
Gadekær i Slagelse Kommune 

Indledning 
Formålet med rapporten er at skabe et overblik over både den biologiske tilstand af hver af 
kommunens 77 gadekær, i hvor høj grad gadekæret og det tilstødende kommunalt ejede 
areal bliver brugt af borgerne som socialt samlingssted, såvel som gadekærets værdi som 
kulturhistorisk spor. 
 
Rapporten skal give et indtryk af hvert gadekærs og det tilstødende kommunalt ejede areals 
tilstand og elementer. Denne viden vil kunne indgå i planlægningen af mere målrettede 
indsatser som eksempelvis fremme af biodiversitet, etablering af spredningskorridorer for 
bestemte arter eller lignende. 

Vurdering 
Hvert gadekær og dets tilstødende kommunalt ejede omgivelser vurderes ud fra tre 
parametre; stedets habitatsstrukturer, stedet som et socialt samlingspunkt og stedet som et 
kulturhistorisk spor. Hvert sted får point efter nedenstående. 
 
På næste side ses en oversigt over vurderingen af hver af de tre parametre for hvert 
gadekær og dets eventuelle tilstødende kommunalt ejede areal. 
 
Vurderingen af gadekæret og dets omgivelsers habitatsstrukturer beror på, om der 
findes: 
Overvejende lave bredder, som danner en blød overgang mellem land og vand eller en 
sydvendt svagt skrånende bred (1 point). 
Uden tydelige tegn på næringsstofbelastning (1 point) i form af hverken tilgroning i 
næringsstofkrævende planter, et betydeligt lag sediment (>20cm) eller mindre end 10m til 
dyrket landbrugsjord. Hvis det er mange ænder i forhold til vandhullets størrelse, betragtes 
det ligeledes som et tegn på næringsstofbelastning. 
Overvejende soleksponeret vandoverflade (1 point) eller delvist skygget (0,5 point). 
Gamle træer og/eller stående eller liggende dødt ved (1 point). 
Etageret beplantning og/eller konstruerede fysiske strukturer såsom et stendige, fuglekasse, 
flagermuskasse eller insekthotel (1 point). 
 
I alt maks. 5 point. 
 
Vurderingen af gadekæret og dets omgivelser som socialt samlingspunkt beror på, 
om der findes: 
Et tilgængeligt og anvendeligt grønt areal af en størrelse, som muliggør ophold eller 
opsætning af faciliteter (1 point). 
Eksisterende faciliteter til ophold og/eller anden aktivitet af en anvendelig kvalitet (1 point). 
Mulighed for at opleve vandspejl enten fra det tilknyttede grønne areal eller ved adgang via 
bro/platform (1 point). Hvis vandspejlet er tilgroet i rør eller flydeplanter, betragtes det som at 
vandspejlet ikke kan opleves. 



Mulighed for at opleve dyreliv tilknyttet vandhullet, som oftest ænder, blishøns, rørhøns, fisk 
og/eller padder (1 point). 
Mindst én tilgængelig lav bred som muliggør adgang til vandet, og gadekæret samtidig er 
uden stejle betonkanter, da de udgør et farligt element, og da ophold nær kanten kan 
opleves som utrygt (1 point). 
 
I alt maks. 5 point. 
 
Vurderingen af gadekæret og dets omgivelser som et kulturhistorisk spor beror på, 
hvorvidt 
Gadekæret udgør en del af et i kommuneplanen udpeget landsby-kulturmiljø (1 point). 
Gadekæret kan findes på historiske kort (høje målebordsblade eller ældre), og som har haft 
en central placering/funktion/tilgængelighed i byen gennem tiden (1 point). 
Der findes kulturhistoriske elementer såsom mindesten, som kan ses ved ophold ved 
gadekæret (1 point). 
Gadekæret bidrager til landsbyidentiteten med bla. sine æstetiske kvaliteter (1 point). 
Der ved gadekæret findes gamle træer, som vidner om tidsperspektivet (1 point). 
 
I alt maks. 5 point. 
  



Gennemgang af gadekær 

Agersø 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Selvom gadekærets bredder overvejende er stejle, er bredderne i det nordvestlige og 
sydvestlige hjørne lave og af jord. Hermed findes også lidt lavvandet sydvendt skråning, som 
med fordel kan udvides.  
I vandhullet lever både ænder, padder og snoge. Kun et enkelt andepar holder til i det 
forholdsvist store vandhul, hvorfor de ikke forventes at have en negativ effekt på vandets 
kvalitet. Nogle steder findes et dybt lag sediment, hvorfor gadekæret trænger til en 
oprensning.  
Gadekæret er soleksponeret, da kun et enkelt træ findes ved gadekæret. Det bør derfor 
sikres, at opvæksten af små træer ikke får lov at vokse sig store nok til at skygge for 
gadekæret.  
Det tilknyttede kommunalt ejede areal har sparsomme naturkvaliteter, da det består af en 
smal græsrabat om vandhullet. Flere fritliggende store natursten liggende i og ved vandet 
bidrager positivt til habitatsstrukturerne. For at undgå skygge af vandhullet bør en forbedring 
af omgivelserne koncentrere sig omkring urtelaget og på at sikre flere lave strukturer såsom 
mindre buske, liggende dødt ved, sten- og træbunker. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
En platform i beton i gadekærets nordøstlige hjørne med en bænk giver besøgende 
mulighed for at sidde og nyde vandet såvel som at komme tæt på vandet. Ligeledes findes 
en bænk på den anden side af Gadekærsbroen, hvorfra der er en fin udsigt til vandhullet. 
Gadekæret er ved at gro til i rør og siv, og det bør derfor oprenses eller som minimum 
grødeskæres, så vandspejlet fortsat kan opleves. De stejle bredder trækker ned i 
vurderingen af stedet som et socialt samlingspunkt. De bør udjævnes for at lette adgangen 
til vandhullet, hvor det er muligt at opleve både padder, ænder og snoge. Gadekæret 
omgives af veje på tre sider med adskillige sideveje. Det ligger dermed meget centralt og 
opleves ved færdsel fra havnen gennem byen. Vejene begrænser dog de grønne omgivelser 
til vejrabatter, hvorfor der ikke er plads til en større forsamling. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Agersø er som øsamfund er et bevaringsværdigt kulturmiljø, og Agersø by med sine gårde, 
snoede gade og gadekær ligeså. Gadekæret er med sin placering og æstetiske kvaliteter 
med til at formidle og styrke landsbyens historie og landsbyidentitet. 
  



Bildsø 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er stærkt reguleret med stejle kanter af jord og beton. Gadekæret er lavvandet, 
og der er langtfra vand op til kanternes begyndelse i den nordlige og sydlige ende. Derfor er 
findes der her meget lavvandede områder. Gadekæret befinder sig mindre end ti meter fra 
dyrket jord, hvorfor det må forventes at være udsat for eutrofiering. Gadekæret er helt 
tilgroet i andemad, dunhammer og urter, hvorfor det formodentligt er næringsrigt. Da det 
ydermere er lavvandet, er det afhængigt af pleje for at hindre yderligere tilgroning med 
stauder og vedplanter. Langs gadekærets bredder findes ældre træer såvel som liggende og 
stående dødt ved, hvilket bidrager positivt til naturkvaliteten. Tilførsel af mere regnvand vil 
kunne sikre et højere vandspejl. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger ud til landevejen, rute 277, hvor der ikke findes fortov, og hvor et autoværn 
yderligere hindrer adgangen herfra. Derfor kan gadekæret kun tilgås syd for vandhullet fra 
vejkrydset og det sparsomme kommunale areal. Det er svært at opleve gadekæret, da alle 
kanter er stejle, og da vandhullet er tilgroet. 
Det ligger i ellers skønne omgivelser med åbent land, store gårde og mindre huse. I byen 
findes ikke umiddelbart andet offentligt tilgængeligt grønt areal, som kan tjene som socialt 
samlingspunkt. Hvis gadekæret og dets omgivelser skal kunne tjene et rekreativt formål, kan 
en lille del af det dyrkede areal øst for gadekæret, og dermed længst væk fra den trafikerede 
landevej, inddrages. Dette tiltag vil også kunne sikre en større udyrket bræmme mellem 
vandhullet og den dyrkede jord. Hvis gadekæret forbliver lavvandet, kan den nordlige bred 
med fordel udjævnes og grødeskæres. Hermed kan gadekæret tilgås og opleves, og en 
jævn sydvendt skråning skabes til fordel for dyrelivet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Langs gadekærets østlige kant findes ældre træer såvel som liggende og stående dødt ved, 
som alle vidner om en lang historie. Gadekæret har gennem mange år ligget som det mest 
centrale vandhul i byen, selvom byens forte har ligget i den modsatte ende af byen. Da 
gadekæret er tydeligt reguleret og ikke kan opleves fra vejen, når man bevæger sig gennem 
byen, bidrager det kun sparsomt til byens identitet og med æstetisk kvalitet. 
  



Bisserup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Den lave vurdering af habitatsstrukturer skyldes gadekærets stejle bredder og manglen på 
gode strukturer på land. Gadekæret har stejle bredder af jord, men et plateau lige omkring 
vandspejl-niveau langs især den nordlige bred skaber et lavvandet område langs 
vandkanten. 
Omgivelserne består af en græsplæne og solitære træer uden etageret beplantning eller 
ældre træer. Græsarealet langs den vestlige bred plejes ikke, og hvis det forbliver sådan, 
sikres en uforstyrret zone til dyreliv. Denne uforstyrrede zone kan evt. udvides med uslået 
græs og overvintringsmuligheder for de padder, som lever i vandhullet.  Det er også muligt 
at etablere en tæt buskbeplantning eller redekasser i de træer, som står omkring gadekæret.  
Et par unge træer er skudt op langs den nordlige bred. De har ikke en skyggeeffekt på 
vandhullet, men på sigt vil de forurene vandhullet med blade. Derfor bør de fjernes. Ifølge 
naboer holder rørhøns til i år for første gang. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Tilknyttet gadekæret er en græsplæne med solitære træer og et bord- og bænkesæt. 
Gadekæret er tilgængeligt fra tre sider, og her er mulighed for at opleve dyreliv i form af 
padder og rørhøns, såvel som vandspejl. Rørene, som vokser langs kanten bør 
grødeskæres langs de tilgængelige bredder med års mellemrum for at sikre udsynet til 
vandhullet.  
Der findes andre grønne områder i byen, heriblandt store naturområder ved vandet. 
Gadekæret adskiller sig fra de andre, da det byder på kulturhistoriske oplevelser. I byen 
findes både en lystbådehavn og en campingsplads, og ifølge naboer kommer turister forbi 
gadekæret og benytter sig af bord- og bænkesættet. Stedet kommer derfor også andre end 
de lokale borgere til gode. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Bisserup er et udpeget kulturmiljø, som omfatter den gamle del af landsbyen og dens 
ladeplads. Gadekæret udgør en del af den gamle del af byen, som er vokset i alle retninger. 
Der står en befrielsessten ved gadekæret, som er med til at bidrage til fortællingen om 
stedets kulturhistorie. Med sin placering langs byens gamle hovedgade og sine æstetiske 
kvaliteter bidrager gadekæret til landsbyidentiteten. Tiltag bør derfor tage hensyn til disse 
kvaliteter. 
  



Bjærup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets habitatsstrukturer er i dårlig forfatning.Gadekæret har udelukkende stejle 
bredder af hhv. jord med spredte sten og beton. Nord for gadekæret vokser et tæt levende 
hegn, som bidrager negativt til vandkvaliteten med løv, som rådner i vandet, men som ikke 
skygger for sollyset. Den sydlige bred udgøres af en betonkant langs Mindevej uden 
beplantning, og derfor er gadekæret soleksponeret. Et enkelt stort gammelt træ vokser på 
den anden side af vejen og har en begrænset skyggeeffekt på vandhullet. 
Gadekæret er helt tilgroet i dunhammer, hvilket tyder på et højt næringsstofindhold, og 
vandhullet trænger derfor til en grødeskæring og oprensning. Der findes ingen ældre træer, 
beplantningsetagering eller andre gode habitatsstrukturer på det kommunalt ejede areal. Her 
lever padder i vandhullet, og da omgivelserne øjensynligt ikke anvendes til rekreative formål, 
kan her i stedet fokuseres på at forbedre forholdene for disse. 
Hvis jorden syd for gadekæret i fremtiden dyrkes, bør der fortsat sikres en udyrket bræmme 
på mindst ti meter mellem gadekæret og jorden for at undgå  yderligere tilførsel af 
næringsstoffer. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret er tilknyttet et sparsomt kommunalt ejet areal øst for gadekæret med plads til et 
enkelt bord- og bænkesæt. Dette område og gadekæret er hegnet ind og er kun tilgængeligt 
gennem en låge ved Mindevej. Lågen er vanskelig at åbne og området uplejet, hvilket tyder 
på, det ikke anvendes. Bredden ved opholdsarealet er stejl og bør derfor reguleres, så det er 
sikkert at opholde sig. Der er mulighed for at opleve padder i vandhullet, men det er umuligt 
at se vandet, da det er helt tilgroet i dunhammer og andemad. Vandhullet skal derfor 
oprenses, hvis det igen skal kunne opleves. Vandhullet ligger ved den meget lidt befærdede 
Mindevej, hvorfor her er god mulighed for et fredfyldt ophold. 
Gadekæret udgør det eneste offentligt tilgængelige areal for byens få beboere og har derfor 
potentiale for igen at blive byens sociale samlingspunkt.  
 
Kultur 
Gadekæret har ligget og ligger stadig centralt mellem de få spredte gårde, der udgør Bjærup 
by. Da gadekæret er tilgroet, kan det ikke opleves, hvorfor det ikke bidrager til 
landsbyidentiteten. 
  



Boeslunde 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Vandhullet er overvejende soleksponeret og uden tilgroning, og der findes ikke umiddelbart 
nogen tydelige tegn på næringsstofbelastning. Der findes både beplantningsetagering og 
gamle træer som gode habitatsstrukturer omkring vandhullet, og disse bør derfor bevares. 
De vokser dog langs på bredden, hvorfor store mængder blade i vandhullet må forventes at 
forringe vandkvaliteten. I vurderingen trækker det ned, at alle gadekærets bredder består af 
stejle kanter. De små træer, der vokser umiddelbart langs gadekærets vestlige bred, bør 
fjernes for ikke på sigt at udsætte gadekæret for yderligere skyggevirkning. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt placeret i byen ved byens tidligere hovedvej, som nu ikke længere 
er særligt trafikeret. Udover en smal bræmme på vandhullets side af autoværnet langs 
Sønderupvej , er der ingen grønne omgivelser tilknyttet gadekæret. Der findes dog flere 
grønne samlings- og opholdsmuligheder i Boeslunde, herunder Mindeparken, som ligger få 
hundrede meter væk. 
Da gadekærets sider er stejle, er vandhullet gjort utilgængeligt fra alle fire sider ved fire 
forskellige typer hegn omkring. På nord- og syd-siden af gadekæret er det dog muligt at 
nyde vandhullet og dets fisk fra hhv. sti og parkeringsplads. Hvis der skal etableres mulighed 
for ophold eller adgang til vandet i form af f.eks. en platform, er det derfor mest oplagt i det 
nordøstlige hjørne, hvorfra udsigten til de gamle træer og kirken kan nydes, eller i sydøst 
under skyggen fra de gamle træer. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret ligger i et kulturelt centrum med udsigt til både Boeslunde Kirke og Præstegård 
såvel som Venderstenen. Ved kirken findes foruden en pumpe over kilden “Hellig Kors Kilde” 
også et skilt, der beskriver de bronzealderfund, der er gjort i området.  
Gadekæret er stærkt reguleret i formen med flotte stenmure, og en række store, ældre træer 
vokser langs den sydlige bred. Det bidrager derfor til at formidle landsbyens historie og 
forstærke landsbyidentiteteten. 
De i forvejen gode æstetiske kvaliteter ved gadekæret kunne forbedres yderligere ved en 
mere ensartet og enkel hegnstype omkring gadekæret. 
  



Bøgelunde 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er overvejende stejle, hvorfor de bør udjævnes for at forbedre 
tilstanden af vandhullet. Især dele af den østlige bred er i forvejen lav og kan lettest 
udjævnes. Gadekæret ligger nær dyrket jord, og en udyrket bræmme på mindst ti meter 
mellem vandhullet og jorden bør derfor fortsat sikres for ikke at udsætte gadekæret for 
eutrofiering. 
Der findes gode habitatsstrukturer omkring gadekæret i form af både gamle træer, liggende 
dødt ved og en del busk- og etageret beplantning omkring gadekæret. Desværre skygger 
bevoksningen, der vokser umiddelbart langs gadekærets bredder, for vandhullet og 
forurener vandet med løvfald, når bladene rådner i vandet. De gamle træer bør bevares, 
men ellers bør der sørges for, at især den sydlige bred holdes fri for vedopvækst. Kun en 
slået sti er tilgængelig i området, der ellers er ekstensivt plejet, hvorfor der findes store 
uforstyrrede zoner omkring gadekæret. Disse bør bevares, især langs den nordlige bred, 
hvor bevoksningen skygger mindst for gadekæret, og befinder sig længst væk fra stien, hvor 
besøgende færdes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Syd og vest for gadekæret findes et tilstødende kommunalt ejet areal, som er tilgroet i urter 
og vedplanter. Kun en sti slået igennem området syd for gadekæret er tilgængelig. Der 
findes ikke andet offentligt tilgængeligt grønt areal i Bøgelunde.  
Hvis byens borgere mangler et grønt område til forsamlinger, er det muligt at slå noget af 
arealet, hvilket dog vil ske på bekostning af naturkvaliteten. Et areal ved gadekærets 
sydøstlige hjørne er mest anvendelig til ophold. Her er bredden lavest, og gadekæret derfor 
er mest tilgængeligt. Et område kan slås, og et bord- og bænkesæt anbringes her. 
Gadekæret er uden tilgroning, hvorfor det er muligt at opleve vandspejl foruden dyreliv i form 
af rørhøns. Der står en forladt bygning øst for gadekæret, som eventuelt kan gøres 
tilgængeligt ved en slået sti eller areal. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret ligger i den nordlige ende af Bøgelunde, og ikke langs det oprindelige brede 
gadeforløb gennem byen. Den slåede sti syd for gadekæret løber, hvor en tidligere 
vejforbindelse har ligget syd om Møllebakken, og herfra har gadekæret været tilgængeligt. 
  



Bøstrup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Selve vandhullet er af dårlig kvalitet, da bredderne er stejle, og da her er tegn på et højt 
næringsstofindhold. Gadekæret befinder sig nær et dyrket areal,  som kan være kilden til 
næringsstoffer, og en udyrket bræmme mellem gadekæret og marken bør sikres. Trådalger 
breder sig i vandhullet, og her lever en del ænder, som er vant til at blive fodret. Der er 
mange ænder i forhold til gadekærets størrelse, hvorfor de må have en negativ effekt på 
vandets kvalitet. Gadekæret lugter, og årsagen hertil bør findes og fjernes. Gadekæret er 
delvist udskygget, og træerne og buskene langs den sydlige bred bør derfor beskæres for at 
tillade mere lys til gadekæret. Omkring gadekæret findes gode habitatsstrukturer i form af 
både ældre træer i det vestlige skel såvel som etageret beplantning. Disse bør derfor 
bevares, selvom de bidrager til næringsstoftilførslen i form af blade. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Øst for gadekæret findes et slået græsareal og en lille flisebelagt plads med et bord- og 
bænkesæt. Arealet udgør byens offentligt tilgængeligt grønne område. Her er ikke plads til 
en større forsamling, men her er mulighed for fredeligt ophold, da Bøstrupvej er sparsomt 
trafikeret. National cykelrute 6 løber forbi gadekæret, hvorfor stedet også kommer 
udefrakommende besøgende til gode. 
Buske og træer langs Bøstrupvej bør beskæres for at sikre udsigten til vandhullet herfra. 
Ligeledes bør der grødeskæres med jævne mellemrum langs den østlige bred for at sikre 
udsynet fra opholdsområdet. Selve gadekæret er hegnet ind, og på den anden side af lågen 
vokser høje urter, hvorfor det er utilgægeligt. Ved gadekæret er der ellers mulighed for at 
opleve både ænder, padder og rørhøns. Kilden til lugtgener bør komme til livs, da det 
forringer oplevelsen betydeligt. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Bøstrup er et bevaringsværdigt kulturmiljø, da det er en lille landsby, hvor størstedelen af 
gårdene er blevet liggende i byen og med husmandsbrug placeret på de tidligere 
overdrevsarealer ved gadekæret. Fra gadekæret er der udsigt til disse husmandssteder 
samt til åbent land. Gadekæret er svært at opleve fra Bøstrupvej grundet beplantningen 
langs den sydlige bred, så denne bør fjernes, så gadekæret igen bliver synligt.  



Båslunde 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Uden tydelig næringsstofbelastning i form af f.ek.s et betydeligt lag slam eller tilgroning. 
Manglen på de typiske rør og flydeplanter skyldes måske mangel på lys, da gadekæret er 
udskygget af høje træer langs det meste af bredden. Der bør tyndes ud i vedplanterne langs 
gadekærets bredder, så gadekæret kan få lys og for at mindske mængden af løvfald i 
vandet. Den nordligste bred er mindst tilgroet, og her er bredden lavest, hvorfor her findes 
en lille strækning sydvendt lav skråning. På det tilknyttede kommunalt ejede areal f indes 
gode strukturer i form af både gamle træer og etageret beplantning, især i skellene. Arealet 
er af betydelig størrelse, hvorfor plejen af en del af området med fordel kan omlægges til 
mere ekstensiv karakter med naturgræs, stenbunker og liggende dødt ved bestående af de 
træer, der fældes ved udtyndingen. Gadekæret er tilgængeligt langs hele bredden, men en 
uforstyrret bredzone vil komme padderne i vandhullet til gode såvel som insekter og andre 
smådyr. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret og det tilknyttede areal udgør det eneste offentligt tilgængelige grønne areal i 
Båslunde, som kun består af få huse og gårde. Det grønne areal er af betydeligt størrelse, 
og ophold kan nydes ved et bord- og bænkesæt. Det er muligt for besøgende at bevæge sig 
hele vejen rundt om gadekæret, og vandet kan tilgås ved den lave nordlige bred. Det grønne 
areal omkring gadekæret er stort nok til, at mere bredzone kan udjævnes og gadekæret 
dermed gøres endnu lettere tilgængeligt. Dyreliv i form af både padder og blishøns kan 
opleves. Gadekæret ligger i den sydlige ende af Båslunde ved den sparsomt trafikerede 
Båslundevej. Dog kan Sorø Landevej høres fra området, hvilket gør det mindre fredfyldt. Fra 
arealet er udsigt til huse mod nord og syd og dyrket jord mod både øst og vest, hvorfor der 
er en udpræget landsbystemning. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret er med til at styrke landsby-identiteten i den lille landsby, men grundet hæk og 
træer langs den vestlige bred, er vandhullet vanskeligt at erkende fra Båslundevej. Gamle 
træer omkring gadekæret vidner om stedets lange historie. Gadekæret har gennem lang tid 
ligget i den sydøstlige ende af Båslunde, men stadig udgjort byens gadekær, tidligere 
grænsende op til et nu dyrket engareal.  



