bestande skal overvåges. Fredningsområdet er dog ikke 

udpeget som habitatområde, men både kæret ved Torsø og kæret ved Præsteskov er 

lokaliteter i den nationale naturovervågning NOVANA (National Overvågning af VAnd og 

NAtur). Status for mygblomst her indgår derfor i den samlede vurdering af artens status på 

nationalt niveau. 

 

Da området er truet af tilgroning efter ophør af tidligere tiders høslæt finder Danmarks 

Naturfredningsforening, at en fredning er nødvendig for at sikre naturpleje, som kan bevare 

områdets enestående værdier for fremtiden. 

 

 
Figur 1. Udsigt over fredningsområdet fra Kongevej i syd. Tilgroningen med pil og tagrør ses 

tydeligt. Selve Torsø ligger længst til højre i billedet. 
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Figur 2. De to meget sjældne vilde orkidéer mygblomst (tv.) og pukkellæbe (th.) er begge 

kendt fra Torsø. Pukkellæbe er dog muligvis forsvundet. 
 

 

 
Figur 3. Luftfoto fra 2016 med fredningsgrænse, § 3-områder (skraveringer) og NOVANA-

overvågningsfelter (orange prikker) i kærene ved Præsteskov og Torsø indtegnet. 
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2. Fredningsforslagets afgrænsning 
 

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1 og i oversigtlig form af figur 3. 

Afgrænsningen følger overvejende nuværende eller tidligere markveje og grænserne mellem 

den 3-beskyttede natur og de omgivende marker. Henover to arealer med landbrugsjord i vest 

følger grænsen 41-meter kurven, således at kun de laveste dele af de to marker forslås fredet 

som en bufferzone mod § 3-områderne. 

 
 

3. Beskrivelse af fredningsområdet 
 

Geologi og landskab 

 

Landskabet omkring Torsø indgår i en stor og komplekst dannet randmoræne, som er skubbet 

op af gletsjere i slutningen af sidste istid. Mod øst falder morænens bakker markant ned mod 

Store Åmoses vældige flade, som blev spulet af smeltevandsstrømme fra smeltningen af 

gletsjerne.  

 

Randmorænen skal ses i sammenhæng med de øvrige store randmoræner i Vestsjælland 

henholdsvis nord for Store Åmose, i Bjergsted Bakker og i Odsherredbuerne, som alle blev 

dannet under de sidste store gletsjerfremstød under istiden for 16–17.000 år siden.   

 

Torsø ligger i en lavning i randmorænen (Figur 4) omgivet af bakker, som kulminerer i 

Torsbjerg 75 meter og Torsø Bakke 63 meter over havet henholdsvis mod nord og syd. Søen 

ligger 39 meter over havet og har afløb mod øst til Åmose Å via Vandfaldsmøllebæk, som løber 

gennem en lille dal. Åmose Å ligger her 25 meter over havet, og det kraftige fald har været 

udnyttet til drift af en vandmølle. 

 

Torsølavningen er formentlig dannet som et dødishul, hvor indlandsisen har efterladt en stor 

klump is, som da den smeltede bort efterlod en sænkning i terrænet.  

 

 

 
Figur 4. Højdemodel som viser Torsølavningen i vestranden af Store Åmose markeret med rød 

streg langs kote 42,5 meter. De to kær er delvis sammenhængende og ligger begge indenfor 

den røde streg. 
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Naturtyper 

 

Blandt områdets beskyttede naturtyper forekommer foruden de omtalte ekstremrigkær, som 

har relativt lysåben og lavtvoksende, artsrig vegetation, desuden rørsump af tagrør, sumpskov 

domineret af el eller pil og hængesæk dannet ved tilgroning af Torsøs bredder. Selve Torsø er 

en klarvandet, alkalisk sø og dens afløb, Vandfaldsmøllebæk, er stærkt præget af regulering i 

forbindelse med tidligere tiders mølledrift og muligvis også med forsøg på opdyrkning af 

området.  

