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1. Indledning
1.1
Forvaltningsmæssig baggrund
Nationalpark Kongernes Nordsjælland har som opfølgning på Nationalparkplan for 20202026 (Nationalpark Kongernes Nordsjælland, 2020) besluttet at få udarbejdet en forvaltningsplan for den sårbare og sjældne løgfrø i 2021. Planen udarbejdes i samarbejde med
Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune og Gribskov Kommune.
Dette arbejde er en videreførelse af og supplement til den indsats, som de tre kommuner
har gennemført i en årrække.
Arbejdet med forvaltning af løgfrøbestande i Nordsjælland strækker sig tilbage til 1980erne
(se Tabel 1). Frederiksborg Amts indsats i perioden 1990-2006 blev understøttet af Staten
via naturgenopretningsmidler, som blev udbetalt som del af bloktilskuddet. Samtidig med
nedlæggelse af amterne ved Strukturreformen blev det målrettede tilskud til naturpleje,
naturgenopretning og friluftsliv afskaffet, og det blev derefter op til kommunerne selv at
finansiere evt. naturforvaltningsindsatser.
Tilførsel af eksterne midler fra særligt EU-fonde har været et væsentligt supplement til de
midler, som kommunerne selv har kunnet afsætte til naturforbedrende tiltag for bl.a. løgfrø.
Nogle af disse midler er fremkommet fra EU's LIFE-program, i regi af projektet
DragonLIFE. Dertil kommer midler fra landbrugs-relaterede indsatser, som blev
administreret af NaturErhvervstyrelsen.
Hillerød, Gribskov og Halsnæs Kommuner fik i efteråret 2012 tilskud fra NaturErhvervstyrelsens Natur- og Miljøpulje til flere lokale projekter med etablering af nye levesteder for
løgfrø. Derudover fik de tre kommuner tilskud i perioden 2012-2014 til planlægning af en
koordineret indsats for løgfrøen. Dette resulterede i en rapport (Frisenvænge et al., 2013),
der bl.a. anviste, hvordan nye levesteder for løgfrø kunne styrke de samlede bestande.
Sideløbende hermed har det vist sig vigtigt med en erfaringsbaseret forvaltning af
eksisterende levesteder for løgfrøen. Hillerød Kommune har i 2016 foretaget opfølgende
arbejde for at afsøge mulighederne for at få det bedste resultat af den kommunale indsats
(Frisenvænge et al., 2016).
I 2020 iværksattes i de tre kommuner ny monitering af løgfrøbestande med henblik på
afdækning af artens aktuelle status og undersøgelse af effekten af de hidtidigt iværksatte
tiltag. For Hillerød Kommune forventes denne indsats at strække sig over tre år.
Resultaterne af dette arbejde indgår nu i den reviderede forvaltningsplan for løgfrø, som
omfatter de tre kommuner og nationalparken.
Denne rapport beskæftiger sig kun med forekomsterne Hillerød, Gribskov og Halsnæs
Kommuner, hvorimod forekomsterne i Frederikssund Kommune (Jægerspris
Øvelsesterræn) og Lejre Kommune (Bramsnæs) ikke behandles.
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Figur 1. De nuværende forekomstområder for løgfrø i Nordsjælland. Et enkelt område på Bramsnæs, i Lejre
kommune, er uden for kortet.

Figur 2. Nyforvandlede løgfrøer fra Alsønderup-området, ved udsætning.
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Tabel 1. Tidslinjer for løgfrøforvaltning i Nordsjælland.

Overordnet tidslinje

Tidslinje for naturovervågning

1976-1986: Natur og Ungdoms projekt
”Atlasundersøgelsen af padder og krybdyr”
dokumenterer kraftige tilbagegange i bestande
siden 1940’erne.Indsatsen er medvirkende til at
mindre vandhuller og andre naturområder bliver
omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle
beskyttelse.

Overvågning/monitering er
opsummeret for perioder indenfor
hvilke de fleste på tidspunktet kendte
lokaliteter er besøgt en eller flere
gange.

1983-1989: I regi af Hovedstadsrådet foretages
kortlægning af forekomstområder for løgfrø. De
første plejeprojekter fra 1987 og frem.

1990-1998 (Frederiksborg Amt, årlig
overvågning opsamlet i
evalueringsrapport i 1998).

1990-2006: Frederiksborg Amt har ansvar for
naturforvaltningen. Statslige
naturgenopretningsmidler tilgængelige til
naturforbedrende formål. Forvaltningsindsatsen
understøttes af bestands-monitering.

1999-2006 (Frederiksborg Amt,
primært overvågning i 2002, 2004 og
2005). Ved Strø Bjerg blev et nyt
forekomstområde i 2005 kortlagt ved
undersøgelser af Københavns Energi.

Siden 2007: Naturforvaltningen er kommunalt
ansvar.

2007-2012 (Kommuner, primært
overvågning i 2010-2012). Hydrofon
introduceres i moniteringen.

2009- : Kommunale naturprojekter, delvist
finansieret via midler fra DragonLIFE.
2013: Rapporten ”Planlægning af en samlet
indsats for løgfrøen i Hillerød, Halsnæs og
Gribskov Kommuner”, finansieret af
Naturerhvervsmidler. Danske og internationale
erfaringer med artsforvaltning bringes i spil.
2012-2014: I Naturerhvervs-projekter for nye
levesteder graves nye vandhuller for at forbinde
bestande. Lidt opdræt (på Halsnæs).
2016: Oplæg til forvaltningsplan for løgfrø i
Hillerød Kommune. Lidt opdræt udført i de
følgende år.

1980-1989 (Hovedstadsrådet,
overvågning 6-7 år i perioden).

2014-2018 (Hillerød Kommune).
2020: Hillerød (delvis), Gribskov
(delvis) og Halsnæs Kommune.
Enkelte lokaliteter undersøgt i det
statslige program til undersøgelse af
natur og vandmiljø (Novana).
2021: Hillerød (delvis), Gribskov
resten af lokaliteterne og lokaliteter
undersøgt i Novana i alle tre
kommuner. Gennemgangen af
lokaliteter i Hillerød Kommune
forventes afsluttet i 2022.

2021-2022: Udarbejdelse af en revideret
forvaltningsplan for løgfrø i de 3 kommuner og
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Som følge af to kommunalreformer er bestandene af løgfrø i Nordsjælland gennem tiden
blevet fulgt af først Hovedstadsrådet, siden Frederiksborg Amt og endelig de enkelte
sammenlagte kommuner. I 1986 indførtes en lokalitetsnummerering, som var fortløbende
inden for de enkelte kommuner. For at bevare sammenlignelighed med ældre
undersøgelser er denne nummerering siden fortsat, også efter kommunesammenlægningerne i 2006. Ved at benævne gamle og nye overvågningslokaliteter efter de
oprindelige kommuner bevares kontinuiteten tilbage til 1986.
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I et enkelt tilfælde, hvor der i en større selvstændig kortlægning af paddebestande er
fundet en ny forekomst af løgfrø, er lokaliteterne i dette område benævnt efter det ved
undersøgelsen anvendte system og ikke ud fra kommunetilhørsforhold. Opdagelsen af
bestandene ved Strø Bjerg (i 2005) skete sideløbende med Frederiksborg Amts
løgfrøovervågning i andre dele af den daværende Skævinge Kommune. Amtets
naturovervågningsindsats sluttede det følgende år, og lokaliteterne ved Strø blev derfor
ikke ”formelt” inddraget i programmet.
Den i denne plan anvendte lokalitetsnummerering beskrives i Tabel 2 samt i kortbilag.
Tabel 2. Nummersystemer anvendt ved nummerering af vandhuller, der overvåges for løgfrø. Forekomsten i
området ved Strø Bjerg, som ikke var amtet bekendt, nummereres efter Amphi Consults rapport til
Københavns Energi A/S i 2005 (Strø-1 etc.). *) Undersøgelserne ved Strø Bjerg omfattede foruden gl.
Skævinge Kommune også lokaliteter i gl. Frederikssund Kommune og gl. Frederiksværk Kommune.
Sidstnævnte indgår i dag i Halsnæs Kommune. I Strø-forekomstområdet er der i dag kun ynglesteder for
løgfrø i Hillerød Kommune.

Nuværende
kommune

Forekomstområde Oprindelig
kommune

Nummersystem

Gribskov

Annisse

Helsinge

Hel-

Hillerød

Alsønderup

Hillerød

Hil-

Hillerød

Lille Lyngby

Skævinge

Skæ-

Hillerød

Meløse

Skævinge

Skæ-

Hillerød

Harløse

Hillerød

Hil-

Hillerød

Skævinge Vest

Skævinge

Skæ-

Hillerød

Strø Bjerg

Skævinge*

Strø-

Halsnæs

Arrenæs

Frederiksværk

Frv-

Halsnæs

Halsnæs

Hundested

Hun-

1.2
Løgfrøens truede stilling
Ordet ”biodiversitetskrise” fylder stadig mere i debat og mediebillede. Der tales om en
nedgang i artsrigdom på niveau med tidligere globale forandringer, som har været
definerende for inddeling af forhistorien i geologiske tidsaldre.
Denne nedgang i artsantal er ikke et nyt fænomen i Danmark, hvor ”udviklingen” har
forandret landskabet konstant igennem de seneste århundreder. Danmark er i dag et af de
EU-lande, som har den mindste andel af natur i sit landareal.
Tilvejebringelse af en natur-opretholdende arealdrift er derfor særlig vigtig i Danmark.
Oprettelse af nationalparker som Kongernes Nordsjælland er et af de tiltag, der er
iværksat for at sikre en bedre beskyttelse og forvaltning af vigtige naturværdier.
Padderne er en af de artsgrupper, som har vist den største og mest tydelige tilbagegang.
De forskellige paddearter har forskellige krav til levestederne, men de er alle i større eller
mindre omfang knyttet til lysåbne landskabsformer, der i dag er betinget af opdyrkning og
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afgræsning. I dette kulturlandskab har tidligere tiders ekstensive drift af såvel marker som
hvad vi i dag vil kalde natur (f.eks. enge og overdrev) tilgodeset padderne på mange
måder. Paddernes tilbagegang i kulturlandskabet kan knyttes dels til intensivering af
landbrugsdrift og dels til tilgroning af ikke-dyrkede områder pga. opgivelse af tidligere
tiders ekstensive drift. Desuden spiller en ændret vandbalance i landskabet – herunder i
særlig grad dræningen af lavtliggende jorder – en negativ rolle.
I Nordsjælland har bestande af truede paddearter været genstand for opmærksomhed og
tiltag til artsbevarelse igennem de seneste 3-4 årtier. Dette gælder i særlig grad løgfrøen,
der hører til vores mest truede og sjældne paddearter. Dette har medført, at arten endnu i
dag har en væsentlig udbredelse med et større antal ynglevandhuller i Nordsjælland.
Artens tyngdepunkt har især ligget i Hillerød og Gribskov Kommuner, men der findes
desuden mindre bestande i Halsnæs, Frederikssund og Lejre Kommuner. Inden for de
seneste 3-4 årtier er løgfrøen forsvundet fra en lang række levesteder i de nævnte
kommuner, og arten er helt forsvundet fra andre kommuner (bl.a. Egedal og Roskilde
Kommuner).
Der er flere gode grunde til at anvende en målrettet, strategisk og vidensbaseret tilgang til
forvaltning af løgfrøen:
• Løgfrøen er international ansvarsart (omfattet af Habitatdirektivets bilag IV).
• Som for andre bilag-IV arter må planer og projekter ikke gennemføres, hvis de kan
bestande af løgfrøen. Hvis en art er særligt sårbar, kræves en større grad af
sikkerhed for at afbødende tiltag virker, hvis der skal gennemføres aktiviteter, der
potentielt kan skade dens bestande. Med robuste løgfrøbestande vil det alt andet lige
være lettere at gennemføre byudvikling, råstofindvinding og andre former for
udvikling i områder med løgfrø uden at komme i konflikt med artsbeskyttelsen.
• Løgfrøen er sjælden og i tilbagegang. Status i Danmark er ifølge Rødliste 2019 VU
(sårbar). Bevaringsstatus angives i Danmarks indberetning til EU i 2019 som stærkt
ugunstig, dvs. langt fra målsætningen om gunstig bevaringsstatus.
• Løgfrøen er en ”paraplyart”, for hvilken skabelse af gode levesteder vil understøtte
biodiversitet (biologisk mangfoldighed) generelt. Arten har desuden en værdi i sig
selv – bl.a. med en interessant biologi.
• Nordsjælland er egnet til at opretholde en stor bestand med stor genetisk diversitet
og national betydning som kerneområde for løgfrø. Denne bestand er spredt på
tværs af kommunegrænser og ejerforhold.
• En fremtidig indsats for løgfrøen vil bygge videre på arbejde, som er udført igennem
flere årtier, med rødder tilbage til Hovedstadsrådet og Frederiksborg Amt.
• Kommunerne er den primære aktør på naturforvaltningsområdet. Kommunal
naturovervågning og naturforvaltning støtter hinanden. Den nationale naturovervågning i Novana-programmet udføres derimod stikprøvevis og i lange intervaller (6
år). Denne overvågning er for ”grovmasket” til at man kan sikre rettidig indgriben for
at bevare truede bestande.
• Skal løgfrøens tilbagegang bremses, er renovering af enkelte vandhuller ikke nok –
der skal en samlet strategi til med flere virkemidler.

www.amphi.dk

8

2. Baggrund
2.1

Generelt om løgfrøen

Udseende og muligheder for registrering
Løgfrøen er en 4-8 cm lang springpadde med korte, kraftige ben. Navnet hentyder til en
hvidløgsagtig lugt, som dyret udskiller hvis det føler sig truet. Modsat andre danske
paddearter har løgfrøen lodrette pupiller. Løgfrøen er tilpasset til at grave i jorden, og den
har på hver bagfod en stor, hård fodrodsknude, der fungerer som graveredskab. Arten har
meget store haletudser, der kan nå en totallængde på 10-13 cm eller mere. De
landlevende frøer er nataktive, mens haletudserne kan ses om dagen.
Løgfrøen tilbringer størsteparten af sit liv på land. Arten er nataktiv. Udenfor yngletiden
lever frøerne det meste af tiden nedgravet i løs jord eller sand.
Løgfrøens skjulte levevis medfører, at det er vanskeligt at danne sig et retvisende indtryk
af artens udbredelse og bestandsmæssige status. Den bedste mulighed for at registrere
arten er at lytte efter hannernes kvækning i ynglevandhullerne i april-maj. Dette er
imidlertid ikke helt ligetil.
Løgfrøens stemme er meget svag, og man kan normalt kun høre kvækningen få meter
væk. Frøerne sidder oftest på vandhulsbunden, og man hører derfor kun frøerne hvor de
sidder forholdsvis tæt på bredden. Anvendelse af hydrofon (undervandsmikrofon) øger
stærkt chancen for at registrere arten. En kvantificering af bestanden ud fra kvækningen er
helt umulig, da man ikke kender andelen af hannerne, som er ”inden for hørevidde".
Undersøgelser med indhegning af vandhuller og optælling af indvandrende hanner har
vist, at antallet af hanner i vandhuller kan være flere gange større end det antal hanner,
som man hører kvække. Registrering af ynglesucces om sommeren kan også være meget
vanskelig. De store haletudser er stærke svømmere og svære at fange med ketsjer. Man
er ofte afhængig af at kunne se dem svømme lige under vandoverfladen, hvilket kræver
stille, solrigt vejr og gode observationsbetingelser.
Disse forhold betyder også, at offentlighedens muligheder for at bidrage med oplysninger
om artens udbredelse er mindre end for andre paddearter. Det sker dog at løgfrøer bliver
fundet tilfældigt, f.eks. under kartoffeloptagning. Desuden har den stigende naturinteresse
i befolkningen også øget interessen for at opleve denne særprægede art. Dette giver
mulighed for at få supplerende viden gennem indrapportering af borgerfund på f.eks.
artsportalen arter.dk.
Alt i alt er det vanskeligere at påvise løgfrøens forekomst og status end for mange andre
paddearter. Ofte er der kun få nætter om foråret og få dage om sommeren, hvor
vejrforholdene er tilstrækkelig gode til en sikker påvisning af arten. Dette vanskeliggør
undersøgelse af større antal vandhuller, især hvis man ønsker tilstrækkelig stor sikkerhed
til at kunne udelukke yngleforekomst et sted. Gentagne besøg ved de samme vandhuller
igennem flere år kan være nødvendige for at afgøre om et vandhul er ynglested for
løgfrøen eller om en kendt bestand er forsvundet. Visse forår kan vejrforholdene være så
ugunstige, at det helt mislykkes at registrere arten i vandhuller, hvor den faktisk er til
stede. E-DNA kan være et supplerende redskab til kortlægning af forekomst, hvor der er
ynglesucces. Påvisning af arten på land er tilsvarende vanskelig, om end det er lykkedes
at finde dem på regnfulde nætter.
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Ynglesteder
Som andre paddearter yngler løgfrøen i vandhuller, der dermed spiller en helt afgørende
rolle for artens forekomst.
I Danmark, som ligger på nordgrænsen af artens udbredelsesområde, stiller løgfrøen store
krav til vandkvalitet, vegetation og sol-indstråling til ynglestederne, og det er i reglen kun
en mindre del af vandhullerne i et område, som er ynglesteder for løgfrøen.
Vandet skal være rent og tilstrækkelig varmt omkring tidspunktet for æglægningen, da
æggene ellers dør. Vandhullerne kan være fladvandede – så varmes de hurtigt op af solen
men køles også meget af om natten. De kan også være dybe og klarvandede – så varmes
de langsommere op af solen men afgiver ikke meget varme om natten. Vandhuller med
dække af andemad og vandhuller domineret af grønalger er for kolde.
Der skal være nogle lodrette strukturer, f.eks. stængler af Tagrør, hvor hunnerne kan
lægge deres æg. Der er desuden ofte flydebladsvegetation som f.eks. Svømmende
Vandaks. Haletudserne ynder at ligge lige under vandoverfladen, og flydebladene hjælper
med at skjule dem. Desuden fouragerer haletudserne på alger, som vokser på blade og
stængler.
Det er desuden et krav, at der ikke er fisk i vandhullet. Hvor der er få hundestejler, er
ynglesuccesen som regel noget reduceret, men ikke til 0. Hvor der er mange hundestejler,
eller hvor der er større fisk, f.eks. karudser, overlever som regel ingen haletudser.
Løgfrøens levesteder uden for yngletiden og landskabets betydning for forvaltningen
Uden for yngletiden opholder løgfrøerne sig på land. Det meste af tiden tilbringes
nedgravet.i løs jord eller sand. Frøerne foretrækker derfor områder med løse jorde, som er
lette at grave i. De fleste nuværende forekomster i Nordsjælland findes i områder med
lerblandet sandjord.
Det er svært at registrere løgfrøene på land, da de lever nedgravet om dagen og kun er
aktive om natten. Der findes derfor kun få direkte observationer af, hvor dyrene fouragerer.
Man har forsøgt at finde dyrene på land ved at opsætte fangfælder, men med ringe
resultater.
På Djursland er der lavet observationer af løgfrøer, der har fået indopereret radiosendere
(Nielsen & Dige 1995). Det gjorde det muligt at observere, hvor de fouragerede. De
fouragerede midt ude i dyrkede marker, hvor de typisk fouragerede ved at vandre hen
igennem sprøjtesporene. Derved adskiller løgfrøen sig fra vores andre paddearter, som
primært opholder sig i natur-prægede områder.
En anden tilgang til at undersøge betydningen af land-habitaten er at lave statistik på
hvordan løgfrøbestande trives i vandhuller med forskellige omgivelser. Dette blev gjort for
løgfrøbestande i Frederiksborg Amt i en rapport til Skov- og Naturstyrelsen i 2007 (Fog &
Hesselsøe 2007). Der var brugbare oplysninger for ca. 40 vandhuller, hvor forekomsten
ikke var negativt påvirket af prædatorer (fisk eller ænder). Ud af disse vandhuller var der
ca. 10, hvor løgfrøen syntes at have en stabil bestand. Ud af disse 10 var der 7, hvor
vandhullet var omgivet af dyrket jord, helt eller delvis. Derudover var der to vandhuller med
uudnyttede omgivelser (vandhullerne ved Bøgebakken i Alsønderup), og et vandhul, der lå
i en privat have. I vandhuller der var omgivet af græsningsfolde, klarede løgfrøerne sig
ikke specielt godt, hvilket var overraskende. Det gælder muligvis især hesteafgræssede
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folde; hvis afgræsningen er tæt, kan jorden i sådanne folde være meget hård og fast i juli
måned, når de små løgfrøer skal gå på land, dvs. dyrene kan vanskeligt grave sig ned.
En mere omfattende statistik er lavet på et stort antal løgfrøvandhuller i Holland, Danmark
og Estland (Rannap m.fl. 2015). Der blev undersøgt 407 vandhuller, heraf 191 i Danmark.
I ca. 11 % af vandhullerne kunne der fanges løgfrøhaletudser. Når man lavede statistik på
det omgivende landhabitat, var der kun få sammenhænge mellem landhabitaten og
forekomsten af løgfrøyngel. I Holland viste der sig en ret kraftig positiv sammenhæng med
at der i omgivelserne var dyrket mark eller køkkenhaver. I Estland var der en positiv
sammenhæng med dyrket mark og med eng, og en kraftig negativ sammenhæng med
forekomsten af løvskov. I Danmark var der ingen statistisk sikre sammenhænge
overhovedet.
Når det gælder forvaltningen af løgfrøer i Nordsjælland, så må vi regne med, at det
vigtigste landhabitat er dyrkede marker. Vi kender til et antal vandhuller i Nordsjælland
med stabile forekomster af løgfrøer i op til næsten 40 år, hvor vandhullet er totalt omgivet
af konventionelt, dyrkede pløjemarker. Dette giver særlige udfordringer, da intensiv
opdyrkning ofte medfører næringspåvirkning af vandhullerne. Løgfrøens ynglemuligheder
påvirkes negativt af den tilgroning og den forringelse af vandkvaliteten, som følger. Det er
vores erfaring, at vandhuller på dyrkede marker skal vedligeholdes mere intensivt end
vandhuller i udyrkede områder for at undgå tilgroning. I modsat fald forsvinder
ynglebestandene af løgfrø ofte få år efter de blev opdaget.
Vi har en formodning om, at visse former for udyrkede arealer er særligt gode
landhabitater. Det gælder bl.a. sydvendte skrænter med overdrevsvegetation og gruset
eller sandet jord. Bl.a. er det muligt, at Bavnebakken ved Alsønderup er et fint landhabitat.
Det vil være fornuftigt at søge at opbygge løgfrøbestande på steder med sådanne
landhabitater; men vi har ikke nogen sikker viden om værdien af sådanne landhabitater for
løgfrøen. Udførelse af forvaltningsplanen kan måske føre til, at vi med årene får mere
viden om dette.
At løgfrøen trives bedre i åbne landskaber end i landskaber med meget skov kan hænge
sammen med artens behov for lysåbne levesteder. Der kan dog også være andet på spil.
Der synes at være en vekselvirkning mellem forekomst af stor vandsalamander og løgfrø.
Jo mere løvskov, jo mere gavnes den første art, og jo mere bart, åbent land, jo mere
gavnes den anden art. Stor vandsalamander er en af de vigtigste prædatorer i vandhuller
uden fisk, dvs. den type vandhuller hvor løgfrø kan yngle. De to arter kan yngle i samme
vandhul; men jo større bestanden er af stor vandsalamander, jo mere prædationspres vil
der være på løgfrøens haletudser. Det vil sige at i vandhuller nær skov er der mere
prædation end i vandhuller i helt åbent land.
Disse observationer understøttes af erfaringer fra projekter med forvaltning af løgfrøbestande i Polen, Estland og Schleswig-Holstein. Ifølge disse erfaringer kendetegnes
optimalt landhabitat for løgfrø af ekstensivt landbrug med mosaik af små marker (uden
brug af kunstgødning, gylle og pesticider og store maskiner), afgræssede overdrev og
enge med græsning og høslet. Dominans af store marker og en høj arealandel af skov er
negative faktorer.
Det, at løgfrøen i højere grad end de fleste andre paddearter opholder sig på dyrkede
arealer, giver en udfordring i forhold til forvaltningen af dens levesteder. Når Habitatdirektivet forbyder at man skader artens rasteområder, og rasteområderne er dyrkede
marker, så bringer det forvaltningen i en prekær situation. Man kan således ikke antage, at
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et projekt ikke kan påvirke løgfrøer, alene fordi projektet ikke vil berøre naturområder.
Dyrkede arealer i nærheden af ynglevandhullerne kan godt indgå i de rasteområder, som
ikke må beskadiges. Dette kan have betydning for råstofforvaltning og byudvikling.