Egerup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Mange store og gamle træer omkring gadekæret hæmmer for sollyset til en stor del af 
gadekæret. Bevoksningen syd for gadekæret er dog holdt nede, og dette bør bevares ved 
også i fremtiden at mindske opvækst af nye vedplanter. Omkring gadekæret findes gode 
strukturer i form af både ældre træer, liggende dødt ved og beplantningsetagering. Ved 
plejen bør derfor fokuseres på at forbedre selve vandhullet. Bredderne er allerede 
overvejende lave, men der kan med fordel tyndes ud i træerne nærmest gadekæret for at 
mindske udskygningen og påvirkningen med bladfald. Gadekæret er helt tilgroet i andemad, 
og det bør derfor oprenses eller skimmes for at tillade sollys til eventuelle bundplanter. I 
gadekæret lever padder, og overvintrings- og jagtmuligheder på land bør derfor bevares. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger ved meget lille vej, og her er derfor fredeligt. En låge markerer adgangen 
til det kommunalt ejede tilknyttede areal, men da dette ikke slås, er området og vandhullet 
utilgængeligt. Kun fra en tilstødende have er græsset slået og vandhullet til at nærme. Den 
lettest tilgængelige sydlige bred er lav og udbygget med et mindre platform ud i vandet, og 
her er mulighed for at opleve dyreliv. Hvis der slås en sti eller et område, er her derfor 
potentiale for et hyggeligt opholdssted. På den anden side af Byvejen findes et lille 
kommunalt ejet slået græsreal med nogle få buske, og der er potentiale for at skabe 
sammenhæng mellem de to områder. 
Egerup er en lille landsby bestående af få gårde og huse, og i byen findes ikke andet 
offentligt tilgængeligt samlingssted. Derfor har gadekæret potentiale til at blive et 
samlingssted for byens beboere. Gadekæret ligger desuden nær spejderhytten 
Egeruphytten, som bruges til større lejre. Der er derfor potentielt andre end byens borgere, 
som kan få glæde af at bedre adgang til vandhullet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har gennem flere hundrede år ligget på gadejord ved Egerupvej, men i 1900-
tallet er en grund syd for gadekæret udstykket og vejen ført syd om denne. Dette har 
medført, at gadekæret nu har en tilbagetrukket placering i byen og manglen på pleje har 
gjort det yderligere utilgængeligt. Adskillige gamle træer langs vandkanten vidner om stedets 
lange historie.  



Eggeslevlille 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Langs Kanehøj-Møllevej og i det sydlige skel står flere gamle træer, som bør bevares, og i 
det østlige skel vokser en let etageret beplantning. Træerne syd for gadekæret står flere 
meter fra bredden, hvorfor de ikke forventes at påvirke vandkvaliteten betydeligt med løv, 
men dog med skygge. Gadekæret er dog overvejende soleksponeret, hvorfor de unge træer 
langs bredderne, og især mod syd, bør fjernes for at bevare det sådan. Gadekæret er 
tilgroet i andemad og trænger derfor til en oprensning eller skimming. Gadekæret er tydeligt 
reguleret, dog med overvejende let stejle kanter, og det burde være muligt at udjævne flere 
bredder. Dette gælder særligt den sydlige bred, da den allerede er delvist lav. Ligeledes kan 
den nordlige bred udjævnes med henblik på at skabe en sydvendt solbeskinnet lavt 
skrånende bred. De tilknyttede arealer er af betydelig størrelse, og det burde derfor være 
muligt at henligge et areal til mere ekstensivt pleje. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Tilknyttet gadekæret findes anvendelige grønne arealer, både nord for gadekæret såvel som 
syd og øst for gadekæret i skyggen fra store træer. Kanehøj-Møllevej er kun sparsomt 
befærdet, hvorfor der på arealet er mulighed for større forsamlinger såvel som stille ophold. 
Her er plads til faciliteter, hvis byens borgere ønsker det. Den høje betonkant mod nord 
udgør et farligt element men kan samtidig benyttes som siddekant. De mest oplagte 
opholdssteder findes nord og sydøst for gadekæret, hvor bredderne kan udjævnes, så 
vandhullet kan opleves tæt på. Her kan padder og rørhøns studeres, mens vandspejlet er 
groet til i liden andemad hvorfor det bør skimmes. Der kan evt åbnes op i beplantningen i det 
østlige skel for at skabe udsigt til dyrefolden. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har udgjort et af f lere vandhuller i byen, men dette har altid været det største og 
mest centrale. Øst for gadekæret har området været et eng-areal, som stadig bruges til 
afgræsning. Gamle træer står langs Kanehøj-Møllevej og i det sydlige skel og giver en 
fornemmelse af stedets lange historie. Den nordlige bred, som ses fra vejen, er forfalden og 
har en negativ påvirkning på de ellers fine æstetiske kvaliteter. Rørene langs bredden mod 
vejen bør med års mellemrum bør grødeskæres, så de ikke hindrer for udsigten til 
vandhullet.  



Eggeslevmagle N 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Vandhullet har meget stejle og høje bredder, er primært skygget og helt tilgroet i dunhammer 
og andemad. Gadekæret trænger derfor til en grødeskæring og/eller skimming af andemad. 
Da gadekæret ligger meget dybt, vil det være ret vanskeligt at gøre de stejle bredder lavere. 
Omkring gadekæret findes både etageret beplantning såvel som gamle træer. De gamle 
træer bør bevares, mens noget af den tætte beplantning syd-vest for gadekæret bør ryddes 
for at tillade mere lys gadekæret. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Rundt om gadekæret findes et anvendeligt slået græsareal med solitære træer og en lille 
bænk i skyggen af en række buske. Området vest for gadekæret føles indtaget af den have, 
som grænser op hertil, da grænsen er udefineret. 
Selve vandhullet er meget utilgængeligt på grund af de stejle og samtidig meget høje kanter. 
De udgør dog et spændende element, og her er mulighed for at udnytte terrænet med 
sydvestvendte trapper eller plateauer til ophold. Selv om landevejen kan høres, ligger 
gadekæret tilbagetrukket ved den mindre vej Præstemarken. Her er mulighed for at opleve 
dyreliv i form af rørhøns. men ikke vandspejl, da det er tilgroet. Gadekæret bør derfor 
grødeskæres og/eller skimmes for andemad. I modsætning til byens andet gadekær, som 
har en udpræget intensivt plejet parkkarakter, har dette et mere vildt udtryk, som med fordel 
kan dyrkes for at det kan få sin egen stærke identitet. 
De små navneskilte på redekasserne udgør et lille sjovt indslag på turen rundt. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Eggeslevmagle som stor kirkelandsby er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Dette 
gadekær har haft en betydelig størrelse og ligget på en stor gadeplads tilgængeligt fra alle 
sider. Vejen er senere rettet op, hvorfor gadekæret nu ligger mere tilbagetrukket. Ældre 
træer vidner om en placering gennem mange år.  
Når besøgende bevæger sig langs Præstemarken, er det muligt at opleve gadekæret og 
Eggeslevmagle Kirke på samme tid, hvilket giver et f int samspil af kulturhistoriske elementer.  



Eggeslevmagle S 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Vandet er meget uklart vand, men en del f isk i vandet kan skimtes. Her lever også flere 
padder. I skovbeplantningen vest for gadekæret kan der med fordel etableres flere 
overvintringsmuligheder til padderne  og levesteder til andre smådyr. En lavvandet bred vil 
kunne forbedre forholdene yderligere. 
Gadekæret er primært soleksponeret, og der er ingen tydelige synlige tegn på 
næringsstofbelastning udover det uklare vand.  
Omkring gadekæret findes mange gode habitatsstrukturer i form af både etageret 
beplantning, fuglekasser, gamle træer og dødt ved. Kun de stejle bredder trækker ned i 
vurderingen af stedets habitatsstrukturer. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger i et stort grønt område af udpræget parkpræg med vandet i centrum. Selve 
gadekæret ligger tilbagetrukket ved den blinde beboelsesvej Præstevænget, mens det 
grønne areal også er tilgængelig fra den lettere trafikerede Orebyvej. Ved gadekæret er der 
både plads til større forsamlinger såvel som ophold i mindre grupper ved flere borde- og 
bænkesæt i skyggen fra de store træer. Et stisystem giver mulighed for en gåtur om 
gadekæret og eventuelt videre til Præstemarken. Ved Præstemarken findes et andet 
gadekær, og i byen findes desuden skov, boldbaner og Ninja Skolen. 
Der findes dermed gode opholds- og bevægelsesmuligheder ved gadekæret, og hvor der er 
er mulighed for at opleve både vand og dyreliv. Kun de stejle bredder trækker ned i 
vurderingen. En eventuel udjævning af bredden bør ske ved den vestlige bred, hvor 
udtrykket i forvejen er mere ”vildt”, og indgrebet derfor vil forstyrre det ensartede udtryk af 
gadekæret mindst. De små navneskilte på redekasserne er et lille sjovt indslag på turen 
rundt. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Eggeslevmagle som stor kirkelandsby er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Dette 
gadekær har altid haft en betydelig størrelse og ligget på en stor gadeplads, som siden er 
blevet rettet ud til Præstevænget og Orebyvej. Gadekæret har velholdte stenkanter, nogle få 
blomstrende åkander, en lille bro og et elegant hegn mod vejen Præstemarken, som 
tilsammen efterlader et idyllisk indtryk. Gamle træer vidner om en lang historie. Derfor 
bidrager gadekæret i høj grad til forståelsen af kulturmiljøet. 
  



Esholte 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Langs hele bredden vokser vedplanter, som udsætter vandet for blade og hindrer sollys til 
vandhullet. Bevoksningen består dog overvejende af unge træer og buske, og de står mindst 
tæt mod syd, hvorfor skyggeeffekten ikke er så udtalt endnu. Meget af bevoksningen bør 
dog skæres ned, inden den skygger helt for sollyset. Bevoksningen udgør gode 
gemmesteder for dyr, og nogle af buskene længst fra gadekæret mod nordøst, hvor den 
skygger mindst, kan med fordel bevares. Et enkelt gammelt træ står i bevoksningen og 
bidrager til kvaliteten af habitatsstrukturerne på land. Den nordligste bred er lavest, hvilket 
sikrer en sydvendt solbeskinnet lav skråning. 
Jorden dyrkes umiddelbart syd og vest for gadekæret, hvorfor vandhullet må formodes at 
være udsat for næringsstoftilførsel. En udyrket bræmme mellem gadekær og marken bør 
sikres, og eventuelle tilløb med drænvand bør fjernes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret er utilgængeligt, da det er hegnet ind langs Esholtevej, og da bevoksningen 
langs hele bredden er tæt. Beboerne på de få gårde, som udgør Esholte, har ikke andre 
offentligt tilgængelige sociale samlingssteder. Vejmatriklen omfatter et lille areal med uslået 
græs nord for gadekæret, hvor der er plads til at etablere en mindre opholdsmulighed i form 
af et bord- og bænkesæt eller bænk. Dette opholdssted vil ligge tæt op ad Esholtevej, som 
er let trafikeret, men samtidig ligge let tilgængeligt. Den nordlige bred er lav, hvorfor 
besøgende kan nærme sig vandet herfra, hvis der tyndes ud i bevoksningen. Hvis der sikres 
en udyrket bræmme mellem den dyrkede jord og gadekæret, kan et bord- og bænkesæt 
placeres i denne med større afstand til vejen. Uanset bør der tyndes ud i bevoksningen, så 
vandhullet kan opleves. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har altid ligget sydligt i Esholte, som før år 1900 har bestået af en god håndfuld 
gårde, hvoraf nu kun tre er tilbage. Gadekæret udgør derfor et levn fra en tid, hvor byen var 
større. 
Gadekæret er ikke synligt fra Esholtevej, hvorfor det ikke bidrager til landsbyidentiteten. 
Derfor bør der tyndes ud i beplantningen langs vejen. Kun et enkelt gammelt træ, som er 
gemt i den øvrige bevoksning, vidner om stedets lange historie. 
 
  



Flakkebjerg 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Alle gadekærets bredder er stejle af beton eller trækonstruktion. Da den sydlige bred er 
reguleret med beton og løber langs en vej uden beplantning, er gadekæret primært 
soleksponeret. Langs de øvrige bredder vokser den invasive Rød hestehov, som kan 
bekæmpes med slåning. 
I vandhullet lever fisk, heraf mange store damfisk. Vest for gadekæret står flere store gamle 
træer. Der vokser kun et enkelt træ i vandkanten, men de mange store træer nord-vest for 
gadekæret risikerer at forringe vandets kvalitet med bladfald.  
Halvdelen af gadekæret er tilgroet i liden andemad, men langs den vestlige bred er der tegn 
på, der for nyligt er foretaget skimming af andemaden i gadekæret. Skimmingen bør 
fortsætte for at komme andemaden til livs og reducere næringsstofpuljen. Et lille andehus 
vidner om et forsøg på andehold, men ved registreringen er der ikke observeret vandfugle. 
Der findes flere vandhuller i området inden for få hundrede meters afstand.  
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Kun et lille slået græsareal øst for gadekæret er tilgængeligt. Her er derfor ikke plads til store 
forsamlinger, men til mindre ophold og (spontane) møder ved bord- og bænkesættet. Herfra 
er der mulighed for at opleve gadekæret med et synligt vandspejl og mange fisk, såvel som 
Flakkebjerg Kirke, der ligger ved siden af. Gadekæret ligger ved en Snekkerupvej med kun 
sparsom trafik, som hverken forstyrrer oplevelsen eller gør det utrygt at gå eller stå ved 
betonkanten. 
De andre tilgængelige grønne arealer i Flakkebjerg er store arealer, hvorfor dette adskiller 
sig i skala og ved at have vand som det dominerende element. Et smalt grønt bælte 
nordvest for gadekæret er nu utilgængeligt, da det er tilgroet i rød hestehov. Her er dog en 
særlig stemning med skyggende træer og et højt urtelag under. Der kan evt. slås en sti 
herinde med lidt afstand til vandkanten og etableres en bænk, hvorved det bliver endnu 
nemmere at opleve den lille skala og vandhullet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har tidligere været af betragtelig størrelse og ligget i en forte, let tilgængelig fra 
alle sider. Flakkebjerg Kirke ligger umiddelbart nord for, og sammen skaber de et f int 
samspil og indtryk af at udgøre byens kulturhistoriske centrum. 
  



Frankerup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret ligger uforstyrret, da de tilstødende kommunalt ejede omgivelser ikke slås med 
henblik på at skabe tilgængelighed og ophold. Gadekæret ligger i en eng omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3, et beskyttet vandløb løber umiddelbart øst for gadekæret, og 
100m øst for gadekæret ligger endnu et vandhul. Gadekæret udgør derfor en del af et 
netværk af våde naturtyper.  Brinkerne er overvejende lave på jorden, men de er alle stejle 
og høje under vandoverfladen. Bredderne kan med fordel udjævnes, hvis det vurderes ikke 
at have en negativ påvirkning af engen. Gadekæret er tilgroet i liden andemad, hvorfor intet 
lys trænger ned til bunden af vandhullet, hvilket tyder på næringsstofbelastning. Dette 
understreges af, at f indes et betydeligt lag slam i gadekæret. Derfor bør vandhulet oprenses. 
Langs gadekærets bredder vokser en del træer, som dog kun har en begrænset 
skyggeeffekt. Træerne syd for gadekæret bør dog fjernes for at bevare gadekæret 
soleksponeret. Øst for gadekæret vokser lidt etageret beplantning, som ligeledes bør 
bevares, da den giver ly for dyrelivet. I gadekæret lever padder, og der kan dermed sørges 
for strukturer til læ og jagtmuligheder umiddelbart omkring gadekæret. I gadekæret findes 
skrald, som bør fjernes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt blandt de få gårde og huse, som udgør Frankerup. Gadekæret er 
ikke synligt fra Frankerupvej grundet vedplanterne omkring gadekæret og engens urter. 
Gadekærets omgivelser er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvorfor 
der ikke bør foretages store ændringer med henblik på at gøre området mere anvendeligt. 
En mindre sti kan slås for at lette adgangen til vandhullet og en lille bro kan evt. etableres i 
vandet, hvis denne ikke vurderes til at påvirke naturkvaliteten negativt. En del skrald findes i 
gadekæret, og det synes forsømt. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har ligget let tilgængeligt på et bredt forløb gadejord mellem Frankerups få 
gårde, men vejen løber nu flere meter fra gadekæret. Gadekæret er ikke synligt ved 
bevægelse ad Frankerupvej, da der vokser høje urter og buske mellem vejen og vandhullet. 
Gadekæret bidrager derfor ikke til byens landsbyidentitet.  



 

Frølunde 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Alle gadekærets bredder er lave og af jord, hvilket sikrer en blød overgang mellem vand og 
land. Gadekærets omgivelser domineres af slået plænegræs med lidt beplantningsetagering 
langs skellene, som bør bevares. Et par tjørn er gået ud, og dette døde ved bør blive 
stående eller kan alternativt f lyttes ind i den eksisterende beplantningsetagering. Det grønne 
areal er så stort, at driften af et areal nord for gadekæret med fordel kan omlægges til 
naturnær pleje, eller beplantningsetageringen kan udvides. Hermed kan der opstå en mere 
uforstyrret bredzone. 
Gadekæret er soleksponeret uden opvækst af træer umiddelbart ved gadekærets kant eller 
nære større træer med skyggende effekt. Dog holder en del fugle til i vandhullet, herunder 
ænder, som bidrager til næringsstofindholdet i vandet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret og dets omgivelser udgør det centrale grønne område i byen og ligger let 
tilgængeligt i et vejkryds med et busstoppested, og national cykelrute 8 løber forbi. Det 
grønne areal tilknyttet gadekæret er af betragtelig størrelse, hvilket giver mulighed for stille 
tilbagetrukket ophold væk fra vejen, såvel som plads til større forsamlinger. Et infoskilt ved 
busstoppestedet informerer om plante- og dyrelivet i og omkring gadekæret, såvel som 
historien bag de fire sten, der er placeret ved gadekæret. Hermed kan udefrakommende 
også læse om stedets historie.  
Da det er høj vegetation som dunhammer og tagrør, der dominerer i gadekæret, kan 
vandspejlet være svært at opleve. Gadekæret er mindst tilgroet mod vejen, hvorfor 
vandspejlet kan opleves, når det passeres ved vejen. For at opretholde muligheden for at 
opleve vandspejlet, bør gadekæret grødeskæres jævnligt. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gennem flere hundrede år har gadekæret ligget i et centralt beliggende grønt areal, tidligere 
med stier eller veje hele vejen omkring gadekæret. Gadekæret har været reguleret i en 
firkantet form, men er ført tilbage til en mere naturlig form sidst i 1990’erne. Ved gadekæret 
findes et kulturhistorisk element, de fire sten. Gadekæret og dets omgivelser spiller derfor en 
vigtig rolle i formidlingen af byens historie, hjulpet godt på vej af informationsskiltet.  



Fårdrup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Vandhullet er i god tilstand, og det eneste, der trækker ned, er, at over halvdelen af 
gadekærets bredder er stejle. Den nordlige bred er lav men grænser op til en skovplantning, 
hvorfor den er tæt bevokset. Der kan derfor med fordel tyndes lidt ud i beplantningen 
nærmest den nordlige bred med henblik på at skabe en solbeskinnet lavt skrånende 
sydvendt bred. Gadekæret er uden tydelige tegn på et højt næringsstofindhold. Omkring 
gadekæret findes både etageret beplantning og flere gamle træer. Gadekæret er 
overvejende soleksponeret, da den tætte bevoksning og de høje træer er koncentreret nord 
for gadekæret, og det bør bevares sådan. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger østligt i Fårdrup men centralt ved et vejkryds, byens busstoppested og 
Fårdrup Kirke. Gadekæret er kun tilgængeligt fra den sydlige bred, da der står et trådhegn 
langs den høje og meget stejle østlige bred, og da de resterende bredder grænser op til 
privatejet jord. Gadekæret ligger ved let trafikerede veje, men syd for gadekæret er det 
tilstødende kommunalt ejede areal stort nok til, at besøgende kan finde et fredfyldt hjørne. 
Den sydlige bred er lav, hvorfor det herfra er muligt at nærme sig gadekæret, hvor både fisk, 
padder og rørhøns kan opleves. I den sydlige ende vokser dog en del dunhammer, hvilket 
besværliggør udsigten til vandet. En del af rørene bør derfor grødeskæres med års 
mellemrum for at sikre udsynet og adgangen til vandet. Det eneste, der trækker ned i 
vurderingen af stedet som et socialt samlingspunkt, er manglen på faciliteter. Her findes dog 
allerede et mindre flisebelagt område, hvor der er plads til et bord- og bænkesæt, hvis det 
ønskes. Der findes andre offentligt tilgængelige grønne områder i byen. Dette adskiller sig 
ved kirkens tilstedeværelse og det store vandhul. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Fårdrup og byens marker med tydelig stjerneudskiftningsform udgør et bevaringsværdigt 
kulturmiljø. Gadekæret ligger ved Fårdrup Kirke og bidrager til landsbyidentiteten. Omkring 
gadekæret står flere gamle træer, som giver en fornemmelse af stedets lange historie. 
Gadekæret har været et af to vandhuller på gadejord i byen, men dette har altid været størst 
og ligget mest centralt i byen. Det andet vandhul f indes endnu i en privat have. 
  



Gerlev N 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er stejle og sat i sten. Gadekæret er tilgroet i liden andemad, hvorfor 
det bør skimmes. Andemaden tyder ligeledes på et højt næringsindhold, hvorfor det bør 
undersøges, om der tilløber næringsrigt vand til gadekæret. Gadekæret er delvist 
soleksponeret, da der vokser en del store gamle træer om gadekæret, og der vokser en tæt 
bevoksning langs den nordlige bred. Denne beplantning og de gamle træer bidrager til 
kvaliteten af habitatsstrukturerne på land, og bevoksningen skaber et uforstyrret hjørne på 
det kommunalt ejede areal, hvorfor de bør bevares. Nogle unge træer skyder op langs de 
andre bredder og bør fjernes for ikke at udskygge vandhullet yderligere. Et asketræ er væltet 
ud i vandhullet og er døende. Dette træ kan med fordel lægges i det uforstyrrede hjørne og 
eventuelt suppleres med flere fysiske strukturer. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Ved gadekæret findes et tilstødende kommunalt ejet areal af anvendelig størrelse med slået 
græs og solitære træer. Gadekæret ligger ved en rolig grusvej, og en slået sti leder fra den 
asfalterede Falkensteenvej til gadekæret. 
En enkelt bænk står sydvest for gadekæret med udsigt til vandhullet og Gerlev Kirke, men 
denne er ødelagt og trænger til at blive repareret eller udskiftet. Et trådhegn står omkring 
hele gadekæret, og dens låge er tilgroet, hvorfor selve vandhullet ikke er tilgængeligt. Her 
kan ellers opleves padder.  
Det trækker ned i vurderingen, at gadekæret kun har stejle bredder, og da de er høje, vil de 
være vanskelige at udjævne. Gadekæret udgør et af to i Gerlev, og dette ligger placeret 
mest tilbagetrukket med mulighed for fredfyldt ophold, mens der ikke findes et tilknyttet grønt 
areal ved det andet gadekær. Arealet ved dette gadekær udgør Gerlevs offentligt 
tilgængelige grønne areal, og her er potentiale for, at det kan blive et vigtigt socialt 
samlingspunkt i byen. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gerlev landsby er et bevaringsværdigt kulturmiljø, og gadekæret bidrager til 
landsbystemningen. Dette gadekær udgør et af tre, der har ligget på gadejord i Gerlev. Dette 
gadekær har været det største i byen, og ligger nær byens kirke. Det er dog siden blevet 
reduceret i størrelsen. Ved gadekæret er der udsigt til Gerlev Kirke, og her står flere gamle 
træer, hvorfor man kan mærke stedets lange historie. 
  