 

Ved en målestation godt 100 meter nedstrøms Torsø er der målt DVFI (Dansk 

VandløbsFaunaIndeks) klasse 4, hvilket betyder noget forringet biologisk kvalitet. Hvor 

bækken strømmer hastigere længere nede i dalen, må der formodes at være bedre biologisk 

kvalitet. 

 

 

Plante- og dyreliv 

 

Floraen i fredningsområdet er meget rig, idet der ved forskellige botaniske undersøgelser 

mellem 1987 og 2017 er registreret hele 291 plantearter, hvoraf mange er sjældne (bilag 4).  

 

11 arter er ikke set siden 2006 og flere af disse er sandsynligvis forsvundet fra området. De 

øvrige 280 arter er alle fundet tilstede i perioden 2014-17 og kan derfor regnes for aktuelle. 

Omtrent 40 arter er enten forvildede haveplanter, indslæbte ukrudtsarter eller ikke-

hjemmehørende træer og buske. De forekommer især i områdets udkanter nær ældre 

bebyggelse. 

 

Der er således i dag omkring 240 arter som tilhører den oprindelige, vilde danske flora. Det er 

helt overvejende arter som forekommer på fugtig/våde voksesteder som eng, mose og 

sumpskov - kun ganske få kan karakteriseres som tørbundsarter.  

  

Det stemmer naturligvis helt overens med 

områdets topografi og jordbund, men 

understreger samtidig områdets store 

fredningsmæssige værdi, da det er uhyre få 

steder i landet, hvor man kan træffe så 

mange biotopstypiske eng- og mosearter 

indenfor så relativt lille et område. 

 

Særlig bemærkelsesværdig er forekomst af 

de to sjældne orkidéarter pukkellæbe og 

mygblomst, som begge er rødlistet som 

moderat truet (EN), og hvor mygblomst 

desuden er på habitatdirektivets bilag II og 

IV. 

 

Pukkellæbe blev opdaget i kæret ved 

Præsteskov i 1994, hvor der blev talt 25 

blomstrende eksemplarer. Det daværende 

Vestsjællands Amt foranstaltede pleje ved 

leslåning, da man vurderede, at bestanden 

var truet af tilgroning. Området blev vistnok 

slået i 1995, -96 og 97, men pukkellæbe lod sig desværre ikke se efter 1995, og den dyre 

pleje blev opgivet. Mange orkidéer kan dog overleve længe i et underjordisk stadium på grund 

af et særligt samliv med jordbundssvampe. I Lille Lyngby Mose ved Arresø er pukkellæbe 

dukket op igen efter 10 års fravær ved etablering af slåning og intensiveret græsning, så håbet 

Figur 5. Eng-troldurt i kæret ved Torsø.  
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om genopdukken af arten i kæret ved Præsteskov bør ikke opgives. Historisk er pukkellæbe 

kendt fra over 100 lokaliteter, mens den i dag kun har cirka 11 voksesteder tilbage. 

 

Mygblomst blev opdaget i kæret ved Torsø i 2012. Tabellen i figur 6 viser, at der er tale om en 

lille, men tilsyneladende stabil bestand. Mygblomst har været kendt fra over 80 lokaliteter i 

Danmark, i dag kendes den kun fra cirka 12. Figur 7 giver et indtryk af, hvor stor den 

regionale tilbagegang har været set i forhold til det tidligere Vestsjællands Amt.  
 
 

   År Blomstrende Vegetative I alt 

2012 2 2 4 

2013 1 2 3 

2014 5 2 7 

2015 1 0 1 

2016 3 2 5 

2017 4 3 7 
Figur 6. Mygblomst er blevet talt i kæret ved Torsø  

hvert år siden den blev opdaget i 2012.  

 

 
Figur 7. Kendte voksesteder for mygblomst i det tidligere Vestsjællands Amt jf. (3). De røde 

cirkler viser aktuelle voksesteder, de åbne cirkler viser forsvundne voksesteder. 
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Kendskabet til områdets dyreliv er ikke nær så omfattende som kendskabet til plantelivet, men 

der er dog gjort en del observationer heraf. I kæret ved Præsteskov er fundet skæv 

vindelsnegl og sump-vindelsnegl, som begge er på habitatdirektivets bilag II. Af arter på 

habiatdirektivets bilag IV er fundet markfirben og spidssnudet frø, ligesom der er stor 

sandsynlighed for forekomst af odder. Af øvrige padder og krybdyr er fundet grøn frø og snog.  