Figur 3. Bavnebakken ved Alsønderup,
med et ynglevandhul (Hil-126) i
forgrunden. Vandhullet blev koloniseret
kort tid efter det blev gravet – formentlig
fordi der allerede levede løgfrøer tæt på
stedet.

Figur 4. Retableret grusgrav med fine terrestriske levesteder for
løgfrø (fra Lejre Kommune). Billedet blev taget i marts 2022,
efter vandhullet blev oprenset for at rette op på forringede
ynglemuligheder.

Trusler
Løgfrøens tilbagegang kan i vid udstrækning forklares med tab af levesteder, herunder
opfyldning og udtørring af vandhuller, samt fragmentering af landskaber med nye veje og
bebyggelse. Andre anlægsprojekter, så som råstofgravning, kan også virke negativt.
Løgfrøerne kan dog også finde nye levesteder i retablerede eller mindre aktive
råstofgrave.
De bevarede levesteder trues desuden af en række negative faktorer.
Ynglestedernes funktion trues blandt andet af skyggepåvirkning fra træer og pilebuske,
udsætning af ænder og forurening med gødningsstoffer. Andre store trusler er udsætning
af fisk og krebs, samt spredning af fisk via grøfter og drænrørssystemer.
På land trues løgfrøen blandt andet af intensiv jordbearbejdning med dyb pløjning. Under
sæsonvandringerne udgør udspredning af gødningskorn en alvorlig trussel, da kvælstof og
især kalium i gødningskornene trænger igennem paddernes hud og lammer deres nervesystem (Nielsen og Schousboe, 1990). Om foråret udspredes gødning f.eks. dagen før
første milde, fugtige nætter, hvor løgfrøerne også vandrer.
Alle disse forhold bevirker, at bestande af løgfrøer bliver stadig mere fragmenterede, med
stigende afstand imellem ynglesteder. Dette dokument handler om de tiltag, der kan
modvirke denne udvikling.
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2.2
Løgfrøen som paraplyart
Paraplyarter er arter, hvor beskyttelse af arten samtidigt sikrer beskyttelse af et større
antal andre arter, der naturligt lever samme sted. Paraplyarten er den mest krævende art,
og artens krav til levested inkluderer de krav, som mange andre arter samlet har. En
paraplyart vil derfor karakteristisk være den art i et levested, der er mest sårbar overfor en
bestemt trussel. Samtidig vil tiltag, der tilgodeser paraplyarten, sikre en rig og mangfoldig
natur på stedet.
Løgfrøens foretrukne ynglesteder – fiskefri vandhuller med lysåbne forhold, lavvandet
brednær zone og lav næringsstofbelastning, understøtter en rig akvatisk flora og fauna.
God vandkvalitet med klart vand og lav næringsbelastning giver generelt høj
artsmangfoldighed, og løgfrøen er en god indikator for netop disse forhold.
Undersøgelser har vist, at løgfrøen entydigt er den paddeart, der viser størst sammenhæng med det totale artsantal af ynglende padder. De arter der gavnes, vil, som det
fremgår af Rannap et al. (2015), ofte være spidssnudet frø, lille og stor vandsalamander.
Men det vil variere lokalt. Nogle steder vil det gavne f.eks. strandtudse, springfrø eller grøn
frø.
Der ses desuden en sammenhæng med artsrigdom af invertebrater – særligt igler, bløddyr
og larver af guldsmede og vandnymfer. Dertil kommer nogen sammenhæng med
vandbiller (Fog et al., 2016).
På land kan lysåbne næringsfattige landlevesteder, der tilgodeser løgfrøen, også
understøtte en rig flora og fauna.

3. Virkemidler
3.1
Overordnet strategi for fremtidig løgfrøforvaltning
Arbejdet med forvaltning af løgfrøbestande har vist, at der har været en stor tilbagegang i
løgfrøen i Danmark, og at denne tilbagegang nærmest er øget igennem de sidste 20-30
år.
Løgfrøen er svær at registrere, og der kan stadigvæk findes bestande, som ikke har været
kendt hidtil. Det skete for eksempel for få år siden vest for Skævinge og vest for Harløse (i
Hillerød Kommune). Selvom sådanne bestande har klaret sig helt uden målrettet naturpleje, er der ofte trusler mod de nyopdagede bestande. Erfaringen er, at det er muligt at
redde en bestand, hvis den opdages i tide og der sættes ind med målrettede tiltag. Hvis en
bestand lever helt upåagtet og uden støttende naturpleje, er risikoen for at den uddør
inden for 10 år erfaringsmæssigt 50% eller endnu større. Vi må regne med at mange
bestande forsvinder uden at vi opdager det.
I overensstemmelse med rapporten fra 2013 (Frisenvænge et. al., 2013) anbefales
følgende overordnede strategi for at bevare de spredte løgfrøbestande i Nordsjælland:
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1) At konsolidere grupper af bestande og skabe forbindelse mellem hidtil isolerede
bestande indenfor hvert forekomstområde, så der bliver tale om én sammenhængende
bestand. Her er pleje af ynglevandhullerne særlig vigtigt.
2) At skabe forbindelseskorridorer mellem forekomstområder hvor muligt. Når
ynglevandhullerne under (1) fungerer, kan man starte med at forbinde områderne omkring
disse ved at skabe både akvatiske og terrestriske habitater.
3) At sikre den størst mulige overlevelseschance for løgfrøen i isolerede forekomstområder, ved at øge bestandene markant med flere habitater og evt. også øge den
genetiske diversitet gennem opdræt og genudsætning samt evt. flytning af gener på tværs
af forekomstområder.
4) At etablere kopibestande lokalt på nabosteder og reservebestande på nye steder, hvor
der i begge tilfælde kan sikres de bedst mulige levevilkår for løgfrøen. Dette kræver
ligeledes opdræt og flytning af løgfrøer.

3.2
Habitatpleje
Projekter flere steder i Danmark, i Nordtyskland, i Estland og i Polen har i det seneste årti
givet praktisk erfaring med de forhold, som krævet for at få løgfrøbestande til at fungere på
langt sigt.
Ynglestedernes kvalitet er selvfølgelig meget vigtig. Vandhullerne skal være lysåbne og
med en vegetation, der tillader sollys at trænge ned til bunden. Der er ofte flydebladsvegetation, så som Svømmende Vandaks, i løgfrøens ynglevandhuller. Det er desuden
vigtigt med lodrette plantestængler, hvor hunnerne kan fastgøre deres æg. Derfor er der
ofte Tagrør i løgfrøvandhuller. Endelig må der ikke forekomme fisk. Derfor fínder man ofte
løgfrøvandhuller i isolerede bakkelavninger, mens lavbundsjorder med tætte grøftsystemer
ikke fungerer som yngleområder for løgfrø.
Pleje af eksisterende ynglesteder har til formål at øge løgfrøens ynglesucces for at få
bestanden til at vokse. Derved skabes også et bestandsoverskud der øger mulighederne
for at bestanden kan kolonisere nye egnede ynglesteder. Det er også lettere at finde æg til
opdræt i velfungerende ynglesteder. Pleje af vandhuller, der ikke er ynglesteder for
løgfrøen, har til formål at gøre disse egnede som ynglested for arten.
Plejetiltag tæt på ynglevandhullerne kan øge bestandens ynglesucces ved at forbedre
overlevelsen af de små frøer i den første kritiske tid efter forvandlingen. Dette omfatter
bl.a. etablering af stenbunker, hvor unge løgfrøer kan skjule sig i perioden efter de forlader
vandhullet efter haletudsestadiet. Dette tiltag er bl.a. anvendt i forbindelse med
DragonLIFE projektet.
Dertil kommer tiltag til at forbedre løgfrøernes generelle levevilkår i landfasen.
Arealanvendelsen synes at have betydning for løgfrøens spredningsevne. I Polen er der
set stor spredningsevne (50% af 200 gravede vandhuller koloniseret på 2 år) i landskaber
med ekstensivt landbrug. Intensivt drevet landbrugsland er mindre egnet som levested for
frøerne, da spredningen går langsommere her. Ekstensivering af landbrugsdriften nær
ynglesteder for løgfrø må derfor forventes at have positiv betydning for arten.
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I Nordtyskland har der været succes med gravning af vandhuller på steder med ekstensiv
kvæggræsning omkring vandhullerne. I Hillerød Kommune er der set hurtig kolonisering af
et nygravet vandhul tæt på en fåregræsset overdrevsbakke.
Det er derfor en fordel, hvis der i tilknytning til ynglevandhuller kan skabes mindre (½-1
Ha) områder med overdrevskarakter. Da motortrafikvejen ved Alsønderup blev anlagt,
købte Frederiksborg Amt en halv hektar jord, som ejeren ikke kunne dyrke, fordi vejen skar
igennem ejendommen. Dette ligger lige ved siden af to ynglevandhuller for løgfrø.
Tilsvarende kan arealer med plantager og buskadser nær vandhuller ryddes for at skabe
overdrev.
Den hidtidige indsats i Nordsjælland har primært været rettet mod naturpleje af vandhuller.
Det kan være væsentlig vanskeligere at få lodsejerne med på at langsigtede ændringer i
driftsmetoder end på gennemførelse af engangsindgreb i vandhuller. Der findes dog
støtteordninger, som kan fremme naturvenlige driftsformer. For at sikre en vedvarende
hensigtsmæssig drift kan tiltag som opstilling af naturplan for ejendommen, tinglysning og
langsigtede kontrakter komme i anvendelse.
På kommunale, statslige eller fondsejede ejendomme, hvor produktionshensyn ikke har
forrang, kan det være lettere at lave plejeplaner, som sikrer løgfrøen gode levevilkår på
land. Det sidste stabile ynglested på Halsnæs findes på et kommunalt ejet areal, som
drives ekstensivt aht. løgfrø. Naturstyrelsen har arealer på Halsnæs, på Arrenæs og syd
for Meløse, der kan drives under hensyntagen til løgfrø. Der er desuden i Nordsjælland en
høj andel af fritidslandbrug, hvor der også er muligheder for at forbedre tilstanden af
landbiotoperne.
Som bekendt er små isolerede bestande særligt sårbare, med stor risiko for uddøen på
længere sigt.
Det anbefales at tilstræbe etablering af klynger bestående af flere vandhuller med kort
indbyrdes afstand. Da løgfrøer kun langsomt spreder sig over afstande større end ca. 200
m, bør vandhullerne i sådanne klynger ligge med indbyrdes afstand på højst ca. 200-300
m. I Nordtyskland har der været god succes med gravning af sådanne vandhulsklynger.
Dette gør de samlede bestande mere robuste over for påvirkninger af enkeltvandhuller.
Med gode muligheder for at få ynglesucces får løgfrøerne også en større spredningsevne.
For at forbedre spredningsmulighederne kan der etableres ”trædesten” i form af egnede
ynglesteder og egnet landhabitat i de områder, hvorigennem man ønsker, at arten spreder
sig. Disse støttepunkter, der bl.a. mindsker afstanden imellem ynglestederne, øger den
afstand, hvori dyrene kan sprede sig. Samtidig forbedres udvekslingen af gener og
yngeloverskud mellem de enkelte ynglebestande.
Disse muligheder for at forbedre landhabitaten bør ses i sammenhæng.
Man bør således generelt have en strategi for ”landuse” i løgfrøområder for at styre
udviklingen i landhabitater positivt. Ser man på udvalgte områder i nordøst- Polen er
”landuse” nær optimal, da man har et meget åbent landskab med en god mosaik af små
sandede marker, små overdrev og enge. Driften var stadig ekstensiv, da data om vandhulskolonisering blev indsamlet og løgfrø var områdets bedste kolonisator af vandhuller.
Dette skyldes nok de store bestande der findes i det ekstensive mosaik-landskab. Hvad vi
kan lære af Polen er at støtte ekstensivering af landbruget til brug med mosaik af små
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marker (uden brug af kunstgødning, gylle og pesticider og store maskiner) og græssede
overdrev og enge med græsning og høslet.
I det sydlige Estland fandtes løgfrø vidt udbredt i et åbent ekstensivt dyrket landskab lige
efter Anden Verdenskrig. Skoven dækkede maksimum 20 procent af Estlands areal
dengang. En stor strukturændring i landbruget førte til afvikling af små brug og skabelse af
store kollektivlandbrug med store marker. Samtidig fik store områder lov at springe i skov.
I 1990 dækkede skoven 50% af Estlands areal. Data fra Estland viser, at løgfrøs
forekomst i dag er negativt korreleret med forekomsten af skov i landet. Det vi kan lære af
Estland, er således: lad ikke områder med løgfrøer få en øget mængde af skov, og undgå
udvikling med store marker. Man må aktivt forhindre udvikling af store intensivt dyrkede
marker og plantning af skov, hvis man vil sikre grundlaget for løgfrøens landhabitater i
fremtiden.
I Estland har man aktivt gået ind og samarbejdet med ejere af de sidste græsmarker i
områderne med løgfrø, lavet vandhuller og etableret helårsgræsning bl.a. med ”låne-ko”
ordninger.
I Schleswig-Holstein i Tyskland har man aktivt opkøbt sandede og lerblandede sand
marker og sat ekstensivt kvæggræsning på. Dette har direkte reddet en række små
isolerede løgfrøbestande. Der kan nævnes Lottorf, Blomnath, Nordoe, Voltersdorf,
Salemer Moor, rand arealer mfl. Reservebestande er etableret med succes i flere
sådanne ekstensivt græssende arealer også. Populationspleje er en vigtig del af arbejdet
med at vende udviklingen for løgfrø i Schleswig-Holstein.
Det vi kan lære fra Tyskland er, at den moderne metode til sikring af løgfrøs landhabitat er
opkøb af arealer, gravning af klynger af vandhuller og igangsætning af ekstensivt (gerne
helårs) græsning. 2-3 ha per storkreatur.