Gerlev S 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er tilgroet i andemad, og der er flere steder et betydeligt lag sediment, hvorfor 
det trænger til at blive oprenset. Gadekærets bredder er stejle, og den østlige er sat i sten, 
mens de  resterende er i beton. Mod vest nærmest Gerlevvej er gadekæret lavvandet, 
hvorfor det måske er muligt at udjævne denne bred. Gadekæret er primært soleksponeret, 
da bevoksningen omkring vandhullet primært findes øst for gadekæret. Denne uforstyrrede 
bevoksning udgør gode skjulesteder for dyrelivet. Samtidig påvirker den vandkvaliteten med 
bladfald, hvorfor der med fordel kan tyndes ud i vedplanterne nærmest vandhullet. Syd for 
gadekæret står nogle få æbletræer, som kun har en begrænset skyggeeffekt. Nogle unge 
træer vokser langs den nordlige og sydlige bred og bør fjernes, inden de påvirker vandhullet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret kan kun opleves fra en græsrabat langs Gerlevvej, da de tilknyttede kommunalt 
ejede arealer øst for gadekæret er utilgængelige. Der er derfor intet anvendeligt grønt areal 
tilknyttet gadekæret, men gadekæret har en størrelse, der kan bære opholdsmuligheder i 
selve vandet i form af en bro eller platform. Herfra vil det være muligt at opleve dyreliv i form 
af padder og rørhøns. Ligeledes kan den vestlige bred udjævnes for at lette adganen. Det 
trækker ned i vurderingen, at gadekæret er tilgroet i andemad, hvorfor vandspejlet ikke kan 
opleves. Gadekæret bør derfor skimmes for andemad.  
Gadekæret udgør ét af to gadekæret i Gerlev, og ved det nordlige gadekær nær kirken 
findes et græsareal, hvorfor det er derfor mere oplagt at anvende som socialt samlingspunkt.  
Dette sydlige gadekær ligger mere centralt ved byens hovedgade og opleves derfor ved 
bevægelse gennem byen. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gerlev er en bevaringsværdig landsby, og gadekæret er med til at understrege 
landsbyidentiteten. Betonkanten er i dårlig stand og trænger til at blive istandsat, hvilket vil 
forbedre de æstetiske kvaliteter. Ligeledes bør andemaden fjernes. Gadekæret udgør et af 
tre, der har ligget på gadejord i Gerlev. Dette gadekær har ligget langs byens hovedgade og 
dermed mere centralt end det andet, der stadig findes i Gerlev. 
  



Gimlinge 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Selve vandhullet er i god stand, da det har lave bredder, er uden tilgroning, og da det 
overvejende er soleksponeret. Selvom der vokser træer, heriblandt store gamle træer, langs 
den sydlige bred, er gadekæret så stort, at det ikke har en skyggeeffekt på en særlig stor del 
af vandoverfladen. Her holder mange ænder til, og selv taget vandhullets betydelige 
størrelse i betragtning, må de mange ænder bidrage til at øge næringsstofindholdet i søen. 
De lave bredder giver gode forhold for de padder, som lever i vandet. 
Gadekærets grønne omgivelser består af en slået græsplæne med få træer og buske. 
Habitatsstrukturerne på land kunne forbedres ved at sikre en uforstyrret og mere ekstensivt 
driftet bredzone. Omgivelserne er store nok til at rumme et uslået område med 
overvintringsmuligheder for padderne og skjulesteder for andre dyr. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Ved gadekæret findes fine opholdsmuligheder med en flisebelagt plads med bord- og 
bænkesæt. Her er rig mulighed for at opleve dyreliv i vandhullet i form af både ænder, 
rørhøns, fisk og padder. Gadekærets lave bredder gør det muligt at nærme sig vandet. 
Gadekæret ligger centralt i byen og ved den trafikerede hovedvej gennem byen. Det grønne 
område er stort nok til, at opholdsmulighederne er trukket lidt væk fra vejen. Arealet udgør 
byens offentligt tilgængelige grønne areal, udover nogle sportsfaciliteter i den sydlige ende 
af byen, og det er stort nok til en større forsamling. Derfor har det potentiale til at udgøre et 
vigtigt socialt samlingspunkt centralt i byen. 
Det er muligt at bevæge sig hele vejen rundt om gadekæret. Der er sat lys i nogle af træerne 
ved den sydlige bred, hvilket tyder på, de lokale kerer sig om stedet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har tidligere ligget meget centralt i Gimlinge på en stor gadeplads eller grønning, 
hvoraf store dele nu er bebygget. Gadekæret er derfor med til at fortælle om byens tidligere 
struktur. 
Gadekæret og dets omgivelser er velholdte og ligger smukt langs den bugtede hovedvej 
gennem byen. Ved gadekæret er der udsigt til både en genforeningssten, byens 
forsamlingshus, tårnet på Gimlinge Kirke og flere velholdte huse. 
  



Gl. Forlev 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er stærkt reguleret i en kvadratisk form med stejle betonkanter. En tilbageførsel 
til en mere naturlig form vil udgøre en stor renovering, men vil kunne forbedre tilstanden 
betragteligt. Der findes en del padder i gadekæret, så et lettere tiltag mhp. at forbedre 
habitatsstrukturerne kunne være at fokusere på det grønne område umiddelbart omkring 
gadekæret, hvor der kan skabes læ, skygge og jagtmuligheder for padderne ved f.eks. 
uslået græs, små buske og planter, sten og/eller træstykker. Det omkringliggende areal er 
stort nok til at en del af det kan inddrages til dette formål, uden at der må gås på kompromis 
med de gode rekreative muligheder. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger i byens centrale grønne område ved hovedvejen gennem byen. Det 
grønne område er af betragtelig størrelse og et rekreativt hotspot med faciliteter til både 
ophold såvel som petanquebane, og hvor både cykelrute 8 og “Sporet ved Vårby Ådal” løber 
forbi. Desuden er det grønne område let tilgængeligt med lille parkeringsplads og et 
busstoppested. Stedets gode rekreative muligheder kommer derfor også potentielt 
udefrakommende besøgende til gode. 
Gadekæret er reguleret med betonkanter og reduceret i størrelse, hvorfor det er både meget 
stejlt og dybt, hvilket trækker ned i vurderingen. Langs hele kanten umuliggør dunhammer 
udsynet til vandet, men samtidig afholder rørene besøgende fra kanten, da det ikke er muligt 
at opleve vandhullet herfra. I stedet findes en platform, som giver mulighed for ophold, at 
opleve og at komme tæt på vandet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Selve gadekæret er tydeligt reguleret i en kvadratisk form med betonkanter og reduceret i 
størrelse i forhold til historiske kort. Vandhullet har altid ligget i det meget centralt placeret 
grønne område i den lille landsby. Ved gadekæret emmer det af landsbyidyl med gårde, 
hestehold og huse som de nære omgivelser. Nogle få ældre træer som er synlige fra det 
grønne område vidner om byens og områdets alder. Ved gadekæret starter ”Sporet ved 
Vårby Ådal” med et informationsskilt og foldere, hvorfor her er rig mulighed for også at 
opleve andre kulturhistorie spor udover selve forten med gadekær. 
  



Gl. Holmstrup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Alle gadekærets sider er stejle og består af af hhv. jord og beton. Gadekæret er delvist 
skygget, da da et par høje birketræer står sydvest for gadekæret. Nord og øst for gadekæret 
vokser en tæt buskbeplantning, som må formodes at forringe vandkvaliteten med blade. Der 
findes opvækst af små vedplanter syd for gadekæret, og disse bør fjernes for at begrænse 
en yderligere skyggeeffekt. Gadekæret er stort set tilgroet i dunhammer, som trænger til en 
grødeskæring, og der ligger en del affald i vandhullet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger i et grønt område af betydelig størrelse, som har potentiale til at blive 
anvendt som socialt samlingspunkt. En trampesti gennemskærer det grønne område og 
tyder på, at arealet bruges til gennemgang. Den sydlige betonkant ser ud til at blive brugt til 
ophold, og der findes en del affald i gadekæret. Opsætning af et bord- og bænkesæt samt 
en skraldespand kan afhjælpe en del af affaldsproblemet. Vandoverfladen svært at erkende 
grundet vedopvækst og dunhammer. En grødeskæring vil derfor give bedre mulighed for at 
opleve vandet. En udjævningng af de syd- og vestlige kanter vil lette muligheden for adgang 
til vandet. Da gadekæret ligger meget lavt i terrænet, kan dette dog vise sig at være 
vanskeligt. På den sydlige del af arealet f indes et terrænspring, som deler rummet op i to 
plateauer, og her er mulighed for at udnytte terrænet med inventar eller legeredskaber. 
Længere nordpå ad Holmstrupvej f indes flere større grønne arealer, også med vandhuller. 
Området ved gadekæret adskiller sig ved at være af mere intim karakter. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Før Slagelse voksede sammen med Holmstrup, lå gadekæret centralt placeret ved et bredt 
gadeforløb ved den tidligere jernbane. Terrænspringet må formodes at stamme fra denne 
jernbane. Gadekæret og arealet er derfor med til at formidle historien om landsbyen 
Holmstrup, som nu er vokset sammen med Slagelse. Gadekæret ligger ved Gadekærsvej, 
men det er stort set umuligt at få øje på kæret fra de to tilstødende veje Agerhønevej og 
Gadekærsvej grundet beplantning. Gadekæret kan derfor kun opleves fra det grønne areal. 
Der kan eventuelt skabes nogle kig ved at beskære eller tynde ud i beplantningen. 
 
  



Gryderup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Selve vandhullet er i god stand uden tilgroning eller sediment og med en sydvendt lav 
skråning. Kun i nord-øst er bredden lavt skrånende, mens de andre bredder overvejende er 
stejle. Til gengæld ligger der en bunke sten i den vestlige ende, hvorved der skabes endnu 
en lavvandet zone. Det trækker ned i vurderingen af habitatsstrukturerne, at gadekæret 
befinder sig inden for 10m afstand til dyrket jord. Hvis der kan sikres en større udyrket 
bræmme mellem vandhullet og marken, vil det kunne mindske eutrofieringen af vandhullet. 
I omgivelserne findes etageret beplantning men ingen gamle træer eller dødt ved. Der står et 
par ældre træer, som nærmer sig en dbh på 40 cm, og derfor bør de bevares. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger på det eneste offentligt tilgængeligt grønne areal i byen, og det er let 
tilgængeligt fra byens hovedgade. 
Gadekæret ligger ved et gammelt frysehus, som nu fungerer som mini-forsamlingshus med 
faciliteter indenfor såvel som et enkelt borde- og bænkesæt stående udenfor på et befæstet 
areal tilhørende huset. 
Ved gadekæret er der mulighed for både tilbagetrukket ophold på en bænk nord for 
gadekæret såvel som plads til større forsamlinger, især hvis flisearealet ved frysehuset også 
anvendes. Beplantningen i skellet mod marken er stor nok til, at der er skabt små stier 
derinde, hvilket tyder på, det anvendes til leg. 
Den nordøstlige bred, som befinder sig nærmest det største opholdsareal er af svag 
hældning, hvorfor her er trygt at opholde sig og samtidig giver mulighed for, at besøgende 
kan tilgå vandet. Der ligger en jolle ved gadekæret, hvilket tyder, at nogle beboere benytter 
sig af denne mulighed. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
På historiske kort optræder gadekæret som liggende let tilgængeligt med gadejord hele 
vejen omkring. Ved siden af gadekæret står stadig et gammelt frysehus, som nu benyttes 
som samlingssted. 
Da gadekæret er synligt ved bevægelse gennem byen, er gadekæret med til at styrke 
landsbyidentiteten. 
  



Gudum 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har udelukkende stejle kanter af jord, men det er lavvandet, hvilket giver 
anledning til lidt lugtgener. Rør vokser langs hele kanten, og gadekæret bør derfor 
grødeskæres med års mellemrum for at sikre, det ikke gror til. Dele af grøden bør dog 
bevares for at give muligheder for skjul til dyrene i søen. 
Gadekæret er soleksponeret, og for at det forbliver sådan bør de små pil, der vokser langs 
den vestlige bred, fjernes. Gadekæret er omkranset af en bred stribe slået græs mod syd, 
øst og vest, og i det levende hegn i skellet mod vest står nogle gamle træer og lidt etageret 
beplantning. Her kan kan der med fordel også sikres nogle gode overvintringssteder til de 
padder, som lever i vandhullet. I gadekæret findes et andehus, og her holder blishøns til 
foruden en del f isk i vandet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger i et grønt areal af betydelig størrelse, som samtidig udgør byens eneste 
fælles grønne areal. Det ligger centralt i et T-kryds, som ikke er specielt trafikeret, og med 
byens busstoppested. Her er altså god mulighed for at samles, bl.a. ved borde- og 
bænkesættet, hvorfra udsigten til gadekæret kan nydes. 
Alle bredder er stejle, men i den sydlige ende af gadekæret findes en bro, som giver 
mulighed for at komme tæt på vandet. Denne bro kan dog kun umiddelbart tilgås fra en 
privat have, hvorfor den ikke kommer besøgende til gode. Her kan besøgende ellers både 
opleve både blishøns, fisk og padder.  
Det trækker ned i vurderingen, at gadekæret er ved at gro til i andemad og dunhammere. Da 
dunhammerne vokser langs hele kanten kan det være svært at se selve vandhullet sidst på 
sommeren. Derfor bør grøden langs den vestlige og nordlige bred grødeskæres. Kilden til 
lugtgenerne ved gadekæret bør ligeledes identificeres og fjernes. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har udgjort et af f lere vandhuller på gadejord, men dette vandhul har dog altid 
været det største og det eneste, som stadig er offentligt tilgængeligt. 
Gadekæret er identitetsskabende for Gudum, da det let opleves, når man bevæger sig 
gennem byen. Fra gadekæret er der udsigt til gårde, huse og en mark, hvorfor her er en 
udpræget landsbystemning. 
 
  



Hallelev 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er tilgroet i krebseklo og dunhammer. Af gadekærets bredder er de fleste stejle, 
men den nordlige er lav, hvorfor her er en lav sydvendt skråning. Store træer langs den 
sydlige bred skygger på gadekæret, men til gengæld er flere af dem gamle og er har derfor 
høj naturværdi. Løvfaldet har dog en negativ effekt, da der er observeret et tykkere lag 
sediment under træerne end i resten af gadekæret. En oprensning bør derfor især 
koncentrere sig om dette område. Der kan tyndes ud blandt de yngste af træerne for at sikre 
mere lys til gadekæret. Ved et lille slået græsareal vest for gadekæret står flere gamle træer 
og lidt liggende dødt ved. Denne grønne plet er ikke tilgængelig fra vejen men kun fra 
forsamlingshuset, hvorfor den med fordel kan omlægges til mere ekstensiv drift til fordel for 
dyrelivet ved vandhullet. I gadekæret findes mange padder, til hvilke der kan etableres 
habitatsstrukturer. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
I Hallelev er der få huse, hvorfor gadekæret ligger inden for kort afstand til alle byens 
beboere. Gadekæret ligger trukket tilbage fra hovedvejen ved en lille grusvej, som løber 
gennem byens grønning. Gadekæret ligger op ad to huse og byens forsamlingshus, men her 
er stadig udsigt til resten af grønningen bestående af slået græs og brak. Det grønne areal 
ved gadekæret er der et lille stykke slået græs, hvorpå der står et bord- og bænkesæt, 
hvorfra gadekæret kan nydes. På resten af grønningen er der god plads til større 
forsamlinger. Et hegn i planker skærmer for gadekæret. Den lave nordlige bred, som er 
nærmest forsamlingshuset giver ellers adgang til selve vandhullet, hvis ikke denne bred var 
tilgroet i dunhammer. En grødeskæring af nogle af rørene langs denne bred kan sikre 
adgangen. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Hallelev er et udpeget kulturmiljø med flere gamle gårde tilbage i byen omkring en grønning 
med gadekær. Gadekæret med til at formidle historien om landsbyen som forteby. Ved 
gadekæret finde gamle træer som vidner om tidsdybden. Gadekæret ligger ved byens 
forsamlingshus, som stadig fungerer som et kulturelt centrum. 
 
  



Halseby 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Selve vandhullet har en høj naturværdi, da det kun har lavvandede bredder og 
hovedsageligt er soleksponeret. Det trækker dog ned i vurderingen, at her er forsøg på 
andehold med et andehus, hvor et par ænder holder til, som potentielt kan have en negativ 
påvirkning på vandkvaliteten, især hvis de fodres. 
I skellet mod syd findes beplantningsetagering med buske og et par høje træer. Opvæksten 
af f lere træer bør hindres for at begrænse skyggevirkningen på vandhullet. Af samme grund 
bør det lille piletræ, som vokser umiddelbart i gadekærets sydvestlige vandkant fjernes. 
Eventuelle nye træer kan med fordel plantes nord for gadekæret. 
Da vandhullet generelt er i god stand, bør det holdes sådan, og ænringer af 
habitatsstrukturer bør koncentrere sig om omgivelserne. Der findes mange padder i 
vandhullet, og overvintringsmuligheder på land kan derfor med fordel anlægges. Et nyt 
vandhul er etableret 100m vest for gadekæret i naturområdet, og gadekæret indgår derfor i 
et netværk. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger let tilgængeligt og centralt i den lille landsby ved en sparsomt trafikeret vej. 
Vandhullet er tilgængeligt langs hele kanten med kun lave bredder, og det tilstødende 
grønne areal er stort nok til både ophold og leg. Ved vandhullet er der mulighed for at opleve 
både ænder og padder. Stedet har derfor potentiale til at blive et f int sted at opholde og 
mødes. På grunden står et ødelagt bord- og bænkesæt og et gammelt, forfaldent frysehus, 
som begge skæmmer. Frysehuset kan eventuelt anvendes til opbevaring af fælles materialer 
og redskaber til brug ved gadekæret og dets areal. 
Vestfor ligger Specialcenter Slagelse og et mindre naturområde. Hvis der etableres stier 
gennem dette område, kan de med fordel også lede til gadekærets areal. Få hundrede 
meter væk fra gadekæret ligger Taarnborg Skole og -hallen med legeplads og store 
boldbaner. Ved gadekæret kan der derfor fokuseres på mere stille rekreative aktiviteter med 
landsbyidentiteten og kulturhistorien i centrum. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har altid udgjort et centralt og let tilgængeligt element i byen. Frysehuset vidner 
også om stedet historie som fællesareal i byen. Ved gadekæret står en gammel vejvisersten, 
som viser til Taarnborg og Tjæreby, hvilket forstærker tidsdybden. 
  



Harrested 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har udtalt stejle bredder af hhv. jord og beton med sten. Gadekæret er 
overvejende soleksponeret, da den tætte og høje bevoksning er koncentreret nord for 
vandhullet. De mange yngre vedplanter, som skyder op langs de andre bredder bør derfor 
fjernes for at bevare gadekæret soleksponeret. Gadekæret er helt tilgroet i andemad, hvilket 
tyder på et højt indhold af næringsstoffer. Der findes et betydeligt lag slam i den nordlige 
ende af gadekæret, hvorfor bladene fra træerne nord for gadekæret må formodes at have en 
negativ påvirkning på vandets kvalitet. Til gengæld findes der i denne uforstyrrede 
bevoksning både en varieret etageret beplantning og flere gamle træer. Bevoksningen bør 
tyndes ud nærmest vandhullet for at mindske påvirkningen, men dette bør gøres under 
hensyntagen til disse kvaliteter. Knapt 200m nord for gadekæret findes et mose- og 
engareal, hvorfor gadekæret potentielt indgår i et netværk af våde naturtyper. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt i Harrested i krydset mellem Slots Bjergbyvej og Vænget, lidt væk 
fra den trafikerede Slagelsevej, som fornemmes i form af støj. Der findes et slået græsareal 
af betydelig og anvendelig størrelse både øst for gadekæret med et bord- og bænkesæt og 
nord for gadekæret med et par fodboldmål. Det tilknyttede areal lægger derfor op til 
forskellige aktiviteter. Selve gadekæret og bevoksningen umiddelbart nord for vandhullet er 
hegnet ind og dermed utilgængelige for besøgende. Da alle bredderne er stejle, er det 
ydermere ikke muligt at nærme sig vandet. Grundet dets størrelse kan gadekæret bære en 
bro, platform eller lignende langs den østlige bred for at sikre adgangen til vandet. 
Vandspejlet er tilgroet i andemad, og det bør derfor skimmes. Ved gadekæret er mulighed 
for at opleve dyreliv i form af rørhøns. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har altid ligget centralt i Harrested og været let tilgængeligt fra tilknyttede arealer 
øst og nord for vandhullet, der i dag stadig er gadejord. Langs den sydlige og vestlige bred 
står en trærække. Der bør tyndes ud i beplantningen under rækken, så den træder 
tydeligere frem og står skarpere. Med sine æstetiske kvaliteter og centrale placering 
bidrager gadekæret til landsbyidentiteten. 
 
  



Havrebjerg 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Et gadekær med stejle bredder i sten, som giver en ujævn bund med lavvandede områder 
langs bredden. Stenene er placeret langt oppe ad bredden, hvilket giver mulighed for 
gemmesteder for mindre dyr. 
Der lever mange fisk i gadekæret, som er kunstigt iltet med et springvand. Ellers er der 
ingen tydelige tegn på næringsstofbelastning. Mindre vedopvækst ved den sydlige bred bør 
fjernes for at sikre vandhullet mod skygge og bladfald. Den omgivende beplantning er ellers 
koncentreret nordøst for gadekæret, hvilket gør vandhullet meget soleksponeret. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret er placeret nordligt i byen, men centralt ved kirken. En opslagstavle og velholdte 
faciliteter på arealet vidner om, at det er et vigtigt knudepunkt for byens borgere. Kun de 
stejle bredder trækker ned i vurderingen af stedet som socialt samlingspunkt.  
Langs Krænkerupvej og Digesgårdsvej skærmer kun et spinkelt autoværn for adgang til 
vandet, men stenene langs bredderne gør det vanskeligt at gå langs gadekæret. Nord for 
vandhullet, trukket væk fra den trafikerede Krænkerupvej, er der god mulighed for ophold på 
en solbeskinnet flisebelagt plads med både to bord- og bænkesæt, en skraldespand og et 
bålfad i en bålplads. En trappe ned i vandet fra Krænkerupvej giver mulighed for at komme 
tæt på vandhullet, hvor der kan opleves dyreliv i form af fisk. 
I Havrebjerg findes andet grønt areal i byen med slået græs og legeplads. Ved gadekæret er 
her mulighed for at opleve det gamle centrum og mere stille rekreative aktiviteter. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Havrebjerg er et udpeget kulturmiljø, da her findes mange funktionsbygninger fra 
andelstiden såsom forsamlingshus, mejeri, brugsforening, skole og frimenighedskirke. 
Herudover findes både Havrebjerg Kirke og gadekæret. Tidligere har byen bestået af kirken, 
nogle få bygninger og gadekæret, men i 1900-tallet er byen vokset i alle retninger. 
Gadekæret ligger tæt på Havrebjerg Kirke, byens forsamlingshus m.fl. i “den gamle del” af 
byen. Ved gadekæret er der ingen udsigt til kirken, men fra Krænkerupvej opleves begge 
samtidig. Iris, åkander og et springvand dominerer vandspejlet, hvilket giver et meget idyllisk 
udseende gadekær.  
 