 

Af hjortevildt forekommer rådyr og kronhjort, og dåvildt har været i området på strejf. Der er 

observeret en række almindelige fuglearter, og området har uden tvivl – ikke mindst i 

betragtning af den varierede flora - også betydning for insekter og svampe, men der er kun 

meget få data herom.  

 

 

Kulturhistorie 

 

Med sin beliggenhed ganske nær Store Åmose, som er af international arkæologisk betydning 

med meget rige fund fra jægerstenalderen, har området omkring Torsø uden tvivl været 

benyttet af mennesker fra de ældste tider. Umiddelbart nord for fredningsområdet findes en 

langhøj fra bondestenalderen med to dyssekamre, og 300 meter øst for denne muligvis 

yderligere én, ikke registreret, langhøj. Det viser, at der har været landbrug i området omkring 

Torsø helt fra landbrugets begyndelse i Danmark.  

 

Vandmøllen skal være etableret i 1667, og flertalsformen Vandfaldsmøller hentyder til, at der 

på bakken umiddelbart syd for vandmøllen også var en vindmølle. I forbindelse med 

vandmølledriften har der været anlagt en sluse umiddelbart efter Vandfaldsmøllebæks afløb fra 

Torsø, der således har fungeret som vandreservoir for møllen. Det har periodevis bevirket en 

høj vandstand, som har udelukket egentlig opdyrkning af kærene omkring søen, mens der 

udmærket har kunnet slås hø om sommeren. Der har desuden været gravet tørv. 

 

 

 
Figur 8. På det lave målebordsblad ses en sluse ved Torsø og en mølledam ved 

Vandfaldsmøller. Der er desuden signatur for vindmølle lige syd for vandmøllen og for 

tørvegrave i kærene.   

 

 

Et senere forsøg på at opdyrke området blev opgivet. I dag er interesserne i området rent 

jagtmæssige, og der er tilmed udlagt ca. 7 hektar tidligere ager på høj jord til vedvarende 

græs af jagthensyn. 
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Figur 9. Luftfoto fra 1945 af kæret ved Torsø. De mange små, lyse prikker er høstakke som 

viser, at området stadig var i traditionel drift som høslæteng. I dag slås kun striber uden 

afhøstning af hensyn til jagten. 

 

 

Offentlighedens adgang og friluftsliv  

 

Der er offentlig adgang til fods og på cykel ad markvejen langs vestkanten af området. Der 

foreslås ikke etablering af nye stier eller af øvrige publikumsfaciliteter i medfør af nærværende 

fredningsforslag.   

 

 

Naturpleje og naturplejeaftaler 

 

Som omtalt er området oprindelig høslæteng (Figur 9). Hvornår driften er ophørt, og om der 

har været en periode med afgræsning, vides ikke. Der foretages stribevis slåning uden 

opsamling af jagthensyn. Voksestedet for pukkellæbe i kæret ved Præsteskov har som 

tidligere omtalt været plejet med høslæt af Vestsjællands Amt.  

 

 

Råstofindvinding og vandindvindingsinteresser 

 

Fredningsområdet er ikke udpeget som råstofområde og ligger i område med almindelige 

drikkevandsinteresser. Der er to opgivne vandforsyningsboringer. 

 

 

Natura 2000-interesser 

 

Området ligger nær natura 2000 område nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, og i 

betragtning af dets enestående natur med som omtalt blandt andet flere arter og naturtyper 

på habitatdirektivets lister, ville det være relevant at overveje, om det burde medinddrages i 

habitatområdet. 
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4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
 

 

Eksisterende fredninger 

 

Ingen. Næsten hele området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og af skovbyggelinje. 

 

 

Zonestatus 

 

Området ligger i landzone. 