Figur 5. Tørpumpning af vandhul (Skæ-19) for at udrydde hundestejler. Projektet lykkedes, og det er nu en
fin ynglelokalitet.
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3.3
Populationspleje
Ved populationspleje forstås opdræt og udsætning. Habitatpleje kan med fordel suppleres
med populationspleje hvis bestandene er så små og sårbare, at de ikke kan forventes at
være i stand til at overleve alene ved at forbedre habitaten. Det er med held gennemført
for små isolerede bestande af bl.a. klokkefrø, løgfrø og løvfrø.
Populationspleje kan udføres på forskellige niveauer:
• Indsamling af æg, hold af haletudser og udsætning tilbage på indsamlingsstedet for
at forøge bestandens ynglesucces
• Flytning af æg, haletudser eller opdrættet yngel fra et vandhul, der skal nedlægges.
• Flytning af æg, haletudser eller opdrættet yngel fra et vandhul som er akut truet,
f.eks. af udtørring, i situation hvor tab af yngel kan være katastrofal for bestanden
• Opdræt og flytning af yngel for at sprede en bestand på flere vandhuller
(opformeringshjælp) og hjælpe den i gang med at spredes
• Opdræt og flytning af yngel for at skabe en reservebestand, hvorfra den oprindelige
bestand kan genetableres i tilfælde af at den uddør pga. uheldige omstændigheder.
• Forøgelse af den genetiske diversitet ved at blande bestande. Dette resulterer ofte i
en udavlsfrodighed, der betyder at blandingsbestandene klarer sig markant bedre
end de oprindelige bestande.
Bevarelse og evt. opformering af de oprindelige bestande bør altid have høj prioritet, da
dette sikrer den største autenticitet i bestandene. I de fleste tilfælde er det muligt at redde
alle lokale bestande, hvis det er muligt at sætte ind i tide.
Etablering af reserve- og blandingsbestande er en forsikring, der kan være nødvendig for
at sikre artens overlevelse i en region eller et større område.
Der kræves særlig tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis paddearter skal opdrættes og
udsættes.
Opdrættet foregår ved at en delmængde af æg fra så mange ægstrenge som muligt
indsamles og køres til opdrætscenter. Herved repræsenteres den genetiske diversitet i
bestanden bedst muligt i opdrættet. Der tilstræbes opdræt af 1.000 haletudser fra hver
lokalitet. Efter tre uger tilbageføres hovedparten af haletudserne til
indsamlingslokaliteterne. Efter omkring 2 måneders opdræt udsættes meget store
haletudser og nyforvandlede frøer på den/de nye lokalitet(er).
Populationspleje skal udføres af erfarne fagfolk, og opdrættet skal ske under kontrollerede
forhold. For at sikre en succes bør udsætning foregå over flere (mindst 3) år. Dette giver
den nye bestand en rimelig genetisk variation, og projektet bliver mere robust over for
ugunstige omstændigheder (f.eks. ekstreme vejrforhold eller vanskeligheder ved at finde
æg til opdræt).
Opdræt kan være vanskeligt, men det kan også være det element, der får den øvrige
naturplejeindsats til at lykkes. Særligt for meget små og isolerede bestande kan opdræt
være bestandens redning.
Den første metode nævnt med indsamling af æg, opdræt og udsætning i nabovandhuller
som kompensation for mangel på naturlig kolonisering er den metode der griber mindst ind
og som mest simulerer, hvad den bestand naturligt ville kunne gøre i et ideelt landskab
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uden vandrings barrierer. Det vil også være denne metode og fremgangsmetode der oftest
anvendes, når der søges tilladelse i Miljøstyrelsen til populationspleje.

Figur 6. Løgfrøhaletudser i opdrætsbassin.

Figur 7. Stor haletudse af løgfrø.

Figur 8. Løgfrøhaletudser i forvandling, ved
udsætning.

Figur 9. Nyforvandlede løgfrøer, klar til udsætning.

4. Løgfrøens historik i Nordsjælland.
Gamle oplysninger tyder på, at løgfrøen tidligere har været vidt udbredt i Nordsjælland.
Formentlig har den forekommet i alle egne. Den er dog gået voldsomt tilbage i løbet af
1900-tallet.
Omkring 1980 var løgfrøen stadig udbredt i visse egne, f.eks. i Københavns Vestegn i
områderne fra Ballerup og vestpå. Her fandtes stadig enkelte bestande tilbage indtil for ca.
10 år siden; men de sidste bestande i dette område synes at være uddøde nu.
Fra 1983 og frem har vi en egentlig status over løgfrøens situation i det nordlige
Nordsjælland. I 1983 foretog Erik Wederkinch for Hovedstadsrådet en systematisk
kortlægning, med udgangspunkt i en forekomst ved Bendstrup nord for Hillerød, som var
registreret i 1975, og som kunne genfindes i 1981. Der blev systematisk undersøgt et stort
antal potentielt egnede vandhuller i en vid radius omkring Bendstrup, og der blev fundet
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løgfrøer i mange af disse. Dette dannede udgangspunkt for de følgende års overvågning
af løgfrøer i det nordlige Nordsjælland.
Løgfrøen blev overvåget i dette område hvert år frem til 1989, da Hovedstadsrådet blev
nedlagt. Resultaterne var urovækkende:
I det område, som behandles i denne forvaltningsplan, blev der i 1983 eller de nærmest
følgende år registreret løgfrø i 27 vandhuller. Da vi nåede frem til 1989, var der kun
løgfrøer tilbage i de 17 vandhuller. Selv over en så kort årrække var der altså en voldsom
tilbagegang, og det stod klart, at en aktiv indsats for at bevare arten var nødvendig, hvis
løgfrøen skulle overleve på egnen.
Da det stod klart, at aktive indgreb var nødvendige, iværksatte Hovedstadsrådet de første
vandhulsplejetiltag med henblik på løgfrø i 1987, og i 1988 blev de første nye vandhuller
gravet. Indsatsen blev fortsat under Frederiksborg Amt (1990-2006), og efter
kommunalreformen under de enkelte kommuner.
Et forsøg på en opgørelse over den samlede indsats fra 1987 frem til 2021 giver til
resultat, at der af hensyn til løgfrø er oprenset 40 vandhuller, uddybet eller udvidet 20
vandhuller, gravet 51 nye vandhuller og foretaget vegetationspleje, f.eks. kratrydning, ved
yderligere 15 vandhuller. I alt er der altså gjort en indsats ved mindst 126 vandhuller. De
fordeler sig over hele det her behandlede område, men med det største antal projekter i
den nuværende Hillerød Kommune.
Disse tiltag har stabiliseret forekomsten de fleste steder, og der er også set
nykoloniseringer. At løgfrøen trods denne indsats alligevel ikke er gået markant frem er en
grund til at tilpasse den fremtidige forvaltningsindsats og indføre nye tiltag (adaptiv
forvaltning). Herunder må det også overvejes, om der er andre faktorer, som har betydning
for løgfrøens levevilkår i dag. For eksempel ændret arealanvendelse, genetiske faktorer
eller ændret forekomst af andre arter på løgfrøernes levesteder.
Fragmentering af landskabet ved anlæggelse af motortrafikvejen er en sådan påvirkning,
der direkte har ført til tab af enkelte bestande og isolation af andre. Der blev etableret i alt
9 faunapassager, men af disse fungerer kun de tre pga. uheldig konstruktion af de øvrige
anlæg. Dette skyldes dårlig holdbarhed af nogle paddehegn og problemer med at sikre en
tæt tilslutning mellem hegnene og de runde kloakrør, som udgør de 6 faunapassager.
Dertil kommer utilstrækkelig friholdelse af paddehegn fra opvækst af krat. Undersøgelser i
den første sæson efter vejens ibrugtagning (1998) viste også, at løgfrøer flere steder
forsøgte at krydse vejen på steder uden paddehegn, hvilket viser at hegnenes placering
og udstrækning ikke i tilstrækkelig grad kunne sikre mod trafikdrab på vandrende løgfrøer.
Som andetsteds nævnt er der også en vekselvirkning mellem stor vandsalamander og
løgfrø. Jo mere løvskov, jo mere gavnes den første art, og jo mere bart, åbent land, jo
mere gavnes den anden art.
Går vi langt tilbage i tiden, så var landskabet i Nordsjælland meget mere åbent end nu. De
steder, hvor der har overlevet stor vandsalamander, er steder, hvor der var i hvert fald små
partier af løvskov i nærheden. Det gælder ved Bøgebakken ved Alsønderup, i områderne
øst for Meløse, på hele Arrenæs-halvøen, og på Halsnæs. Andre steder – så som
områderne nord og syd for Arresø – har der i hvert fald tidligere ikke været stor
vandsalamander.
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I de senere år – især efter 2005 – har vi set stor vandsalamander sprede sig, især i
Alsønderup-Bendstrup området. Dette kan bl.a. hænge sammen med øget skovrejsning
og opgivelse af drift i lavproduktive randområder, der så er groet til med krat. Alt i alt er der
blevet et tættere netværk af træbevoksninger, hvor stor vandsalamander kan finde
levesteder. Dette er gavnligt for mange dyre- og plantearter, men det betyder også, at
prædationstrykket på løgfrøyngelen fra stor vandsalamander er større end tidligere. Dette
vil alt andet lige gøre det til en mere træg proces at få løgfrøen til at brede sig – det
populationsoverskud, der kan udvandre og kolonisere, er måske ikke så stort som
tidligere.

Figur 10. Historisk oversigt over bestande af løgfrø, der er kendt i perioden ca. 1980-2022.
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5. Aktuel status for løgfrø i Nordsjælland
5.1

Aktuel udbredelse af løgfrø i Hillerød, Gribskov og Halsnæs Kommuner

Gribskov Kommune
Løgfrøen forekom indtil for få år siden i et sammenhængende område nord for Arresø, ved
Annisse og mod vest omtrent til Ramløse. Dette område er nu opsplittet i mindre, isolerede
bestande baseret på enkelt vandhuller eller få vandhuller i en gruppe.
Hillerød Kommune
Løgfrøens udbredelse i Hillerød Kommune omfatter 5 større geografiske områder.
Indenfor hvert af disse områder er løgfrøbestandene koncentreret i en eller flere klynger af
ynglesteder, der er fordelt på 8 delområder. Det antages, at løgfrøerne indenfor hvert af
disse delområder er, eller burde være, i stand til at spredes imellem vandhullerne indenfor
delområdet. De 8 delområder er ikke fast afgrænsede men alene betinget af den aktuelle
forekomst af løgfrøer.
Halsnæs Kommune
Løgfrøen forekommer i to vidt adskilte områder. Dels på Arrenæs vest for Arresø. Dels ved
Ullerup på Halsnæs. I begge tilfælde tyder flere års undersøgelser på, at der kun er ét
ynglevandhul tilbage i området.
Tabel 3. Delområder med forekomst af løgfrø. Det angives, om der i hvert delområde forekommer
ynglesteder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, eller om nationalparken omfatter arealer tæt på aktuelle
forekomstområder.

Kommune Område

Delområde

Arealer i
nationalparken?

Hillerød

Alsønderup

Alsønderup Overdrev

(syd og øst derfor)

Hillerød

Alsønderup

Bendstrup

(vest, syd og øst derfor)

Hillerød

Alsønderup

Bøgebakke og nord for Tulstrup

ja

Hillerød

Alsønderup

Mangholm

ja

Hillerød

Lille Lyngby

Lille Lyngby

ja, delvis

Hillerød

Meløse-Skævinge Meløse, Skovbakken m.m.

nej

Hillerød

Skævinge Vest

Skævinge Vest

nej

Hillerød

Strø Bjerg

Strø Bjerg

nej

Gribskov

Annisse

Annisse Overdrev

(syd derfor)

Gribskov

Annisse

Mellem Annisse og Annisse Nord

(syd derfor)

Gribskov

Annisse

Sydvest for Skærød

(sydvest derfor)

Halsnæs

Arrenæs

Arrenæs

(mange steder i omegn)

Halsnæs

Halsnæs

Halsnæs (ved Ullerup)

(syd derfor)
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5.2

Status over løgfrøens udbredelse

Forekomst i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Løgfrøens forekomst i nationalparken afspejler, at det i høj grad er naturprægede arealer
som vådområder og skovområder, der indgår i nationalparken. Landbrugsområderne, der
er løgfrøens foretrukne levesteder, er underrepræsenterede.
I Hillerød Kommune overlapper løgfrøbestandene dog delvist med nationalparken. Dels
ved Lille Lyngby syd for Arresø, dels mellem Alsønderup og Tulstrup. Løgfrø er også
genudsat på en økologisk landbrugsejendom nordvest for Tulstrup (Mangholm), der er
omfattet af nationalparken.
I Halsnæs Kommune ligger størsteparten af Arrenæs, og herunder flere af de tidligere
ynglevandhuller for løgfrø, i nationalparken. Det sidste eksisterende ynglevandhul ligger
dog i et landbrugsområde, som ikke indgår i nationalparken. Arealer i nationalparken er
velegnede at indgå i et opdræts- og udsætningsprojekt. På Halsnæs omfatter nationalparken kun nogle overvejende skovklædte arealer langs halvøens sydkyst, et godt stykke
vej fra tidligere og nuværende kendte ynglesteder.
I Gribskov Kommune er der ikke overlap mellem aktuelle løgfrøforekomster og arealer
omfattet af nationalparken. Nationalparken omfatter dog mindre arealer, som der tidligere
er gjort en indsats for at gøre egnede for løgfrø (Hovgårds Pynt).
Annisse-området (Gribskov Kommune)
Løgfrøen har været udbredt i områderne nord for Arresø i det tidligere Helsinge Kommune.
Her fandtes den i et ca. 5 km langt bælte fra kommunegrænsen i øst, ved Alsønderup
Engsø, og herfra 5 km mod vest næsten til Ramløse. I dette område er der i alt registreret
løgfrø i 33 vandhuller, og den fandtes i de fleste af disse frem til omkring årtusindskiftet.
Men fra omkring årtusindskiftet er der sket en vedvarende, gradvis tilbagegang, hvor
løgfrøen er forsvundet fra flere og flere vandhuller. Nu er der kun ganske få vandhuller
tilbage med løgfrøer.
Løgfrøen fandtes i adskillige vandhuller tæt ved Annisse Nord. Den er gradvis forsvundet
fra disse, og seneste registrering er 2012. Stort set kan det forklares ved, at vandhullerne
er groet for meget til, med høje træer, med pilekrat, eller med rørskov. Selv om der er gjort
visse plejetiltag, har det været for lidt og for sent.
Længere mod sydøst fandtes løgfrøen i en del vandhuller på Annisse Overdrev i området
omkring Rørmosevej. Endnu i 2012 fandtes den i 3 vandhuller her. Den er fortsat gået
tilbage, i takt med at vandhullerne er groet for meget til. Der er dog ét vandhul, hvor
ejernes interesse har muliggjort en gentagen rydning af pileopvækst, og her fandtes
enkelte løgfrøer stadigvæk i 2021.
Længere mod syd på Annisse Overdrev, omkring vejene Lyngen og Egebjergvej, er det
kuperede ekstensivt afgræssede terræn umiddelbart meget velegnet til løgfrøer. Der ligger
også nogle tilsyneladende egnede vandhuller. Ved nærmere eftersyn lider de dog af fejl,
så som tilløb af drænvand og/eller forekomst af fisk. Den allerseneste registrering i dette
område er fra 2004.
Omtrent midt mellem Annisse og Annisse Nord forekommer løgfrøen i et vandhul omgivet
af store, intensivt dyrkede marker. Forekomsten her blev opdaget i 2004, og arten er
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fundet ved alle undersøgelser siden da. Vandhullet er umiddelbart ikke særlig godt. I 2014
var det stærkt præget af andehold, som havde ryddet al vandplantevegetation. Alligevel
var der talrige haletudser. I 2021 var andeholdet for længst ophørt, og det hele var stærkt
tilgroet med tagrør. Alligevel kunne der fanges flere haletudser. Det er som om dyrene på
denne lokalitet er relativt livskraftige, på trods af ikke særlig gunstige forhold. Er dette
rigtigt vil det være en god population at inddrage i et populationspleje projekt.
I området fra Annisse og mod nordvest var løgfrøen tidligere vidt udbredt; men den er ikke
registreret efter 2012.
Ved Dalenborg var der en forekomst, som blev hjulpet ved at grave et perfekt vandhul ved
gården; desværre har ejeren sat guldfisk ud der, så løgfrøen er uddød og har ikke kunnet
kolonisere andre nygravede vandhuller. Lidt længere mod vest blev et vandhul oprenset i
2010, med godt resultat, og løgfrøer blev registreret der i 2012 og 2016. Allligevel er det
mislykkedes at registrere dem i 2020 og 2021. Hvis de er forsvundet, er det svært at
angive en årsag.
På den store landejendom Egholm var der løgfrøer i vandhullerne i 2010. Ejendommen
drives dog med ensidigt henblik på effektivt landbrug, og det har åbenbart virket
tilstrækkeligt negativt til at løgfrøen er uddød her.
Der var løgfrøer længere mod vest, ved Huseby, i et vandhul på udyrket terræn. Desværre
mislykkedes det at få en plejeaftale med ejerne, og det er nu totalt tilgroet med rørskov.
Af en række forskellige grunde er løgfrøen således uddød over en 2-3 km lang strækning,
og det giver et stort hul i den tidligere sammenhængende udbredelse.
I området sydvest for Skærød er situationen lidt bedre. Ejeren af Bakkegård er positivt
indstillet over for løgfrø-projekter. Løgfrøen er forsvundet fra visse vandhuller på
ejendommen, men har overlevet især i ét vandhul. Her var løgfrøen ret talrig i 2005;
vandhullet er under tiltagende påvirkning af store træer, og bestanden er aftaget. Men der
var stadig god ynglesucces i 2021. En nærliggende marklavning er blevet uddybet til et
egentligt vandhul, og her kunne løgfrøen også påvises i 2021. En nabo-ejendom har to
vandhuller, hvor løgfrøen senest blev registreret i 2010. Vandhullerne blev oprenset og
forbedret i november samme år; men efterfølgende er ingen løgfrøer påvist. De fremstår
egnede til genudsætning af løgfrøer.
Sammenfattende kan man sige, at det tidligere sammenhængende udbredelsesområde
med løgfrøer i ca. 30 vandhuller på blot tyve år er splittet op i tre små adskilte bestande,
som hver for sig er isolerede og truede.
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Figur 11. Aktuel status for løgfrøbestande i Gribskov Kommunes forekomstområde ved Annisse nord for
Arresø.

