
Indsatsområde Mølleåsystemet
Følgegruppemøde 

28. maj 2007

1. Godkendelse af dagsorden for dette møde
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Status for de 3 forprojekter
4. Det videre arbejde 

– prioritering af projekter, tidsplan mm. 
5. Oplæg til møde med Connie Hedegaard den 6. juni 
6. Evt.



1 (Miljø)milliard
minus Kærgaard Plantage

minus partikelfiltre på lastbiler

= 558 millioner kroner
til

Den Særlige Vand- og 
Naturindsats 



Styrket vand-
og naturindsats

De 11 geografiske indsatsområder
• Centrale Limfjord
• Mariager Fjord
• Gudenåen og Randers Fjord
• Nissum Fjord, Storå og Lilleå
• Åer med udløb i Vadehavet
• Lillebælt
• Ringkøbing Fjord og Skjern Å
• Odense Å og Fjord
• Mølleåsystemet
• Susåen, Karrebæk og Dybsøfjord
• Isefjord

+ Åmosen



Vand- og naturindsats
Prioritering af områder med særlige 

naturgenopretningspotentialer

• Bidrage til opfyldelse af EU’s: 

- Vandrammedirektiv 

- Habitatdirektiv

- Fuglebeskyttelsesdirektiv

• Bidrage til at bremse tilbagegang

i biodiversitet

• Forbedre muligheder for friluftslivet



Styrket vand- og naturindsats
Prioriterede projekttyper:
• Genopretning af vådområder 

i blandt ådale
• Genslyngning af vandløb
• Fjernelse af spærringer
• etablering af våde enge
• udtagning af landbrugsjord
• bynær skovrejsning



Indsatsområde: Mølleåsystemet



Delprojekt 1
Rent vand i Mølleåsystemet

Formålet er at vurdere og prioritere tiltag:
der kan skabe rent vand i Mølleåsystemet

• Forøget vandgennemstrømning 
ved tilbageførsel af vand

• Sørestaurering

Rådgivningsfirma



Rent vand i Mølleåen

Status, 26.04.2007

Midtvejsmøde



Hovedelementer
• Tilbageføring af vand 

– Hvor 
– Mængde
– Kvalitet

• Restaurering af søer og mølledamme
• Samspil mellem tilbageføring af vand og 

sørestaurering
• Effektvurdering i Møllesystemet

– Søerne (vandrammedirektiv)
– Mølleåen (vandrammedirektiv)
– Mølledamme (vandrammedirektiv)
– P,N –tilbageholdelse / belastningsreduktion
– Rekreative forhold



•Parallelt med pipeline trace – trang plads, men 
mulig

•Relining/rørsprængning – i disponibel 
rentvandsledning

•Til Kalvemosen langs Nærum banen

•Til Store Kalv ved balast. søledning gennem 
Vejle Sø eller Malmmosen

•Til ”Stor Søen” gennem Malmosen eller rør

Linieføringer 
for 

tilbageførsel af 
vand



Kalvemosen - afløb



Eng opstrøms Søllerød Sø



Sørestaureringsmetoder

• Ændret vandtilførsel og belastning
• Sediment behandling / fjernelse
• Bundvandsfjernelse / rensning
• Iltning
• Biomanipulering

– Fiskesammensætning
– Filtratorer (muslinger)



Sedimenthåndtering - mølledamme

• Bundfældning – centrifuge - infiltration
• Sibåndspresse
• Skruepresse
• Afvandingscontainer
• Afvandingsbassiner/anlæg
• Geotextilposer

• DEPONERING af sediment !!! – Klasse 4 jord
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Udbygning af rensningsanlæg

Mindre udledning til hav, søer og vandløb

• 7½ ton mindre fosfor 

• 45 ton mindre kvælstof



Delprojekt 2
Natura 2000 og naturpleje 

Formålet er at vurdere og prioritere tiltag:

der fremmer terrestrisk natur 
især inden for Natura2000 område

Rådgivningsfirma



Natura 2000 og naturpleje i 

Mølleåsystemet

Naturpleje 

Natura 2000

Ulla Rose Andersen



Hvad har vi gjort indtil nu:
• Indsamling af data
• Besigtigelser
• Kortproduktion
• Overblik over udpegningsgrundlag arter 

og typer
• Opstilling af overordnede målsætninger
• Foreløbig udvælgelse af 

delprojektområder
• Mulige kriterier for udvælgelse



Er bevaringsstatus gunstig for de 4 
Natura 2000-områder?

