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Dansk Kano- og Kajakforbund
DOF
Foreningen Naturparkens Venner
Dansk Landbrug
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Danmarks Sportsfiskerforbund
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Landsdelscenter Nordsjælland

Dagsorden: 1. Velkomst og kort præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Miljømilliarden og naturforvaltning
4. Indsatområde Mølleåsystemet
Generelt om målsætninger og indsatsområdet
Organisation herunder følgegruppe (udkast til
kommissorium vedlagt)
Tidsplan
Udkast til udbudsmaterialer for de tre delprojekter (Udkast vedlagt)
5. Evt.
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Ad. 1.

De tilstedeværende præsenterede sig.

Ad. 2.

Dagsordenen godkendtes

Ad. 3

Skov- og Naturstyrelsens projektleder Ida Dahl Nielsen orienterede om ”Miljømilliarden” herunder Den styrkede Vand- og
Naturindsats.
Folketinget har afsat 558 mill. kr til vand- og naturindsatsen og
50 mill. kr. til grønne partnerskaber. Omkring vand- og naturindsatsen er der vedtaget 11 indsatsområder med god geografisk spredning i landet, herunder Mølleåsystemet. Rammen
gælder for perioden 2007-2009.
Indsatsen har fokus på de internationale mål og forpligtelser
omkring Natura2000, Vandrammedirektivet og biodiversitet.
Der er vedtaget kriterier for prioritering af indsatsen og udvælgelsen af projekter. Det er dermed ikke helt givet at indsatsområde Mølleåen vedtages til gennemførelse. Kriterierne lægger vægt på indsats i større sammenhængende områder med
store naturgenopretningspotentialer med størst mulig effekt for
færrest mulige ressourcer. Ud over naturmålene lægges også
vægt på projektets parathed, lokal opbakning, størrelse og
synlighed samt friluftsinteresser.

Ad 4

Indsatsområde Mølleåen gælder hele afstrømningsoplandet,
dvs. også helt ude i vandløbsspidserne. Området ligger i 7
kommuner og 2 skovdistrikter og i området findes 3 EUhabitatområder, 1 Fuglebeskyttelsesområde, samt store rekreative og kulturhistoriske interesser. En del af kvalitetsmålsætningerne for vandløbene og søerne i oplandet er ikke opfyldt.
Projektets styregruppe og projektgrupper har besluttet at lade
rådgiverfirmaer udarbejde forprojekter med henblik på at priobedre at kunne prioritere og vurdere egnede tiltag til udførelse.
Rådgiveropgaverne udbydes i februar 07 og omfatter 3 delprojekter:
•

•

Mere rent vand. Mølleåens vandføring er mere end
halveret i forhold til tidligere. Det undersøges om det vil
være gunstigt og realiserbart at forbedre spildevandsrensningen på anlæg med afskærende ledninger til
Øresund (Lundtofte og Bistrup) og i stedet lede det til
mølleåsystemet. Delprojektet omhandler også sørestaurering af en række søer i systemet
Natura2000 og naturpleje. Delprojektet sigter på at opretholde og forbedre gunstig bevaringsstatus for de
sjældne og værdifulde naturtyper og udpegningsarter
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•

der findes i indsatsområdet. Derudover ønsker en række andre konkrete plejetiltag vurderet.
Vandløbsrestaurering. Indsatsen rettes mod forbedring
af vandløbenes fysiske forhold, med henblik på at forbedre levesteder for en rig flora og fauna. Der foretages bl.a vurdering af en række vandløbsspidser og kilder mv.

Udkast til udbudsmaterialet var udsendt med dagsordenen.
Følgegruppen var tilfreds med udbudsmaterialet.
Projektets organisering præsenteredes i organisationsdiagram, omfattende styregruppe, projektgruppe og følgegruppe.
Følgegruppens kommissorium forelagdes og Ida Dahl Nielsen
lagde stor vægt på godt samarbejde med organisationerne,
bl.a. for at sikre den lokale forankring og opbakning. Kommissoriet blev godkendt af følgegruppen, der ikke havde nogle
yderligere tilføjelser.

Ad. 5

Richard Pedersen foreslog, at genskabe mølledammen ved
Nedre Hestetangsmølle. Mogens Lindhardtsen gjorde opmærksom på, at det evt. er problematisk i forhold til at sikre
gunstig bevaringsstatus for f.eks. vindelsneglene, der lever på
de nuværende engarealer og som er udpegningsgrundlag. I
øvrigt har konsulenterne mulighed for at komme med forslag til
tiltag, og det kunne f.eks. være genskabelse af mølledammen.
Mogens Lindhardtsen foreslog DOF, at overveje om der kan
etableres biotoppleje for de sjældne fuglearter i indsatsområdet. Dette er medtaget i udbudsmaterialet.
Eigil Andersen opfordrede organisationerne til at gå aktivt ind
med gode forslag til indsatsen, drøfte med de respektive
baglande og til at være ”ambassadører” for projektet. Et af kriterierne for igangsættelse af projekter er lokal opbakning, derfor er det vigtigt at undersøge denne.
Næste møde i følgegruppen er den 14. august kl 16 – 18
på Jægersborg Statsskovdistrikt
Her fremlægges resultaterne af forprojekterne.
Punkter til dagsordenen bedes meddelt til Ida Dahl-Nielsen
senest den 7. august, hvorefter en endelig dagsorden udsendes.
Det blev aftalt, at følgegruppen orienteres løbende, hvis der
sker forhold af betydning for indsatsområde Mølleåsystemet
Bilag vedlagt. Revideret organisationsdiagram
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Med venlig hilsen
Mogens Lindhardtsen
48465612
mogli@sns.dk
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