Alsønderup-området (Hillerød Kommune)
Alsønderup-området er et kerneområde for løgfrøen på Sjælland. Løgfrøen blev fundet i
en række vandhuller her i 1981-1982, og er overvåget siden.
Siden de første registreringer er løgfrøer fundet i 40 vandhuller i området. 5 af disse
forekomster var forsvundet allerede i 1989. Yderligere ca. 13 var forsvundet ved
årtusindskiftet, og yderligere to er forsvundet inden 2010. Ved årstallet 2010 var der
således forsvundet i alt 20 forekomster. 13 vandhuller har haft ret stabile bestande også
efter årtusindskiftet. I 8 af disse er der fortsat en stabil forekomst, mens der er 5 vandhuller
hvor arten måske/måske ikke stadig findes – den er ikke konkret påvist fra 2015 og frem.
Dertil kommer et vandhul som blev gravet til løgfrøer i 1989 og som blev koloniseret i
1991. Her har også været en stabil forekomst lige siden.
Der er fire vandhuller, hvor arten er dukket op inden for de seneste ti år. I et af disse kan
arten måske have været overset i mange år. I de tre andre er der tale om spontan
kolonisering.
Endelig er der fra og med 2021 konstateret løgfrøer i et vandhul, hvor opdrættede dyr er
blevet udsat i årene forinden.
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Det samlede resultat er, at der i 2021 er formentlig stabile løgfrøbestande i 14 vandhuller,
og usikre forekomster i måske yderligere nogle få vandhuller.
Geografisk er forekomsterne fordelt på nogle adskilte bestande. Lige fra starten har der
været en adskillelse på ca. 1 km mellem forekomsterne i området Alsønderup-Bendstrup
mod syd og forekomsterne Alsønderup Overdrev – Bendstrup Overdrev mod nord. Dertil
kom yderligere barriere-effekten af anlægget af motortrafikvejen til Helsinge i 1990´erne.
Den vej betød, at enkelte lokalbestande uddøde, og andre blev afskåret fra nærliggende
bestande, som de ikke længere kunne udveksle individer med. Der blev anlagt nogle
faunapassager, efter forskellige modeller. Den mest velegnede form for passage blev
anlagt i Bendstrup Overdrev-Alsønderup Overdrev området, og det ser ud til, at bestande
på begge sider af passagen fungerer tilfredsstillende. På østsiden af passagen er der blot
to stabilt besatte vandhuller; de ligger tæt på mere eller mindre stabilt besatte vandhuller
vest for vejen, og det er i området længere mod nordvest herfra, at løgfrøen har vist bedst
evne til at kolonisere nye vandhuller. Det tyder på, at der alt-i-alt er en fungerende metabestand i dette område, hvor bestandene øst og vest for vejen kan tænkes at understøtte
hinanden.
Aktuelt er der er en nogenlunde velfungerende metabestand i det nordlige område, med
syv stabile forekomster.
Længere mod syd, ved Bendstrup, er den anlagte faunapassage derimod en dårlig model,
som åbenbart ikke benyttes af løgfrøen. Dette skyldes blandt andet, at det opsatte
paddehegn var et dårligt produkt, som tidligt faldt sammen og ikke kunne lede frøer til
faunapassagen. Der blev foretaget reparationer for nogle få år siden, men systemet er ikke
velfungerende. Udstrækningen af paddehegnene var heller ikke tilstrækkelig afpasset efter
løgfrøens vandringsmønster. Kort efter at motortrafikvejen blev åbnet, blev der fundet flere
overkørte løgfrøer her, som netop forsøgte at krydse vejen uden for den anlagte passage
og de tilknyttede paddehegn. Derved er udvekslingen af løgfrøer mellem vandhuller øst og
vest for trafikvejens tracé blevet afbrudt. Dertil kommer, at et ynglested lige vest for en
faunapassage, som kunne fungere som ”trædesten”, ophørte med at fungere umiddelbart
efter vejens åbning.
I det sydlige område, tæt ved Alsønderup, er der stabile forekomster i tre nærliggende
vandhuller. Yderligere et nygravet vandhul er for nylig blevet koloniseret, og et andet har i
hvert fald midlertidigt haft løgfrøer; men i øvrigt viser bestanden i dette område ikke stor
evne til at kolonisere de mange andre vandhuller i nærheden, som er potentielt egnede.
Der har stadigvæk overlevet løgfrøer længere mod syd, i området øst for Tulstrup, hvor
arten blev genfundet i 2020 efter mange års manglende registrering. Der blev hørt 7
kvækkende hanner i et vandhul. Levemulighederne her er usikre – det største levested er
en tidligere grusgrav, som vanskeligt kan undersøges fordi den ligger i en indhegning med
krondyr. Der har været hundestejler i hele grusgraven; nogle af grusgravssøerne har
været udtørret i de senere, tørre år, men der er også større fisk i området. Løgfrøens
muligheder for at yngle her er således ustabile. Det er dog et positivt tegn, at arten stadig
er at finde i området.
Vest for Tulstrup-Alsønderup-vejen ligger ejendommen Mangholm, hvor der var løgfrøer
indtil 2010. Forekomsten var i et stort vandhul med en del prædatorer (vandfugle, rovbiller)
og med for megen tilgroning med pilekrat. Krattet er blevet ryddet, men for sent i forhold til
løgfrøen. Det er ikke realistisk, at løgfrøen kan genindvandre – afstanden til de nærmeste
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forekomster er ca. 1 km. Der er nu gravet yderligere tre vandhuller på ejendommen, og i et
af disse er der igennem to sæsoner udsat opdrættede løgfrøer fra nabolokaliteterne. I
2021 kvækkede løgfrøer på udsætningslokaliteten.
Tilsvarende er situationen på ejendommen Hejreholm ca. 1 km sydøst for vandhullerne på
Bendstrup Overdrev. Her er der, med en velvillig ejer, oprenset adskillige gode vandhuller,
og gravet nye. Også her er der i 2020 udsat opdrættet løgfrøyngel, som vil kunne høres i
2022 eller 2023, hvis den overlever.

Figur 12. Aktuel status for løgfrøbestande i Hillerød Kommunes forekomstområde øst for Arresø ved
Alsønderup.

Lille Lyngby-området (Hillerød Kommune)
I august 2000 blev der fundet løgfrøer på land i Lille Lyngby ved sydsiden af Arresø.
Ynglelokaliteten blev fundet i 2002, i form af et vandhul knap 200 m syd for byen, delvis
tilgroet med tagrør, omgivet af et hestegræsset areal. Yderligere et ynglested blev fundet
ca. 140 m længere mod nord i 2004, i form af en ret stor, fladvandet temporær
oversvømmelse.
De to vandhuller er stadig i en ret god naturtilstand. Løgfrøbestanden i området yngler
stadig, om end i lavere antal; dog var der ikke løgfrø i det sydlige af vandhullerne i 2021.
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Siden da er der, delvis på privat initiativ, og delvis finansieret af Frederiksborg Amt og
Hillerød Kommune, skabt et stort antal mulige ynglevandhuller syd, sydøst og øst for Lille
Lyngby. I 2002 var der skabt fire vandhuller, i 2004 lå der otte vandhuller parate til
løgfrøerne, og i 2010 lå der 16 vandhuller. Yderligere et par stykker er kommet til siden.
Nogle af vandhullerne er skabt ved at private kvægholdere har undladt at bortdræne
oversvømmelser.
Løgfrøerne har nærmest koloniseret vandhullerne fra en ende af. P.t. er ca. 15 af de
nyskabte vandhuller koloniserede.
Ikke alle de nyskabte vandhuller har fungeret perfekt. Nygravede vandhuller uden
græsning er efterhånden groet meget til. Der er kommet hundestejler i en del af
vandhullerne. Nogle er tørret ud. Et er groet massivt til efter at kvæget har overgødet det.
Et af de potentielt vigtigste ynglevandhuller for løgfrø blev pumpet tørt for at udrydde
hundestejlerne. Det lykkedes, og siden da har løgfrøer haft stor ynglesucces her.
I 2021 blev der dokumenteret ynglesucces i tre af de ret nye vandhuller, plus enkelte
haletudser i et af de to oprindelige vandhuller.
I 2014 blev der gravet et vandhul ved Haseje, 1,4 km længere mod øst i forhold til de
vandhuller, hvor der aktuelt er løgfrøer. I 2020 kvækkede en enkelt løgfrøhan ivrigt her
igennem længere tid. Det er den største hidtil konstaterede koloniserings-distance.
Desværre var der mange hundestejler i vandhullet. Det forsøgtes at udrydde dem i
efteråret 2020, men enkelte hundestejler har overlevet. Der kvækkede ingen løgfrø i 2021.
Ligeledes i 2014 blev der gravet flere vandhuller i et kvæggræsset område lidt længere
mod syd, inden for bekvem spredningsafstand, på ejendommen Julejunge. Mærkeligt nok
var de ikke blevet koloniseret endnu i 2020. I 2021 var der opstået en stor markoversvømmelse øst for gården Julejunge. Den er ikke blevet aflyttet.
At løgfrøen har ekspanderet så voldsomt i området, kan forklares af flere forhold, bl.a.
udstrakte arealer med husdyrgræsning. En væsentlig faktor er formentlig også, at der ikke
er stor vandsalamander i området. Stor vandsalamander tager formentlig en stor del af
løgfrøernes yngel; uden denne prædator overlever et større antal løgfrøhaletudser, og der
bliver et større bestandsoverskud, som kan udvandre og kolonisere andre lokaliteter.
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Figur 13. Aktuel status for løgfrøbestande i Hillerød Kommunes forekomstområder syd for Arresø ved Lille
Lyngby og Meløse.

Meløse-Skævinge (Hillerød Kommune)
I 1980´erne blev der fundet løgfrøer flere steder i området.
Der blev fundet løgfrøer i et vandhul i nordkanten af Skævinge i 1988. Ingen er hørt der
siden, og omgivelserne er siden blevet delvist bebygget.
Mellem Meløse og Skævinge ligger en bakkeknold der hedder Skovbakken, men er
ubevokset. Der har været et sumpet område ved sydsiden af bakken, temmelig tilgroet
med mosevegetation. Her blev hørt nogle få løgfrøer i 1988, men ikke siden. Ejeren holdt
vandstanden for lavt. Til gengæld opstod senere en markoversvømmelse på nordsiden af
Skovbakken. Ejeren var interesseret i naturbevaring, og lavningen blev udgravet til et
egentligt vandhul omkring 2005. Her er hørt løgfrøer fra 2012 og frem. Vandhullet har nu
en meget fin tilstand, med rankegrøde domineret af liden vandaks, og der er nu en stor og
stabil ynglebestand. Herfra er der sket kolonisering af et nygravet vandhul vest for
Skovbakken, hvor de første få løgfrøer blev hørt i 2015, og hvor der i 2021 var
ynglesucces.
Ved Meløsevej 31 midt mellem de to byer er der nord for vejen et stort vådområde, hvor
der tidligere har været et antal huller, som siden er fyldt med vand og ofte flyder sammen
til ét stort vandspejl på ca. 12.500 m². Her blev der fundet løgfrøer i 1983 og med nogle
års mellemrum i 1990´erne. Lokaliteten er dog meget vanskelig at undersøge, især i år
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med høj vandstand. Senest er hørt nogle få individer i 2015. Der er formentlig en
vedvarende bestand af usikker størrelse.
Lige øst for Meløse er der en række store vandhuller/søer, hvor der blev fundet løgfrøer i
1983. I en sø på ca. 3.500 m² blev der i 1986 hørt over 30 kvækkende løgfrøer.
Forholdene er dog blevet dårligere, især på grund af opvækst af store træer omkring
vandkanten. På to af lokaliteterne er der ingen løgfrøer konstateret efter 2015. De er siden
omfattet af naturpleje, men foreløbig er løgfrøen ikke genfundet der. I 2002 opstod en
lavvandet oversvømmelse, hvor løgfrøen indvandrede og holdt sig til 2015. Siden da har
det tørret for hurtigt ud.
I dette område øst for Meløse er der nu kun én forekomst tilbage i et vandhul på ca. 2.000
m². Også her var arten ved at forsvinde, idet der på få år skete en kraftig aflejring af slam
og forværring af vandkvaliteten. Det blev renset op i 2019, og året efter kvækkede 10-15
løgfrøhanner. I 2021 var der meget yngel. Fremtiden synes således sikret for denne
bestand.
Løgfrøer herfra må have koloniseret et vandhul, som blev gravet omkring 2005 250 m
længere mod syd i en nyanlagt plantage ved Kronlundvej. Her blev løgfrøerne opdaget i
2012, og der er nu en ret stor, stabil bestand.
Der er gravet flere vandhuller lidt længere mod syd, men de er indtil nu ikke blevet
koloniseret.
Hvis man fra Meløsevej bevæger sig i retning mod Harløse, ad Brogårdsvej, er der i
området lavet en del vandhuller betalt af kommunen, i et forsøg på at få løgfrøbestandene
forbundet. Vandhuller nord for Brogårdsvej er indtil nu ikke blevet koloniseret; men i 2020
blev der overraskende fundet løgfrøer i to vandhuller på ejendommen Birkedal syd for
Brogårdsvej. Der blev fundet yngel i dem begge. Der er en enkelt gang i 2018 hørt løgfrøer
i et vandhul ca. 200 m længere mod øst; muligvis har der i forvejen været en lille bestand i
området. Yderligere 600 m mod øst, nærmere Harløse, ligger en større mose, hvor der
blev opdaget løgfrøer omkring 2016. formentlig er det en stabil forekomst; de er registreret
der i flere af årene siden; men antallet varierer meget, da det er en uoverskuelig lokalitet,
hvor løgfrøerne i visse år placerer sig på utilgængelige steder.
Nord for vestkanten af Skævinge var der omkring årtusindskiftet nogle vandlidende
arealer. Her blev der privat udgravet et mindre vandhul omkring 2003. Vandstanden steg,
og efterhånden opstod flere og større vandflader. Omkring 2010 var ret store arealer
dækket af fladvand. Stedet blev undersøgt i 2015, og der var enkelte løgfrøer i begge de
store vandflader. Det er hensigten af genbesøge stedet i 2022.
Der er et stort grusgravsområde lige syd for vestkanten af Skævinge. Her blev der
konstateret forekomst af løgfrøer i 2016 i to grusgravsvandhuller. I det ene var bestanden
ganske stor, ca. 30 kvækkende hanner. Der kunne i 2021 ikke findes yngel af løgfrø, men
der er ikke foretaget aflytning siden 2016. Den aktuelle situation må betegnes som ukendt.
Bestanden er truet af fisk (hundestejler).
Sammenfattende kan det siges for dette område, at nogle forekomster er forsvundet, så
vidt det kan vurderes. Nogle har været stabile, og nogle er kommet til i de senere år.
Aktuelt er der ca. 9 lokaliteter / vandhuller med løgfrøer i området. Netto spores således
ikke nogen tilbagegang siden 1980´erne.
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Strø-området (Hillerød Kommune)
I 2005 blev det opdaget, at løgfrøen var ret udbredt i områderne omkring Strø Bjerg,
nærmere bestemt øst, nord, vest og syd for den store grusgravssø, i alt i fem vandhuller.
Forekomsten i et markvandhul øst for Rugård er ikke genfundet siden.
Ved Garbogård nordvest for grusgravssøen er der nogle vandhuller i en græsningseng; de
var uddybet få år forinden. Her kunne enkelte løgfrøer stadig høres i 2010, men derefter
ikke mere, på trods af at lokaliteten virker velegnet.
Langs sydsiden af Lille Havelsevej er der nogle arealer, som har ligget som midlertidige
oversvømmelser. Især i 2002 var der en meget stor oversvømmelse. De har ligget så
længe, at de er groet ret meget til med rørskov, og de er blevet omfattet af § 3. Der blev
hørt en enkelt løgfrø i 2005 og 2 i 2012. Problemet for løgfrøerne var, at vandet tørrede for
tidligt ud. I vinteren 2013/2014 betalte kommunen for at arealet blev uddybet med 15-20
cm over flere 1000 m². Næste forår hørtes tre små løgfrøer kvække, og der blev fanget en
haletudse. Bestanden havde således overlevet. Der er dog fortsat problemer på stedet,
ikke med vandstanden, men med tilgroning og eutrofiering. I nogle forår er der et massivt
algetæppe, som umuliggør yngel af løgfrøer. Der er fortsat kun hørt enkelte løgfrøer i de
seneste år.
Øst for Strølille er der en mose omgivet af dyrket mark. I en del af mosen er der åbent
vand; men det gror mere og mere til med pilekrat, og der er kommet hundestejler i vandet.
Her er der i perioden 2005 – 2015 hørt en del løgfrøer – men ingen i de senere år.
Lokaliteten er meget uoverskuelig og svært tilgængelig. Det kan ikke udelukkes, at der
stadig er enkelte løgfrøer.
Længere mod syd, på adressen Strølillevej 38, er der et lille moseparti langs et rørlagt
vandløb i en græsningsfold. Kanten af mosepartiet er gravet ud som en slags ringkanal.
Her blev der i 2005 hørt mange løgfrøer (ca. 30 hanner). I takt med øget tilgroning er der i
årene derefter hørt lidt færre. Dele af mosen blev renset op i vinteren 2013/14, og der blev
lagt en passage på tværs som deler den op i to adskilte dele, sådan at hvis den ene del
udsættes for udslip fra det rørlagte vandløb, vil den anden del stadig være upåvirket.
Efter denne oprensning hørtes i 2014 mange løgfrøer (ca. 20 hanner), og der blev fanget
et meget stort antal haletudser.
Siden da er det igen groet til i betænkelig grad; der kunne stadig fanges nogle få
haletudser i 2020. I eftersommeren 2020 blev det igen oprenset.
Bestanden her vurderes om stor og levedygtig. Der synes at være relativt stor
ynglesucces.
I 2017 blev der gravet et lille supplerende vandhul i en nærliggende græsningsfold. Det er
ikke blevet koloniseret indtil nu.
Sammenfattende er der kun én stor levedygtig løgfrø-bestand tilbage i området, nemlig
den på Strølillevej 38. Der er enkelte løgfrøer tilbage ved sydsiden af Lille Havelsevej, og
måske også stadig løgfrøer øst for Strølille.
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Figur 14. Aktuel status for løgfrøbestande i Hillerød Kommunes forekomstområder ved Skævinge og omkring
Strø Bjerg.