H123: Øvre Mølleådal, 
Furesø og Frederiksdal Skov

H191: Nedre Mølleådal H251: Jægersborg Dyrehave
F109: Furesø med Vaserne 
og Farum Sø



Natura 2000 typerne (ikke skovbevoksede)
• 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved 

bredden 
• 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
• 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
• 3160 Brunvandede søer og vandhuller
• 3260 Vandløb med vandplanter
• 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige 

orkidélokaliteter)
• 6230* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
• 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
• 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
• 7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
• 7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
• 7230 Rigkær



Natura 2000 naturtyperne (Skovbevoksede)
• 9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
• 9130 Bøgeskove på muldbund
• 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 

jordbund
• 91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
• 91D0* Skovbevoksede tørvemoser



Natura 2000 arterne
• 1014 Skæv vindelsnegl
• 1016 Sump vindelsnegl
• 1936 Mosskorpion
• 1042 Stor kærguldsmed
• 1082 Lys skivevandkalv
• 1166 Stor 

vandsalamander

Fugle:
• Rørhøg

• Plettet rørvagtel



Udenfor udpegningsgrundlag
Ynglende bilag I fugle:
• Rørdrum
• Isfugl
• Rødrygget tornskade
• Hvepsevåge
• Rød glente
• Sortspætte
• Fjordterne



Strengt beskyttede dyrearter (Bilag IV)
• Stor vandsalamander
• Spidssnudet frø
• Markfirben
• Grøn mosaikguldsmed (Krebseklo)
• Vandflagermus
• Troldflagermus
• Dværgflagermus
• Langøret flagermus
• Sydflagermus
• Skimmelflagermus
• Brunflagermus



Målsætninger for delprojekter
• At sikre gunstig bevaringsstatus for 

Natura 2000 arter og naturtyper i 
området.

• At sikre og forbedre offentlighedens 
adgang til og oplevelse af området

• At synliggøre og formidle Mølleåens
kulturhistorie 

• At  understøtte de landskabelige 
værdier og udsigter

• At sikre landskabelig sammenhæng
• At bekæmpe landskabsukrudt

Tiltagene skal udføres på en måde, der 
tager størst muligt hensyn til 
befolkning samt dyre- og planteliv.



De måske egnede…….
Øvre Mølleådal:

• Bastrup Sø
• Eng og overdrev ved Klevads

Mose 
• Eng og overdrev ved 

Hestetang Huse 
• Hestetang Å
• Farum Sortemose
• Sækken 



De måske egnede…….
Furesø området:

• Farum Enghave 
• Vaserne 
• Lyngby Åmose 
• Eng ved Søllerød Sø



Vandløbsrestaurering i 
Mølleåsystemet

Delprojekt 3

Rådgivningsfirma

Regionplanmæssige målsætninger 
kun opfyldt på delstrækninger
Synergi med kommende vandplaner 
og Natura 2000planer
Områdets rekreative anvendelse











De måske egnede…….
Nedre Mølleå:

• Sorgenfri Slotshave 
• Mose opstrøms Brede 

Mølledam
• Område mellem Brede og 

Ørholm
• Mose og kildevæld 

nedstrøms Ørholm
• Rørsump opstrøms 

Stampen Mølledam
• Krudtmølleeng ved Rådvad









Tidsplan
• Forprojekter færdige. 

Konsulentrapporter lægges på hjemmesiden den 12. juni

• Følgegruppemøde den 14. august
• Styregruppemøde den 16. august

• Ultimo. Indmeldelse af projekter til styrelsen

• Igangsættelse af detailprojekter efterår 2007



Temamøde 
den 6. juni



Temamøde
om

Indsatsområde Mølleåsystemet

Mødet skal sætte fokus på vand- og naturindsatsen under 
Miljømilliarden i Mølleåsystemet – status, udvikling og organisering.

Deltagere: Miljøministeren samt borgmestre og 
lokalpolitikere i de 7 kommuner indenfor indsatsområdet 

Deltagere i projektetaktiviteterne, dvs. medlemmer af 
styregruppen, projektgrupper og følgegruppen i 
indsatsområdet samt pressen       

Dato Onsdag den 6. juni 2007 kl. 14 - 15

Mødested: Lyngby Kulturhus, Stuckenbergsalen, 
Klampenborgvej 215 B, 2800 Kgs. Lyngby



Program:
Kl. 14.00 Velkomst 

Skovrider Klaus Waage Sørensen, Jægersborg Statsskovdistrikt

Kl. 14.05 Miljømilliarden og den særlige vand- og naturindsats 
Miljømister Connie Hedegaard

Kl. 14.20 Lyngby-Taarbæk Kommunes overvejelser om natur- og miljøtilt
Borgmester Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Kl. 14.30  Furesø Kommunes overvejelser om natur- og miljøtiltag
Borgmester Jesper Bach, Furesø Kommune

Kl. 14.40 Indsatsområde Mølleåen: Overordnet mål, organisering og forp
Projektleder Ida Dahl-Nielsen, Landsdelscenter Nordsjælland

Kl. 14.45 Evt. Indsatsområde Mølleåen: Følgegruppens ønsker til indsats
DN´s repræsentant i følgegruppe Niels Peter Hansen

Kl. 14.50 Spørgsmål til oplægsholdere