  



Hejninge 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har stejle bredder af sten men med lavvandede områder med klart vand. 
Gadekæret ligger i et stort grønt areal med gode habitatsstrukturer i form af både etageret 
beplantning, fuglekasser og ældre træer. Tiltag til at forbedre naturtilstanden bør derfor 
koncentrere sig om selve vandhullet. Især den nordlige bred kan overvejes udjævnet, så der 
skabes en fladt skrånende sydvendt skråning. Gadekæret er hovedsagligt soleksponeret, 
men syd for gadekæret står nogle store træer. Et yngre træ af disse kan overvejes fjernet og 
kan placeres i området som liggende dødt ved. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt placeret i Hejninge tæt på byens kirke og ved et busstoppested. 
Det tilstødende grønne areal er af betydelig størrelse med mange opholdsmuligheder i form 
af både bænke og bord- og bænkesæt, hvorfra der er udsigt til vandhullet. Ved selve 
vandhullet f indes ingen lave bredder, som kan lette adgangen til vandet, og ingen dyreliv i 
vandet at opleve. Forbedring af stedet som et socialt opholdssted vil derfor være med fokus 
på at lette adgangen til vandhullet med lavere skråninger, som potentielt kan tiltrække mere 
dyreliv. Gadekæret og det tilstødende areal ligger omkranset af en mindre stenbelagt vej og 
den befærdede Strandvejen. Mellem Strandvejen og det grønne areal vokser en hæk, som 
afskærmer for auditiv og visuel støj fra vejen, men som samtidig hindrer udsigt til gadekæret 
fra vejen. Der er på arealet gode muligheder for at trække sig væk fra hovedvejen. En større 
buskplantning deler det store rum op og danner små opholdsnicher. Andre grønne arealer i 
byen omfatter boldbaner og en legeplads ved Trelleborg Friskole. Arealet ved gadekæret 
adskiller sig ved at ligge centralt ved Hejninge Kirke. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Hejninge udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø, hvor gadekæret ligger på byens store 
gadeplads. Gadekæret har altid haft en central placering i byen på gaden og senere omgivet 
af grønt areal, tidligere af landskabelig karakter med stier og trægrupper. Der findes stadig 
en del ældre træer, som giver en fornemmelse af det lange tidsperspektiv. 
Gadekæret ligger tæt på Hejninge Kirke, hvortil der er udsigt fra dele af området og skaber 
et f int sampil mellem de to elementer af kulturhistorisk betydning. 
  



Hemmeshøj 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er stærkt reguleret med stejle kanter af beton og sten. Vandhullet er 
soleksponeret og uden tydelige tegn på næringsstofbelastning. I gadekæret kan skimtes 
mange undervandsplanter i form af kruset vandaks, men ingen flydeplanter og kun få rør. 
Der er tilknyttet et stort kommunalt ejet areal, hvorfor det burde være muligt at udjævne 
mindst én bred. 
Omgivelserne mangler naturkvalitet, da arealet primært består af slået græs samt lidt 
vedplanter langs gadekærets bredder og et enkelt solitært træ. Området er stort nok til at 
kunne rumme nogle flere habitatsstrukturer såsom uslået græs, flere vedplanter i god 
afstand til vandhullet for at undgå skygge, såvel som overvintringsmuligheder for de padder, 
som lever i gadekæret. Langs den nordlige bred er kanten høj og med løsere sten, hvilket 
giver skjulesteder til smådyr og padder. Denne kant bør derfor bevares. De træer, der vokser 
langs kanten, især mod sydvest, bør begrænses for at mindske skygge og bladfald. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Til gadekæret knytter sig et stort areal med rig mulighed for større forsamlinger og ophold. 
På arealet f indes et nyanlagt tingsted, men ellers består omgivelserne af en stor slået 
plæne, som giver god mulighed for leg. Flere naboer bruger også arealet som 
parkeringsplads. 
Det trækker ned i vurderingen, at alle bredderne er meget stejle af beton og sten. Dette gør 
det utrygt at opholde sig nær kanten, og besværliggør muligheden for at nærme sig vandet. 
En ny platform med to bord- og bænkesæt i den nordlige ende af gadekæret giver dog 
mulighed for ophold tæt ved vandet. Herfra kan man opleve både vandspejlet og dyrelivet i 
form af padder. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Hemmeshøj er et udpeget kulturmiljø i kommuneplanen. Det er en kirkelandsby med gårde 
omkring forten med gadekær. Forten er stadig forholdsvist ubebygget. Gadekæret har altid 
ligget let tilgængeligt fra alle sider i den sydlige ende af byen med kirken mod nord. 
Betonkanterne med sten giver et f int udtryk selvom gadekæret er stærkt reguleret. Et 
genskabt tingsted vidner om stedets betydningsfulde funktion gennem tiden. 
 
  



Hesselhaven 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er lave og af jord. Gadekæret er skygget, da der vokser tæt 
bevoksning lans næsten hele bredden. Der er dog kun sparsom beplantning nord for 
gadekæret, hvorfor her findes en lavvandet sydvendt og solbeskinnet skråning. 
Udover at skygge for vandhullet forringer bevoksningen vandkvaliteten med løvfald. 
Bevoksningen bør derfor beskæres især mod sydvest, hvor skyggevirkningen er størst. Mod 
øst kan noget af bevoksningen bevares med henblik på at bevare skjulesteder for dyrelivet 
og her kan tilføjes yderligere strukturer såsom dødt ved eller sten. Der findes ingen 
bevaringsværdige gamle træer omkring gadekæret. I vandhullet f indes et betydeligt lag 
slam, hvorfor det trænger til at blive oprenset. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Det er svært at opleve vandhullet, da det er tæt bevokset. Undtaget er den nordlige bred, og 
vandhullet opleves derfor bedst fra vejen og det tilhørende fortov nord for vandhullet.  
Vandhullet ligger i et stort tilgængeligt areal med slået græs, grusstier og lidt f lisebelægning 
sydvest for gadekæret. Der findes ingen faciliteter på det kommunalt ejede areal, men på 
den eksisterende flisebelægning er der god mulighed for at opstille faciliteter til ophold. Dette 
bør suppleres med en rydning af bevoksningen, så vandspejlet kan nydes herfra. Vest for 
gadekæret løber en grussti, og herfra er ryddet og slået en sti ind igennem bevoksningen. 
Fra den slåede sti kan vandhullet tilnærmes, og vandet kan anes fra grusstien. Ved 
vandhullet er der mulighed for at opleve både padder og blishøns foruden selve vandspejlet, 
hvilket gør stedet attraktivt. Vandhullet ligger ved en mindre beboelsesvej, hvorfor her er 
fredfyldt at opholde sig. Der findes en del andre grønne områder i byen såvel som i 
kvarteret, hvorfor dette areal primært henvender sig til naboerne, og adskiller sig ved 
tilstedeværelsen af vand. Derfor bør bevoksningen tyndes, så vandet kan opleves. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Vandhullet har tidligere ligget på en mark, som Skælskør er vokset ud til. Vandhullet har 
altså ikke oprindeligt været et gadekær. Omkring gadekæret findes et nyere tæt-lavt 
boligkvarter og udsigt til mark. Vandhullet er med til at give området karakter, og det bør 
derfor kunne nydes fra området og ikke kun vejen. 
 
  



Hulby 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret ligger i et skrånende grønt areal, og vandhullet er reguleret med stejle 
betonkanter, som er i forfald. I gadekæret er andehold, som belaster gadekæret med 
næringsstoftilførsel. Et betydeligt lag sediment i gadekæret vidner ydermere om, at det er 
næringsstofbelastet. 
Naturkvaliteterne findes derfor primært i det tilknyttede grønne areal i form af både et stort 
gammelt træ, etageret beplantning nord for gadekæret, såvel som flere menneskeskabte 
habitatsstrukturer såsom et mindre stendige, en fuglekasse og en halvmur af brænde 
velegnet til insekter, alle placeret i skellet mod øst. Da der findes padder i gadekæret, bør 
disse strukturer forsøges bevaret eller genskabt på kommunens jord. 
For at forbedre tilstanden af selve vandhullet, bør det renses op og føres tilbage til en mere 
naturlig form. Bag gadekæret løber er beskyttet vandhul. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Tilknyttet gadekæret findes et grønt areal af betydelig størrelse med et enkelt bord-
/bænkesæt og fine omgivelser i form af tidligere postgård og mark. Arealet udgør byens 
offentlige grønne areal og ligger let tilgængeligt ud til byens hovedvej, centralt ved et 
busstoppested. 
Der findes ingen høje rør i vandhullet, hvilket giver besøgende rig mulighed for at opleve 
vandspejlet og dyrelivet tilknyttet vandhullet i form af både ænder og padder. Desværre er 
betonkanterne stejle, hvilket kan gøre gadekæret utrygt at opholde sig ved. Derfor kan 
vandet gøres mere tilgængeligt ved at udjævne den sydlige bred mod det grønne areal. En 
mindre stejl kant vil også komme padderne i vandhullet til gode. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Ifølge historiske kort har gadekæret indtil slutningen af 1800-tallet fyldt det meste af det 
grønne areal, men det er siden blevet reduceret og reguleret yderligere med betonkanter. 
Ved gadekæret findes en gammel vandpumpe, og som nabo ligger den velholdte 
“Postgården”. Sammen med det store gamle hestekastanjetræ ved gadekæret bidrager de til 
den æstetiske kvalitet og vidner om byens alder, som kan opleves ved gadekæret.  
 
  



Høve 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har stejle bredder, som langs Bygaden er reguleret med beton og resten sat i 
sten. Den nordlige bred er ikke særlig stejl, og ved en udjævning kan der skabes en lav 
sydvendt og dermed solbeskinnet skråning. Gadekæret er soleksponeret, da der ikke vokser 
nogen vedplanter syd for gadekæret. Gadekæret er tilgroet i liden andemad, hvorfor 
gadekæret bør skimmes. Der er stor vandgennemstrømning i gadekæret, og det bør 
undersøges, om der er tilførsel af næringsrigt vand fra de nærliggende marker. 
Der findes gode habitatsstrukturer på land i form af en række gamle træer og etageret 
beplantning i skellet mod vest. Buskene langs den østlige bred bør beskæres for at undgå 
løvfald. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Nord og vest for gadekæret findes et græsareal uden faciliteter. Græsset er højt og bør 
derfor slås. Alternativt kan der slås en sti hen til vandhullet, så vandet kan tilnærmes. 
Gadekæret er helt tilgroet i andemad, hvilket gør, det ikke er muligt at opleve vandspejlet. 
Dog kan dyreliv i form af rørhøns opleves. Det er muligt at stå ved vejen og betragte vandet 
på et bredt fortov. Græsarealet er hegnet ind og dermed kun tilgængeligt via en låge fra 
indkørslen i det nordøstlige hjørne. Der bør ligeledes åbnes op ud mod vejen med en låge 
eller ved at f jerne hegnet for at lette adgangen til arealet. Gadekærets bredder er stejle, men 
vandhullet er lavvandet, hvorfor det ikke er så farligt at opholde sig ved. Det burde være 
muligt at udjævne den nordlige eller vestlige bred og dermed gøre vandet tilgængeligt.  
Gadekæret og dets omgivelser udgør Høves offentligt tilgængelige grønne område og har 
derfor potentiale til at blive et vigtigt socialt samlingspunkt i byen. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Høve er et udpeget kulturmiljø. Tidligere lå kirken i den ene og gadekæret i den anden ende 
af forten, som har været af betydelig størrelse, men som nu næsten er udfyldt af småhuse. 
Gadekæret er tydeligt reguleret med betonkant mod Bygaden. 
De nord- øst- og vestlige bredder er sat i store flotte kampesten, som er svære at se for 
urter. Denne beplantning kan med fordel slås, så stenene kan ses. Undtaget er de iris, som 
vokser langs bredden og bidrager med æstetisk kvalitet. En gammel vandpumpe står ved 
det sydøstlige hjørne ved Bygaden. Den er dog halvt gemt i beplantning og bør befries. 
  



Kelstrup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har stejle kanter af sten og spunsvæg mod Bildsøvej. Da vandstanden i 
vandhullet er lav, opstår lavvandede områder med ikke-stejle bredder nedenfor 
stensætningerne i nord og syd. Ved disse bredder burde det være muligt at regulere profilen 
med henblik på at skabe jævnt skrånende bredder, som kan komme de mange padder, som 
lever i vandhullet, til gode. Langs den nord-vestlige bred vokser træer og buske og danner 
beplantningsetagering, som udgør gode habitatsstrukturer på land uden at skygge 
væsentligt for gadekæret. Dog må de forventes at forurene gadekæret med løvfald. Nogle 
store gamle træer i haven lige vest for matriklen bidrager også til de gode strukturer på land. 
Gadekæret er soleksponeret og bør holdes sådan ved at undgå yderligere træopvækst 
sydvest for vandhullet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret har en central placering i Kelstrup nær forsamlingshus og tæt op ad Bildsøvej, 
landevej 277, som løber gennem byen. Gadekæret ligger i den nordlige ende af byen med 
udsigt til gårde og vindmøller. 
Der er ingen mulighed for ophold ved gadekæret. Kun fra det kombinerede cykelsti og fortov 
langs den stærkt trafikerede Bildsøvej kan gadekæret opleves. Vest for gadekæret har 
kommunen et stykke græsareal, som opleves som en del af en privat have. En tydeligere 
markering af overgangen mellem offentligt og privat areal vil invitere til ophold. Der er megen 
liv at opleve ved gadekæret i form af både fisk, padder og blishøns. Hvis lidt af 
beplantningen langs den nord-vestlige bred ryddes, kan der kan etableres opholdsfaciliteter 
med udsigt til vand og eventuelt også til byens bystævne.  
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har sammen med det grønne område mod øst udgjort en stor gadeplads. 
Hovedvejen gennem Kelstrup er blevet rettet ud, og i den forbindelse er gadekæret 
reguleret, mens det grønne område øst for er blevet udstykket til bebyggelse. Et tydeligt tegn 
på reguleringen er den spunsvæg, som udgør gadekærets østlige bred. Umiddelbart på den 
anden side af Bildsøvej f indes et bystævne med sten og en lille opslagstavle, og gadekæret 
ligger tæt på et forsamlingshus. Tilsammen giver de indtrykket af at udgøre byens kulturelle 
centrum.  



Kirke Stillinge 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Den nordlige og vestlige bred er sat i beton, mens resten er i jord med spredte sten. Den 
østlige bred er lavt skrånende, mens de andre er stejle. Der står træer nær vandhullet både 
nord, syd, øst og vest for gadekæret, som alle skygger og forringer vandkvaliteten med 
rådnende løv. Langs den østlige bred vokser et par små træer, som bør fjernes for ikke at 
bidrage yderligere til skyggeeffekten og næringsstofindholdet. I gadekæret er der observeret 
en del padder, som der derfor er god grund til at skabe overvintringsmuligheder til. Der 
findes lidt etageret beplantning i skellet mod vest, som giver skjulesteder men her er kanten 
en stejl betonkant at forcere. De stejle betonkanter kan vise sig vanskelige at udjævne uden 
at inddrage dele af nabomatrikler. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger i krydset mellem Stillingevej og Møllevej. Førstnævnte er stærkt trafikeret, 
mens Møllevej er en mindre beboelsesvej.  Gadekæret kan opleves langs den østlige og 
nordlige bred, mens den syd- og vestlige bred grænser op til private haver. Øst for 
gadekæret er der mulighed for ophold på en bænk med udsigt til vandet, men her er ikke 
fredeligt grundet trafikken. Her er bredden dog lav, så det er muligt at komme tæt på 
vandspejlet og opleve det dyreliv, som holder til. Den nordlige bred er af beton med en 
murstensmur ovenpå, og det er muligt stå ved muren under en række store, gamle træer 
langs en bred græsrabat. Omgivelsernes form er ikke velegnet til større forsamlinger, men 
her er plads til et bord- og bænkesæt frem for bænken, hvis det ønskes. Gadekæret ligger 
nordøstligt i byen. Byen er vokset mod sydvest, og her findes adskillige grønne områder af 
betydelig størrelse. Dette areal adskiller sig ved udsigten til både gadekæret, store gamle 
piletræer, kirken, forsamlingshus og mark. Her er derfor landsbystemning med tidsdybde. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har været af betydelig størrelse og ét af to vandhuller beliggende på byens store 
gadeplads. Gadekæret ligger derfor centralt mellem kirke, forsamlingshus og et tidligere 
mejeri, og da de kan opleves sammen ved bevægelse ad Stillingevej, opleves et 
sammenhængende gammelt kulturhistorisk centrum. Murstensmuren langs den nordlige 
bred og farven på bænken passer til kirkemuren, hvilket yderligere styrker sammenhængen. 
  



Kirkerup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Selve vandhullet har en god tilstand, da det har overvejende lave bredder, og da det 
overvejende er soleksponeret. Der står en stor gammel blodbøg i haven syd for gadekæret, 
som skygger for vandhullet og forringer vandkvaliteten med løv. I skellet nord for gadekæret 
vokser buske, som giver gode skjulesteder for de fugle og dyr, som holder til ved gadekæret, 
men som også bidrager med bladfald. Yderligere vedplanter på det kommunalt ejede areal 
bør derfor undgås for ikke at skygge yderligere, hvorfor busken ved den østlige bred bør 
fjernes. 
Gadekærets omgivelser trækker ned i vurderingen, da de kun består af slået græs og nogle 
få buske langs den nordlige bred. Kvaliteterne kan øges ved kun at slå græsset én gang 
årligt og tilføje dødt ved, stenbunker og lignende strukturer til arealet til fordel for de padder, 
som lever i vandhullet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret og dets omgivelser rummer gode kvaliteter som et socialt samlingspunkt. Sydøst 
for gadekæret er et anvendeligt grønt areal tilknyttet.  
Gadekæret og dets omgivelser udgør Kirkerups offentligt tilgængelige grønne areal, og her 
er plads til en mindre forsamling. Det ligger ikke ud til byens hovedgade men nede ad en 
mindre beboelsesvej i grus. Her er derfor god mulighed for ophold i fred og ro. Her er intet 
bord- og bænkesæt eller andre faciliteter, men på arealet er der plads til opholdsfaciliteter, 
hvis det ønskes. 
Gadekæret er hegnet ind med et trådhegn med en enkelt låge, hvilket besværliggør 
adgangen til vandet. Ved lågen er bredden dog lav, hvorfor her er mulighed for at tilgå 
vandet og opleve både vandspejl og dyreliv i form af fisk og padder. Dog bør dunhammerne 
mod sydøst med års mellemrum grødeskæres, så vandhullet fortsat kan opleves af 
besøgende på græsarealet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Kirkerup er en relativt stor landsby og et udpeget kulturmiljø med kirke. Gadekæret bidrager 
til landsbymiljøet, og har æstetiske kvaliteter med en velholdt stensætning, åkander og 
synligt vandspejl. En gammel blodbøg i den private have syd for gadekæret bidrager til dets 
æstetiske kvaliteter og til fornemmelsen af tidsdybden.  
 
  



Kongsmark 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har lave, jævnt skrånende bredder og er hovedsageligt soleksponeret. Der står 
et gammelt træ oppe ved Neblevej syd for gadekæret, som kaster skygge på vandhullet, 
men som sammen med lidt liggende dødt ved bidrager til gode habitatsstrukturer omkring 
vandhullet. 
Selve gadekæret er tilgroet i alger, men dette kan skyldes, at gadekæret er blevet oprenset 
inden for de sidste par år, og der derfor er gravet i den næringsrige jord. Det er derfor vigtigt 
at holde øje med, om algeopblomstringen forbliver efter et par år, hvilket tyder på et fortsat 
for højt næringsindhold i jorden eller i det tilførte vand. Igennem en årrække vil det være 
fordelagtigt at samle trådalger fra overfladen for at udtømme næringsstofpuljen. Langs 
gadekærets sydlige bred vokser et par træer, som bør beskæres for at begrænse skygge og 
tilførsel af løv. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Kongsmark er en landsby med få gårde uden et fælles offentligt tilgængeligt grønt areal. 
Byen ligger tæt på et sommerhusområde med flere grønne arealer, som dog alle ligger et 
stykke væk. Gadekæret ligger omkranset af en privat have, hvorfor her ingen 
opholdsmuligheder eller tilgængeligt grønt areal er. Gadekæret ligger dog ud til 
Støvlebæksvej, som løber gennem byen som byens eneste gade. Det er derfor synligt og 
potentielt tilgængeligt herfra, hvis det tydeliggøres, hvor det er tilladt at opholde sig. Her er 
muligt at opleve paddeliv, men vandhullet er tilgroet i alger, så vandspejlet kan ikke nydes. 
Derfor bør algeopvæksten fjernes. 
Lidt buske og en bænk nord for gadekæret på kommunens matrikel kunne gøre det muligt at 
opholde sig ved gadekæret med udsigt mod vejen frem for den private have. Fra gadekæret 
er der nu udsigt til de to nærmeste gårde samt dyrket jord. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Tidligere løb et bredere gadeforløb gennem byen, som gadekæret udgjorde en del af, og det 
har altid ligget tilgængeligt ved vej. 
Sommerhusområdet vest for Kongsmark er vokset tæt på byen. Gadekæret er med til at 
forstærke billedet og identiteten af Kongsmark som en lille landsby, som er adskilt fra 
sommerhusområdet.  



Lille Valby 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er soleksponeret, og beplantningen umiddelbart omkring gadekæret bør derfor 
fortsat holdes til et minimum. Der findes lidt buske vest for gadekæret, som udgør et godt 
skjulested for dyr, men disse bør holdes små for at sikre vandhullet mod skygge og blade. 
Der vokser en del bundplanter i gadekæret, og for at sikre lys til disse, bør den andemad, 
som gror i gadekæret, skimmes. Gadekæret har primært stejle kanter, men den sydøstlige 
bred er lav. Vejene mod nordøst og -vest gør det vanskeligt at udjævne disse bredder, men 
mod syd findes et uslået grønt areal, og her kan bredden udjævnes yderligere. Arealet syd 
for gadekæret bør forblive udyrket i en afstand af mindst ti meter fra gadekæret for at sikre 
vandet mod eutrofiering.  
Der findes ikke mange habitatsstrukturer omkring gadekæret, og da der bør undgås mere 
skyggende beplantning, kan der tilføjes “døde” fysiske strukturer i form af f.eks. en 
stenbunke eller dødt ved, hvis der fældes et stort træ i byen. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret har en central placering i Lille Valby i et kryds ved byens hovedvej, Slagstrupvej. 
Slagstrupvej er stærkt trafikeret, hvorfor gadekæret er afskærmet af et trafikværn. Der findes 
intet andet fælles grønt areal i byen, og gadekæret er utilgængeligt, da det er omgivet af 
hhv. trafikværn og uslået græs. I vandhullet er der mulighed for at opleve både dyreliv og 
vandspejl, hvilket gør det attraktivt.  
Dog bør det sikres, at gadekæret ikke gror til i den andemad, som breder sig på overfladen. 
Der kan skabes opholdsmuligheder ved at inddrage lidt af dets grønne omgivelser. Den 
sydøstlige bred er lav, og en slået sti fra vejen hertil kan angive, hvor det er sikkert at tilgå 
vandhullet. Der findes ingen opholdsmuligheder ved gadekæret nu, men der kan skabes ét 
nær den lave bred eller ved den sydlige bred længst væk fra vejen. Fra syd er der er udsigt 
til både gadekæret og befrielsesstenen på den anden side af Slagstrupvej, og her er det 
også muligt at gøre bredden mere lav, så vandet kan tilgås.  
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har altid haft en central placering i en grønning i Lille Valby. En befrielsessten 
står på den anden side af Slagstrupvej og kan ses fra gadekæret. Gadekæret er svært at 
opleve ved bevægelse gennem byen grundet et trafikværn. 
 