Arrenæs (Halsnæs Kommune)
Ejeren af en ejendom ved Ravnebakke midt på østsiden af Arrenæs opdagede i 1981, at
der var løgfrøer i et vandhul på hans ejendom. Situationen var fin frem til 1987, da der var
mange kvækkende, og meget yngel. Derefter opstod der problemer med, at vandhullet
tørrede ud. Det blev forsøgt uddybet; men det ændrede vandhullets tilstand. Bestanden
gik tilbage, og sidste gang der hørtes en løgfrø, var i 2005. Der blev nyplejet et vandhul i
nærheden; men løgfrøerne nåede aldrig at kolonisere dette.
Fra 1990 og frem blev der fundet løgfrøer en del andre steder på Arrenæs, sådan at
løgfrøen kunne konstateres udbredt i hele halvøens længde, fra nord til syd.
I den sydlige ende var der længe løgfrøer i et stort vandhul, som dog blev for stærkt
præget af opvækst af elletræer. Også her forsvandt løgfrøen gradvis, med den sidste
registrering af én han i 2005.
Løgfrøen blev for mange år siden (1945) fundet lige nord for Auderød. Det er ikke langt fra
et sted, hvor den er konstateret fra 1990 og frem. Den aktuelle forekomst er i et vandhul
på lidt over 1.000 m² syd for Louisegård nordøst for Auderød. Her har der fra 1990 og frem
været en ret pæn bestand, med en vigende tendens. Endnu i 2002 blev der fundet
haletudser. I 2004 og 2005 hørtes kun én løgfrøhan, og bestanden syntes på vej til at
uddø. Den blev dog genfundet i 2018.
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I 2021 kvækkede ca. 5 løgfrøhanner. Det mislykkedes at finde æg.
Der er tidligere registreret løgfrøer på det militære område på spidsen af Arrenæs, hvor
der er adskillige vandhuller. I 2010 blev der konstateret fisk i vandhullerne, og muligheden
for at der har overlevet løgfrøer her, er derfor meget lille.
Status for Arrenæs er således nu, at der er løgfrøer i ét vandhul, som er i en udsat
position.
Halsnæs halvøen (Halsnæs Kommune)
Løgfrøen har ikke været kendt fra Halsnæs, førend den blev fundet i flere vandhuller
mellem Tømmerup og Ullerup. Først blev den fundet på land i 1999 langt fra nærmeste
mulige ynglevandhul. I 2002 blev kvækkende hanner hørt i et stort vandhul ved en gård –
desværre et vandhul, hvor der fodredes ænder. Her blev hørt op til 7 hanner. I årene efter
var der stadig løgfrøer, i 2005 kun en han. Der blev søgt efter andre forekomster i
omegnen, og i 2004 blev der fundet en bestand 500 m længere mod nord, i et
markvandhul med stejle kanter og 80 % overgroet af tagrør. Her blev hørt mellem 10 og 20
hanner i 2004 og 2005.
Bestandene forsvandt siden fra de nævnte vandhuller.
I 2005 blev der uddybet en midlertidig oversvømmelse i en dalsænkning midt i en dyrket
mark, hhv. 350 m og 550 m fra de tidligere lokaliteter.
I 2010 blev løgfrø hørt yderligere 400 m mod vest i et sumpet vandhul, som udtørrede i
løbet af sommeren. Det ligger lige syd for jernbanen til Hundested. Vandhullet blev
uddybet senere samme år. I 2011 var der løgfrøer i det uddybede vandhul, men kun 3
hanner. Det ved vi da hullet blev indhegnet og alle tilvandrende løgfrø blev registeret. I en
markoversømmelse nær ved lykkedes det at høre en løgfrø og at skaffe ca. 100 æg fra en
ægsnor, som blev opdrættet til små frøer og udsat i det uddybede vandhul. Muligvis
stammer alle nuværende løgfrøer på Halsnæs fra dette ene kuld, samt de 3 hanner der
blev registeret indvandret og evt. ungdyr der måtte være i tilknytning til vandhuller med de
3 hanner.
Markoversvømmelsen har ikke efterfølgende fungeret som vandhul – den tørrer for tidligt
ud. Den opdrættede løgfrøyngel er sat ud i vandhullet syd for jernbanen. Her har der
efterfølgende været en stabil bestand, hvor der i 2020 blev hørt ca. 18 kvækkende
løgfrøer.
I efteråret 2012 oprensede man ”Flokæret” som ligger ved offentlig vej ca. 470 m længere
mod vest. Løgfrøerne har ikke koloniseret Flokæret, og det vil nok være svært at holde det
fri for udsatte fisk. Der har været fisk i hvert fald i visse perioder, og de kommer muligvis
ind ved overløb fra en nærliggende brønd.
Den aktuelle status er således, at der er en fungerende løgfrøbestand i ét vandhul på
Halsnæs, og den eksisterer i dag sandsynligvis kun pga. det supplerende opdræt lavet i
2011.
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Figur 15. Aktuel status for løgfrøbestande i Halsnæs Kommunes forekomstområder vest for Arresø (på
Arrenæs) og på Halsnæs.

5.3

Status over de eksisterende levesteders tilstand

Annisse-området (Gribskov Kommune)
I det tidligere udbredte forekomst-område på egnen omkring Annisse – fra Alsønderup
Engsø i øst omtrent til Ramløse i vest – kendes løgfrøen nu kun fra tre lokaliteter. Den kan
muligvis stadig forekomme flere steder.
Den østligste forekomst er i vandhul Hel-60, på adressen Rørmosevej 48. Vandhullet er
omgivet af græsareal. Hovedproblemet er, at det gror meget til med pil, og pileopvæksten
skal hele tiden holdes nede. I 2021 var der udbredt bevoksning med dunhammer. Der er
mange vandhuller i nærheden; nogle af disse er i en ikke-optimal tilstand.
Længere mod vest yngler løgfrøerne i et vandhul midt mellem Annisse og Annisse Nord
(Hel-67). Vandhullets tilstand er ikke særlig god – for nogle år siden var der andehold, og
siden da er det groet massivt til med tagrør. Omgivelserne er heller ikke særlig gode –
intensivt dyrkede marker.
Den tredje forekomst, længst mod vest, er ved Bakkegård sydvest for Skærød.
Ynglevandhullet her (Hel-74) er ikke i en optimal tilstand. Der bør først og fremmest fældes
nogle store træer, snarest muligt. Herfra har løgfrøerne koloniseret en våd lavning på en
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mark, som for nylig er blevet udgravet til et egentligt vandhul (Hel-83). Her er der for
massiv tilgroning langs bredderne med dunhammer, og der bør snarest foretages en
rydning af dunhammere.
Ca. 400 m længere mod syd ligger vandhuller Hel-130 og Hel-131, som er i en god
tilstand, og ville kunne være ynglested for løgfrøer, hvis de genindvandrede.
Der er en lille mulighed for, at der stadig er løgfrøer andre steder i kommunen. Der var
løgfrøer indtil i hvert fald 2016 i vandhullet Hel-68 neden for bakken Duebjerg, ud imod
Arresø. Det vandhul blev oprenset i 2010, og synes umiddelbart at være i en ret god
tilstand stadigvæk, dog måske lidt for eutrofieret.

Figur 16. Hel-60. Et af de få tilbageværende ynglesteder nord for Arresø.

Alsønderup-området (Hillerød Kommune)
Vandhullerne i området Bendstrup Overdrev – Alsønderup Overdrev er meget forskellige.
Motortrafikvejen fungerer som en barriere, der isolerer bestandene øst og vest for denne
delvist fra hinanden.
Områderne øst for motortrafikvejen:
De nordøstligste vandhuller (Hil-12 og Hil-13 øst for motortrafikvejen) grænser op til dyrket
mark på den ene side, og græsmark på den anden side. Der har de seneste år været
negativ påvirkning ved for bred udspredning af gødning ud over markkanten. Dette
problem skal løses i dialog med den aktuelle forpagter.
Vandhullerne gror dog hurtigt til med tagrør, og der er i de senere år foregået høst med få
år lange intervaller. Det må nok forventes at rørene skal høstes fremover med intervaller
på måske 3 – 5 år alternativt skrabes med maskine.
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Vandhuller ved Bendstrup
Nord for Bendstrup er der et tidligere fint ynglevandhul (Hil-18), som kunne være en
trædesten imellem det nordlige og sydlige område. Nu lider det desværre under at
bredderne gror stadig mere massivt til med pil. Det er hidtil ikke lykkedes at skabe enighed
mellem ejeren og kommunen om at rydde piletilvæksten.
Tidligere har løgfrøen været i et andet fint vandhul i nærheden lige vest for
motortrafikvejen; men anlægget af motortrafikvejen har sænket vandstanden så meget, at
vandhullet ikke længere er egnet. Desuden er der ikke længere nogen forbindelse mellem
bestandene, fordi de anlagte faunapassager ikke fungerer.
Områderne vest for motortrafikvejen:
Her kvækker løgfrøer i mere end 5 vandhuller. De største bestande er i vandhuller omgivet
af pløjemark.
Lige på vestsiden af motortrafikvejen er et vandhul (Hil-55), som eutrofieres af
markdrænvand i en grad, så løgfrøer næppe kan yngle. Skal det fungere fremover, skal
det oprenses regelmæssigt med få års mellemrum. Eventuelt kan udformes en slags
forbassin. Vandhullet er placeret tæt på mundingen af en paddetunnel og har derfor en
god placering i forhold til at fremme udveksling imellem de af motortrafikvejen adskilte
bestande.
Vest for det ligger et markvandhul med bred rørbræmme, Hil-10. Det har haft en stabil
forekomst af løgfrø i 40 år. Vandhullet blev oprenset for nogle år siden, og dette bør snart
gentages.
Et vandhul i en have vest herfor (Hil-45) er stærkt præget af trævækst, som giver
bladnedfald og skygge. Træfældning og oprensning er stærkt påkrævet. En tidligere
bevoksning af krebseklo – basis for forekomst af bilag-IV arten grøn mosaikguldsmed – er
forsvundet, måske pga. udskygning.
Den vestligste forekomst i denne del af området (Hil-79) er i en have ud til Pibe Møllevej.
Tilstanden synes at være OK, om end der er meget pilekrat ud til vandfladen.
Nabovandhullet Hil-80, hvor løgfrøen er hørt nogle gange, er muligvis kun en sattellit, hvor
yngeloverskud fra Hil-79 kan finde på at forsøge sig. Der kunne muligvis etableres et nyt
lavvandet vandhul tæt på dette, i en fugtig marklavning tæt på vejen.
Længere mod nord ligger flere ynglevandhuller i græsningsfolde:
Hil-61 synes endnu at være i OK tilstand. Det er hegnet fra græsningsfolden, hvilket vil
fremskynde tilgroning.
Hil-112 er noget næringsbelastet. Det er via en grøft forbundet med en lille dam tæt på
huset. Der bør gøres noget for at mindske næringsstoftilførslen.
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Figur 17. Hil-61. Gravet af Frederiksborg Amt. Et typisk ynglested med Tagrør langs bredden (gode stængler
til æglægning) og klart vand med ret åben flydebladsvegetation, hvor haletudserne kan græsse på stængler
og blades undersider.

Vandhullerne øst for Alsønderup:
Ved Bøgebakken er der et kerneområde hvor løgfrøen har ret store bestande i tre
vandhuller, foruden at den mere eller mindre har koloniseret to andre.
Især vandhul Hil-28 lige ved Bøgebakken har i mange år været en basislokalitet for løgfrø.
De fladvandede dele gror meget til med dunhammer, og derved bliver det gradvis ringere.
Det har været delvis oprenset og uddybet; men det har ikke fjernet tendensen til at store
dele er blevet en temmelig ”snasket” dunhammersump med blød bund. Problemet synes
at være bladnedfald fra omkringstående træer, som danner bundslam. Derfor blev den
tiltagende trævækst ryddet i et ca. 10 m bredt bælte omkring vandhullet i efteråret 2017,
og det har givet en øjeblikkelig mærkbar forbedring af vandkvaliteten. Det er åbenbart
vigtigt fortsat at holde trævæksten i ave.
Det samme problem gælder i nogen grad det nærliggende vandhul Hil-50, hvor der af og til
er ryddet noget trævækst, men hvor mere hårdhændet rydning af trævækst må anbefales.
Vandhullet dækkes om sommeren af andemad, hvilket ikke er optimalt. Der er formentlig
for stor belastning med næringsstoffer fra bladfald. Området omkring dette vandhul er
groet meget til med trævækst siden ca. 1990, sådan at det er ændret fra at være åbent
land til at være kratskov. Det gavner stor vandsalamander – som er en prædator på
løgfrøyngel – og skader formentlig områdets egnethed for løgfrøer i landfasen. Der bør
ryddes langt mere træ- og buskvækst, sådan at der genskabes et halvåbent område med
overdrevskarakter. Det vil måske også gavne nogle af de mange sjældne plante- og
insektarter, der findes i nærheden (på Bavnebakken).
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Det store vandhul Hil-24 i åbent land vest for Bøgebakken synes at fungere OK. Dog er
der ret sparsom vandplantevegetation.
Nord for det ligger Hil-23, som har været forsøgt oprenset og tømt for fisk; men det virker
meget vanskeligt at udrydde fisk helt her.
Længere mod nord og syd er egnede vandhuller, som enten er koloniseret (Hil-126) eller
venter på kolonisering (Hil-25).
Mod øst, ved østenden af vejen Bøgebakken, er et fladvandet vandhul i en græsningsfold
(Hil-69), hvor der vistnok kun kvækker enkelte løgfrøer. Det holder ikke vand hvert år, og
det er meget dyndrigt. Oprensning og træfældning ved den tilstødende våde lavning lige
nord for folden kunne være gavnligt.
Syd for Bøgebakken ligger ejendommen Egerødgård, hvor der tidligere har været løgfrøer
i flere vandhuller. Ejendommens sydligste vandhul (Hil-40) grænser næsten helt op til
villakvartererne i Tulstrup. Det har været temmelig tilgroet med træer. Men efter at
vandstanden blev hævet og der blev fældet nogle træer i sydsiden, hørtes i 2020 en
løgfrø, og efter mere omfattende trærydning hørtes 7 løgfrøer i 2021. Det indgår fra nu af i
en fold med svin. Yderligere rydning af pilekrat ude på vandfladen og fældning af træer på
vestsiden ville give mere sollys til vandet.
Nær Hil-40 ligger den tidligere Tulstrup Grusgrav (Hil-38), som nu indgår i en indhegning
med hjortevildt. Her er et antal store, permanente vandflader, og nogle mindre, tidvis
udtørrende. Der er hundestejler i de større vandsamlinger. På grund af hjortene har det
været vanskeligt at finde egnede tidspunkter til at undersøge, om der har overlevet en
løgfrøbestand i området, og den aktuelle status er ukendt.
Mangholm vest for Tulstrup:
Genudsætningen af løgfrø skete i et nygravet vandhul (Hil-117), som endnu er i hæderlig
tilstand. Flere andre vandhuller er plejet eller gravet i området, og gården dyrkes
økologisk. Levestederne skulle således være i orden.
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Figur 18. Hil-28 på Bøgebakken – et af bestandens mest stabile ynglesteder. Her den åbne, dybe del af
vandhullet. Den lavvandede halvdel er i tilgroning med Dunhammer..

Figur 19. Hil-50 på Bøgebakken – trods kraftig tilgroning med andemad en stabil ynglelokalitet.
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Lille Lyngby-området (Hillerød Kommune)
Store dele af området øst for Lille Lyngby er lagt ud i ekstensive græsningsfolde, hvilket
betyder at vandhullerne her ligger i fine omgivelser og relativt let holder en god tilstand.
Nogle steder har kvægets belastning af vandhullet været for kraftig. Et af vandhullerne har
været bevokset med den invasive art New Zealandsk korsarve (Crassula helmsii). Det er
oprenset for at fjerne korsarven.
Nogle af de tidligere gravede vandhuller (Skæ-33, Skæ-36) er meget lavvandede og
holder slet ikke vand. Måske kan de blive udmærkede ynglevandhuller, hvis der kommer
nogle meget våde forår; men i år med normal eller lav nedbør fungerer de ikke.
Tilstanden i vandhullerne på de økologiske kvæggårde syd for Præstehøjvej kendes ikke
så nøje. Måske fungerer de OK.
De oprindelige ynglevandhuller lige syd for Lille Lyngby indgår nu begge i en stor
hestefold. Det nordligste er blevet et stort fladvandet område uden højere vegetation. Det
sydligste derimod, er groet ret massivt til med rørskov i de dybere dele, hvor hestene ikke
kan komme ud. Kun randområderne har en fin åben tilstand med massiv vækst af
vandranunkel.
Vandhullerne 700 – 900 m syd for Lille Lyngby fungerer ikke optimalt. For nogle år siden
gravede ejeren af Lille Lyngbyvej 8 to store vandhuller (Skæ-28, Skæ-47), som i en
periode gav excellente forhold for løgfrøer. Men nu er der hundestejler i disse vandhuller,
og de kommer næppe nogensinde igen til at fungere som ynglesteder.
Lidt øst herfor blev der for nogle år siden lavet en delvis uddybning af en lavning (Skæ48); den blev ikke lavet optimalt, på grund af snævre arealkrav m.h.t. at modtage støtte fra
Naturerhverv. Denne lavning er p.t. næsten helt udtørret, og det er tvivlsomt, om den vil
fungere i et vådere år. Hvis den udgraves til én samlet lavning, der er en anelse dybere
end den nuværende, vil den formentlig blive netop det der skal til for at en ynglebestand af
løgfrø overlever i området.
Meløse-Skævinge-området (Hillerød Kommune)
Ved de tre-fire lokaliteter øst for Meløse er der i de seneste år gjort omtrent alt hvad der
kan gøres for at forbedre levestederne. Det aktuelle ynglevandhul (Skæ-3) er renset op,
med godt resultat. Det samme gælder Skæ-2, hvor løgfrøen er hørt nogle år, senest i
2015. En fugtig lavning, Skæ-12, hvor der i flere år er hørt løgfrø, udtørrede om sommeren
ved seneste overvågning (2020). Den antages dog fortsat at kunne fungere i mere
nedbørrige år.
Ved det største vandhul (Skæ-1) er der for få år siden gjort en stor indsats med
træfældning. Dette bør følges op ved at genvækst af træerne skæres ned, for at opnå
mere varig effekt af den gjorte indsats.
Vandhullet i plantagen nord for Kronlundvej (Skæ-42) er p.t. i god tilstand. Syd for
Kronlundvej er der arealer, som ejes af Naturstyrelsen, og hvor der burde gøres en indsats
for at skabe løgfrøvandhuller.
Længere mod syd, mellem Kronlundvej og Brogårdsvej, er der gjort en del indsats for
vandhullerne. Et stort lavvandet engvandhul (Skæ-82) er p.t. ikke i optimal tilstand
(eutrofieret, manglende afgræsning).
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Længst mod øst, nærmest Harløse, er mosen Hil-133 i en middelmådig tilstand, værre
visse år end andre. Nogen vegetationspleje kunne være nyttig.
Vandhullerne på Birkedal syd for Brogårdsvej synes p.t. at være i en god tilstand. Men
herfra og mod syd og vest er der et antal vandhuller, der burde gøres noget ved, bl.a. det
tidligere udgravede Skæ-80, og nogle vandhuller nord for Lindebjerggård.
Vandhullet ved Skovbakken (Skæ-22) var under eutrofiering med markdrænvand; men
kommunen ofrede penge på at få ledt drænvandet udenom. Herefter har vandhullet holdt
en meget fin tilstand, med rankegrøde domineret af liden vandaks, og der er nu en stor og
stabil ynglebestand af løgfrøer.
Vest herfor, ved Vejvedgård, er der en tilfredsstillende tilstand i vandhullet Skæ-38,
hvorimod nabovandhullet Skæ-39 er for hårdt belastet af kvæget.
Syd herfor ligger den store, komplicerede vandsamling Skæ-5; tilstanden her er svær at
vurdere.
Tilstanden i de permanente markoversvømmelser ved vestkanten af Skævinge (Skæ-40, 41) er senest undersøgt i 2016. Der skal foretages en nærmere vurdering, før evt.
plejebehov kan afgøres.
Tilstanden i grusgraven syd for vestenden af Skævinge er kompliceret. Der blev i 2016
fundet en talstærk løgfrøbestand, men også forekomst af hundestejler i det vigtigste
ynglevandhul. Fiskene var der også i 2021. Der er ikke siden 2016 foretaget lytning, og
bestandens skæbne er uvis. Grusgraven er omfattet af en verserende sag om fornyelse af
gravetilladelse.
Strø-området (Hillerød Kommune)
Kun en af lokaliteterne i området omkring Strø Bjerg er på alle måder i en god tilstand,
nemlig lokaliteten Strø-38. Her er der flere gange foretaget forbedring af ynglevandhullet,
og der er gravet et nyt vandhul, som er i fin tilstand, men foreløbig ikke koloniseret.
Vandhul Strø-15 øst for Strølille, hvor der muligvis stadig er løgfrøer, er i dårlig tilstand.
Pilekrattet skygger efterhånden for egnede ynglesteder, og der er kommet hundestejler i
vandet. Lokaliteten er meget uoverskuelig og svært tilgængelig.
Vandhulskomplekset Strø-18, -19 ved sydsiden af Lille Havelsevej har formentlig stadig
enkelte løgfrøer. Der er potentiale til en stor løgfrøbestand, men lokaliteten lider under
tilgroning med rørskov og især under eutrofiering. Der er for massivt et dække med
grønalger om foråret. Det vil være vigtigt for løgfrøens overlevelse, at dette algedække
ryddes (manuelt?) allerede det førstkommende forår, inden løgfrøerne lægger æg.
Vandhullet lidt længere mod vest i græsningsfolden ved Garbogård (Strø-21) er i en ret
god tilstand, og der burde kunne yngle løgfrøer. Dog burde der ryddes rørskov i midten af
vandhullet, hvor kvæg og heste ikke kan komme ud. Hovedproblemet er, at løgfrøerne er
forsvundet fra lokaliteten.
Markvandhullet Strø-26 længst mod øst i området kunne måske have godt af en
oprensning.
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Arrenæs (Halsnæs Kommune)
Den sidste overlevende løgfrøbestand lever i vandhullet Frv-6 syd for Louisegård nordøst
for Auderød. Vandhullet har igennem årene lidt af næringsbelastning. Der er blevet fodret
ænder i perioden 1990 - 2002, og de fodrede ænder kan have efterladt meget slam.
Vandhullet har været renset op mange gange, omkring år 2000, omkring 2009, og flere
gange mellem 2012 og 2016. Endelig blev det også oprenset i 2020. I 2021 var det fortsat
påfaldende eutrofieret, og hen i juni måned 2021 steg der flydende øer af slam op til
overfladen. Eutrofieringskilden kan være andeholdet, eller overfladevand fra markerne,
eller uerkendte dræntilløb.
Ved intensiv årlig pleje kan vandhullet holdes i en tilstand, som burde gøre det muligt at
løgfrøerne kan yngle i det. På længere sigt må der gøres noget for at modvirke
eutrofieringen.
100 m vest for det ligger et vandhul, som blev renset op i 2012 eller 2013. Det har stejle
kanter, men virker dog egnet til løgfrøer.
Der har tidligere været løgfrøer i den nu tilgroede tørvemose nord for Auderød. Stedet
burde måske tjekkes igen.
I området ved Ravnebakke midt på østsiden af Arrenæs eksisterer det oprindelige
ynglevandhul, Frv-2, stadig i en rimelig tilstand, omgivet af ekstensivt drevne græsarealer.
Det har dog ikke fungeret i de sidste år, der var løgfrøer, og det er svært at sige, hvilken
forbedring der skal til for at få det til at fungere.
Lige nord for dette er der to andre egnede vandhuller. Frv-12 blev plejet i 2003, og Frv-28
blev gravet omkring 2009. Disse vandhuller er formentlig egnede, som de ligger nu.
Længere mod syd, ved Traphøj, ligger et stort vandhul (Frv-19), som ikke længere er
egnet til løgfrøer. Det blev for stærkt præget af opvækst af elletræer, med deraf følgende
totalt andemadsdække
Der kræves oprensning + rydning af elletræer.
650 – 800 m længere mod vest, i en græsningsfold øst for Brederød, ligger et lille vandhul
(Frv-30) og et stort vandhul (Frv-29). Det store vandhul er oprenset, og det lille vil blive
oprenset. De skønnes begge at være egnede til løgfrøer.
Halsnæs (Halsnæs Kommune)
Det vandhul, hvor der er en aktuel løgfrøbestand på kommunal jord (Hun-35), er i en
rimelig tilstand. Omgivelserne drives med høslæt, uden gødskning.
Et nærliggende markvandhul, hvorfra der i sin tid blev opdrættet æg (Hun-34), eksisterer
stadig, men tørrer ud i tørre år.
Et vandhul længere mod øst, hvor der tidligere er hørt løgfrøer (Hun-31), er tilsyneladende
stadig i en god tilstand; der er ikke nogen oplagt forklaring på, hvorfor der ikke længere
høres løgfrøer der.
Et større vandhul ved en gård, hvor der ligeledes tidligere er hørt løgfrøer (Hun-26), er
præget af den andefodring m.m., der i sin tid er foregået. Det kunne måske renses op;
men der er også udsat guldfisk, som vil være svære at udrydde igen. Dette er dog ikke
umuligt, da det er gjort på succesfuldt Taarup Strand, Fyn.
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Figur 20. Hun-35 – det p.t. eneste ynglested for løgfrø på Halsnæs.