 

 

Kommune-, lokal- og øvrige planforhold 

 

Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab, naturbeskyttelses-

område og økologisk forbindelse. 

 

 

 

5. Forslag til fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål 

 

Fredningen har til formål 

 

- at sikre områdets landskabelige værdier, således at det fortsat fremtræder som et 

åbent landskab, 

 

- at sikre og forbedre områdets naturværdier herunder særligt, at de lysåbne naturtyper 

bevares og forbedres ved god drift og pleje, 

 

- at skabe grundlag for naturpleje. 

 

 

§ 2 Fredningsområdet 

 

Fredningsområdet afgrænses som vist på bilag 1. 

 

 

§ 3 Bevaring af området 

 

Fredningsområdet skal bevares i sin nuværende tilstand, med mindre en tilstandsændring er 

påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser eller tillades ved dispensation fra 

Fredningsnævnet. 

 

 

§ 4 Arealernes drift og anvendelse 

 

Arealernes drift og anvendelse skal tilrettelægges således, at fredningens formål opfyldes. For 

de vigtigste arealkategorier gælder følgende:  
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Arealer i landbrugsmæssig drift 

Der er ret til genopdyrkning på to delarealer på tilsammen cirka 2,5 hektar. Arealerne er 

lavtliggende og har ligget i vedvarende græs i over 20 år som dele af et samlet areal på cirka 

7 hektar, der drives til jagtformål med vedvarende græs og vildtager. De omtalte 2,5 hektar 

fungerer som bufferzone mod de værdifulde kærområder, og de må fremover ikke omlægges, 

jordbearbejdes, tilsås, gødskes, behandles med pesticider og lignende eller tilplantes med 

flerårige, udsigtshæmmende afgrøder som for eksempel energipil.      

 

Beskyttet natur 

Der må kun foretages ændringer i tilstanden af naturtyper, som er beskyttet jævnfør 

naturbeskyttelseslovens § 3, når ændringerne har et naturforbedrende sigte. Der må således 

ikke gødskes, anvendes pesticider, omlægges eller jordbearbejdes, sås eller plantes, drænes, 

kalkes, tilskudsfodres eller foretages opdræt, udsætning eller fodring af vildt.  

 

Skov 

Fredningsområdet omfatter knap 5 hektar fredskov, som er vist med særlig signatur på 

fredningskortet. Praktisk taget hele arealet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 

som skovbevokset mose. Fredningen er ikke til hinder for, at skovdrift ved plukhugst, 

stævning og/eller skovgræsning kan finde sted eller at området med rigkær udvides på 

bekostning af skovbevokset mose. 

 

 

§ 5 Byggeri mv. 

 

Der må ikke opføres bygninger i området, herunder skure, boder, jagthytter og lignende. 

Forbuddet omfatter tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste indretninger. 

 

Fredningen er ikke til hinder for midlertidig anbringelse af skurvogne, der i kortere perioder er 

nødvendige for skovdrift eller naturpleje, eller af sædvanlige læskure for husdyr. 

 

Deponering må ikke finde sted indenfor fredningsområdet. 

 

 

§ 6 Faste konstruktioner og anlæg 

 

Der må ikke etableres faste anlæg og konstruktioner som f.eks. tårne, vindmøller, 

solcelleanlæg, tankanlæg, transformerstationer, master o.l. Der må ikke føres luftledninger 

over arealerne. Arealerne må ikke benyttes til oplag, opstilling af udrangerede maskiner, 

campingvogne og lignende.  

 

Der må alene opsættes almindelige landbrugshegn (trådhegn) til hegning af husdyr. I skovene 

kan der opsættes sædvanlige hegn omkring nyplantninger og foryngelser såfremt disse fjernes 

igen inden 10 år. Usædvanlig hegning er ikke tilladt, herunder f.eks. hjortehegn og hvide 

træhegn (hestehegn).  

Der kan efter enighed med lodsejerne og med Fredningsnævnets godkendelse opsættes 

mindre informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af plejemyndigheden.  

