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Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden
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Ad. 1.

Godkendt
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Ad. 2.

Godkendt dog med flg. kommentarer fra BBH til Ad. 3:
Mener at Bagsværd Sø, som er en del af Mølleåsystemet,er
holdt uden for forprojekterne, da den bestående forurening af
Bagsværd Sø ikke skønnes at få negativ indflydelse på en forbedret vandkvalitet i Mølleåen.
Mener at den eksisterende kanal, der forbinder Lyngby Sø og
Bagsværd Sø, i praksis betyder at de to søer naturligt fungerer
som et fælles møllereservoir til Lyngby sluse, og at de vandstandsvariationer idrætsudøvere på Bagsværd Sø har kunnet
observere i årevis (i forbindelse med bl.a. kraftig regn) indikerer at der med mellemrum sker en ikke uvæsentlig vandgennemstrømning i kanalen, der kunne sprede forureningen til
Mølleåen.
Mener i øvrigt, at de allerede gennemførte undersøgelser for
Bagsværd Sø burde indarbejdes i forprojekterne og den samlede målsætning for Mølleåen.

Ad. 3.

IDN: Formålet med dette møde er drøftelse af projektgruppens
oplæg til projektpakke i indsatsområdet. Ansøgning om bevilling til projektpakken skal ansøges sidst på måneden. Projekterne kan herefter fortsat tilrettes og skal i høring og godkendes i en række behandlinger.
Tilsvarende vil projektpakken blive behandlet på styregruppemøde 16. august. I den forbindelse bemærkes at kommunerne
har tilkendegivet stor tilslutning og betydelig økonomisk bidrag
til en række delelementer og afledte omkostninger.
Delprojekt ”rent vand”.
Tilbageføring af renset spildevand fra Lundtofte Renseanlæg
til Kalvemosen/Søllerød Sø foreslås dimensioneret til 200 l/s,
kombineret med skrappe krav til rensning, leverandørgaranti
og sikkerhedsforanstaltninger, herunder kontinuerte kontrolmålinger. Herudover foreslås en restaurering af Vejle Sø. Det
kan f.eks. ske ved fosforfældning med aluminium, hvorved det
forhindres, at en øget vandgennemstrømning flytter fosfor fra
den nuværende interne pulje i Søllerød Sø og Vejle sø til Furesø. Der inddrages måske også filtrering ved hjælp af vandremuslinger.
NPH: Det er DN´s klare forudsætning for tilslutning til planen,
at der er garanti for, at Furesøens vandkvalitet ikke forringes.
KWS: Der ligger en stor sikkerhed i, at den nuværende Øresundsledning vil kunne tages i anvendelse, hvis der skulle opstå driftsproblemer på renseanlægget. Tilbageføring af vand til
systemet skal kun ske, hvis kravene til vandkvalitet er overholdt.
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LTC: Kan der ske vandstandsstigninger som følge af projektet?
KWS: Nej, vandstanden reguleres, som hidtil, ved stemmeværkerne. Disse skal fortsat styres, som nu, efter aftalte flodemål. Det er kun vandhastigheden der øges.
BK: Har hørt, at der er gode erfaringer med vandremuslinger.
IDN: Vi vil vurdere brug af vandremuslinger nærmere vedr.
Vejle Sø. Måske er det mere sandsynligt at starte med Bastrup Sø, hvor der ikke er så meget sejlads. Allerød Kommune
er interesseret i at medfinansiere dette. Men i øvrigt er det ikke
uproblematisk at udsætte vandremuslinger idet den ikke er
dansk hjemmehørende art.
BBH: Rosporten er stadig utilfreds med at der ikke er planer
om tiltag i Bagsværd Sø. Kan det oplyses hvilke objektive kriterier der er herfor?
KWS: Det er besluttet andetsteds, at Bagsværd Sø kører sit
eget løb, så vi har intet mandat til at inddrage den. Finansieringen ville heller ikke kunne række.
IDN: I øvrigt vil en forbedring af forholdene i Mølleåen og i
Lyngby Sø vil alt andet lige også vil smitte positivt af på Bagsværd Sø. Hertil vil oprensning af en mølledam give erfaringer
der vil være meget værdifulde ved en eventuel senere indsats
for Bagsværd Sø (slamhåndtering mv.)
NPH: Det biologiske system mellem Bagsværd Sø og Lyngby
Sø hænger sammen og er velundersøgt. Indsatsen tages op
igen i regi af Vandrammedirektivet og Miljømålsloven.
IDN: Spurgte afrundende om der er enighed om at anbefale
delprojektet om tilbageføring af vand. Der var tilslutning hertil
fra alle.
Sørestaurering
KWS: Redegjorde for valget af Fuglevad Dam, først og fremmest det, at den ligger øverst i systemet efter Lyngby Mølledam, som allerede er renset op. Det er bekosteligt, 12 mill kr.