6. Vurdering af mulighederne for nye levesteder
Generelt om skabelse af nye levesteder for løgfrø
Inden man starter på etablering af nye levesteder, er det klogt at se på hvilke tiltag, som
har virket igennem de sidste ca. 30 år.
Inden man laver nye levesteder, bør man altid oprense de ynglevandhuller, der er blevet
for eutrofierede eller tilgroede. Der er talrige eksempler på at det virker og booster ynglesucces og spredning til nye levesteder, som man har lavet. Eksempelvis netop i Nordsjælland i perioden 1986-2021, men også fra Vejle Amt og Sønderjyllands Amt fra 19962006). Er bestanden for lille i det oprensende vandhul, booster man ynglesucces ved
indsamling af æg i det oprensede vandhul og laver supplerende opdræt (som eksempel fra
Halsnæs halvøen, Lejre kommune og Hjørring kommune).
Nye vandhuller bør laves i klynger eller på række med max 200 m mellem vandhullerne,
om muligt fordelt omkring det oprensede vandhul med en ynglende løgfrøbestand. Et
succesfuldt eksempel er området øst for Lille Lyngby.
Nye terrestriske levesteder laves bedst ved at sikre små arealer af tør græsmark/udyrket
areal lige op af de oprensede ynglevandhuller. Arealet styres mod udvikling til overdrev
eller holdes med ruderatlignende vegetation. Det må ikke gødes og sprøjtes. Overfladejorden, som ofte er næringsrig, kan med fordel skrabes af og placers som jorddiger i
kanten af arealet ud mod de dyrkede arealer. Der kan slås hø på de små arealer, eller de
kan græsses med små dyr som får og geder. Større arealer kan græsses med kvæg. Et
succesfuldt eksempel er 0,25 ha udyrket udlagt ved ynglevandhul, der ligger lige op ad et
betonpaddehegn ved den østlige side af Hillerødmotorvejen forlængelse. Frederiksborg
Amt betalte areal-kompensation til ejer i 2006.
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En tommelfingerregel er, at man bør lægge mindst det dobbelte areal ud med lysåben
terrestrisk habitat op ad hvert ynglevandhul. Men lidt er altid bedre end ingenting, og man
bør forhandle det mulige med lodsejer i hvert tilfælde.
I det følgende vurderes muligheder for etablering af nye levesteder, som løgfrøerne kan nå
frem til ved naturlig spredning fra eksisterende bestande. Mulighederne for at etablere nye
levesteder i områder, som ligger for langt væk fra eksisterende løgfrøbestande til naturlig
spredning, vurderes i et følgende kapitel.
Der lægges vægt på mulighederne for at etablere nye ynglesteder ved at grave nye
vandhuller eller forbedre eksisterende. Disse vandhuller kan fungere som ”støttepunkter”
for bestandens benyttelse af det omgivende terræn, og herunder også for kolonisering af
endnu fjernere beliggende områder. Hver gang man laver en gruppe vandhuller, bør man
lave det dobbelte areal med terrestrisk habitat lige op ad disse.
Den vigtigste parameter er afstanden fra et vandhul til det næste. Det er muligt at løgfrøer i
nogen grad bruger f.eks. markskel som ledelinjer; men i hovedsagen vandrer de lige så
gerne hen ad sprøjtesporene i en dyrket mark. Hvis arealet mellem to vandhuller er
dyrkede marker, så betyder det, at arealet mellem de to vandhuller også er fourageringsterræn og egnet til vandrende frøer. Man kan formode, at terræn, der ligger hen som
åbent, uudnyttet areal giver særlig gode leve- og vandringsmuligheder for løgfrøer. Men vi
har ikke tilstrækkeligt med konkret viden om dette.
Annisse-området (Gribskov Kommune)
Ved den østlige forekomst, ved Rørmosevej, er der en del vandhuller, som for det meste
er i en ikke-optimal tilstand. Der er udført nogen naturpleje; men der burde udføres mere
naturpleje her. Der er gravet en del vandhuller til løgfrøer, bl.a. langs vejen Dommerengen.
Men p.t. har løgfrøerne ikke været i stand til at nå frem til dem. Der kan ikke gives nogen
kort og simpel beskrivelse af, hvilke træk ved landskabet og vandhullerne der skal
forbedres for at løgfrøen kan brede sig.
Længere mod vest yngler løgfrøerne i et vandhul midt mellem Annisse og Annisse Nord
(Hel-67). Der er flere vandlidende lavninger i nærheden; men det synes p.t. ikke at være
realistisk at få lavet vandhuller der.
Der er planlagt gravning af et par vandhuller hos en anden ejer lidt længere mod syd. En
større indsats her kan anbefales.
Den tredje forekomst, længst mod vest, er ved Bakkegård sydvest for Skærød, hvor
løgfrøerne især yngler i vandhul Hel-74.
Lidt længere mod syd, ved den bebyggelse der kaldes Trekroner, var der løgfrøer indtil
2010. I efteråret samme år blev der oprenset to vandhuller (Hel-130 og -131), som stadig
ligger i en god tilstand og ville kunne være ynglested for løgfrøer, hvis de nåede frem.
I den videre omegn om Bakkegård synes det muligt at forbedre flere levesteder. Der har
været løgfrøer i Hel-73, som desværre er forbundet til et grøftsystem. Det vides ikke, om
der er indvandret hundestejler. En tørlægning, ændring af afløbsforhold, og delvis rydning
af tagrør, kunne være gavnligt. Nord herfor, i en fårefold, ligger en våd lavning, Hel-106,
som måske kunne udgraves. Der kunne også være muligheder for en indsats omkring
Suderbakke (Hel-78, Hel-79), hvor der tidligere har været løgfrøer.
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På lang sigt anbefales det at arbejde på at skabe mulighed for etablering af klynger af
vandhuller i mindre områder, gerne 10 vandhuller eller flere. Dette vil muligvis kræve
arealopkøb.
Alsønderup-området (Hillerød Kommune)
På Bendstrup Overdrev, øst for motortrafikvejen, var der tidligere også løgfrøer i
vandhullet Hil-8, og ejerne her er positive over for en indsats for arten. Problemet med det
vandhul er, at der er masser af vandpest, og at der er fisk. I 1990 forsøgte man at
tørlægge hullet for at udrydde begge dele; men det mislykkedes. Hundestejler bør kunne
udryddes med nye teknikker (brugt succesfuldt for løgfrø, Vamdrup 1996 og for klokkefrø
Klintholm, Fyn, 1990) og vandpest kan styres med forskellige metoder til biomasse
reduktion.
Derudover er der anlagt eller udgravet andre vandhuller i en videre omkreds med henblik
på Løgfrø – Hil-56, Hil-67, og Hil-93. Det er af forskellige grunde lykkedes dårligt – dog har
løgfrøen kortvarigt koloniseret Hil-56.
Lidt længere væk ligger det meget store vandhul Hil-97, som er blevet genstand for et stort
oprensningsprojekt. Desværre er der – trods trufne modforholdsregler – indvandret fisk til
vandhullet, og de kan næppe nogensinde udryddes igen.
Hvad der kunne gøres her, er således allerede forsøgt.
I området Alsønderup Overdrev vest for motortrafikvejen har vi Hil-55, som præges af
gennemløbende drænvand. Der kunne måske gøres mere her for at reducere problemet,
så som at anlægge et forløbsbassin, og at foretage hyppige oprensninger.
Løgfrøens udbredelse går herfra videre mod vest og nord; nogle af lokaliteterne er
koloniseringer sket i de senere år. Der er anlagt talrige supplerende vandhuller, mod vest
helt ud til kommunegrænsen ved Pøleåen (Hil-135), og mod nord helt op til
kommunegrænsen ved golfbanen (Hil-102). Der er således gjort rigtig meget. Der kan godt
gøres mere, men ikke ret meget mere. Foreløbig må vi vente på, at løgfrøen viser sin evne
til at kolonisere videre ud i området. Det forudsætter at de anlagte vandhuller holdes
egnede, herunder ved naturpleje efter behov.
Lige nord og nordvest for Bendstrup fandtes løgfrøen tidligere i flere vandhuller, og der er
muligvis stadig enkelte tilbage.
Vandhul Hil-20, lige vest for motortrafikvejen ved Bendstrup, er ødelagt af
vandstandssænkning på grund af anlægget af motortrafikvejen. Desuden forhindrer vejen
tilvandring af løgfrøer østfra. Vi anbefaler, at vandhullet forbedres ved en uddybning, samt
at der genskabes mulighed for at løgfrøerne kan anvende faunapassagerne i området. Det
indebærer, at det tidligere helt mislykkede paddehegn (ACO-hegnet) fjernes og erstattes
af en mere holdbar model, samt at der skabes tætte samlinger mellem hegn og faunarør.
Med disse tiltag vil man kunne genskabe en genetisk forbindelse mellem løgfrøbestande,
som er blevet afbrudt af motortrafikvejen.
Ved Bøgebakken lige øst for Alsønderup anbefaler vi, som før nævnt, at der gøres mere
for at rydde trævækst i området. Dette vil muligvis forøge løgfrøens evne til at sprede sig i
området.
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Længst mod sydøst på Egerødgårds ejendom nær Tulstrup er der vandhullet Hil-40, hvor
vandstanden for nylig er hævet, og hvor nogle træer er fældet. I 2020-2021 har det vist sig,
at der er en løgfrøbestand i området. Mod vest kunne der gøres forbedringer i det ret
nærliggende vandhul 41, der ligger i gunstige omgivelser nær en overdrevsbakke. Mod øst
ligger et tidligere grusgravsområde (Hil-38), hvor der muligvis stadig kan yngle enkelte
løgfrøer visse år. Problemet her er især hundestejler og andre fisk; der kunne muligvis
udgraves et par separate vandhuller uden fisk.
Visse supplerende tiltag kan altså komme på tale i dette sydlige område.
Lille Lyngby-området (Hillerød Kommune)
I Lille Lyngby området har løgfrøen ekspanderet voldsomt siden den først blev fundet i
området i 2000. Der er skabt mange vandhuller med henblik på løgfrøer, og de fleste af
dem er blevet koloniseret.
Tre af de vandhuller, der i sin tid blev skabt omkring ejendommen Præstehøjvej 5 (Skæ33. Skæ-36, Skæ-37) har i de senere år været meget udtørrede. Måske er der brug for en
indsats for at få dem til bedre at holde vand. Det er også muligt, at man netop skal lade
dem ligge, fordi de måske vil kunne give stor yngel i særligt våde år. Et kompromis kunne
være at uddybe dem en lille smule.
Fra Præstehøjvej 6 og østpå er der et stort område uden løgfrøvandhuller. 1 km længere
mod øst blev der gravet et vandhul ved Haseje (Skæ-44), som blev fundet af en enkelt
løgfrøhan i 2020. I efteråret 2020 blev det forsøgt at udrydde hundestejler her – men
forgæves.
I området imellem Præstehøjvej 6 og Haseje har der været forsøgt forhandlinger med
lodsejere om at anlægge flere vandhuller. Forsøg i den retning har desværre indtil nu ikke
båret frugt.
I området fra Lille Lyngby i retning stik syd har der været løgfrøer i en del vandhuller. Der
er for nylig udgravet et vandhul på lokaliteten Skæ-49; det er endnu bart og ikke
koloniseret.
Der har været store bestande i vandhullerne Skæ-28 og Skæ-47, hvor der imidlertid nu er
indvandret hundestejler. Her vil dyrene næppe kunne yngle mere. For nogle år siden blev
der delvis anlagt et fladvandet vandhul ved Skæ-48; desværre blev det ikke udformet
optimalt, på grund af uhensigtsmæssige restriktioner fra NaturErhvervstyrelsen. De
løgfrøer, der p.t. har kvækket i Skæ-47, hvor de ikke kan yngle, kommer måske derfra. På
det seneste har Skæ-48 dog været for udtørret. Der er hårdt brug for, at det bliver uddybet
og udvidet, mens der endnu er løgfrøer i området. Ved samme lejlighed kunne man
eventuelt også oprense Skæ-46, som er for tilgroet og eutrofieret.
Der er gjort tilløb til at anlægge vandhuller, som kan forbinde løgfrøbestandene ved Lille
Lyngby med dem ved Meløse, bl.a. ved anlæg af Skæ-79 lige nord for Meløse. Det
vandhul er p.t. ikke særlig vellykket. Måske er det i virkeligheden en dårlig ide at forbinde
de to bestande, da løgfrøen nyder fordele af, at der ikke lever stor vandsalamander i Lille
Lyngby-området. Hvis der blev bedre forbindelse, ville stor vandsalamander måske
indvandre. Derimod kan det være fornuftigt at forsøge at udbrede løgfrøen i andre
retninger, især mod øst.
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Meløse-Skævinge området (Hillerød Kommune)
Lige øst for Meløse er der en række store vandhuller/søer, hvor der har været løgfrøer
siden 1983. Forholdene er dog blevet dårligere, og p.t. er der kun løgfrøer i vandhullet
Skæ-3. De øvrige vandhuller er for nylig udsat for naturpleje, så som grundig oprensning
af Skæ-2, og omfattende træfældning ved Skæ-1. Den omfattende træfældning her bør
følges op ved at genvækst af træer skæres ned igen, for at bevare effekten af den gjorte
indsats.
Stort set er der her gjort hvad der er påkrævet og kan gøres, med hensyn til vandhulspleje.
Lidt længere mod syd er der en fin løgfrøforekomst i et vandhul (Skæ-42) i en plantage. I
omegnen af dette vandhul er der gode uudnyttede muligheder for at gøre noget for
løgfrøer. Den private markoversvømmelse Skæ-43 kunne gøres til et bedre vandhul;
vandhul Skæ-68, i en græsningsfold, kunne forbedres. Der bor en meget interesseret
lodsejer lige ved siden af.
Området mellem Skæ-42, Skæ-68 og Skæ-82 ejes af Naturstyrelsen. Det er planlagt til
skovrejsning; men der skal også være visse åbne partier. Det er oplagt at lave vandhuller
til løgfrøer her, eventuelt i kombination med forlængelse af græsningsfolden ved Skæ-68.
Problemet indtil nu er at Naturstyrelsen ikke har afsat penge til dette. Som før nævnt er for
meget skovvækst til skade for løgfrøen; der bør skabes bedre dialog med Naturstyrelsen
om forvaltningen af dette område.
På den private ejendom, der ligger syd for Naturstyrelsens areal, ned til Brogårdsvej, er
der lavet et antal vandhuller til løgfrøer. De er indtil nu ikke blevet koloniseret. Vandhul
Skæ-82 er et stort fladvandet vandhul på en eng. Det lider under for meget algevækst, og
manglende græsning.
Mosen nær Harløse på Hil-133 kunne have godt af naturpleje. Der er desuden flere
muligheder for tiltag i vådområder i omegnen.
Naturstyrelsen har igangsat skovrejsning i den kommende Skævinge Skov / Æbelholt
Skov. Bl.a. har styrelsen erhvervet et stort areal lige nord for Brogårdsvej, hvorfra
afstanden til løgfrø-lokaliteten er kun ca. 110 m. På prospekter for skoven er det
pågældende areal vist med signatur for lysåben natur. Det giver således et eminent
potentiale for at ophjælpe løgfrø-bestanden i området. Problemet indtil nu er, at der ikke
har været nogen dialog med Naturstyrelsen om dette, og løgfrøen er således ikke blevet
inddraget i planerne for skovrejsningen.
Muligheden for at skabe et godt terræn til løgfrøen her, giver en ekstra motivation for at
rense op i Hil-133, sådan at der kan skabes et yngleoverskud af løgfrøer, der kan
kolonisere de nye arealer mod nord.
I området syd for Brogårdsvej er der lavet fire vandhuller, i et forsøg på at skabe kontakt
ned til området ved Skovbakken. To af disse (Skæ-80, Skæ-81) er p.t. i dårlig tilstand, og
en supplerende indsats er påkrævet. De to andre af disse vandhuller, på Birkedal, er nu
koloniseret af løgfrøer (Skæ-23 og Skæ-84), og der er ynglesucces.
Lidt længere mod øst har der et enkelt år været løgfrøer i vandhul Skæ-25, som dog p.t. er
for eutrofieret. Ejeren bør kontaktes om muligheden for at oprense vandhullet, og måske
omlægge nogle dræn.
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På ejendommen Lindebjerggård er der to potentielt egnede vandhuller – som meget vel
kan have været løgfrølokaliteter tidligere (Skæ-89, Skæ-90). Her kan gøres en indsats
(udvidelse og uddybning hhv. oprensning).
Ejendommen Skovbo (Skovbakkevej 7) bør kontaktes angående muligheder for at gøre
markoversvømmelsen øst for huset permanent.
Bag Skovbo ligger Skovbakken. Det bør undersøges, om nye ejerforhold gør det muligt at
retablere vandhullet Skæ-7. Vandhullet Skæ-22 er i en meget fin tilstand, takket være at et
dræn er omlagt, og rummer en af Nordsjællands største løgfrøbestande. Der er mulighed
for at lave et vandhul på lokaliteten Skæ-30 ca. 100 m derfra. Der er kontakt til ejerne om
dette, og det der begrænser indsatsen, er nok især økonomien.
På ejendommen Vejvedgård, Meløsevej 33 nordvest for Skovbakken, er der lavet nogle
vandhuller, og løgfrøen yngler nu i et af dem. Ejeren råder nu over arealet nord for Skæ-5,
og der er mulighed for at anlægge ca. 2 vandhuller mere her, så snart kommunen finder
pengene.
Lidt længere mod syd (Meløsevej 23), vil ejeren muligvis gerne lægge jord til et vandhul.
Vest herfor er der formentlig muligheder på længere sigt for vandhulsprojekter omkring
Skævinge Overdrevsvej. Ejeren af det vandhul, hvor der for årtier siden har været løgfrøer
(Skæ-6), er positivt indstillet over for naturforbedring der. Dette kan på langt sigt skabe
forbindelse til løgfrøforekomsten i vestkanten af Skævinge.
Mulighederne ved Veisegård vest for Skævinge (Skæ-40 og Skæ-41) og i grusgraven syd
for vestkanten af Skævinge (Skæ-55, Skæ-57) er uafklarede. Den bedste mulighed for at
sikre løgfrøen i området er måske Skæ-58 i grusgravsområdet syd for jernbanen. Her er
der så vidt vides ikke fisk.
Strø-området (Hillerød Kommune)
Ved den bedste løgfrøforekomst i Strø-området, ved Strølillevej (Strø-38), er
ynglevandhullet oprenset á 2 omgange, og der er gravet et nyt vandhul (Skæ-52). Endnu
et lille vandhul er gravet i december 2021.
Der er flere vandhuller nord og øst for lokaliteten i en afstand af ca. 400m, som kunne
oprenses. Der er desuden sandsynligvis mulighed for at grave et nyt vandhul på et
uudnyttet areal ca. 440 m nord for lokaliteten; det vil ligge tæt op til en stejl sydvendt
skråning med overdrevsvegetation.
Der er enkelte løgfrøer i den store oversvømmelse syd for Lille Havelsevej (Skæ-18 og 19). Tilstanden her er ikke tilfredsstillende. Der kan være brug for at slå tagrør; men først
og fremmest er der brug for at fjerne algetæppet om foråret. Det må diskuteres, hvordan
dette gøres bedst.
Lokaliteten Strø-15 er ikke i en god tilstand; det er uvist, om der er basis for naturpleje her.
Ved Garbogård (Skæ-21) er vandhullernes tilstand OK.
Der har tidligere været gjort forsøg på at skabe levesteder for løgfrøer nordvest for
Sigerslevøster (Skæ-23) og syd for Lille Havelsevej (Skæ-28). De er strandet på modvilje
hos ejerne.
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Markvandhullerne Skæ-26 og -27 kunne muligvis oprenses.
På lang sigt anbefales det at arbejde på at skabe mulighed for etablering af klynger på 1020 vandhuller i mindre områder. Dette vil måske kræve arealopkøb. Måske kan en sådan
klynge med tiden skabes i områderne nord og øst for Strø-38.
Arrenæs (Halsnæs Kommune)
På Arrenæs er der så vidt vides kun løgfrøer ét sted, nemlig nordøst for Auderød i
vandhullet Frv-6.
To nabovandhuller (Frv-16 og Frv-27) blev oprenset omkring 2013 og kan muligvis fungere
som ynglested for løgfrøer, hvis de indvandrer.
Det er tænkeligt, at der er yderligere muligheder i nærheden for at skabe løgfrøvandhuller.
Lokaliteterne Frv-7, Frv-10 og Frv-13 kunne eventuelt komme på tale.
I sydkanten af det tilgroede moseparti Frv-17 er der et mindre, lysåbent parti, idet der for
nylig er fældet nogle elletræer. Moseområdet kunne gås nærmere efter m.h.t. hvad der
kan opnås ved træfældning.
Et tilgroet vandhul nær østkysten, Frv-9, bør måske også inspiceres m.h.t. eventuelle
muligheder dér.
Hvis det lykkes at stabilisere bestanden, arbejdes på langt sigt for at genskabe en
sammenhængende bestand på hele Arrenæs halvøen fra Sonnerup til spidsen af halvøen.
Halsnæs (Halsnæs Kommune)
På Halsnæs lever løgfrøerne p.t. kun i vandhul Hun-35.
Der er forsøgt gjort en indsats for løgfrøer på et par nabolokaliteter. Uddybning af
marklavningen Hun-34 blev afgørende i en midlertidig fase af arbejdet med at redde
bestanden; men der er ikke skabt et permanent vandhul her.
Ved Ullerup har man oprenset Flokæret (Hun-36). Det har dog foreløbig ikke hjulpet
løgfrøen; og det er usikkert, om Flokæret kan holdes fri for fisk.
I 2021 blev der på Naturstyrelsens areal nord for banen etableret nyt vandhul mindre end
400 meter fra Hun-35
På Kongsgårdens ejendom længere mod øst kan der muligvis stadig laves visse
forbedringer af vandhullerne Hun-31 og Hun-38.
På lang sigt anbefales det at arbejde på at skabe mulighed for etablering af klynger på 1020 vandhuller omgivet af god terrestrisk habitat i mindre områder. Dette vil formentlig
kræve arealopkøb. Det er dog ikke p.t. muligt at pege på et areal, hvor sådanne
vandhulsklynger kan etableres.
Sammenfatning
Alsønderup-området: Der kan gøres lidt mere nogle steder med vandhulspleje, bl.a. ved
Tulstrup syd for Alsønderup, men ikke ret meget mere end der allerede er gjort. Der kan
med fordel ses på mulighed for skabelse af mere terrestrisk habitat.
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Lille Lyngby-området: Der er gjort meget, og der er ikke behov for meget ekstra. En
specifik indsats er påkrævet et sted syd for Lille Lyngby. Man kunne muligvis forsøge at
finde placeringer for vandhuller længere mod øst. Der kan med fordel ses på mulighed for
skabelse af mere terrestrisk habitat.
Meløse-Skævinge-området: Der er gjort meget. Der er stadig en hel del tiltag der kunne
gøres i områderne mellem Meløse og Skævinge, sådan at løgfrøbestandene knyttes
sammen. Der bør etableres en dialog med Naturstyrelsen om at lave tiltag for løgfrøen på
de nye skovrejsningsarealer. Der kan med fordel ses på mulighed for skabelse af mere
terrestrisk habitat.
Strø-området: Der er gjort visse tiltag; der er brug for opfølgning i hvert fald et sted, nemlig
ved Lille Havelsevej. Der tegner sig muligheder for at gøre mere i områderne nord og øst
for Strø-38 (nordvest og nord for Sigerslevøster). Der kan med fordel ses på mulighed for
skabelse af mere terrestrisk habitat.
Arrenæs: Mulighederne omkring Auderød for både flere vandhuller og terrestriske
habitater bør sonderes mere grundigt.
Halsnæs: Der er ikke mange oplagte yderligere muligheder tilbage i nærheden af den
eksisterende løgfrø-forekomst; men et af de tidligere ynglesteder (Hun-31) kan måske
forbedres. Der kan med fordel ses på mulighed for opkøb af jord til vandhuls klynger og
skabelse af mere terrestrisk habitat.
Samlet indtryk:
Alt i alt kan der kun forventes moderate gevinster for løgfrøens udbredelse og status ved
yderligere naturplejetiltag inden for spredningsafstand fra eksisterende løgfrø-forekomster.
Det er dog meget vigtigt at gøre disse tiltag for at vedligeholde løgfrøbestanden på et
stabilt niveau i Nordsjælland og fortsætte det vigtige bevarelsesarbejde
Hovedstadsregionen og Frederiksborg Amt startede og som kommunerne har forsat.
Ved arealopkøb vil det være muligt at etablere vandhulsklynger og større
sammenhængende områder med optimale landhabitater.
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Overvejelser om flytning versus naturlig spredning