 

§ 7 Terrænændringer mv. 

 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke fyldes op, graves af eller planeres. 

Råstoffer må ikke udvindes, heller ikke til eget brug.  

 



12 
 

§ 8 Offentlighedens adgang 

 

Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i 

gældende love, og udyrkede og uhegnede arealer er således åbne for offentlighedens færdsel 

til fods, jævnfør naturbeskyttelseslovens Kapitel 4. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at stier kan etableres af plejemyndigheden efter aftale med 

lodsejerne og med Fredningsnævnets godkendelse. 

 

 

§ 9 Naturpleje 

 

Plejen af områdets lysåbne, beskyttede naturtyper tilrettelægges så den sikrer en lav 

vegetationshøjde ved vækstsæsonens afslutning. Tilgroning med træer og buske skal 

forhindres, og rydning af eksisterende krat og opvækst kan ske efter nærmere anvisning i den 

til enhver tid gældende plejeplan. 

 

 

§ 10 Plejemyndighed og plejeplaner 

 

Kalundborg Kommune er plejemyndighed i fredningsområdet og foranstalter pleje til opfyldelse 

af fredningens formål.  

 

Såfremt lodsejer eller forpagter ikke selv ønsker at udføre naturpleje, har kommunen ret til, 

efter forudgående drøftelse med ejeren, at udføre natur- og landskabspleje til opfyldelse af 

fredningens formål, jævnfør den gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og 

tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 24. juni 2016 eller senere ændringer af denne.  

 

Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan for det fredede område senest 1 år efter 

fredningens gennemførelse. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de senere for højst 

10 år. 

 

Plejeplanen skal udmønte fredningens formål og redegøre for plejeforanstaltninger og 

eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan desuden indeholde 

forslag til etablering af enkle publikumsforanstaltninger. 

 

Der skal gives lodsejer, forpagter og Danmarks Naturfredningsforening ret til at udtale sig om 

forslaget til plejeplan. 

 

Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder for 

Fredningsnævnet til afgørelse, jævnfør ovennævnte bekendtgørelse. 

 

 

§ 11 Jagt 

 

Jagt er tilladt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om jagt og 

vildtforvaltning. Der må ikke udsættes eller fodres vildt i naturtyper, der til enhver tid er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

 

§ 12 Dispensation 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 

ikke vil stride imod fredningens formål, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
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Figur 10. De to meget aktive Kalundborg botanikere Carsten Clausen og Hans Guldager 

Christiansen har undersøgt fredningsområdets flora i 2017. 
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      Bilag 2 
 

Budgetoverslag for fredning af Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune 
 
Danmarks Naturfredningsforening rejser om kort tid fredningssag for Torsø ved Vandfaldsmøller i 
Kalundborg Kommune, i alt 26,4 hektar. I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et 
fredningsforslag ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen 
af forslaget. 
 
Der gives ikke erstatning for arealer, som er omfattet af den generelle biotopbeskyttelse jævnfør 
Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 

Areal (hektar) Regulering Erstatning kr/ha. Bemærkninger I alt kr. 

2.47 Forbud mod 
genopdyrkning, 
gødskning og 
sprøjtning mm. 

80.000  197.600 

I alt    197.600 

 

 
 
 

                                                                                                          Bilag 3                                                                                                                                             
 
Fra: Peter Jannerup [Peter.Jannerup@kalundborg.dk] 
Sendt: 30. november 2017 14:30 
Til: Henrik Jørgensen 
Emne: Svar på høring af budgetoverslag for kommende fredningsag 
 
Kære Henrik Jørgensen og Danmarks Naturfredningsforening: 

 

Kalundborg Kommune har modtaget budgetoverslaget, der efter de foreliggende oplysninger kan indebære at 

kommunen vil blive pålagt en udbetaling af 1/4 af fredningserstatningen på i alt ca. 250.000 kr ved udgangen af 2019. 

 

Kalundborg Kommune har ingen bemærkninger til det fremsendte, men tager størrelsen og tidspunktet for den 

sandsynlige udgiftspost til efterretning. 