Lorup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Det kommunalt ejede areal omkring gadekæret er tæt bevokset, herunder af mange træer. 
Derfor er gadekæret udsat for stor skyggevirkning. Selve vandspejlet er tilgroet i liden 
andemad, hvilket yderligere hindrer lys til vandet. Gadekæret skal derfor skimmes for 
andemad, og der skal tyndes meget ud i den omkringvoksende bevoksning, før gadekæret 
bliver soleksponeret.  
Selvom de har en negativ effekt på vandhullet, udgør flere bevaringsværdige gamle træer og 
etageret beplantning, foruden liggende dødt ved, gode habitatsstrukturer på land. Nordvest 
for gadekæret findes hestefolde, men på den anden side af Lorupvej er jorden dyrket. Det 
bør derfor sikres, at eventuelle tilløb med vand fra dræn fjernes for ikke at udsætte 
gadekæret for næringstilførsel. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret og dets omgivelser er utilgængelige, da de er hegnet ind og ydermere er tæt 
bevokset. 
Derfor er gadekæret er vanskeligt at opleve, og store indgreb skal til, før det bliver muligt. 
Her er ikke plads til en større forsamling, men en mindre opholdsmulighed for beboerne i 
byens tre gårde kan etableres. Forbi gadekæret løber både den nationale cykelrute 8 og en 
vandre- og pilgrimsrute, hvorfor stedet  potentielt også kan komme turister til gode. 
Rummets særlige stemning med den tætte beplantning kan bevares og opleves ved at 
etablere en træterrasse øverst på arealet med udsigt til gadekæret. Derudover kan der 
tyndes ud i beplantningen umiddelbart langs Lorupvej for at skabe kig ind igennem 
bevoksningen og ned til vandhullet. Oppe ved vejen skråner arealet stejlt, men nede ved 
vandhullet er bredden lav, hvilket muliggør adgang til vandet, når man først er kommet ned. 
Vandhullet er tilgroet i andemad og bør derfor skimmes. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Lorup og dets omgivelser er et udpeget kulturmiljø. Udpegningen omfatter den lille 
skovlandsby og den omkringliggende spredte bebyggelse, som er omgivet af skov. 
Gadekæret kan være med til at fremhæve byen som en landsby. Gadekæret bidrager ikke 
nu til landsbyidentiteten, da det ikke er synligt fra Lorupvej. Gadekæret har altid ligget på 
gadejord nord for de få gårde, der udgør Lorup. Flere gamle træer omkring gadekæret 
vidner om stedets mange år. 
  



 

Lundby 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er uden tydelige tegn på næringsstofbelastning, og tornfrøet hornblad vokser 
udbredt i vandet. Gadekærets bredder er udtalt stejle, men mod sydvest er bredden lav. Der 
er kun et af sparsom størrelse tilknyttet kommunalt ejet areal, hvorfor det kan vise sig 
vanskeligt at udjævne bredderne yderligere. Langs den sydlige bred vokser et hegn af træer, 
som skygger for sollyset til gadekæret og påvirker vandets kvalitet negativt med løvfald. Der 
bør derfor tyndes ud i denne beplantning for at sikre mere lys til gadekæret og dets 
bundplanter og for at mindske mængden af rådnende løv. Dette skal dog opvejes mod 
hegnets funktion som barriereskabende element mellem vandhullet og den dyrkede jord syd 
for, såvel som funktionen som læ til dyrelivet. Flere yngre træer vokser langs de andre 
bredder og bør fjernes, før de udsætter gadekæret for yderligere skygge. Et stort gammelt 
piletræ vest for matriklen har en stor påvirkning på vandet med løvfald og skygge, og det 
udgør samtidig et værdifuldt habitat. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Der findes ikke umiddelbart andre offentligt tilgængelige grønne arealer i Lundby, og der er 
heller ikke noget anvendeligt areal tilknyttet gadekæret. Gadekæret kan derfor kun nydes fra 
Lundby Byvej, som er blind, hvorfor den kun er sparsomt trafikeret. Langs vejen er 
adgangen til vandet afskåret ved et trafikværn, da den nordlige bred er stejl og høj.  
Et smalt areal nordvest for gadekæret kan slås, og vandhullet dermed gøres tilgængeligt. 
Dette areal er lille og hælder mod vandhullet og er dermed ikke velegnet til opsætning af et 
bord- og bænkesæt. En slåning af hele arealet eller en sti gøres derfor med henblik på at 
skabe adgang til vandet. Ved vandhullet er der mulighed for at opleve både vandspejl og 
dyreliv, hvorfor det er attraktivt at komme tæt på. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har være et af f lere vandhuller i Lundby, men dette har været det mest centrale, 
beliggende på gadejord og let at opleve langs byens hovedgade. Næstved Landevej er ført 
syd om byen, og Lundby Byvej lukket i den vestlige ende, og byen vokset i denne retning. 
Gadekæret er derfor med til at markere byens oprindelige centrum.  
Det store piletræ vest for gadekæret bidrager til stedets æstetiske kvaliteter. 
 
 
  



 

Lundforlund 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er overvejende stejle, men den nordlige bred er lav. Dermed findes en 
lav sydvendt skråning til fordel for de padder, som lever i vandhullet. Omkring gadekæret 
findes både gamle træer, etageret beplantning og fuglekasse. Der er altså gode strukturer 
omkring vandhullet. Vandhullet er overvejende soleksponeret, da den tætte beplantning er 
koncentreret øst for gadekæret. Den sydlige og vestlige bred bør holdes fri for vedplanter 
med undtagelse af det store, gamle træ vest for gadekæret. Den tætte beplantning øst for 
gadekæret giver gode skjulesteder for dyrelivet, men påvirker samtidig vandkvaliteten af 
vandhullet med løvfald, hvorfor buskene nærmest bredden bør fjernes. 
Gadekæret er tilgroet i andemad, hvilket tyder på et højt næringsstofindhold og trækker ned i 
vurderingen. Gadekæret trænger til at blive skimmet for andemad, og en eventuel kilde til 
eutrofiering fjernes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger ved den mindre befærdede Vestensøvej og dermed trukket væk fra 
Skælskør Landevej, som går gennem Lundforlund. 
Gadekærets tilstødende kommunalt ejede omgivelser er af betydelig størrelse og udgør 
byens offentligt tilgængelige grønne område. Her er plads til større forsamlinger såvel som 
ophold af mere rolig karakter. Der findes en del faciliteter på arealet omkring gadekæret, 
men de er forfaldne og benyttes tilsyneladende ikke. Nord for gadekæret findes ellers både 
en petanquebane og flere bord- og bænkesæt, og syd for gadekæret står to bænke med 
udsigt til vandet. Faciliteterne bør derfor istandsættes eller udskiftes med nogen, som 
borgerne ønsker at benytte.  
Gadekæret er helt tilgroet i andemad, så vandspejlet ikke er muligt at opleve, før gadekæret 
skimmes. Til gengæld er her mulighed for at opleve både fugle og padder. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Lundforlund har været en forteby med gadekæret liggende i midten af stor grønning. Det 
meste af forten  er nu udstykket til mindre boliger, men der findes stadig et grønt areal  af 
betydelig størrelse omkring gadekæret.   
De ikke-vedligeholdte faciliteter påvirker de æstetiske kvaliteter af gadekæret negativt.  
 
 
  



Lundstorp 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Vandhullet er soleksponeret og uden tydelige tegn på næringsstofbelastning. Dog er hele 
vandspejlet dækket af bundplanten kruset vandaks, som typisk findes i næringsrigt vand. I 
gadekæret lever mange fisk og padder, som ved besigtigelsen soler sig.  
Alle gadekærets bredder er meget stejle og høje og kan dermed vise sig vanskelige at 
udjævne.  
Den nordlige bred er tilgroet i tæt buskplantning, hvilket giver mulighed for ly til dyrene ved 
gadekæret og kan med fordel bevares, da skyggepåvirkningen er minimal. Dog må den 
forventes at påvirke vandkvaliteten med løv, og der findes et lag sediment på bunden nær 
bevoksningen. Gadekæret er nu soleksponeret og for at bevare det sådan, bør det sikres, at 
bevoksningen langs den sydlige kant ikke får lov at vokse op og skygge for vandhullet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Der er intet tilknyttet kommunalt ejet areal ved gadekæret. Vandhullet kan derfor kun nydes 
fra Lundstorpvej, da det ellers omkranses af hhv. indkørsel og private haver. En høj 
betonkant langs vejen besværliggør udsigten til gadekæret, som kun kan ses, hvis man står 
helt henne ved kanten. 
Der findes i Lundstorp umiddelbart ikke andet tilgængeligt offentligt areal, som kan tjene som 
socialt samlingspunkt for borgerne i byen, som består af en håndfuld gårde. 
Lundstorp og dermed også gadekæret tilgås kun fra en blind beboelsesvej Lundstorpvej. 
Hermed er her meget fredfyldt ved gadekæret. Her er dog ikke mulighed for at etable 
opholdsmuligheder omkring gadekæret grundet det manglende tilknyttede areal, og 
vandhullets begrænsede størrelse gør det vanskeligt at etablere en platform eller lignende i 
vandhullet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har altid haft en central placering på gadejord mellem de få gårde, der udgør 
Lundstorp, men det er gennem tiden blevet reguleret, hvilket dets stejle kanter vidner om. 
Den østlige kant, som er synlig fra Lundstorpvej er en flot betonkant med sten, hvilket 
bidrager til dets æstetiske kvaliteter. Gadekæret er med til at styrke den meget lille landsbys 
identitet som værende en by med egen historie. 
  



Magleby 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har stejle bredder af jord og er hovedsageligt soleksponeret, selvom der vokser 
et stort piletræ ved den sydlige bred. Vandhullet har tilsyneladende et højt næringsindhold, 
da det er groet til i liden andemad, og flere ænder holder til i gadekæret. Gadekæret bør 
skimmes jævnligt for langsomt at nedsætte næringsstofpuljen.  
Der findes gode habitatsstrukturer på det tilstødende grønne område. Et areal med etageret 
beplantning og store, afskårne grene findes indenfor en kort afstand af vandhullet. Der 
findes ligeledes flere gamle træer, det ene dog ved gadekærets bred, som må forventes at 
have en negativ effekt på vandkvaliteten. Den nordlige og sydlige bred vil være svære at 
udjævne grundet hhv. nærhed til vejen og træets rødder, men der er plads nok på matriklen 
til at gøre den vest- og/eller østlige bred mindre stejl. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt placeret i Magleby ved kirken, et busstoppested, og hvor 
Nationalcykelrute 8 og Sjællandsleden vandrerute løber forbi. Stedet kommer derfor også 
potentielt besøgende turister til gode. Om gadekæret findes et stort tilgængeligt grønt 
område med plads til store forsamlinger. Ved gadekæret står et borde- og bænkesæt med 
udsigt til både vandhul, tingsted og kirketårn. Vandspejlet kan desværre ikke opleves, da 
gadekæret er groet til i andemad, hvilket trækker ned i vurderingen. Vandhullets stejle 
bredder trækker ligeledes ned, da vandet ikke kan tilgås. Skimming af andemad og 
udjævning af en bred nærmest det mest yndede opholdssted vil derfor forbedre oplevelsen 
af selve vandhullet betragteligt. Der finde flere grønne arealer i byen, heriblandt en park med 
legeplads mm. ved Skolevangen. Arealet ved gadekæret udmærker sig ved dets 
kulturhistoriske spor, hvorfor eventuelle nye tiltag bør tage hensyn til disse. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret og det store tilstødende grønne areal har tidligere udgjort byens store forte, 
omkranset af en enkelt række gårde. Byen er siden vokset især mod nord. Gadekæret ligger 
nær kirken og fra gadekæret kan man se kirketårnet. På det grønne område findes et 
tingsted, som yderligere styrker indtrykket af, at det er byens historiske centrum. Det store 
piletræ ved vandhullets sydlige bred giver karakter til vandhullet. 
  



Neble 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er helt groet til i korsandemad, og tagrør breder sig langs den østlige og sydlige 
bred. Vandhullet trænger derfor til en grødeskæring og/eller at blive skimmet for andemad, 
så der kan komme lys ned til eventuelle undervandsplanter. Gadekærets kanter er primært 
stejle med sten, undtagen den vestlige bred mod Neblevej, som er lav af jord. 
Gadekæret er soleksponeret, da der kun står et enkelt gammelt piletræ og få buske i 
sydvest, og den ellers skyggende etagerede beplantning er koncentreret nord og øst for 
gadekæret. Disse bidrager desuden til gode habitatsstrukturer på land og bør derfor 
bevares. Opvæksten af nye piletræer sydvest for gadekæret bør dog fjernes for at undgå 
yderligere skyggeeffekt. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Ved gadekæret er der mulighed for at opleve blishøns og mange padder. Der er ikke andet 
grønt tilgængeligt i byen, men der findes en række forskellige rekreative tilbud i Boeslunde, 
som ligger umiddelbart syd for Neble. 
Gadekæret er ikke tilgængeligt, da det ligger tilbagetrukket fra Neblevej bagved privat jord. 
Hvis gadekæret skal kunne benyttes som opholdssted og socialt samlingssted, må det 
tydeliggøres, hvor det er tilladt at gå, og hvad der er hhv. kommunalt og privat ejet jord, 
eventuelt med en (trådt) sti. 
Tættest på Neblevej er et oplagt opholdssted i skyggen af et stort, gammelt piletræ, og hvor 
bredden er lav. En betonkonstruktion få meter derfra danner nærmest en bro ud i vandet. I 
det sydvestlige hjørne er altså god mulighed for at opleve vandhullet, hvis det skimmes for 
andemad. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Neble er udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø, da landsbyen endnu har fem af sine gårde 
liggende uudflyttet i landsbyen jævnt fordelt langs den let kurvede landsbygade med 
gadekæret mod nord.  
Tidligere har gadekæret været tilgængeligt fra alle sider med gadejord hele vejen omkring. 
Senere er der udstykket matrikler mellem gadekæret og vejen, hvorfor gadekæret nu har en 
tilbagetrukken placering i forhold til vejen.   
Byerne Neble og Boeslunde er næsten vokset sammen.  Et tilgængeligt og synligt gadekær 
kan bidrage til at styrke identiteten af Neble som en særskilt landsby med sit eget sociale 
samlingspunkt. 
  



Nordrup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets habitatsstrukturer er af dårlig kvalitet. Vandhullet har meget stejle og høje 
skrænter, og mange ænder holder til i gadekæret. Det store antal af ænder i forhold til 
gadekærets størrelse må betyde, at vandet er udsat for eutrofiering. Der findes et betydeligt 
lag sediment i vandhullet.  
Der er ligeledes heller ikke megen kvalitet i det tilknyttede kommunalt ejede areal, som 
består af et sparsomt areal med for nyligt påfyldt jord nord for gadekæret. Tæt 
buskbeplantning vokser langs den østlige, sydlige og vestlige bred og skygger for 
gadekæret. De bidrager ligeledes til næringsstoftilførslen, når de taber blade i gadekæret, 
hvorfor der bør tyndes ud i beplantningen, især mod sydvest. Buskene giver dog dyr 
mulighed for ly, selvom beplantningen er tilgængelig fra de omkringliggende private haver, 
hvorfor den ikke er helt uforstyrret. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Her er ikke meget potentiale for at skabe et socialt samlingspunkt. Gadekæret kan kun tilgås 
fra nord, da de andre bredder grænser op til private haver. Nord for gadekæret findes en 
smal rabat bestående af nyligt påfyldt jord med byggeaffald, som ikke inviterer til ophold. På 
trods af, der vokser tagrør langs den nordlige bred, er bredden så stejl og høj, at 
vandoverfladen stadig kan ses. Den høje og stejle bred gør dog vandhullet utilgængeligt og 
gør det samtidig utrygt at opholde sig ved bredden. 
Gadekæret ligger centralt i byen, men tilbagetrukket ved Vestermarken, som er en sidevej til 
byens hovedvej. Da Vestermarken kun er sparsomt befærdet, opleves det ikke utrygt eller 
støjgeneret at opholde sig nær vejen på kommunens areal. Ved placering af en bænk 
nordøstligt på matriklen er der mulighed for at nyde udsigten til vandhullet såvel som en flot 
velholdt gård. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret ligger centralt tæt ved Nordrup Kirke, men ved gadekæret er der ikke udsigt til 
kirken. 
Tidligere har vandhullet udgjort en del af et stor gadeplads tilgængelig fra både 
Vestermarken og Nordrupvej. Siden da er området blevet reduceret, og vandhullet reguleret. 
Et “Branddam”-skilt vidner om denne regulering.   
Da gadekæret ligger meget dybt, er det svært at opleve. Derfor bidrager det ikke betydeligt 
til landsbyidentiteten i sin nuværende tilstand. 
 
  



Næsby ved Stranden 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har en meget varieret bred bestående af både jord, spredte sten og beton. 
Selvom bredderne er stejle, f indes i vandhullet f lere sten, som måske er rester af en gammel 
kant, som er faldet sammen, og de skaber lavvandede områder. 
Gadekæret ligger ved Næsbyvej, og umiddelbart på den anden side af vejen findes en mark, 
hvor jorden dyrkes, mindre end ti meter fra gadekæret. Gadekæret og den dyrkede jord er 
dog adskilt af vejen, hvilket må mindske næringsstoftilførslen til gadekæret. Adskillige store 
træer står øst for gadekæret, hvoraf ét er gammelt, og derfor bør bevares. Da træerne 
vokser tæt ved bredden, smider de løv i vandhullet og udskygger til dels. Træerne i den 
private have syd for gadekæret skygger ligeledes for sollyset til vandhullet. På kommunens 
areal, og særligt mod sydvest, bør ny opvækst af vedplanter omkring gadekæret fjernes for 
at undgå yderligere skygge og forringelse af vandkvaliteten p.g.a. løvfald. Nord for 
gadekæret findes et areal med uslået græs, som giver for ly og føde for dyr og insekter. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger i den vestlige udkant af Næsby ved Stranden, men langs byens 
hovedgade, som dog er sparsomt trafikeret. En række store sten nord for gadekæret 
afgrænser et meget lille område med slået græs mellem Næsbyvej og stenene. Dette er det 
eneste tilgængelige område ved gadekæret. Der er derfor ingen muligheder for ophold eller 
forsamlinger, og gadekæret kan kun opleves fra Næsbyvej. Der er ikke umiddelbart andet 
tilgængeligt grønt i byen, som kan anvendes som socialt samlingspunkt. Der er mulighed for 
at slå lidt mere af kommunens areal øst for stenene til ophold, da arealet øjensynligt ikke 
benyttes til andet formål. Ved ophold her kan udsigten til en velholdt gård og marken nydes, 
udover udsigten til selve vandhullet. Udsigten til vandhullet bør bevares ved at grødeskære 
mod nordvest med års mellemrum. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Næsby ved stranden er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Den tidligere forte centralt i byen er 
nu bebygget og tilplantet. Dette gadekær har tidligere ligget mere tilgængeligt med adgang 
fra vej/gadejord fra tre sider, og må derfor have været betydningsfuldt for byen. Gadekæret 
er tydeligt reguleret langs Næsbyvej med en betonkant og langs indkørslen i syd med store 
sten. 
  



Ollerup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har lave bredder, men det er ved at gro til i tagrør. Hvis gadekæret skal bevares, 
bør det derfor oprenses og med års mellemrum grødeskæres, hvis det ikke skal gro helt til. 
Flere meget gamle træer står omkring gadekæret og bevirker, at gadekæret er overvejende 
skygget og påvirkes af bladfald. Udover de gamle træer findes nær gadekæret både 
etageret beplantning, liggende dødt ved og en bunke sten, som alle bidrager til 
naturkvaliteten af det kommunalt ejede areal. Gadekæret befinder sig dog mindre end ti 
meter fra dyrket jord, hvilket bevirker, at det udsættes for næringsstoftilførsel, hvilket trækker 
ned i vurderingen af stedets habitatsstrukturer. En større udyrket bræmme mellem 
vandhullet og marken bør sikres, og eventuelle tilløb med vand fra dræn bør fjernes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Ollerup består af få gårde og et hus uden et fælles grønt areal. Gadekæret er ikke et 
umiddelbart naturligt samlingspunkt, da det ikke er tilgængeligt fra Ollerupvej, som løber 
gennem byen. Gadekæret er utilgængeligt, da det ligger bagerst i en privat have. En række 
buske markerer en kommunalt ejet adgang nord for gadekæret langs det østlige skel, mens 
skellet mellem den kommunale og privat ejede jord ikke kan fornemmes syd for huset.  
Ved gadekæret findes ingen faciliteter, og størstedelen af kommunens areal er groet til i tæt 
beplantning. Gadekærets bredder er lavt skrånende, hvorfor det er muligt at tilgå vandhullet. 
Desværre er vandhullet stort set tilgroet i tagrør og bør derfor grødeskæres eller oprenses. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Tidligere var gadekæret tilgængeligt fra en stor gadeplads i Ollerup, men i 1900-tallet er den 
nordligste del af matriklen udstykket til privat bolig, hvorfor gadekæret nu ligger sydøst for 
byens bebyggelse. Gadekæret bidrager ikke til landsbyidentiteten, da det ikke kan erkendes 
fra Ollerupvej eller den resterende bebyggelse i byen.  
Der burde være et beskyttet sten- eller jorddige ved gadekæret, men dette kan ikke 
erkendes ved registreringen. 
Gadekæret er ydermere stort set er groet til, hvorfor det ikke kan opleves selv fra kortere 
afstande. Flere meget gamle træer ved gadekæret vidner dog om stedets lange historie. 
 
  



Omø 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er overvejende lave, men den sydvestlige bred i beton kan med fordel 
udjævnes yderligere. Der lever mange ænder i gadekæret, også set i forhold til vandhullets 
betragtelige størrelse. Derfor må vandet forventes at være udsat for næringsstofbelastning, 
især da ænderne fodres af de mange forbipasserende. Gadekæret er overvejende 
soleksponeret og for at bevare det sådan, bør de unge vedplanter, som vokser langs 
gadekærets bredder fjernes, mens de endnu er unge. 
Om gadekæret findes flere store gamle træer men ingen etageret beplantning. I skellene 
mod syd og nord findes dog tæt beplantning, som giver mulighed for, at dyrelivet kan søge 
ly. Da det tilknyttede kommunalt ejede areal er af betydelig størrelse, er her rig mulighed for 
at forbedre habitatsstrukturene på land i form af naturgræs, mindre buske, liggende dødt 
ved, sten- og træbunker, som ikke skygger for vandhullet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt i Omø by, og opleves derfor ved færdsel gennem byen. Det 
tilknyttede kommunalt ejede areal er af betydelig størrelse, og her er plads til større 
forsamlinger såvel som fredfyldt ophold. Her kommer mange og benytter sig af bord- og 
bænkesættene, som der er hele syv af i god stand. Ved gadekæret er der desuden rig 
mulighed for at opleve dyreliv i form af både ænder, rørhøns, padder og snoge. Vandspejlet 
er synligt, men langs gadekærets bredder vokser en del rør, som bør grødeskæres med års 
mellemrum for at sikre dette udsyn. Vandet kan tilnærmes ved de lave bredder i både den 
vestlige og østlige ende. Dele af den sydlige og nordlige bred er dog meget stejle, hvilket 
trækker ned i vurderingen. Den nordlige grænser op til privat have, men den sydlige kan 
med fordel udjævnes. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Omø er som øsamfund er et bevaringsværdigt kulturmiljø, og Omø by med sine gårde, 
snoede gade og gadekær ligeså. Gadekæret er med sin centrale placering og æstetiske 
kvaliteter med til at formidle og styrke landsbyens historie og landsbyidentitet. 
Ved gadekæret findes både en skulptur og et informationsskilt om Omø by. 
 