Annisse-området (Gribskov Kommune)
Der er i dette område kun set kolonisering af et enkelt nyt ynglested, og det over meget
kort afstand (se Figur 21).
Den østlige forekomst, ved Rørmosevej (Hel-60), kan bedst støttes ved forbedring af de
umiddelbart nærliggende vandhuller som nævnt i afsnit 6 samt suppleret med opdræt. Vi
har særlig gode erfaring med at finde sunde æg umiddelbart efter en oprensning og det er
en god mulighed for at booste de små bestande, der har forsøgt at yngle i en årrække i
suboptimale vandhuller før oprensning.
Terrænet længere mod syd, omkring vejen ”Lyngen” er umiddelbart meget indbydende til
løgfrøer; men vandhullerne lider under diverse fejl og mangler. Hvis man forbedrer
vandhullerne i det område, vil løgfrøerne næppe indvandre af sig selv. I så fald skal der
foretages opdræt og udsætning.
Forekomsten i Hel-67, midt imellem Annisse og Annisse Nord, er speciel ved at der trods
ret dårlige forhold har været god ynglesucces. Det virker som om løgfrøerne i netop den
population er usædvanligt livskraftige og yngler selv under dårlige omstændigheder, som
ville slå andre, mere svækkede bestande ud. Af den grund kunne det være en god strategi
at søge at opdrætte løgfrøyngel fra denne lokalitet, og udsætte dem på andre steder, der
er mere fremtidssikrede. Det kan blive svært at finde æg på stedet, men næppe umuligt.
Alternativt kan der ketsjes efter små haletudser, som kan opdrættes.
Et godt bud på en udsætningslokalitet er vandhullerne Hel-159 og Hel-160 på Hovgårds
Pynt. De er i sin tid udgravet med henblik på løgfrøer; men det er ikke længere realistisk,
at løgfrøer nogensinde skulle kunne indvandre dertil på naturlig vis.
De nævnte vandhuller på Hovgårds Pynt ligger inden for nationalparken, og man kan
derfor argumentere for, at arbejdet med at opdrætte og udsætte løgfrøer der kan
finansieres af nationalparkens budget.
Den vestligste forekomst, ved Bakkegård sydvest for Skærød, skal nok især hjælpes ved
biotopforbedringer, både af de vandhuller, hvor løgfrøerne yngler, og af nabovandhuller.
Med lidt held og en behjertet indsats er der chance for at opbygge en livskraftig
løgfrøbestand i den videre omkreds.
Vandhullerne Hel-130 og Hel-131, som ligger 400 m længere mod syd, er igennem ti år
ikke blevet genkoloniseret. Skal der komme løgfrøer der, skal de nok udsættes.
Som vandhullernes tilstand er lige nu, vil det nok være meget vanskeligt at finde løgfrøæg
i Hel-74 og Hel-83. Men efter passende biotoppleje vil vegetationen måske være blevet
sådan, at man kan finde æg.
Ved nordkanten af Arresø, omkring Ramløse Bakker, indgår nogle arealer i
nationalparken. Vi anbefaler, at der på lidt længere sigt skabes levemuligheder for løgfrøer
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her. Det må undersøges, om der er basis for f.eks. at anlægge en klynge på op til 10
vandhuller.

Figur 21. Kendte nykoloniseringer af vandhuller i Gribskov Kommune.

Alsønderup-området
Det er gået ret trægt med at få løgfrøerne til at sprede sig uden for kerneområderne, hvor
bestandene har kunnet findes i en længere årrække. I Figur 22 angives kendte tilfælde,
hvor et nyt eller plejet vandhul er blevet koloniseret af løgfrø.
To steder ses der mulighed for at fremme spredningen gennem opdræt og udsætning: på
ejendommene Hejreholm og Mangholm.
I Bendstrup-Overdrev området har løgfrøerne levet stabilt i vandhullerne Hil-12 og Hil-13 i
op mod fyrre år. I løbet af den periode har de ikke vist nogen tendens til at sprede sig
videre ud mod øst. Her er der nogle potentielt egnede ynglevandhuller, især efter at flere
vandhuller på ejendommen Hejreholm lige vest for Gribskov er blevet oprenset.
Spredningsafstanden fra Hil-12 til det nærmeste af de egnede vandhuller på Hejreholm er
ca. 700 m; det synes ikke at være en uoverkommelig spredningsafstand for løgfrøer, hvis
man venter flere årtier. Men vi kan konstatere, at en sådan spredning er ikke sket.
Da ejeren på Hejreholm er velvillig og interesseret, og da han også selv har finansieret
flere vandhuller, virker det oplagt at hjælpe koloniseringen på vej her. Derfor er det
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besluttet at opdrætte løgfrøyngel fra de nærmeste bestande og udsætte yngelen på
Hejreholm. Det har ikke været muligt at finde tilstrækkeligt mange æg i Hil-12 og Hil-13;
men i 2020 blev der fundet æg nok ved Bøgebakken (Alsønderup). Som resultat af
opdrættet blev der i 2020 udsat 834 stk. yngel (haletudser). De der overlever, kan
forventes at kvække og yngle i 2023.
På ejendommen Mangholm mellem Alsønderup og Tulstrup var der løgfrøer indtil 2010.
Der var stadig et ret velegnet ynglevandhul, og der blev lavet naturpleje for at forbedre
dette. Men det bragte ikke løgfrøen tilbage. Hvis løgfrøen skulle genindvandre naturligt,
skulle den tilbagelægge mindst 900 m fra det nærmeste af vandhullerne ved Bøgebakken.
Dette anser for vi urealistisk, da løgfrøerne ikke har vist nogen tendens til at sprede sig i
den påkrævede retning.
Der blev lavet et antal nye vandhuller på Mangholm i 2016. Der blev udvalgt et vandhul
som bedst egnet til udsætning, beliggende ca. 1.500 m fra nærmeste løgfrøvandhul ved
Bøgebakken.
I 2018 blev der indsamlet løgfrøæg i vandhul Hil-12 og i Hil-28 ved Bøgebakken. Der blev
opdrættet i alt 302 haletudser, som blev udsat ved Mangholm.
I 2020 blev der udsat 462 stk. yngel fra Alsønderup til Mangholm.
Som resultat af udsætningen i 2018, kunne der i 2021 høres ca. 3 kvækkende
løgfrøhanner på udsætningslokaliteten (Hil-117). Der kan forventes flere hanner i 2023.
Umiddelbart ses ikke behov for at hjælpe med kolonisering af nye vandhuller andre steder
i Alsønderup-området.
I den nordvestlige del af området er der lavet mange vandhuller, som foreløbig ikke er
koloniserede; men de ligger inden for plausibel spredningsafstand, og kan måske
efterhånden koloniseres naturligt.
I den sydlige del af området – øst for Tulstrup – må fokus være på at forsøge at forbedre
levesteder. En del af området her ligger inden for nationalparken, hvilket må give mulighed
for støtte til biotopforbedring.
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Figur 22. Kendte nykoloniseringer af vandhuller i Alsønderup-området i Hillerød Kommune.

Lille Lyngby-området (Hillerød Kommune)
I Lille Lyngby området har løgfrøen bredt sig ved naturlig spredning siden omkring 2002,
og har effektivt koloniseret næsten alle relevante vandhuller (se Figur 23). Landskabet er
godt og med terrestriske habitater, hvilket er normalt er en forudsætning for en sådan god
spredning. Generne sikkert også gode eller gode nok ellers havde det heller ikke sket.
Der er stadigvæk brug for en naturplejeindsats visse steder – især må vi pege på
lokaliteten Skæ-48, som kan være afgørende for løgfrøens overlevelse i det sydvestlige
delområde.
Der er ikke umiddelbart noget at vinde ved at foretage opdræt og udsætning i dette
område.
Meløse-Skævinge området (Hillerød Kommune)
Der er i de senere år set adskillige tilfælde af kolonisering i dette område (Figur 23). Ofte
tager kolonisering dog betydelig tid, et par år eller mere fra det nye vandhul er anlagt. Der
ligger stadig velegnede, nyoprensede eller nygravede vandhuller, som ikke er blevet
koloniseret; men i løbet af en ti-års periode må vi formode, at mange af dem vil blive
koloniseret.
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I hele området mellem Meløse og Skævinge er der stadig mange muligheder for at
forbedre vandhuller. Hvis der hvert år laves nogle få vandhuller i dette område, vil det
efterhånden blive til en fint sammenknyttet stor bestand af løgfrøer. Det synes realistisk på
mellemlangt sigt at knytte bestandene så godt sammen, at risikoen for indavl i de enkelte
bestande minimeres.
En særlig mulighed ligger i at etablere levesteder for løgfrøer på Naturstyrelsens arealer
inden for de planlagte skovrejsningsområder. Det gælder især nordvest for Harløse, hvor
der planlagt et stort areal med lysåben natur; men også Naturstyrelsens areal syd for
Kronlundvej vil være vigtigt i arbejdet med at knytte adskilte løgfrøbestande sammen. Det
er et optimalt område med tørre sandede og kuperede bakker nu uden for omdrift. Her kan
Naturstyrelsen Nordsjælland etablere den første løgfrøbiotop på Styrelsens arealer!
I denne proces vil opdræt og flytning næppe være påkrævet.

Figur 23. Kendte nykoloniseringer af vandhuller Lille Lyngby- og Meløse-områderne i Hillerød Kommune.