 

Kommunen noterer sig samtidig, at udkastet til fredningsforslag indeholder krav om at kommunen udarbejder en 

plejeplan for området, og at plejeplanen og den efterfølgende naturpleje vil medføre udgifter i sig selv. 

 

Sagen vil blive et punkt på de relevante, politiske dagsordner når fredningssagen formelt er sat i gang, i første omgang 

til kommunens Teknik- og Miljøudvalg og evt. med en drøftelse af om kommunen skal være medrejser af sagen. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Jannerup 
Biolog 

Direkte: 59 53 52 43 
Mobil: 23 43 36 30 

Email: peter.jannerup@kalundborg.dk 

Plan, Byg og Miljø 

Holbækvej 141 B 
4400 Kalundborg 

www.kalundborg.dk 

 

mailto:peter.jannerup@kalundborg.dk
http://www.kalundborg.dk/
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Karsporeplanter 
Mangeløv, Alm. 
Mangeløv, Bredbladet 
Mangeløv, Kær- (HP) 
Padderok, Ager- 
Padderok, Dynd- 
Padderok, Kær- (AP) 
Strudsvinge  
 

Enkimbladede 
Andemad, Liden 
Arum, Italiensk 
Avneknippe, Hvas (SP) 
Blåtop (AP) 
Bunke, Mose- 
Draphavre 
Dunhammer, Bredbladet 
Dunhammer, Smalbladet 
Firblad (UP) 
Flitteraks, Enblomstret 
Fløjlsgræs 
Frytle, Mangeblomstret (AP) 
Frytle, Mark- (AP) 
Gulaks, Vellugtende (AP) 
Guldstjerne, Alm. 
Gøgeurt, Kødfarvet (AP) 
Gøgeurt, Maj- (HP) 
Hejre, Blød 
Hejre, Gold 
Hjertegræs (AP) 
Hullæbe, Sump- (SP) 
Hundegræs, Alm. 
Hvene, Kryb- 
Hvene, Stortoppet 
Iris, Gul 
Kogleaks, Blågrøn 
Kogleaks, Fåblomstret (SP) 
Kogleaks, Skov- (HP) 
Konval, Stor 
Kæruld, Smalbladet (HP) 
Lilje, Krans- 
Liljekonval 
Miliegræs 
Mygblomst (EN) 
Pindsvineknop, Alm. Grenet 
Pinselilje 
Påskelilje 
 

Rajgræs, Alm. 
Rapgræs, Alm. 
Rapgræs, Eng- 
Rapgræs, Enårig 
Rottehale, Eng- 
Rævehale, Eng- 
Rørgræs 
Rørhvene, Bjerg-  
Rørhvene, Eng- (AP) 
Siv, Blågrå (UP) 
Siv, Glanskapslet 
Siv, Knop- 
Siv, Lyse- 
Skilla, Italiensk 
Star, Alm. (AP) 
Star, Blågrøn (AP) 
Star, Hirse- (HP) 
Star, Håret (AP) 
Star, Krognæb- (SP) 
Star, Kær- (AP) 
Star, Langakset (UP) 
Star, Loppe- (VU) 
Star, Næb- (AP) 
Star, Skede- (NT) 
Star, Spidskapslet 
Star, Stiv (AP) 
Star, Top- (AP) 
Star, Toradet (AP) 
Star, Trindstænglet (SP) 
Star, Tråd- (SP) 
Sumpstrå, Alm.  
Sumpstrå, Enskællet 
Svingel, Eng-  
Svingel, Kæmpe- 
Svingel, Rød- 
Sødgræs, Manna- 
Tagrør 
Trehage, Kær- (AP) 
Vintergæk, Alm. 
 
