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Indsatsområde Mølleå. 
 
Referat af følgegruppemøde nr. 4  
 
 
Afholdt: Tirsdag den 24. oktober 2007 på Jægersborg Statsskovdistrikt 
 
Deltagere: Vibeke Preisler Dansk Kano- og Kajakforbund 

Bo Kayser  DOF 
Niels P. Hansen Danmarks Naturfredningsforening 
Bjørn Borgen Hasløv Danmarks Forening for Rosport og 
  Dansk Idrætsforbund 
Kirsten Nykjær Kragh Friluftsrådet 
Hans Hjort Hansen Foreningen Naturparkens Venner 
Klaus Waage Sørensen Jægersborg Statsskovdistrikt  
Ida Dahl-Nielsen Landsdelscenter Nordsjælland 
Mogens Lindhardtsen Landsdelscenter Nordsjælland 

Afbud: Knud Nielsen Danmarks Sportsfiskerforbund 
Niels Heding  Dansk Skovforening  
Lis Jensen  Kulturarvsstyrelsen 
Lisbeth Toft Christensen Dansk Landbrug 
 

Referent: Mogens Lindhardtsen 
 
 
Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
2.  Orientering om Miljømilliard Bølge 3.  

Indsatsområde Mølleåsystemet. 
3.  LIFE-projekt. Orientering om procedure, ansøgning mv. 
4.  Det videre forløb for Indsatsområde Mølleåsystemet 
5.  Evt.   
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Ad. 1. Dagsordenen godkendtes. 
 

 Der er indsendt en korrektion til sidste referat, punkt 3 fra LJ. 
Således skal der stå: LJ: Savnede en angivelse af de kultur-
miljøer, som er blevet udpeget og som fremgår af regionplan 
2005 i COWi´s rapport og mente, at kulturmiljøerne burde 
fremgå på Kortbilag 4, så der kan tages hensyn hertil i det evt. 
videre arbejde.  
 
Udleverede i øvrigt et notat om hvilke museer, der bør involve-
res i evt. detailprojektering af delprojekter under ”Indsatsom-
råde Mølleå”. Godkendt. 
 

Ad. 2.   IDN orienterede om udmøntningen af miljømilliardens bølge 3 
og redegjorde for det foreløbige budget: 

  
  Der arbejdes pt. med en EU LIFE+ ansøgning, som omfatter: 

• Rørledning, sørestaurering Vejle Sø  30, 045 mio. kr 
• Natura 2000 og pleje (Klevads Mose, Vaserne, Farum Sort-

mose*)      1,2 mio. kr  
• Vandløbsrestaurering (Hestetangs Å + Vassingrødløbet) 

           1,2 mio. kr                                                                  
  
   LIFE ansøgning total ( der søges 50% medfinansiering)

    32,245 mio. kr 
  Det overvejes om Bastrup Sø skal indgå i LIFE-ansøgningen. 

Der holdes møde med rep. fra projektgruppen fra kommuner-
ne, SNS og miljøcentret om dette. 

 
*Furesø Kommune har efterflg. oplyst at kommunen gerne 
snarest vil i gang med den del af Farum Sortmose som ligger 
inden for Furesø Kommune, og at det finansieres af kommu-
nen ligesom Præstemosen. 

  
  Yderligere er der bevilliget til div. projekter bl.a. Dumpedals-

renden, Lyngby Åmose og Ravnholm samt projektering    
     2 mio. kr 

  
  Endelig bevilliges, hvis LIFE projektet går igennem, yderligere

       5 mio. kr 
 

  Det samlede budget for de projekter, der arbejdes med inden 
for indsatsområdet er således pt på: 

  SNS/LIFE op til: 39,245 mio. kr  
  Kommuner op til: 53,350 mio. kr 
  Samlet max.           92 mio. kr. 
 

  EU LIFE bevillingen vil først være disponibel fra januar 2009, 
men allerede i maj 2008 vil der være en liste over de projekter, 
som EU vil yde støtte til.  
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  Dumpedalsrenden, Lyngby Åmose og Ravnholm kan igangsæt-

tes snarest efter detailprojektering og indhentning af tilladelser. 
 

  Den ansøgte projektpakke til bølge 3 er således accepteret, på 
nær følgende:  

 
• Oprensning af Fuglevad Mølledam 
• Anvendelse af vandremuslinger til sørestaurering 
• Vandløb fra Vejlesø til Furesø 

 
  Styregruppen er fortsat interesseret i at der sker oprensning af 

en mølledam. SNS forsøger at kontakte miljøstyrelsen ang. mil-
jøteknologisk demonstrationsprojekt. Det undersøges om der er 
mulighed for at søge penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond og 
evt. tipsmidlerne eller andre fonde til oprensning af en mølle-
dam.  

  
  Om vandremuslinger er Miljøcenteret og Danmarks Miljøunder-

søgelser betænkelige ved at opformere en invasiv art i et Natu-
ra 2000 område. Projektgruppen vil drøfte alternative restaure-
ringsmuligheder. 

 
Specielt om Rent Vand-projektet, skal der bruges et juridisk af-
taledokument mellem kommunerne og staten til EU LIFE-
ansøgningen om det politiske tilsagn fra kommunerne vedr. ud-
bygning af renseanlægget. 

 
Renseanlægget skal desuden give tilsagn vedr. overtagelse af 
drift og vedligehold af rørføring. 

 
 
Ad. 3.  IDN orienterede om EU LIFE+ programmet. Ordningen er nu 

ændret i forhold til tidligere, så midlerne fordeles i nationale 
rammer efter folketal og naturarealer. Projekter støttes 50% og 
der er afsat 34 mill. til DK i 2007 med udmøntning i 2009. An-
søgningen er et omfattende arbejde. Vi skal være opmærk-
somme på at EU lægger stor vægt på at der er sikkerhed for 
investeringerne. Det vil sige at der skal være garanti for leve-
ringen af vand af den krævede kvalitet fra Lundtofte og for drif-
ten af rørledningen. 

 
 
Ad. 4.  Den tidligere aftalte besigtigelse af området omkring den fore-

slåede plankesti/spang i Farum Sortemose aftaltes til afholdel-
se i februar 2008.  

  Besigtigelsen bliver tirsdag den 19. februar 2008 kl. 15 - 17. 
  Der vil blive udsendt information om præcis mødested forinden. 
  Til besigtigelsen inviteres følgegruppen og projektgruppen.  I 

projektgruppen sidder repræsentanter for kommunen, miljø-
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centret og sns. Besigtigelsen ledes af skovrider Kim Søderlund, 
Københavns Skovdistrikt. Efter mødet har Kim Søderlund op-
lyst, at han også vil invitere distriktets brugerråd til besigtigel-
sen. 

 
  Det vil sikkert blive ansøgt om fondsmidler til gennemførelse af 

de ufinansierede projekter, f.eks. vandløb fra Vejle Sø til Fure-
sø gennem Malmmosen og oprensning af mølledam.  

  Evt. interesserede medansøgere blandt de repræsenterede 
organisationer i følgegruppen vil blive indbudt, når vi har et  

  færdigt oplæg. 
  
  Næste ordinære følgegruppemøde bliver primo maj 2008, når 

vi har hørt fra EU om LIFE-ansøgningen.  
 
  Referatet lægges på hjemmesiden:  
 

 http://www.skovognatur.dk/Natur/Naturprojekter/vandognatur/
Molleasystemet/ 

 