Skævinge Vest (Hillerød Kommune)
De kendte ynglesteder for løgfrø nordvest for Skævinge er opstået kort tid før
løgfrøforekomst blev påvist. Ynglestederne i den sydvestlige udkant ligger i en grusgrav,
hvor alle vandsamlinger vides at være gravet. Derfor regnes disse forekomster alle som
nye koloniseringer fra ukendte kilder (se Figur 24). Dette tyder på en god spredningsevne
for løgfrøen i dette landskab. Grusgravs-bestanden trues dog af forekomst af fisk. Denne
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bestands aktuelle status er ukendt, da den ikke er besøgt indenfor de seneste år. Området
vest for Skævinge er en værdifuld ”trædesten” mellem bestandene ved Strø Bjerg og
Meløse, og mulighederne for skabelse af nye levesteder i området bør undersøges..
Strø-området (Hillerød Kommune)
I området omkring Strø Bjerg er der for langt mellem løgfrøforekomsterne til at de kan
udveksle individer på naturlig vis. Den eneste påviste kolonisering skete over kort afstand
mellem flere tæt sammenliggende vandhuller, som var genstand for naturplejetiltag (Strø18+19). Se i øvrigt Figur 24.
Der er behov for lidt mere naturpleje; nord og øst for den bedste lokalitet, Strø-38, synes
der at være mulighed for at oprense og nygrave vandhuller som ligger inden for sandsynlig
spredningsafstand.
Det vil formentlig være realistisk at finde løgfrøæg på lokaliteten Strø-38, hvor løgfrøen
trives relativt godt. Yngel herfra kan udsættes på lokaliteterne Strø-18+19, for at støtte den
meget lille bestand der, og på lokaliteten Strø-21 ved Garbogård.
Denne plan forudsætter, at der udføres mere biotoppleje på Strø-18+19, for at gøre
lokaliteten mindre eutrof.

Figur 24. Kendte nykoloniseringer af vandhuller i Skævinge- Strø Bjerg områderne Hillerød Kommune.
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Arrenæs (Halsnæs Kommune)
Der er næppe nogen stor mulighed for, at områdets sidste løgfrøer, på lokaliteten Frv-6
nordøst for Auderød, kan sprede sig på naturlig vis. Bestanden her er indtil videre for svag
til at kolonisere noget som helst. Bestanden her skal hjælpes ved fortsat naturpleje af
vandhullet, måske endda hvert eneste år indtil videre.
Den eneste mulighed for at udvide løgfrøens udbredelse på Arrenæs, er opdræt og
udsætning. Der blev gjort forsøg i den retning i 2021, idet der blev gjort en stor indsats for
at finde æg i vandhullet. Det mislykkedes desværre; medvirkende til det var vandhullets
tilstand – der måtte bruges meget tid på at rydde vegetation manuelt - og nok også de
meget vanskelige vejrforhold. På trods af den mislykkede indsats i 2021 bør forsøgene på
at finde æg derfor fortsætte i 2022.
Hvis det lykkes at finde og opdrætte æg, er der mange muligheder for, hvor yngelen kan
udsættes. Noget af yngelen bør returneres til samme vandhul, for ikke at svække
bestanden. Andet yngel kan udsættes på steder, som ligger langt uden for hvad løgfrøen
vil kunne kolonisere ved egen kraft. Fra kommunens side foreslås området ved
Ravnebakke, hvor løgfrøen tidligere har levet (Frv-12 og -28), samt et par vandhuller øst
for Brederød (Frv-29 og Frv-30).
Hvis alt dette lykkes efter planen, kan opdræt og udsætning ikke stå alene. Det må følges
op af passende naturpleje, sådan at der ved hver forekomst er adskillige egnede
vandhuller. F.eks. vil vandhullet Frv-30 alene ikke være nok til at oppebære en bestand på
langt sigt. Der er øst for Frv-30 et område, hvor der tidligere har været løgfrøer, og hvor
nogle vandhuller bør genoprettes.
Det meste af Arrenæs (men ikke området omkring vandhul Frv-6) indgår i nationalparken.
Der bør derfor kunne skaffes penge til opdræt og udsætning på de angivne lokaliteter.
Der vises intet kort over koloniseringer, da sådanne ikke med sikkerhed er registreret i
området.
Halsnæs (Halsnæs Kommune)
Løgfrø findes nu kun i Hun 35. Opdræt i et enkelt år har stabiliseret bestanden, men den
er fortsat sårbar på grund af isolation. Der er ikke efter året med opdræt fundet tegn på
kolonisering af andre vandhuller i nærheden.
Arten vil næppe kunne sprede sig til oprensede og nygravede vandhuller på nuværende
tidspunkt. Der bør derfor indsamles æg og laves supplerede opdræt som dels udsættes i
Hun-35 og dels anvendes til at opbygge nye bestande. Hvis Hun-26 kan oprenses, kan
yngle udsættes der.
I øvrigt har vi p.t. for lidt viden om, hvor der kunne skabes levemulighed for løgfrøen i
nærheden. Der er nogle arealer i nærheden, som indgår i nationalparken (Grønnesse
Skov), men det er p.t. mere end usikkert, om der er basis for en indsats dér. I øvrigt bør
der gøres mere for at gennemgå den videre omegn for muligheder.
Der vises intet kort over koloniseringer, da sådanne ikke med sikkerhed er registreret i
området.
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Sammenfatning
Overordnet er der er behov for akutte indgreb med supplerede opdræt på flere lokaliteter i
Gribskov og Halsnæs kommune, og det bør overvejes, om man vil hjælpe løgfrø til
kolonisering af de mange nyplejede og nygravede vandhuller med opdræt og udsætning i
de østlige og sydlige dele af Hillerød Kommune, hvor løgfrø forekommer.
I Gribskov Kommune er der behov for flere vandhulsplejeprojekter. Samtidig anbefales
opdræt og udsætning, især på områder der indgår i nationalparken (Hovgårds Pynt,
Ramløse Bakker), for at få løgfrøer overført på steder hvor levemulighederne er gode også
på langt sigt.
I Alsønderup-området er opdræt og udsætning i gang to steder (Mangholm og Hejreholm);
dette opdræt bør fortsætte nogle år endnu. Derudover anbefales vandhulsplejeindsats øst
for Tulstrup, på steder som mest ligger inden for nationalparken. I Bøgebakke-området,
som også er inden for nationalparkområdet, anbefales en del rydning af skov- og
trævækst.
Ved Lille Lyngby er kun få tiltag akut påkrævede. Det gælder især vandhul Skæ-48
sydvest for Lille Lyngby.
I Meløse-Skævinge området er der mange muligheder for meningsfulde vandhulsprojekter,
der kan knytte løgfrøbestandene bedre sammen og efterhånden skabe en stor,
sammenhængende bestand. Umiddelbart er der ikke behov for opdræt og udsætning.
Forholdene omkring grusgraven syd for Skævinge skal afklares.
I Strø-området anbefales visse naturplejetiltag, og derudover opdræt og udsætning.
På Arrenæs var forsøgene på at opdrætte yngel i 2021 desværre mislykkede. Men der bør
forsøges igen i flere år fremover, da det er den eneste mulighed for at løgfrøen realistisk
set kan overleve på langt sigt. Hvis først opdræt kommer i gang og lykkes, er der mange
muligheder for relevante tiltag, især på arealer som er indenfor nationalparken.
Militærområdet nord for Auderød bør snarest undersøges nærmere.
På Halsnæs, øst for Hundested, er det svært umiddelbart at komme med relevante
forslag. I øvrigt bør der gøres mere for at undersøge mulighederne for en indsats andre
steder i omegnen. Der er nogle arealer i nærheden, som indgår i nationalparken; men
desværre er det næppe muligt at gøre noget for løgfrøen her.
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7.2
Etablering af nye bestande (reservebestande)
Når man opdrætter på en lokal bestand og udsætter lokalt i en klynge nygravede
vandhuller, kalder vi det kopibestande eller spejlbestande. Man laver en kopi af sin lokale
bestand i en lidt bedre landskab hvor man kan lave både en klynge af vandhuller og
terrestriske habitater. (Mangholm-arbejdet er et eksempel på dette)
En af mulighederne for at sikre bevarelsen af den genetiske diversitet af løgfrø i
Nordsjælland, er at etablere nye bestande i helt nye områder, som er egnede, men hvor
de ikke hidtil har været. Ideen skulle være at opdrætte løgfrøyngel fra de eksisterende
bestande og udsætte den i de nye områder. Det giver mulighed for at bidrage med
genetisk materiale fra forskellige bestande og dermed skabe blandingsbestande med
relativt høj genetisk diversitet. Man får både en genetisk reservebestand og en kopi af de
oprindelige bestande. Skulle nogle af de oprindelige delbestande uddø lokalt, er deres
gener indbygget i reservebestanden og dermed fortsat tilgængelige.
Vi kan umiddelbart foreslå to områder, som begge ligger inden for grænserne af
nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det ene er Fjermosen i nordenden af Gribskov, lige
syd for Mårum. Det andet er det fredede område Rusland ved Dronningmølle.
Fjermosen i Gribskov
Fjermosen ligger i den allernordligste del af Grib Skov, sydøst for Mårum Tinghuse. Der er
et helt åbent areal med græsbevoksning på ca. 2,4 ha, og et halvåbent areal med græs og
spredt opvækst af buske og træer på ca. 6,3 ha. I alt 8,7 ha.
Derudover er der adskillige vandhuller. Her yngler bl.a. spidssnudet frø og springfrø.
Vandhullerne er ikke i perfekt tilstand – hvis de skal være levested for løgfrøer, skal de
oprenses for dunhammere m.m., og der skal gøres noget ved grøftesystemerne for at
forebygge spredning af hundestejler.
De 2,4 ha med helt åben græsbevoksning drives, så vidt det kan ses, med årligt høslæt.
Det er muligt, at græsbevoksningen har en meget kompakt rodzone, som gør det
vanskeligt for løgfrøer at grave sig ned. Det må undersøges nærmere. Det øvrige
halvåbne areal er småkuperet med sandede bakker. Det er nok mere egnet som
landlevested for løgfrøer; men det må i givet fald sikres, at trævæksten holdes nede og
ikke breder sig.
Rusland ved Dronningmølle.
Der er tale om et 260 ha stort fredet område med overdrevsagtig vegetation en del steder.
Der eksisterer et antal vandhuller, dels på det fredede område, og dels umiddelbart uden
for kanten af det fredede område. Fredningen vil næppe være til hinder for oprensning af
disse vandhuller; derimod kan det blive et problem at få tilladelse til at grave nye
vandhuller.
I første omgang bør de eksisterende vandhuller inspiceres nærmere.
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Figur 25. Foreslåede områder til etablering af reservebestande i nationalparken.

Figur 26. Landskabet ved Fjermosen i Gribskov.
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8. Anbefalinger til prioriteret indsats
Den stadige indsats, år for år, for at støtte løgfrøbestandene, bør absolut fortsætte.
1. prioritet:
Det har højeste prioritet at bevare de nuværende ynglebestande ved så vidt muligt alle
vandhuller. Derved bevares den størst mulige genetiske mangfoldighed, og opsplitningen
af ynglebestande bremses. Indsatsen består primært i rettidig pleje af ynglesteder, når
disse forringes af f.eks. tilgroning og eutrofiering. Det er særlig vigtigt at være opmærksom
på, om der kommer fisk i vandhullerne, da fiskeforekomster kan udrydde en løgfrøbestand
i løbet af få år. Dette forudsætter fortsættelse af den regelmæssige monitering af bestande
og levesteder, som er gennemført af kommunerne. Det er dog ofte umuligt at fjerne
fiskene. Ved hvert af de vandhuller man plejer, bør man forsøge at etablere mindst det
dobbelte areal af vandhullet som terrestrisk habitat for derved at øge bærekapaciteten af
området til løgfrø og derved øge den lokale bestandstørrelse.
I Tabel 4 anføres de vandhuller, hvor der er mest akut behov for habitatpleje for at få
ynglevandhuller til at fungere. Det er en slags brandslukning som ofte fortages for at redde
en lokal bestand og med de midler man har til rådighed de pågældende år. Ofte så kan
bestandene holde sig i live endnu 10 år efter sådanne indgreb, og det giver tid til at
planlægge en konsoliderende indsats og finde finansiering som i prioritet 2-4 over de
kommende år. Denne plan er en del af denne planlægning.
Tabel 4. Liste over højt prioriterede vandhulsplejeprojekter.

Kommune

Lokalitet

Prioritet

Aktion

Gribskov

Hel-60

2

Rydning af pil, afgravning af dunhammer

Gribskov

Hel-67

1

Rydning af Tagrør

Gribskov

Hel-74

1

Træfældning

Gribskov

Hel-83

1

Rydning af dunhammer

Halsnæs

Frv-6

1

Afskæring af eventuelt tilløb, oprensning

Hillerød

Hil-10

1

Afskrabning af Tagrør

Hillerød

Hil-18

1

Fjernelse af pilekrat langs bredderne

Hillerød

Hil-38

2

Udgravning af separate, fiskefrie vandhuller

Hillerød

Hil-45

1

Fældning, oprensning

Hillerød

Hil-55

2

Anlæg af forbassin; oprensning

Hillerød

Hil-133

2

Oprensning, fældning

Hillerød

Skæ-1

2

Nedskæring af træopvækst på bredden

Hillerød

Skæ-48

1

Udgravning, ændring af form, fjernelse af tagrør

Hillerød

Skæ-58

1

Skabelse af fiskefrit vandhul i grusgraven

Hillerød

Strø-15

1

Rydning af krat, tørlægning og fjernelse af fisk

Hillerød

Strø-19

1

Rydning af rørsump og alger, afskæring af
markvand

www.amphi.dk

60

2. prioritet:
Efter sikring af de nuværende ynglebestande bør der skabes forudsætninger for lokal
spredning af bestande med henblik på at opnå større sammenhæng i populationerne.
Dette gøres ved at forbedre landlevestederne og grave nye vandhuller.
Der er bl.a. mulighed for dette ved den isolerede løgfrøforekomst syd for Strø Bjerg (Strø38).
Særligt store muligheder for at forbinde bestandene i et større område er der i områderne
mellem Meløse, Harløse, Skævinge Overdrev og Skævinge. Her er der oven i købet
mulighed for at etablere et samarbejde med Naturstyrelsen om at skabe et landskab med
et netværk af vandhuller til løgfrøen. Det gælder især nordvest for Harløse, hvor der
planlagt et stort areal med lysåben natur; men også Naturstyrelsens areal syd for
Kronlundvej vil være vigtigt i arbejdet med at knytte adskilte løgfrøbestande sammen.
Under 2. prioritet kommer også assisteret spredning ved opdræt og udsætning på
lokaliteter, der ikke kan koloniseres ad naturlig vej. Opdræt bør i første omgang primært
anvendes til at støtte eksisterende bestande, sikre spredning af gener imellem disse og
mindske afstanden imellem bestandene ved at etablere nye ynglebestande i de
mellemliggende områder. I nogle områder – Alsønderup og Arrenæs – er der gjort en stor
indsats for at skabe nye levesteder for løgfrøen, men uden at løgfrø har koloniseret. Her
bør spredningen støttes ved opdræt og man bør samtidig lave nye vandhuller og pleje
tilgroede når det er muligt. Opdræt er allerede i gang to steder i Alsønderup-området, og
forsøgt sat i gang på Arrenæs. Dette arbejde med opdræt og udsætning bør fortsætte.
I Gribskov kommune er alle nuværende løgfrøbestande i en så prekær situation, at de om
muligt bør støttes med opdræt og udsætning. Herunder hører bl.a. ideen om at opdrætte
løgfrøyngel fra Hel-67 mellem Annisse og Annisse Nord, med udsætning på Hovgårds
Pynt.
Det er dog et problem, at samtlige lokaliteter i kommunen er så tilgroede, at det vil være
meget svært at finde æg. Derfor bør der gives høj prioritet til at oprense alle
løgfrøvandhullerne, og derefter målrettet lede efter løgfrøæg i de to næste sæsoner.
Oprensningen bør ske så tidligt på året (start september), at der kan nå at spire noget
plantevækst, som løgfrøer kan lægge æg på allerede det følgende forår.
Inden for 2 prioritet bør opgaverne udføres i følgende rækkefølge:
1. Opdræt på Arrenæs
2. Strø Bjerg (Strø-38), habitater og opdræt ved vandhulspleje
3. Opdræt ved Hel 60,67,74 og 83
4. Habitater, opdræt på Halsnæs
5. Opdræt ved Alsønderup
6.Forbinde bestandene i et større område i områderne mellem Meløse, Harløse,
Skævinge Overdrev og Skævinge.
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3. prioritet.
Spejlbestande (kopibestande):
Opdræt og udsætning i klynger af vandhuller, som graves i nærheden af eksisterende
bestande. Opdrættet baseres på en opformering af en lokal genpulje og bliver således en
reservebestand tæt på, som med tiden evt. forbindes sammen med den lokale
moderbestand
Her ser vi især en mulighed for at styrke løgfrøen i Gribskov Kommune ved at grave
egnede vandhuller i Ramløse Bakker, som hører under nationalparken. Derefter udsættes
løgfrøyngel fra de nærmeste lokaliteter (Hel-74 og Hel-83).
Andre områder som prioriteres som indsatsområde for klynger af nye vandhuller med
udsætninger er i prioriteret rækkefølge:
1. Ramløse (som nævnt foroven),
2. Halsnæs,
3. Arrenæs,
4. Hovgårds Pynt og nordfor,
5. grusgraven syd for Skævinge,
6. omkring faunapassagen Bendstrup-Tulstrup.
Nationalparkens administration kan hjælpe med forvaltningen, når der er overlap med
omfattede arealer som Ramløse, Halsnæs, Arrenæs, Hovgårds Pynt og nordfor og
omkring faunapassagen Bendstrup-Tulstrup (Bendstrup Overdrev).
4. prioritet:
Blandingsbestande:
Derudover vil det være en styrke for bevarelsen af den genetiske diversitet at etablere helt
nye blandede reservebestande et eller to helt nye steder i nationalparken (Fjermosen,
Rusland).
Formålet med dette vil bl.a. være at skabe bestande på steder, hvor nationalparkens
administration kan hjælpe med forvaltningen. Det vil desuden være at skabe genetisk
blandede bestande, som formentlig vil være sundere end de isolerede enkeltbestande.
Fjermosen er nemmere at gå til med de mange eksisterende vandhuller og bør prioriteres
over Rusland, som har en del landskabsfredninger.
Samarbejde mellem kommunerne, Naturstyrelsen og Nationalparken:
En indsats for løgfrøen i Nordsjælland kan ikke begrænses til at omfatte arealer indenfor
nationalparken, da det ikke vil være tilstrækkeligt til at sikre artens beståen i Nordsjælland.
Bestanden indenfor er afhængig af en sund bestand udenfor. Det gælder både i forhold til
forbedring af levesteder og i forhold til f.eks. opformering. Opformering vil under alle
omstændigheder kræve faciliteter og lokaliteter udenfor nationalparken.
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Der er akutte opgave med opdræt under prioritet 2 og under prioritet 3 og 4 er der oplagte
samarbejdsmuligheder mellem Nationalparken og kommuner omkring opdræt og habitat
skabelse.
I Meløse-Harløse-området er der desuden stærkt brug for at etablere et samarbejde med
Naturstyrelsen, som p.t. har igangsat skovrejsningsprojekter her.
Det anbefales derfor, at Nationalparken og de tre kommuner fortsætter samarbejdet om en
samlet indsats for løgfrøen, samt at der indledes et samarbejde med Naturstyrelsen.
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Bilag 1. Kort over løgfrøforekomster
Oversigtskort for alle kommuner.
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Bilag 2. Kort med lokalitetsnummerering
Oversigt over detailkort.
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