Tokimbladede 
Aftenstjerne 
Anemone, Hvid 
Angelik 
Bakkestjerne, Kanadisk 
Baldrian, Tvebo (HP) 
 

Balsamin, Småblomstret 
Balsamin, Spring- 
Bingelurt 
Brunelle, Alm. 
Brunrod, Knoldet 
Brøndkarse, Tyndskulpet 
Bukkeblad (UP) 
Burre, Filtet 
Burre, Skov- 
Bynke, Grå- 
Desmerurt (AP) 
Djævelsbid (HP) 
Druemunke (UP) 
Dueurt, Dunet 
Dueurt, Kær- (AP) 
Dueurt, Lådden 
Døvnælde 
Engkarse (HP) 
Erantis 
Fladbælg, Gul 
Fladstjerne, Græsbladet 
Fladstjerne, Lund- (ssp. ?) 
Fladstjerne, Stor 
Forglemmigej, Eng- 
Forglemmigej, Mark- 
Forglemmigej, Sump- (AP) 
Fredløs, Alm. (AP) 
Fredløs, Dusk- (AP) 
Fredløs, Pengebladet 
Frøstjerne, Gul (AP)  
Fuglegræs, Alm. 
Følfod 
Galtetand, Skov- 
Gedeskæg, Eng- 
Gifttyde (SP) 
Guldnælde, Alm. 
Gyldenris, Kanadisk 
Gåsemad 
Hanekro, Alm. 
Hanekro, Hamp- 
Hanekro, Skov- 
Haremad 
Hjortetrøst 
Hjørneklap, Gyldenlak- 
Hornblad, Tornløs (AP) 
Hulsvøb, Alm. 
Høgeskæg, Kær- (AP) 
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Hønsetarm, Alm. 
Hør, Vild (HP) 
Kabbeleje, Eng- 
Kamille, Lugtløs 
Kamille, Skive- 
Kattehale 
Klokke, Ensidig 
Klokke, Liden 
Klokke, Nælde- 
Kløver, Gul 
Kløver, Hvid- 
Kløver, Rød- 
Knopurt, Alm. (AP) 
Knopurt, Stor (AP) 
Kodriver, Hulkravet (AP) 
Korsknap 
Kragefod (HP) 
Krumhals 
Kulsukker, Foder- 
Kulsukker, Ru 
Kællingetand, Alm. 
Kørvel, Vild  
Leverurt (SP) 
Læbeløs, Krybende 
Lærkespore, Hulrodet (AP) 
Løgkarse 
Mjødurt, Alm. 
Mynte, Krans- 
Mynte, Vand- 
Mælkebøtte sp. 
Mærke, Bredbladet 
Mærke, Smalbladet (AP) 
Natskygge, Bittersød 
Nellikerod, Eng- 
Nellikerod, Feber- 
Nælde, Stor 
Oksetunge, Læge- 
Pengeurt, Alm. 
Perikon, Kantet (AP) 
Perikon, Prikbladet 
Perikon, Vinget (HP) 
Pileurt, Japan- 
Pileurt, Vand- 
Pimpinelle, Stor 
Potentil, Gåse- 
Potentil, Krybende 
Pragtstjerne, Dag- 
 

Rabarber, Have- 
Ranunkel, Bidende 
Ranunkel, Kær- 
Ranunkel, Lav 
Ranunkel, Nyrebladet (AP) 
Ranunkel, Tigger- 
Røllike, Alm. 
Sanikel (SP) 
Seline (HP) 
Skjaller, Stor (HP) 
Skjolddrager, Alm. 
Skovarve 
Skovmærke 
Skovsyre 
Skræppe, Butbladet 
Skræppe, Kruset 
Skræppe, Vand- 
Skvalderkål 
Snerle, Gærde- 
Snerre, Bleggul 
Snerre, Burre- 
Snerre, Hvid 
Snerre, Kær- (AP) 
Snerre, Sump- (AP) 
Snerre, Vand- 
Stedmoder, Ager- 
Steffensurt, Dunet 
Storkenæb, Blød 
Storkenæb, Kløftet 
Storkenæb, Liden 
Storkenæb, Stinkende 
Sumpkarse 
Svaleurt 
Svinemælk, Alm. 
Svinemælk, Ru 
Svovlrod, Kær- (AP) 
Sværtevæld 
Syre, Alm. 
Sødskærm 
Tidsel, Ager- 
Tidsel, Kruset 
Tidsel, Kær- (AP) 
Tidsel, Kål- (AP) 
Tormentil 
Troldurt, Eng- (VU) 
Trævlekrone (AP) 
Tvetand, Rød- 
 