  



Ormeslev 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er tydeligt reguleret i en firkantet form med høje, stejle kanter. I nord og syd 
består disse af beton med sten, og i vest og øst af store sten. Stenene i kanten giver 
lavvandede områder. Den vestlige bred er den mest uforstyrrede, hvorfor en tilbageførsel til 
en mere naturlig profil med fordel kunne koncentrere sig langs denne bred. 
Vandet er meget uklart, hvilket kan tyde på næringsstofbelastning. Umiddelbart syd for 
gadekæret står to gamle træer med adskillige grene ud over vandspejlet. Disse træer udgør 
gode habitatsstrukturer ved gadekæret, men de udsætter samtidig vandhullet for skygge og 
løvfald. 
Gadekæret ligger mindre end ti meter fra dyrket jord. Der er gravet en mindre grøft fra 
marken til gadekæret, hvilket må give anledning til yderligere næringsstoftilførsel. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger let tilgængeligt helt ud til Ormeslevvej, som er en stille vej gennem byen. 
Langs vejen løber en lav betonkant, som fungerer som autoværn, men som ikke hindrer 
udsigten til vandhullet. I vandhullet f indes mange mosesnegle, som kan være spændende at 
gå på opdagelse efter. Grundet de stejle og høje kanter er det dog ikke muligt for besøgende 
at komme tæt på vandet og kigge nærmere på det.  
Langs den nordlige bred findes et bredt stykke slået græs. Arealets aflange form giver god 
mulighed for ophold med vandet i centrum, men kun begrænset plads til en større 
forsamling.  Her er opført en ny pavillon med et bord- og bænkesæt nordvest for gadekæret 
med åbning mod gadekæret. Her er læ fra vind og vejr og samtidig mulighed for at nyde 
udsigten over vandspejlet.  
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har udgjort ét af to vandhuller, hvoraf dette har haft den mest centrale placering i 
byen på gadejord. 
Gadekæret er et tydeligt reguleret vandhul med to velbevarede kanter af beton med sten og 
to bredder af jord med spredte sten. Fra gadekæret er der udsigt til både gårde, marker og 
huse, og tilsammen efterlader de et indtryk af en mindre landsby. Ved gadekæret står flere 
ældre træer, som vidner om tidsdybden. 
 
  



Ottestrup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets nordlige og sydlige bredder er lavt skrånende til fordel for dyrelivet ved 
vandhullet. Et stort gammelt træ står syd for gadekæret, men herudover er det meste 
beplantning koncentreret nord for gadekæret, hvorfor gadekæret primært er soleksponeret. 
De mindre træer og buske syd for gadekæret kan med fordel f jernes for fortsat at sikre sollys 
til vandhullet. 
Gadekæret er groet til i andemad, hvorfor det trænger til at blive skimmet med henblik på at 
sikre sollys til dyr og planter i vandet. Det er yderligere et tegn på et for højt 
næringsstofindhold, hvilket kan skyldes, at jorden dyrkes mindre end ti meter nord for 
gadekæret. Gadekæret må formodes at blive udsat for næringstilførsel herfra, og en større 
udyrket bræmme mellem marken og vandhullet bør sikres. Eventuelle tilløb med vand fra 
dræn bør ligeledes fjernes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt mellem de få gårde og kirke, der udgør Ottestrup. Gadekæret og 
de tilstødende omgivelser er byens offentligt tilgængelige grønne areal, men det er 
utilgængeligt, beplantningen omkring vandhullet er uslået. Langs Ottestrupvej står et 
autoværn, hvorfor gadekæret er utilgængeligt herfra. Her er intet fortov og bredden er stejl, 
hvorfor der ikke er gode muligheder for at nyde gadekæret herfra. Sydvest for gadekæret  
f indes et potentielt anvendeligt grønt areal, som kan tilgås fra indkørslen sydvest for 
gadekæret. Her har bredden ydermere en lav hældning, hvorfor vandet også kan tilgås. Her 
kan derfor slås en sti til vandet eller et større område, hvorved der bliver plads til et bord- og 
bænkesæt. Ynglende blishøns kan opleves ved gadekæret. Vandet er dog tilgroet i 
andemad, hvorfor det bør skimmes, så vandspejlet kan opleves. Ved gadekæret kan en fin 
udsigt til Ottestrup Kirke og det åbne land nydes, men oplevelsen forstyrres af støjen fra 
motorvejen. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Byen er en lille kirkeby med kun få gårde og huse, og gadekæret ligger ved Ottestrup Kirke. 
De gamle træer omkring gadekæret er med til at fortælle om stedets lange historie. 
Autoværnet langs Ottestrupvej er beklædt med træ, hvilket vidner om respekt for de 
æstetiske kvaliteter. 
 
  



Rosted 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er overvejende soleksponeret. Syd for gadekæret står tre mindre træer, som 
ikke har nogen skyggeeffekt på gadekæret. Det bør dog sikres, at her ikke gror flere eller 
mere skyggende træarter op. Der står et gammelt træ i skellet langs den sydlige bred, som 
bør bevares, selvom det har lidt skyggevirkning på gadekæret. Beplantningen langs den 
vestlige bred giver skjulesteder for dyrelivet, men den tilfører samtidig næring til gadekæret i 
form af blade. Det bør sikres, at større træer ikke får lov at op i bevoksningen. 
Den nordlige skråning er lav, hvilket giver en solbeskinnet sydvendt lavt skråning til fordel for 
de padder, som lever i vandhullet. Der er på det tilstødende areal plads til at skabe flere 
overvintringsmuligheder for padderne eller andre habitatsstrukturer. 
Det trækker ned i vurderingen, at gadekæret er godt på vej til at gro til i andemad. Det bør 
derfor skimmes med henblik på fortsat at sikre lys til eventuelle bundplanter og dyreliv. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger mellem en indkørsel til Rosted Skovvej og Strædet og dermed et fredeligt 
sted i Rosted. Nordvest for gadekæret findes et slået græsareal med en bænk, hvorfra 
gadekæret kan opleves. Rørene her kan med fordel grødeskæres, så udsigten til vandet 
bevares. Syd for gadekæret findes endnu et lille areal med slået græs, hvorfra gadekæret 
kan opleves. Både den sydlige og nordlige bred, som er de to tilgængelige for besøgende, er 
lave, hvilket letter adgangen til vandet. Ved gadekæret kan både padder og rørhøns 
opleves. Det trækker ned i vurderingen af stedet som et social samlingspunkt, at gadekæret 
er ved at gro til i andemad, hvorfor vandspejlet ikke kan nydes. 
Langs den vestlige bred løber en sti. Herfra er det ikke muligt at se vandhullet grundet tæt 
beplantning mellem gadekæret og stien. Der kan med fordel tyndes ud i beplantningen og 
skabes kig til vandet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har i 1800-tallet udgjort ét af to vandhuller på stort areal gadejord mellem de få 
gårde, der udgjorde Rosted. Det meste af jorden er siden blevet udstykket, og byen er 
vokset. Dette gadekær har altid været det mest centrale, og det er stadig tilgængeligt og 
udgør en rest af den oprindelige by. Det andet vandhul f indes stadig syd for Rosted. 
 
  



Sibberup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er brunvandet men forholdsvist klart, og bundplanter kan anes. Gadekæret er 
udskygget af store træer, der vokser langs hele gadekærets bred. Kun mod vest er 
bevoksningen mindre tæt, og der bør derfor tyndes ud i beplantningen især mod sydvest for 
at tillade mere lys til vandhullet. De mange træer må forventes at forringe vandkvaliteten 
med løv, og da gadekæret ydermere ligger kun omkring ti meter fra dyrket jord, må det 
forventes at være udsat for næringsstofbelastning. Nogle steder findes et betydeligt lag 
slam, hvilket underbygger denne formodning. Gadekæret har stejle kanter, men mod vest er 
den mindst stejl og mulig at udjævne. Naturkvaliteterne findes på det tilknyttede areal i form 
af beplantningsetagering, liggende dødt ved og nogle få gamle træer, som alle bør bevares 
og tages hensyn til ved udtyndingen af bevoksningen. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Der findes nogle slåede stier rundt om gadekæret, men ikke noget egentligt opholdsareal. 
Vest for gadekæret er der mulighed for at slå et område mellem vandhullet og grusvejen og 
etablere opholdsmulighed, hvis byens borgere er interesserede i det. Bevoksningen omkring 
vandhullet er mindst tæt mod vest, hvorfor det er muligt at ane gadekæret fra vejen og det 
potentielle opholdsareal. Dog vokser en del tagrør langs den vestlige bred, hvilket hæmmer 
for udsigten, hvorfor en del bør grødeskæres. Her er ingen dyr at opleve, og de stejle kanter 
og rør gør det vanskeligt at komme tæt på det ellers synlige vandspejl. Den lettest 
tilgængelige vestlige bred kan derfor med fordel udjævnes. Sibberup tilgås ad den blinde 
Sibberupvej, og gadekæret ligger yderligere afsides ved en mindre mindre beboelsesvej i 
grus. Det må derfor forventes, at kun de lokale finder herhen. Kun en håndfuld gårde udgør 
Sibberup, og ved gadekæret er der derfor udsigt til dyrket jord og en enkelt gård. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Selvom vandhullet ligger lidt sydøst for selve byens bebyggelse, har det udgjort byens 
gadekær gennem flere århundreder, og der har tidligere været et bredt gadeforløb hen til 
vandspejlet for at lette adgangen hertil fra vest. Det er svært at se gadekæret fra vejen, 
hvorfor det ikke bidrager til landsbyidentiteten af byen. Flere gamle træer vidner dog om 
stedets lange historie. 
  



Skørpinge 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret i Skørpinge er et af de største i kommunen arealmæssigt. Mange ænder holder 
til her, hvorfor der er en risiko for, de påvirker gadekærets vandkvalitet negativt. Dette på 
trods af vandhullets betydelige størrelse og derfor større kapacitet.  
Gadekæret er soleksponeret og for at bevare det sådan, bør opvækst af vedplanter langs 
den sydlige og vestlige bred fjernes. Den nordlige skråning er flere steder lav, men her 
vokser en del træer og buske, hvorfor det ikke er en udelukkende solbeskinnet lav sydvendt 
skråning. Til gengæld giver beplantningen mulighed for dyr at søge ly nær vandhullet. En 
større bunke sten nordøst for gadekæret kan med fordel bevares til padder og andre 
smådyr. På det grønne areal tilknyttet gadekæret findes en del ældre træer, og der findes lidt 
etageret beplantning i skellet mod vest. Ved vestlige bred er gadekæret lavvandet, og det er 
derfor værd at undersøge, om denne bred kan udjævnes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Det tilstødende kommunalt ejede areal udgør et stort grønt område. Vejene omkring 
gadekæret er kun lidt befærdede, hvorfor her er fredeligt at opholde sig. Ved gadekæret 
findes ingen faciliteter til ophold, men det er muligt at benytte sig af et af bord- og 
bænkesættene ved forsamlingshuset på den anden side af Skoletoften. Ved gadekæret 
findes et fodboldmål, da arealet er stort nok til aktiviteter og større forsamlinger. Noget af 
hækken langs Skoletoften mellem forsamlingshuset og gadekæret kan eventuelt f jernes. 
Hermed skabes en bedre sammenhæng mellem de to areler, og udsigten til gadekæret kan 
nydes fra arealet ved forsamlingshuset. Vandhullet er tilgængeligt fra den nordlige bred, som 
er lav. Hvis denne bred ønskes holdt uforstyrret af hensyn til dyrelivet, vil det være 
fordelagtigt at udjævne den østlige bred, hvor der er bedst plads til ophold i nærheden. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Skørpinge er et kulturmiljø, og gadekæret har tidligere ligget på en meget stor forte, som nu 
er næsten udfyldt med bebyggelse. Gadekæret og dets grønne areal udgør resterne af 
forten og vidner om byens tidligere struktur. Det er et stort f lot gadekær med gamle piletræer 
ved den nordlige bred og med andre flere gamle træer omkring, som alle vidner om en lang 
historie. 
 
  



Slots Bjergby 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Stedets habitatsstrukturer vurderes som værende dårlige, da gadekærets bredder er 
overvejende stejle, da det er tilgroet og delvist udskygget, og da der kun findes 
habitatsstrukturer af sparsom værdi omkring gadekæret. Gadekæret er kun let 
soleksponeret, da der vokser en del træer og buske nær den østlige, vestlige og nordlige 
bred. Disse buske forventes at udsætte gadekæret for bladfald, som rådner i vandet og 
dermed forringer vandkvaliteten. De unge træer langs den sydlige og vestlige bred bør 
fjernes for ikke at påvirke gadekæret yderligere. Desuden bør der langs den vestlige bred 
tyndes ud i bevoksningen, da den har den størst skyggende effekt. Bevoksningen langs den 
østlige bred har kun begrænset skyggeeffekt men giver skjulesteder for dyr nær vandhullet, 
hvorfor den kan bevares. Andemaden, der gror på hele vandoverfladen, bør fjernes for at 
sikre mere lys til de bundplanter, som vokser i gadekæret. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Der findes intet tilstødende kommunalt ejet areal ved gadekæret udover gadekærets brinker. 
Den øst- og vestlige bred grænser op til private indkørsler, og den sydlige til en privat grund. 
Gadekæret kan derfor kun opleves fra nord ad Slots Bjergbyvej. Langs denne bred bør 
bevoksningen derfor holdes på et minimum, så gadekæret fortsat kan opleves. Gadekæret 
er hegnet ind hele vejen rundt, men der kan nærmest Slots Bjergbyvej sættes en låge i 
hegnet ved den vestlige bred, som er lavest. Ved at tynde ud i bevoksningen kan der skabes 
en adgang ned til vandet, hvor padder kan opleves. Byen er vokset mod sydvest, og her 
findes flere grønne områder, som er mere oplagte at bruge som socialt samlingspunkt end 
gadekæret. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Slots Bjergby er et udpeget kulturmiljø, da det rummer mange af sine oprindelige gårde. 
Byen er vokset meget mod vest, men gadekæret kan være med til at styrke 
landsbyidentiteten og den gamle del af byen. Hvis gadekæret renses op, og der tyndes ud i 
beplantningen langs den sydlige bred, så kun trærækken står tilbage, vil de æstetiske 
kvaliteter forbedres og vandhullet være synligt fra vejen. 
Et andet vandhul beliggende østligt i Slots Bjergby har udgjort et mere let tilgængeligt 
gadekær for byens borgere. 
 
  



Sludstrup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er i god stand, da det er overvejende soleksponeret og uden tydelige tegn på 
næringsstofbelastning. Det har dog stejle bredder, heraf én i beton, hvilket trækker ned i 
vurderingen af stedets habitatsstrukturer. Selvom der er en slået sti hele vejen omkring 
gadekæret, er den slået med lidt afstand til vandspejlet, hvorfor der findes en uforstyrret 
bredzone langs den nordvestlige bred. 
Der findes en del etageret beplantning og gamle træer omkring gadekæret i skellet mod den 
private have mod syd, og dermed findes gode habitatsstrukturer på land. Opvækst af nye 
træer, som kan skygge yderligere og forringe vandkvaliteten med blade bør fjernes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret er en lille gemt perle, der ligger tilbagetrukket fra Sludstrupvej. Vejen er 
sparsomt befærdet, hvorfor her mulighed for at opholde sig i fred og ro. Et grønt areal med 
slået græs, træer og buske strækker sig fra vejen til gadekæret, og herfra kan Sludstrup 
Kirke opleves. Der er slået en lille sti hele vejen omkring gadekæret. Gadekæret er derfor 
tilgængeligt, og her er mulighed for at opleve både vandspejl og dyreliv i form af mange fisk. 
Der er mulighed for større forsamlinger på den store græsplæne såvel som ophold i mindre 
grupper ved gadekæret. På det kommunalt ejede areal f indes ingen opholdsfaciliteter, men 
hvis borgerne ønsker det, er her god plads til et eller f lere bord- og bænkesæt. Andre 
offentligt tilgængelige grønne områder i Sludstrup omfatter et sportsareal ved 
forsamlingshus såvel som natur- og skovområder. Ved gadekærets område findes en særlig 
kulturhistorisk karakter og oplevelse pga. kirkens tilstedeværelse og ved gadekæret findes et 
rum af intim og fredfyldt karakter. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Sludstrup er et udpeget kulturmiljø, da det er en usædvanlig lille kirkelandsby. Gadekæret 
ligger i den gamle del af byen, som er vokset mod øst efter år 1900. Der er udsigt til 
Sludstrup Kirke fra gadekæret, og det grønne areal omkring gadekæret har gennem mindst 
et par hundrede år være gadejord, hvorfra vandhullet har været tilgængeligt.  
Gadekæret er idyllisk med mange åkander og kanter primært af sten. Eventuelle faciliteter 
bør derfor vælges med respekt for kirkeomgivelserne. 
 
  



Snekkerup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er overvejende lave og består alle af jord. Et enkelt gammelt træ står 
langs den nordlige bred, hvor der også findes lidt etageret beplantning, og begge bidrager til 
værdien af habitatsstrukturerne omkring gadekæret.  
Træerne vokser nord for gadekæret, og skygger dermed ikke for vandhullet, som er 
soleksponeret. Da bevoksningen vokser umiddelbart langs gadekærets bred må det dog 
forventes, at den påvirker vandkvaliteten negativt med blade. Vest for gadekæret står en 
gruppe træer, hvorunder der med fordel kan tillades en underskov vokse op. Hermed vil der 
blive skabt mere etageret beplantning om gadekæret til fordel for dyrelivet. Her kan ligeledes 
lægges strukturer såsom dødt ved, sten og træstykker til fordel for padderne i vandhullet. 
Langs den vestlige bred vil der hermed skabes en større uforstyrret bredzone. Det bør dog 
sikres, at der ikke vokser træer tættere på gadekærets vestlige bred og dermed skygger for 
vandhullet.  
Det trækker ned i vurderingen af stedets habitatsstrukturer, at gadekæret er groet til i 
andemad. Gadekæret bør derfor skimmes jævnligt for langsomt at nedsætte 
næringsstofpuljen, og det bør undersøges, om der tilløber næringsrigt vand til gadekæret. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt mellem de få gårde og huse, som udgør Snekkerup. Øst for 
gadekæret findes et tilknyttet anvendeligt areal med slået græs og vest for gadekæret findes 
et mindre areal under trækroner. På begge arealer er der plads til opholdsfaciliteter såsom 
bord- og bænkesæt. Det kommunalt ejede areal udgør Snekkerups offentligt tilgængelige 
grønne areal, og her er plads til en mindre forsamling. De lave bredder gør det muligt at 
nærme sig vandet, men gadekæret er tilgroet i andemad, hvorfor vandspejlet ikke kan 
opleves. Her kan dog opleves dyreliv i form af padder og en enkelt rørhøne. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Snekkerup er en lille landsby, og da gadekæret opleves ved bevægelse ad byens 
hovedgade, bidrager gadekæret til landsbyidentiteten. Gadekæret er gennem tiden 
reduceret i størrelse, men ellers har det og gadejorden haft samme placering i byen gennem 
flere hundrede år. 
 
  



Sorterup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Naturkvaliteterne på stedet findes primært i vandhullet med dets overvejende lave bredder, 
soleksponering og uden problematiske tegn på næringsstofbelastning. Gadekæret har en 
reguleret rektangulær form. Det tilstødende kommunalt ejede areal er dog så stort, at det er 
muligt at tilbageføre gadekæret til en mere naturlig form. 
Mod vest domineres området af eng, men tættest på gadekæret findes kun sparsomme 
kvaliteter, da området er tilgroet i Rød Hestehov, som bør bekæmpes. Her findes hverken 
gamle træer, etageret beplantning eller andre fysiske strukturer. Der er derfor gode 
muligheder for at forbedre kvaliteterne i gadekærets omgivelser både i form af plantninger 
og døde strukturer. Øst for gadekæret findes en nåletræsplantage og nord for en eng med 
fugletårn. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Ved gadekæret findes et stort tilstødende kommunalt ejet areal, som ligger centralt i et 
vejkryds mellem Sorterups spredte bebyggelse. Det er ikke muligt at se gadekæret fra 
hverken Sorterup Kirkevej eller Ølsmosevej, da vandhullet ligger i den østlige ende af arealet 
og er gemt i Rød Hestehov. Kun ved bevægelse ad en liden brugt arbejdsvej øst for 
gadekæret, kan gadekæret opleves. Arbejdsvejen kan benyttes som sti ind til arealet og 
gadekæret. Ved gadekæret er det er muligt at opleve vandspejl og dyreliv i form af fisk, 
hvilket gør vandhullet attraktivt. 
Gadekærets omgivelser er tilgroet i Rød Hestehov. Det kræver derfor en bekæmpelse af 
disse, før arealet bliver anvendeligt til rekreative formål. Det grønne areal er ellers af 
betydelig størrelse, hvorfor her er rig mulighed for at benytte det som et socialt 
samlingspunkt i byen. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
På arealet ligger den fredede Sorterup Kirkelade, som er et tidligere fattighus. Tiltag på 
stedet bør derfor gøres med respekt for denne bygning.  
Sorterup Kirke kan anes ved bevægelse vestligst på området, men det er ikke muligt at 
opleve både kirken og gadekæret på samme tid.  På historiske kort fylder gadekæret mindre 
og mindre af det tilstødende areal gennem tiden. I 1800-tallet fyldte gadekæret det meste af 
arealet, men nu har det en reguleret f irkantet form og ligger i den østlige ende. 
 
  



Stubberup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret ligger ud til en vej og mark, og kommunens areal er ikke meget større end selve 
vandhullet. Dette kan besværliggøre en udjævning af de stejle og høje bredder i hhv. beton 
og jord. 
Gadekæret er delvist skygget, da der langs den syd- og vestlige bred vokser træer og buske, 
hvor de skygger mest. I bevoksningen langs bredden findes dog både etageret beplantning, 
gamle træer og dødt ved, som alle udgør gode habitatsstrukturer på land. 
Jorden dyrkes få meter vest for gadekæret, hvorfor det må forventes at være udsat for 
næringsstofbelastning. En høj grad af tilgroning af trådalger understreger dette. En bræmme 
på mindst ti meter må derfor forventes at kunne forbedre vandkvaliteten. Ved at f jerne 
trådalgerne vil der sikres mere lys til de undervandsplanter, som kan skimtes nedenunder. 
Der ligger en større sø 150m nord for gadekæret. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Her er ikke megen mulighed eller potentiale for, at gadekæret kan blive et socialt 
samlingspunkt. Her findes ingen opholdsfaciliteter, og den kommunalt ejede matrikels 
begrænsede størrelse efterlader ikke megen plads til nogen. Det er kun muligt at opleve 
gadekæret fra Glænøvej, hvor en bred græsrabat og et spinkelt hegn på betonkanten gør 
det her muligt at opholde sig nær vandet. Ved at udnytte nogle få kvadratmeter af matriklen 
vest for gadekæret, kan en bænk eller bord- og bænkesæt eventuelt placeres, men her er 
bredden en stejl betonkant. 
Vandspejlet er svært at nyde, da gadekæret er næsten tilgroet i trådalger. Et ynglende 
blishønepar har bygget rede ved gadekæret, hvilket giver besøgende mulighed for at opleve 
dyreliv. Sjællandsleden-vandrerute går forbi, hvorfor en eventuel etablering af 
opholdsmuligheder også kan komme andre end de lokale til gode. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret ligger i den nordlige ende af Stubberup ved bygrænsen. Her er derfor udsigt til 
åbne marker, foruden en velholdt gård, men ikke megen landsbystemning. 
Gadekæret ligger vest for al bebyggelsen, men da det har udgjort byens eneste vandhul og 
den nærmeste adgang til vand, må det have været af betydning for byens beboere. 
 