Vi søger derfor også Arbejdsmarkedets Feriefond om tilskud,
med henvisning til de store rekreative værdier mm. Interesserede organisationer må meget gerne være medansøgere,
f.eks. Kano & Kajak og Friluftsrådet. Det aftaltes at IDN sender
udkast til ansøgningen til gruppen.
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LJ: Museet i Kroppedal skal inddrages forud for oprensning af
mølledammen.
KWS: Enig
HJH: Sørestaurering i Bastrup Sø og Fuglevad er beskrevet i
samme delprojekt. Er det ”alt eller intet”.
IDN: Nej. Det er 2 separate delprojekter. Der er sket det over
sommeren, at Allerød Kommune har tilkendegivet at ville medfinansiere en indsats for Bastrup Sø.
Der var tilslutning til prioriteringen indenfor sørestaurering, dog
tilkendegav NPH, at DN ikke er helhjertet tilhænger af oprensningen af Fuglevad Dam, da man hellere ville bruge pengene
på naturprojekter med større effekt. Man vil dog ikke modsætte sig.
Natura2000-projekter
IDN redegjorde for COWI´s anbefalinger af 5 delprojekter hhv.
Klevads Mose, Sortemose/Præstemose, Vaserne, Åmosen og
Ravnholm. Projektarbejdsgruppen er enige i anbefalingen af
indsatsområderne. Eneste uenighed drejer sig om etablering
af en plankesti/spang gennem Sortemose vest om Farum Sø,
for at forbedre befolkningens adgang til naturen i området.
Københavns Skovdistrikt mener, at man skal bevare området
så uforstyrret som muligt og uden en plankesti/spang.
BK: DOF har drøftet forslaget og er også imod.
HJH: Er også imod.
NPH: DN er for. Der er uautoriseret færdsel af området og erfaringer viser at udlægning af f.eks. gangplanker, kan styre
færdselen, så den samlede forstyrrelse bliver mindre. Er overbevist om at det kan løses meget hensigtsmæssigt uden ødelæggelse af noget.
KNK: Friluftsrådet er for.
BK: Vil gerne genoverveje på baggrund af NPH´s argumentation. DOF har været delt i spørgsmålet.
IDN: Københavns Skovdistrikt har tilkendegivet, at man kunne
lave en fælles besigtigelse af området.
Det aftaltes at der bør laves en besigtigelse, hvor skovdistrikt,
involverede kommuner og organisationer inviteres til at deltage.
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Der var tilslutning til de øvrige projekter, med flg. kommentarer:
NPH: Det er ekstremt vigtigt, at førstegangsplejen følges op af
vedholdende pleje. Kommunerne skal forpligtes hertil. Ellers
kan man opnå en accelereret tilgroning fra afskårne stød.
KWS: Det er der opmærksomhed på.
IDN: Omkring Lyngby Åmose er der nogen diskussion om hvor
og hvor meget der skal ryddes. Der arbejdes videre med at
konkretisere indsatsen og der er principiel enighed om, at der
skal gøres en indsats.
KNK: Fremhævede indsatsområdet ved Ravnholm som meget
interessant.
LJ: Savnede noget mere beskrivelse af kulturmiljøerne i COWi´s rapport og mente, at der burde laves et bilag herom. Udleverede et notat om hvilke museer, der kan involveres heri.
EEA: Rapporten og indsatsen drejer sig om NATURA2000. Et
sådant bilag til rapporten vil ikke influere på den ansøgning,
der skal indsendes nu.
BBH: Fremførte at friluftslivet var en af hovedårsagerne til valget af Mølleå som indsatsområde og synes at det godt kunne
prioriteres højere. Er ikke ”helt glad” for rapporten, savner stier, fokus på sejlads, klubplaceringer mm.
KWS: Vægtningen afspejler de kriterier som folketinget har
vedtaget for tildeling af midler under miljømilliarden. Disse
handler primært om naturmålsætninger.
IDN: Vores samarbejdspartnere i kommunerne har meget fokus på stier og den rekreative brug af indsatsområdet og har
udtrykt ønske om at arbejde videre hermed løbende.
Vandløbsrestaurering
ML: Redegjorde for projektforslagene inden for vandløbsrestaurering. Det anbefales at foretage restaureringstiltag for at
forbedre de fysiske og biologiske forhold i de øvre dele af systemet, nærmere bestemt Hestetangs Å, Vassingerødløbet og
Dumpedalsrenden.
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Ad. 4.

IDN: Rundede mødet af med at konkludere, at der er tilslutning fra følgegruppen til de foreslåede projekter, dog at plankestien i Sortemosen skal besigtiges og drøftes nærmere.
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