Vandkarse (UP) 
Vandnavle (AP) 
Vandranunkel, Alm. 
Vandrøllike (AP) 
Vejbred, Ager- 
Vejbred, Glat 
Vibefedt (NT) 
Vikke, Foder- 

Vikke, Muse- 
Vikke, Smalbladet 
Vikke, Tofrøet 
Viol, Marts- 
Vortemælk, Skærm- 
Vorterod 
Ærenpris, Smalbladet 
Ærenpris, Storkronet 
Ærenpris, Tveskægget 
Ærenpris, Tykbladet (AP) 
Ærenpris, Vand- 
Ærenpris, Vedbend- 
 

Træer og buske 
Ahorn 
Ask 
Benved 
Birk, Dun- 
Blomme 
Brombær sp. 
Bøg 
Eg, Rød- 
Eg, Stilk- 
Eg, Vinter- 
El, Grå- 
El, Rød- 
Forsythia 
Gedeblad, Alm. 
Gran, Sitka- 
Hassel 
Hindbær 
Hvidtjørn, Alm. 
Hvidtjørn, Engriflet 
Hyld, Alm. 
Hyld, Drue- 
Kirsebær (Morel) 
Kirsebær, Sur- 
Kræge 
Kvalkved 
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Kvæde, Japansk 
Mirabel 
Natskygge, Bittersød 

Røn, Alm. 
Slåen 
Snebær, Alm. 

Tidligere fundet 
Fliglæbe, Ægbladet 
Gøgeurt, Plettet (NT) 
Hvene, Alm. 

Pil, Femhannet 
Pil, Grå- 
Pil, Hvid- (Guld-Hængepil) 
Pil, Krybende 
Poppel, Sort- 
Pære 
Rose, Glat Hunde- 
Ribs, Blod- 
Ribs, Have- 

Solbær 
Spiræa sp. 
Stikkelsbær 
Æble, Skov- (HP) 
Æble, Sød-    
 
Mosser 
Kildemos 

Kvik, Alm. 
Kæruld, Bredbladet (NT) 
Pukkellæbe (EN)  
Siv, Tråd- (CR) 
Star, Nikkende 
Tandbælg 
Brøndsel, Fliget 
Kløver, Bugtet 
Vejbred, Lancet- 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Bilag 4 
 

Floraliste for fredningsområdet ved Torsø og Præsteskov, 
Vandfaldsmøller (Peter Wind, kæret ved Torsø 01.08.1987, kæret ved 

Præsteskov 18.08.1997 , Klaus Lind og Finn Skovgaard 28.05.1994 og 

21.06.1994, Peter Leth 2015 (flere datoer), NOVANA 2006 og 2014, Hans 
Guldager Christiansen, Carsten Clausen og Henrik Jørgensen 2017). 

Arter registreret i 2014 og senere er regnet for aktuelle. Arter som kun er 
registreret tidligere (fra 1987 til 2006) er anført separat under ”Tidligere 

fundet”. 
Nationalt rødlistede arter er angivet med rødt og understregning, arter på den 

regionale rødliste fra det tidligere Vestsjællands Amt er angivet med rødt. I 
begge tilfælde er rødlistekategorierne angivet i parentes efter planternes 

navne: 
NT = Næsten Truet, VU = sårbar, EN = moderat truet og CR = kritisk truet. 

Positiv-arter er arter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper. 
Positiv-arter indikerer naturkvalitet. Desuden er det arter, som er i tilbagegang 

i Vestsjælland og nu kun findes relativt få steder, uden at de dog er ved at 
forsvinde helt fra Vestsjælland. Positiv-arter er i listen angivet med grønt 

efterfulgt af en angivelse af deres hyppighed: 

AP = almindelig positiv-art 
HP = hist og her positiv-art 

UP = ualmindelig positiv-art 
SP = sjælden positiv-art 
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