  



Stude 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er tydeligt reguleret med stejle betonkanter med sten i. Der findes gode 
skjulesteder for dyr i form af tæt bevoksning langs den nordlige kant. Her vokser også nogle 
gamle træer, og sammen med den etagerede beplantning udgør de gode habitatsstrukturer 
på land. Gadekæret er uden beplantning langs den østlige, vestlige eller sydlige bred, 
hvorfor det er soleksponeret. Der vokser små piletræer ude i gadekæret, hvilket tyder på, det 
er lavvandet. Disse vil på sigt forringe gadekærets vandkvalitet med bladfald og skygge for 
vandet, hvorfor de bør fjernes. Gadekæret er uden problematiske tegn på 
næringsstofbelastning.  Gadekærets stejle bredder trækker ned i vurderingen af stedets 
habitatsstrukturer. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret er beliggende i den vestlige ende af byen men let tilgængeligt ud til Studes 
hovedvej, Tingvej. Der findes et tilstødende tilgængeligt kommunalt ejet areal øst for 
gadekæret med nogle få rosenbede og buske. Der findes ikke andet offentligt tilgængeligt 
grønt i byen, men området ved gadekæret er lille og uden opholdsfaciliteter. Det er ikke 
tydeliggjort, hvor grænsen mellem det offentlige og privatejede areal går. På det kommunalt 
ejede areal er der kun plads til en mindre forsamling, men ved at inddrage det private areal 
er der mulighed for, at en større forsamling kan mødes. 
Ved vandhullet kan besøgende opleve både padder, vandspejl, og æstetiske kvaliteter i form 
af f lotte velholdte kanter og planter i vandhullet. En trappe i det sydøstlige hjørne letter 
adgangen til vandet. De stejle betonkanter kan ellers opleves utrygt, men en udjævning af 
bredderne vil gå ud over gadekærets æstetiske kvaliteter. En måde at lette adgangen til 
vandet kunne være at etablere en mindre platform i den sydlige ende.  
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret er reguleret med stejle kanter af beton med sten, og det har været reguleret i en 
kantet form helt tilbage i 1800-tallet. Stenene i kanterne bidrager til bassinets æstetiske 
kvaliteter. I gadekæret vokser planterne hvid åkande og tagrør, som giver gadekæret et 
idyllisk udseende. Gadekæret er svært at opleve fra Tingvej ved bevægelse fra vest, da en 
en hæk mellem gadekærets sydlige bred og vejen hæmmer for udsynet til gadekæret. 
 
  



Sønder Bjerge 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er stejle bestående af jord, mens den sydlige er reguleret yderligere 
med sten. Gadekæret er tilgroet i liden andemad, hvilket tyder på næringsstofbelastning. 
Jorden syd for gadekæret dyrkes, og det bør derfor sikres, at der fortsat er en ti meter 
udyrket bræmme mellem vandhullet og den dyrkede jord. Eventuel tilførsel af drænvand fra 
marken, der bidrager til næringsstofindholdet i vandet, bør ligeledes stoppes. Der kan med 
fordel tyndes ud i dén beplantning, der vokser langs den sydlige bred for mindske dens 
betydelige skyggende effekt og forurening af vandhullet ved løvfald. Opvæksten af unge 
vedplanter langs de nord-, vest- og østlige bredder bør fjernes for at sikre lys til vandhullet. 
Der lever mange padder i vandhullet, og forholdene for disse kan gøres endnu bedre ved at 
skabe jævne, svagt skrånende bredder. Især den østlige bred er der plads på arealet til at 
udjævne. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Øst for gadekæret findes et græsareal med få buske og træer, men grænsen mellem den 
private have og det offentlige areal kan være svær at fornemme. Arealet er stort nok til at 
kunne fungere som et socialt samlingspunkt, men her er ingen faciliteter. Til gengæld er her 
mulighed for at opleve mange padder, og adgangen til gadekæret kunne lettes ved at skabe 
en lavere østlig bred. Ved at skimme vandet for andemad vil det også blive muligt for at se 
vandspejlet. Mod Aadalsvej er gadekæret afskærmet med et lavt træhegn langs den nordlige 
bred. Her er græsrabatten dog stadig bred nok til, at det er muligt at færdes eller at stoppe 
og kigge. Langs denne bred vokser dunhammere, men da gadekæret ligger lavt, kan selve 
vandhullet stadig anes fra vejen. For at sikre dette blik bør rørene dog grødeskæres med års 
mellemrum med henblik på at holde bestanden nede. Gadekæret ligger i den østlige ende af 
byen, så det er ikke et centralt placeret samlingssted. Herfra er der til gengæld en fin udsigt 
til blandt andet en velholdt gård og dyrket jord. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har tidligere ligget på en gadeplads i den østlige ende af byen, mens kirken lå i 
den anden ende af byen. Byen er siden vokset mere mod vest. Gadekæret har tidligere 
været større, men den sydlige bred er reguleret med sten. Ingen ældre træer eller andre 
elementer vidner om stedets lange historie. 
 
  



Sønderup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Vandhullet er godt på vej til at gro til i andemad og dunhammere. Derfor er grødeskæring og 
skimming nødvendig for fortsat at sikre sollys til eventuelle bundplanter. Den nord- og østlige 
bred er lave, hvorfor her findes en lav sydvendt skråning. Et autoværn hindrer besøgende 
adgang til de lave bredder, og de er derfor uforstyrrede. 
Træerne, som vokser umiddelbart langs den syd- og vestlige bred, hæmmer for 
soleksponeringen af gadekæret. Der bør derfor tyndes ud i beplantningen for at sikre mere 
lys til vandhullet og for at undgå forringelse af vandkvaliteten med rådnende blade. Et af 
træerne langs den sydlige bred er dog gammelt, og der står dødt ved. Begge bør blive 
stående, da de udgør gode habitatsstrukturer. 
Øst for gadekæret findes et mindre kommunalt ejet areal med uslået græs. Syd for 
gadekæret dyrkes jorden mindre end ti meter fra vandhullet. Eventuelle tilløb med drænvand 
fra marken bør derfor fjernes for at nedsætte næringsstofpuljen. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Et trafikværn langs Gamle Søndervangsvej gør vandhullet utilgængeligt fra alle sider 
undtagen fra øst. Her findes et beskedent kommunalt ejet areal med uslået græs, hvor der 
kan skabes lidt plads til opholdsmuligheder ved at slå græsset eller blot en sti. Den østlige 
bred er overvejende stejl, men mindst stejl, hvor arealet møder vandhullet. 
Gadekæret ligger sydligt i Sønderup ved bygrænsen, og fra gadekæret er der udsigt til gårde 
og dyrket jord. Gamle Søndervangsvej er kun lettere trafikeret, hvorfor ophold ikke føles 
forstyrret eller utrygt. Der findes ikke et andet offentligt tilgængeligt grønt areal i den 
oprindelige Sønderup by, men i det nyere Sønderup findes et grønt areal med legeplads. 
Dette ligger dog et godt stykke væk. Gadekæret har derfor potentiale til at fungere som et 
socialt samlingspunkt for “det gamle” Sønderup, som kun består af få gårde og Sønderup 
Kirke. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har udgjort ét af f lere centralt beliggende vandhuller i byen, hvoraf to har ligget 
på gadejord. Det andet ligger endnu ved byens kirke. Byen er vokset et stykke mod vest ved 
Nykøbing Landevej, og der ligger kun få gårde i den oprindelige by med kirken og 
gadekæret. Fra gadekæret er der ikke udsigt til kirken. 
 
  



Sønderupsønder 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er overvejende soleksponeret, og bredderne består af jord, hvoraf halvdelen er 
lave. Mod nord og vest er bredderne stejle, og her dyrkes jorden inden for kort afstand af 
gadekæret. Gadekæret må derfor forventes at være udsat for tilførsel af næringsstoffer, og 
en større udyrket bræmme mellem vandhullet og marken vil have en gavnlig effekt. 
Gadekæret er ved at gro til i alger, hvilket ydermere tyder på et højt næringsstofindhold. 
Omkring gadekæret findes et stort uslået areal såvel som et pilekrat øst for gadekæret samt 
et stort gammelt poppeltræ nord for gadekæret, hvor det skygger mindst. Det bør sikres, at 
bevoksningen øst for gadekæret ikke får lov at vokse sig højt nok til at skygge for 
gadekæret. Der lever en del padder i vandhullet, og der findes spor efter vildt i det høje 
græs, så dyr nyder godt af de uforstyrrede forhold. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger ud til den stærkt trafikerede Slagelse Landevej, som er afskærmet med et 
trafikvej. Der er adgang til gadekæret fra nord ad en grusvej, som fungerer som indkørsel til 
to gårde. 
Der er et stort skrånende areal tilknyttet gadekæret, som nu er utilgængeligt grundet uslået 
vegetation. Kun et lille areal nærmest grusvejen er slået, mens resten vokser vildt. Her står 
et cykelstativ i forbindelse med et busstoppested ved landevejen, men dette kan også kan 
benyttes af besøgende ved gadekkæret. Området skråner svagt fra grusvejen mod 
gadekæret, og området har derfor potentiale til at blive udnyttet til ophold. Der kan med 
fordel slås en sti fra grusvejen og ned til vandkanten. Her er plads til et bord- og bænkesæt 
enten oppe nær grusvejen eller nede ved den sydlige bred, hvor støjgener fra landevejen er 
mindre. Gadekæret ligger dybt, hvorfor det kan opleves oppe ved vejen, hvis vegetationen 
omkring vandhullet holdes nede. Heroppe er ligeledes havglimt. Ved gadekæret kan 
besøgende opleve både blishøns og padder. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret udgør et af f lere vandhuller i byen, men dette har gennem flere hundrede år haft 
en central beliggenhed i byen på gadejord. Ved gadekæret er der udsigt til gårde, hestehold 
og dyrket jord. Gadekæret ligger dybt i forhold til de omkringliggende veje, hvorfor det er 
svært at fornemme byen omkring gadekæret, når man opholder sig nede ved det. 
 
  



Sørbylille 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er alle stejle og af hhv. jord og sten. Der vokser en del vedplanter 
umiddelbart langs bredderne i form af store træer i syd og øst, og buske mod nord. Denne 
beplantning skygger for vandhullet og tilfører næring til vandet i form af blade. Samtidig 
udgør det gamle træ og den etagerede beplantning gode habitatsstrukturer på land og 
trækker op i vurderingen. 
Vandhullet er helt tilgroet i liden andemad, hvilket yderligere skygger for sollyset til 
eventuelle bundplanter. Det er ligeledes et tegn på et højt næringsstofindhold, hvilket kan 
skyldes, at jorden dyrkes få meter fra gadekæret. En udyrket bræmme mellem gadekæret og 
marken bør derfor sikres. Et rør fra en rist ved den tilstødende vej tilfører gadekæret vand.  
Der lever padder i vandet, hvorfor forholdene for disse med fordel kan forbedres. Det er 
vanskeligt at udjævne den sydlige bred, da den er stejl og høj, og da det vil beskadige det 
gamle træ, som vokser ved bredden. Mod vest burde det være nemmest at udjævne 
bredden og lette adgangen for dyr såvel som mennesker. Et par hundrede meter sydøst for 
gadekæret findes et beskyttet område med å, søer, mose og enge. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger for enden af en mindre beboelsesvej ved en lille samling huse, men ellers 
består byen af meget spredte gårde. Gadekæret er tilknyttet et grønt areal vest for 
vandhullet, som ikke er tilgængeligt, da det ikke plejes. Her er plads nok til faciliteter og en 
mindre forsamling, og det har derfor potentiale for at blive et socialt samlingspunkt i den lille 
by.  I så fald kan det eventuelt tydeliggøres, hvor grænsen mellem privat og kommunal jord 
er. Den vestlige bred er stejl, men den kan med fordel grødeskæres og udjævnes for at lette 
adgangen og udsigten til vandhullet. Øst for gadekæret findes en smuk udsigt over det åbne 
land med beskyttede enge og moser langs Linde å, hvorfor der bør slås en sti hertil og 
eventuelt placeres en bænk. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har tidligere ligget placeret øst for byens bebyggelse på gadejord. Efter år 1900 
er dele af gadejorden udstykket til bebyggelse, hvorefter de nærliggende huse er opført. 
Gadekæret er nu utilgængeligt og svært at opleve, hvorfor det kun bidrager sparsomt til 
byens identitet. Det har dog potentiale til at blive byens samlingspunkt. 
 
  



Sørbymagle V 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har overvejende stejle bredder, men den vestlige bred er nogle steder lav. 
Ligeledes findes der nedenfor den stejle betonkant langs vejen i nordøst nogle steder jord 
og dermed en lav sydvendt bred. Den tætte beplantning langs den sydvestlige bred og de 
spredte træer langs den nord- og østlige bred bidrager alle til skygge af vandhullet og 
bladfald, som forringer vandets kvalitet. Det bør overvejes at tynde ud i beplantningen mod 
sydvest for at sikre mere lys til gadekæret. Den etagerede beplantning og de gamle træer 
udgør dog samtidig gode habitatsstrukturer på land, hvorfor de gamle træer og nogle buske 
bør bevares. 
Mange ænder med adskillige kuld ællinger holder til i vandhullet, selv vandhullets betydelige 
størrelse taget i betragtning. Dermed må de forringe vandkvaliteten og bidrage til 
næringsstoftilførsel. Vandet er meget uklart. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Der findes et tilknyttet grønt areal med slået græs nordvest for gadekæret. Ved gadekærets 
nordveslige bred er derfor mulighed for ophold på bænke, og her er bredden lav, hvorfor 
vandet kan nærmes. Den stejle og høje betonkant mod Sørby Parkvej trækker dog ned i 
vurderingen af bredderne. Ved gadekæret er der god mulighed for at opleve dyreliv i form af 
de over 30 ænder, som holder til i gadekæret, foruden rørhøns. Vandspejlet er det ligeledes 
muligt at opleve, da der i gadekæret kun vokser en begrænset mængde tagrør. Gadekæret 
og dets tilstødende areal er et af adskillige grønne områder i Sørbymagle, og i byen findes 
også flere tilgængelige vandhuller. Dette gadekær adskiller sig ved dets centrale placering 
nær kirken i det kulturhistoriske centrum. 
Det tilknyttede areal er stort nok til større forsamlinger og her er plads til f lere faciliteter, hvis 
de ønskes. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Dette gadekær har oprindeligt udgjort Sørbymagles gadekær beliggende på gadejord meget 
centralt i byen, som siden er vokset meget. Gadekæret bidrager dermed til at synliggøre 
byens tidlige struktur. Selvom Sørbymagle Kirke ligger nær gadekæret, er det ikke muligt at 
se den herfra grundet den høje beplantning langs gadekærets bredder. Sammenhængen 
kan derfor kun opleves ved bevægelse ad Sørby Parkvej. 
 
  



Sørbymalge Ø 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er overvejende stejle, og især den østlige og sydlige bred er meget 
stejle og høje. En del af den nordlige bred er lav, men her skygger et stort træ, hvorfor det 
ikke er en lavt skrånende solbeskinnet bred. Nord og vest for gadekæret står adskillige 
større træer og buske tæt ved bredden og skygger. Langs den sydlige bred vokser et træ, og 
det bør sikres, at dette ikke bliver for stort og skygger unødigt for gadekæret, da det nu er 
overvejende soleksponeret. Flere større stubbe vidner om, at her har stået flere store træer. 
Nu bidrager de til habitatsstrukturerne som dødt ved.  
Gadekæret er ved at gro til i liden andemad, hvilket tyder på et højt næringsstofindhold. 
Gadekæret trænger derfor til at blive skimmet for at tillade lys til eventuelle bundplanter.  
Der lever padder i gadekæret, og forholdene for disse kan forbedres ved at f jerne det 
skyggende træ nærmest den nordlige bred for at skabe en solbeskinnet sydvendt skråning. 
Ligeledes kan overvintningsmuligheder etableres langs den nordlige bred. De ellers høje 
bredder vanskeliggør en udjævning. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret er ikke tilgængeligt, da det er indhegnet hele vejen rundt. En låge i hegnet giver 
adgang, men de stejle bredder gør det vanskeligt at bevæge sig inden for hegnet. Her findes 
ingen faciliteter, og her er ikke plads eller jævnt nok til, at der kan placeres nogen 
opholdsmuligheder, med mindre der bygges en platform eller det stejle terræn udnyttes til 
trin. 
Der findes adskillige tilgængelige grønne områder i Sørbymagle, og i byen findes også flere 
tilgængelige vandhuller. Dette befinder sig over for Hvilebjergskolen og daginstitutionen 
Skovbrynet. Der er derfor potentiale for, at vandhullet kan udnyttes til leg og undervisning, 
da her blandt andet er mulighed for at opleve og studere padder. Desværre er flere af 
bredderne høje og stejle, hvorfor det er vanskeligt at etablere en sikker adgang for børn til 
vandet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har været et vandhul tilknyttet nogle få bygninger beliggende øst for 
Sørbymagle. Byen er siden vokset mod øst. Gadekæret udgør derfor en rest af den 
oprindelige lille klynge bebyggelse. Sørbymagles oprindelige gadekær ligger ved 
Sørbymagle Kirke.  
  



Tjæreby 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har en tydeligt reguleret f irkantet form med en vestlig bred af beton og de nord- 
og sydlige delvist i beton. Gadekæret er kun tilgængeligt fra syd, hvilket sikrer en stor andel 
utilgængelige bredzoner. Gadekæret er overvejende soleksponeret, da beplantningen 
primært findes nord for gadekæret. I det sydøstlige hjørne af gadekæret står dog ældre 
træer af høj naturværdi, som har lidt skyggende effekt og taber blade, som lægger sig som 
ildelugtende sediment. Derfor bør dette hjørne oprenses med jævne mellemrum. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Tre af bassinets sider er utilgængelige grundet haver eller tæt beplantning. Kun fra syd kan 
gadekæret tilnærmes, og her er bredden overvejende lav men domineret af høje rør, hvilket 
begrænser udsynet til vandoverfladen. Opholdsarealet skråner ned mod gadekæret, hvilket 
sikrer, vandspejlet nemmere kan opleves fra afstand, selvom vegetationen domineres af 
høje rør. For at sikre udsigten og adgangen kan rørene, hvor bredden er mindst stejl, med 
års mellemrum grødeskæres. I det sydøstlige hjørne findes sediment med lugtgener, og en 
oprensning bør derfor koncentrere sig om dette hjørne. 
Gadekæret ligger afsides på en lille sidevej med et stort græsareal tilknyttet. Det kunne være 
et fredeligt opholdsareal i byen, men grundet den nærliggende motorvej, er arealet plaget af 
en del auditiv og visuel støj, som har en negativ effekt på herlighedsværdien. I gadekærets 
nordøstlige ende findes et levende hegn med beplantingsetagering, som bør bevares for at 
mindske støjen fra motorvejen. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret er tydeligt reguleret i en firkantet form, delvist med betonkanter. Før Tjærebyvej 
blev rettet op, lå gadekæret og det tilhørende grønne areal mere centralt og tilgængeligt i 
Tjæreby langs byens hovedvej med åbent land mod nord. Gadekærets placering vidner 
dermed om byens udformning, før vejen blev rettet op, og motorvejen blev anlagt. 
  



Tranderup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Der vokser mange vedplanter langs gadekærets bredder, men da der ingen træer står syd 
for vandhullet, er gadekæret overvejende soleksponeret. Bredderne er overvejende stejle, 
men den nordlige bred er lavt skrånende nogle steder. Ved at tynde ud i beplantningen og 
udjævne bredden yderligere kan der skabes en svagt skrånende sydvendt og solbeskinnet 
bred til fordel for de padder, som lever i vandhullet. I bevoksningen omkring gadekæret 
findes lidt etageret beplantning, som med fordel kan bevares, men størstedelen af 
vedplanterne kan med fordel f jernes for at undgå skygge og forringelse af vandkvaliteten ved 
løvfald.  
Gadekæret er helt tilgroet i andemad og dunhammer, og der findes et betydeligt lag 
sediment, hvorfor det trænger til en oprensning.  
På det tilknyttede kommunalt ejede areal kan der med fordel etableres gode 
habitatsstrukturer på land i form af uslået græs, små buske og planter, sten og træstykker, 
som kan give læ og jagtmuligheder til de dyr, som lever i og ved gadekæret. Et enkelt 
gammelt træ står i det nord-østlige skel og bør bevares. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger mellem to mindre blinde beboelsesveje nord og syd for gadekæret.  
Gadekæret kan opleves fra vejen syd for, mens et areal med slået græs findes nordøst for 
gadekæret, hvorfra vandhullet ikke kan ses grundet bevoksning. Der bør derfor tyndes ud i 
træerne øst for gadekæret, så gadekæret kan opleves fra arealet. Der findes ingen faciliteter 
på området, men her er plads til faciliteter såvel som større forsamlinger. Selve vandhullet er 
svært tilgængeligt, da det er indhegnet, og en ødelagt låge findes kun ved den sydlige vej, 
hvor bredden er lavest, men en adgang fra det grønne areal kan med fordel skabes.  
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har udgjort det mest centrale og største af to tilgængelige vandhuller i byen, 
hvoraf det andet vandhul er nedlagt. Dele af gadejorden omkring gadekæret er udstykket til 
mindre parceller, og selve gadekæret er reguleret især langs den østlige bred. Gadekæret 
virker derfor lidt klemt, og der kan med fordel tyndes ud i beplantningen nordøst for 
gadekæret. Grundet den tætte beplantning kan gadekæret nu kun opleves fra syd.  
  



Vedskølle 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Selve vandhullet er af god kvalitet, da det er soleksponeret og uden tydelige tegn på 
næringsstofbelastning. Et enkelt birketræ i vandkanten smider sit løv i vandhullet, men det 
har til gengæld ikke en særlig stor skyggeeffekt. Bredderne bør fortsat friholdes for 
vedopvækst for at bevare gadekæret soleksponeret. Gadekæret kanter er stejle, men da 
gadekæret er lavvandet, burde det være muligt at udjævne bredderne. Dette gælder især de 
sydlige og vestlige bredder, som i forvejen består af jord. Der findes ingen habitatsstrukturer 
på det tilknyttede kommunalt ejede areal, som kun består af slået græs, solitære træer og 
buske, og dermed let kan forbedres. Selvom gadekæret er tilgængeligt det meste af vejen 
rundt, er det stort, og der er åkander og dunhammer, som giver gode skjulesteder for 
dyrelivet. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Der findes intet andet offentligt tilgængeligt grønt areal i Vedskølle, men ved gadekæret er 
der skabt fine opholdsmuligheder i form af broer ud i vandet og to bord- og bænkesæt. Det 
ene sæt er sat op af Vedskølle Bylaug, hvilket tyder på, de lokale borgere engagerer og 
kerer sig om gadekæret. Da gadekæret ikke er tilgroet, kan vandspejlet nydes. Vandspejlet 
kan nydes, da ku  lidt åkander og dunhammer vokser i vandet og bidrager med æstetiske 
kvaliteter.  
Da National cykelrute 8 går forbi gadekæret, er der potentielt mulighed for, at turister også 
kan nyde godt af stedet. Syd og øst for gadekæret er den grønne rabat bred nok til at 
besøgende kan gå eller endda opholde sig. Alle bredderne er stejle, men vandhullet er lavt. 
Det er derfor muligt at tilgå vandhullet fra dets omgivelser eller fra bro og tømmerflåder i 
vandet. Her kan studeres dyreliv i form af både fisk, padder og rørhøns. Da vandstanden er 
lav, burde det være muligt at udjævne mindst én bred og dermed lette adgangen yderligere.  
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har tidligere været af to gadekær placeret i hver sin ende af byens centrale 
gadejord. Det andet gadekær er siden nedlagt, og det tilbageværende reguleret i en mere 
geometrisk form med stejle kanter. 
Ved gadekæret findes en udbredt landsbystemning med velholdte store gårde og huse 
omkring det idylliske gadekær. Gadekæret bidrager til landsbyidentiteten med sine æstetiske 
kvaliteter.  
 
  



Vemmelev 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret er groet til i liden andemad, hvilket tyder på et højt næringsstofindhold. 
Andemaden bør fjernes for at sikre sollys til gadekæret og eventuelle bundplanter. Ved 
gadekæret findes flere til- og/eller afløb, og det bør derfor undersøges, om der tilføres vand, 
som er for næringsholdigt. 
Der findes etageret beplantning både ved vandhullet og i omgivelserne såvel som gamle 
træer, som alle bidrager til gode habitatsstrukturer på det kommunalt ejede tilstødende areal.  
Gadekæret er overvejende soleksponeret, da det gamle træ og beplantningsetageringen 
nær vandhullet f indes nord for, og da de øvrige træer står med tilpas afstand til vandhullet. 
Ved gadekæret lever padder, og driften kan med fordel koncentrere sig om at forbedre 
levevilkårene for disse. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger på et stort grønt areal i den nordlige ende af byen ud til Borgergade. Den 
sydlige bred, hvor man naturligt nærmer sig vandet eller opholder sig, er bredden lavest og 
vandet mest tilgængeligt. Da selve vandhullet ligger i den nordlige ende af arealet væk fra 
vejen, er det her muligt at opholde sig nær vandet i fred og ro. Samtidig er arealet stort nok 
til større forsamlinger. Beplantningen nord for gadekæret har små trampestier, hvilket vidner 
om, at arealet benyttes. 
Andre steder i Vemmelev er der mulighed for at opholde sig på store plæner, at besøge 
legeplads og udfolde sig aktivt på arealer tilknyttet byens sportshal. Området ved gadekæret 
har en unik karakter grundet tilstedeværelsen af vand og det dertilknyttede dyreliv samt 
muligheden for stille tilbagetrukket ophold nær vand. Det er muligt at nyde udsigten til 
gadekæret uden nødvendigvis at komme helt tæt på vandet. Desværre hæmmer 
andemaden for udsigten til vandspejlet. Da det særlige i rummet er gadekæret, bør 
andemaden fjernes. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har oprindeligt været et af f lere vandhuller i byen, hvoraf andre har ligget mere 
centralt ved byens kirke og i et vejkryds. Dette vandhul har dog været det største og med 
gade helt ned til vandhullet, hvilket har lettet adgangen med hestevogne o.lign. Dette 
vandhul har oprindeligt ligget i udkanten af Vemmelev, men da byen er vokset især mod 
vest, har gadekæret nu en mere central placering i byen. 
 
  



Vemmeløse 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har overvejende lave bredder, hvilket giver gode forhold for de padder, som 
lever i vandhullet. Der står en del træer og buske inden for en kort afstand til gadekæret 
langs alle fire bredder, hvorfor gadekæret er delvist udskygget. Syd for gadekæret, hvor de 
skygger mest, står træerne dog længst væk og består af mindre skyggende pionérarter. Der 
bør dog stadig tyndes ud i disse træer såvel som i beplantningen langs den vestlige bred og 
de mindre træer langs den østlige bred for at sikre mere lys til gadekæret og minimere 
tilførslen af blade. 
Gode habitatsstrukturer på land udgøres af beplantningsetagering langs den nordlige bred, 
en stor træstub, og et par ældre træer langs bredden. Tilgroning i liden andemad tyder på et 
højt næringsstofindhold i vandet. Sediment findes dog kun i begrænsede mængder under de 
største træer. Gadekæret bør derfor skimmes jævnligt for langsomt at nedsætte 
næringsstofpuljen. 
En over ti meter udyrket bræmme adskiller vandhullet fra dyrket jord mod vest. Denne 
bremme bør fortsat sikres for beskytte gadekæret mod eutrofiering. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Syd for gadekæret findes et areal med slået græs og et bord- og bænkesæt. Et trådhegn 
hele vejen omkring gadekæret afskærmer for adgangen til vandhullet. En låge i hegnet er 
halvt groet fast i beplantning, og umiddelbart på den anden side af hegnet vokser høje urter. 
Hvis det skal være muligt at komme ind til gadekæret og/eller at se vandspejlet fra bord- og 
bænkesættet, bør denne beplantning slås. Ligeledes bør andemaden skimmes, så 
vandspejlet kan ses. Her er mulighed for at opleve padder. Der findes flere grønne områder 
med forskellige rekreative muligheder i byen Dalmose, som ligger umiddelbart syd for 
Vemmeløse, men her er intet andet offentligt tilgængeligt grønt i Vemmeløse. Derfor udgør 
gadekæret byens mulige samlingspunkt. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret ligger stadig centralt blandt byens spredte bebyggelse langs byens hovedgade. 
Byen Dalmose er vokset tæt på Vemmeløse, hvorfor gadekæret er med til at styrke 
identiteten af Vemmeløse som en særskilt landsby og kan udgøre et samlingspunkt for 
byens borgere. 
  



Venslev 
Gadekærets habitatsstrukturer 
En del store træer står omkring gadekæret, men med lidt afstand til bredden, hvorfor vandet 
overvejende er soleksponeret. Vandhullet trænger til at blive skimmet for andemad for at 
tillade lys til eventuelle undervandsplanter. Opvækst af unge vedplanter bør fjernes for at 
undgå yderligere skygge af vandhullet, mens de ældste træer bør bevares. Det bør ligeledes 
sikres, at beplantningen syd for gadekæret ikke vokser for højt og dermed skygger mere for 
vandhullet. Gadekæret har overvejende lave bredder til fordel for de padder, som lever i 
vandhullet.  Den sydlige bred er utilgængelig for besøgende, og det bør bevares sådan for at 
bibeholde en uforstyrret bredzone. Det tilknyttede kommunalt ejede areal har gode 
habitatsstrukturer i form af f lere ældre træer og lidt etageret beplantning.  
Der ligger en mark syd for gadekæret, og hvis det vurderes, at denne udgør en kilde til 
eutrofiering, bør den udyrkede bræmme mellem jord og vandhul udvides og eventuelle tilløb 
af vand fra dræn fjernes. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Ved gadekæret er tilknyttet et stort, anvendeligt grønt areal, som er let tilgængeligt med lille 
grusvej/parkeringsplads og busstoppested. Arealet er stort nok til en større forsamling, og da 
det ligger ved den kun sparsomt befærdede Aadalsvej, er her også mulighed for et fredfyldt 
ophold. Ved gadekæret findes et bord- og bænkesæt, og ved den lave bred er der mulighed 
for at opleve dyreliv i form af padder. Gadekæret er groet til i andemad og trænger derfor til 
at blive skimmet, så vandspejlet også kan opleves. I Venslev findes en park ved 
Møllebakkevej, ligeledes med slået græs og et bord- og bænkesæt. Det særlige ved det 
grønne areal ved gadekæret er tilstedeværelset af vandet og kirken. Dette er derfor et oplagt 
sted at formidle byens historie eller at fremme naturoplevelserne tilknyttet vandet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Venslev er et udpeget kulturmiljø med en velbevaret struktur fra før udskiftningen. Fra 
gadekæret er en fin udsigt til Venslev Kirke, som ligger på den anden side af Aadalsvej, og 
marken syd for gadekæret. En del gamle træer står ved gadekæret, hvilket styrker 
oplevelsen af en lang historie. Tidligere har gadekæret haft en betydelig størrelse og kun 
været tilgængeligt fra nord. Det er reguleret især mod øst og vest, og dermed er der skabt 
plads til ophold. 
  



Vester Bøgebjerg 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret har udelukkende stejle bredder sat i sten. Det er vanskeligt at udjævne 
bredderne, da den østlige og sydlige bred grænser op til veje, den nordlige til en privat have, 
og da der gror bevaringsværdige gamle træer langs den vestlige bred. 
Gadekæret er tilgroet i andemad, hvilket tyder på et højt næringsindhold i vandet. 
Andemaden bør skimmes for at sikre lys til vandhullets eventuelle øvrige planter og dyr. 
Gadekæret er omgivet af brakmarker. Det bør sikres, at disse i fremtiden fortsat ikke dyrkes 
inden for en afstand af minimum ti meter fra vandhullet for at undgå yderligere eutrofiering. 
En etageret beplantning og flere gamle træer langs den vestlige og nordlige bred udgør 
gode habitatsstrukturer ved gadekæret men påvirker samtidig vandhullet med blade og 
skygge. Beplantningen mod vest bør derfor beskæres under hensyntagen til de gamle træer, 
og gadekæret bør fortsat friholdes for beplantning langs bredderne mod vejen. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger ved en sparsomt befærdet grusvej mellem spredt bebyggelse, men stadig 
centralt i Vester Bøgebjerg nær et vejkryds. Der findes ingen opholdsfaciliteter ved 
gadekæret, og heller ingen tilgængelige grønne omgivelser. Derfor er det vanskeligt at 
etablere nogen uden at inddrage en del af de udyrkede arealer. Gadekæret er lille, hvorfor 
en platform eller bro i vandet vil fylde meget.  
Øst for gadekæret, på den anden side af grusvejen, omfatter gadematriklen et bredere areal. 
Ved at anvende dette kan der etableres en opholdsmulighed med f.eks. et bord- og 
bænkesæt. Da vejen er en sparsomt befærdet beboelsesvej, er her mulighed for fredfyldt 
ophold. 
Ved gadekæret er der mulighed for at opleve ænder. Andemaden, der vokser på hele 
vandhullets overflade bør skimmes, så vandspejlet kan opleves. Fra gadekæret kan man 
ydermere ane havet. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Vester Bøgebjerg er et udpeget kulturmiljø som en ganske lille landsby med små gårde og 
huse spredt ud over et skævt stjerneudskiftet ejerlav.  
Da gadekæret ligger mellem disse spredte gårde og huse og åbent land, føles det ikke som 
en del af en by. Gadekæret har potentiale til at styrke byens identitet som én landsby og 
fungere som borgernes samlingspunkt. 
  



Vollerup 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekærets bredder er overvejende stejle med variation, da de består af både jord, sten og 
beton. Den nordlige bred meget stejl og høj, hvorfor det ikke er muligt at skabe en lav 
sydvendt skråning. Den sydlige bred langs vejen er reguleret i sten og beton. Der er kun 
sparsomme kommunalt ejede omgivelser, hvorfor det vil være vanskeligt at tilbageføre 
gadekæret til en mere naturlig form med lave bredder. 
Gadekæret er kun lidt udskygget af de store træer, som vokser nord for gadekæret, og hvis 
grene hænger ud over vandspejlet. De tilfører dog næringsstoffer til vandet i form af blade. 
Langs gadekærets sydlige bred vokser nogle få buske, som bør fjernes for fortsat at sikre 
soleksponeringen af vandhullet.   
Gadekæret er helt groet til i korsandemad og dunhammere breder sig langs kanten. 
Gadekæret bør derfor skimmes og/eller grødeskæres for at sikre lys til eventuelle 
bundplanter og nedsætte næringsstofpuljen. Mange padder og en enkelt blishøne holder til i 
vandhullet. Dele af grøden bør derfor bevares for at bevare skjulesteder til padderne og 
fuglelivet. Kvaliteten i habitatsstrukturer findes primært på land i form af en række gamle 
træer og etageret beplantning ved den nordlige bred. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret er hegnet ind og kun tilgængeligt gennem en låge fra  den trafikerede 
Vollerupvej. De meget sparsomme grønne omgivelser uden faciliteter gør det vanskeligt at 
opleve gadekæret. Selvom bredden nærmest lågen er forholdsvis lav, udgør den høje og 
stejle sydlige betonkant et farligt element. Gadekæret opleves lettest ude fra Vollerupvej 
eller  på bænken i busskuret lige øst for gadekæret. Her findes både en lille flisebelagt plads, 
en skraldespand og bænk. Gadekæret kan blive mere tilgængeligt ved at lette adgangen til 
gadekæret fra det sydøstlige hjørne nærmest busskuret ved at f jerne en del af hegnet eller 
indsætte en låge. Bredden er stejl og vanskelig at regulere, men en platform eller bro ud i 
vandet vil lette adgangen. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har altid ligget centralt i den lille landsby ved Vollerups hovedgade. Gadekæret 
er reguleret med stejle kanter, hvorfor det er svært at opleve vandhullet. Det mest 
identitetsskabende er derfor de store, gamle piletræer nordvest for gadekæret. 
  



Ørslev 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Selve vandhullet er soleksponeret, og her lever en del padder og blishøns. Det trækker ned i 
vurderingen, at gadekærets bredder er stejle, og at det er tilgroet i andemad, hvilket tyder på 
næringsstofbelastning. Omkring gadekæret findes et stort græsareal med flere gamle træer 
men uden etageret beplantning. Sidstnævnte findes dog lige øst for matriklen, og omkring 
gadekæret findes altså gode habitatsstrukturer. Da arealet er af betragtelig størrelse og 
vandhullet er forholdsvist lavvandet, må det være muligt at udjævne dele af bredderne, især 
langs de syd- og vestlige bredder. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Det tilstødende kommunalt ejede areal er af betragtelig størrelse, hvorfor her er god plads til 
en større forsamling. Ved gadekæret er der en del dyreliv at opleve, men vandhullets stejle 
bredder trækker ned i vurderingen, da de kan opleves utrygt. Gadekæret er ved at gro til i 
andemad mellem idylliske åkander og krebseklo, som giver variation i overfladen. 
Andemaden bør skimmes for at sikre udsynet til vandspejlet. 
Et let autoværn i metal skærmer mod vejen, hvor bredden er stejlest og højest, mens vandet 
er let tilgængeligt fra den syd- og vestlige bred. På disse bredder kunne kanten med fordel 
gøres mindre stejl. Ved et stort f lisebelagt område med udsigt til både gadekær og kirke 
findes både fire bord- og bænkesæt, petanquebane og kuglegrill. Gadekæret ligger let 
tilgængeligt og centralt ved et busstoppested, mens både Nationalcykelrute 8, vandreruten 
Sjællandsleden og sporet “Andersen was here” leder cyklister og vandrere forbi gadekæret. 
Her er derfor stor potentiale for andre besøgende end de lokale. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret ligger centralt, da det tidligere lå midt i byens forte tilgængeligt fra alle sider med 
byens gårde placeret omkring. Forten er senere bebygget, og det grønne område omkring 
gadekæret reduceret, selvom det stadig er af betragtelig størrelse. Da Ørslev Kirke er 
vandhullets nabo, er der fra gadekæret og hele området omkring udsigt til kirken. Ved 
gadekæret findes det gamle tingsted. Her er derfor en stærk kulturhistorisk identitet. Et skilt 
fortæller om historien bag dén rute med et historisk tema, H. C. Andersen, som leder forbi 
gadekæret. 
I gadekæret vokser hvid åkande, som efterlader et idyllisk indtryk. 
 
  



Øster Bøgebjerg 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Gadekæret næsten helt tilgroet i rør, og vedplanter begynder ligeledes at vokse op imellem 
rørene. Gadekæret trænger derfor til en oprensning og efterfølgende grødeskæring med års 
mellemrum. Meget af beplantningen langs vandhullets bredder bør fjernes med henblik på at 
tillade mere sollys til vandhullet og for at undgå forringelse af vandkvaliteten med løvfald. 
Der står dog en række gamle træer langs den vestlige bred, som bør bevares, da de 
sammen med beplantningsetagering udgør habitatsstrukturer af værdi på land. Derfor bør 
beplantningen langs denne bred bevares. 
Gadekæret har overvejende stejle bredder. Det er dog lavvandet i øst og vest, fordi vandet 
ikke når op til de stejle kanter. Disse kanter kan dermed nemt udjævnes.  
Tre andre vandhuller f indes inden for en afstand af 250m til gadekæret, og det fungerer 
dermed som en trædesten. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret er gemt væk i bevoksning uden et tilgængeligt grønt areal. Opholdsmuligheder 
kan derfor kun etableres i selve vandet, men vandhullet er af beskedent størrelse. Et let 
metalhegn afskærmer mod Øster Bøgebjergvej, som er den eneste tilgængelige bred for 
besøgende. Indkørslen øst for gadekæret kan udgøre en alternativ adgangsmulighed. Her er 
bredden lavest, men det kræver en udtynding i bevoksningen langs bredden, før der kan 
skabes adgang. Øster Bøgebjerg og dets gadekær ligger nede ad en lang blind grusvej, og 
det er stort set kun beboerne, der kører forbi. Det er derfor fredfyldt at opholde sig ved 
gadekæret. Vandhullet kan dog kun opleves, hvis grøden fjernes og bevoksningen omkring 
gadekæret fjernes. 
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
På historiske kort ligger gadekæret centralt mellem de få gårde, der har udgjort Øster 
Bøgebjerg, og hvoraf to er tilbage. Med kun sparsom bebyggelse er landsbystemningen 
begrænset. Ved gadekæret er der udsigt til de to nabogårde og dyrket jord. 
En række gamle træer langs den vestlige bred bidrager mere til karakteren af området end 
gadekæret, da det ikke kan ses for bevoksning.  Bevoksningen langs den sydlige bred mod 
vejen bør derfor fjernes, og vandhullet oprenses, så det atter kan nydes.  
 
  



Øster Stillinge 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Ved gadekæret findes et rigt fugleliv i form af f lere andearter, gæs m.fl. Her lever endda en 
enkelt skildpadde, som er emigreret fra en have. De mange fugle formodes at have en 
negativ effekt på vandkvaliteten. 
Vandhullets bredder er stejle, men vandspejlet er overvejende soleksponeret på trods af en 
tæt beplantning syd for gadekæret. Denne må, foruden at begrænse sollyset til gadekæret, 
påvirke tilstanden af gadekæret negativt med løvfald. Det bør derfor sikres, at beplantningen 
ikke får lov at vokse sig for høj og dermed skygge yderligere.  
Da gadekæret er et yndet tilholdssted for mange fugle, bør plejen fokusere på at bevare de 
gode forhold for disse. Et hegn om selve vandhullet sikrer, at besøgende ikke kommer for 
tæt på og forstyrrer.  
Der findes en mindre sø 150 m sydøst for gadekæret, beliggende uden for Øster Stillinge. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger centralt placeret i Øster Stillinge med et skrånende grønt græsareal 
nordvest for gadekæret, som udgør byens offentlige grønne areal. Arealet ligger i et vejkryds 
mellem landevejen Stillingevej og den mindre trafikerede Disager. Arealet er tilgængeligt fra 
den mindre vej, men Stillingevej forårsager støjgener ved gadekæret.  
Et nyere trådhegn omkring gadekæret bevirker, at det ikke er muligt at nærme sig vandet, og 
at kun græsarealet nordvest for gadekæret er tilgængeligt. Her er etableret en fin 
opholdsmulighed i det nordlige hjørne tæt ved vejkrydset. Det ligger skjult bag en 
buskbeplantning, som skærmer af for vejene. Mellem gadekæret og borde- og bænkesættet 
står nogle snebær-buske, som hæmmer udsigt til vandet, og de bør derfor holdes nede eller 
skiftes ud med lavere beplantning. Et skilt ved borde- og bænkesættet fortæller om fuglelivet 
i gadekæret, og her er god mulighed for at opleve dyr i form af mange fugle og sågar en 
skildpadde.  
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Øster Stillinge udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø med gårde i udkanten af byen og 
omfattende bebyggelse af stationsbyagtig karakter, dels langs landevejen, dels sydvest for 
gadekæret. Gadekæret og dets omgivelser udgør stadig byens centrale grønning og er 
velholdt, hvorfor det er identitetsskabende for byen som landsby. 
  



Årslev 
Gadekærets habitatsstrukturer 
Vandhullet har stejle bredder og er dybt. Træer og buske vokser langs det meste af bredden, 
hvilket udsætter vandhullet for en del skygge og løvfald. Nogle af dem er store, ældre træer, 
som udgør gode habitatsstrukturer, men her vokser også adskillige større buske, som der 
med fordel kan tyndes ud i. Dette vil give mindre forurening med løvfald og mere sollys, især 
hvis der tyndes ud i beplantningen mod sydvest. 
Her lever padder i vandhullet. Betingelserne for disse kan gøres bedre ved at skabe en lav 
sydvendt skråning samt opholdssteder på land. Arealet er stort mod syd, så denne bred kan 
være lettest at udjævne. Gadekæret er tilgroet i andemad, hvilket er tegn på et høj 
næringsstofindhold. Vandhullet bør derfor skimmes, og et eventuel tilløb af næringsholdigt 
vand bør afskæres. 
 
Gadekæret som socialt samlingspunkt 
Gadekæret ligger skjult bag beplantning, og der bør derfor tyndes ud i beplantningen, så 
vandhullet kan opleves. Her er mulighed for at opleve padder, mens selve vandspejlet er 
groet til i andemad, og derfor bør skimmes. Om gadekæret ligger et stort grønt kommunalt 
ejet areal, hvor der findes et bord- og bænkesæt. Der findes ikke andet grønt i byen, men 
arealets størrelse giver mulighed for både større forsamlinger såvel som ophold 
tilbagetrukket fra den trafikerede hovedvej gennem byen. Tilgængeligheden til området er 
god, da ligger ved byens hovedgade og busstoppested. Ved gadekæret er der udsigt til 
gammel industri, som nu er Bed & Breakfast og det tidligere mejeri. Den lille birkelund 
nordøst for gadekæret ved busholdepladsen har en særlig stemning og udgør en fin udsigt 
fra busstoppestedet.  
Arealet vest for gadekæret er indtaget med blomsterkummer og køkkenhave i forlængelse af 
den private nabohave.   
 
Gadekæret som kulturhistorisk spor 
Gadekæret har altid haft en central placering i en forte/grønning i midten af en håndfuld 
gårde, og dette er stadig tilfældet, selvom nogle få huse er bygget øst for gadekæret. De 
nærliggende veje “Vandtårnsvej”, “Vandmøllevej” omkring gadekæret er med til at fortælle 
om vigtigheden af adgangen til vand og antyder hermed også gadekærets betydning.  
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