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Artikel sendt til Frederiksborg Amtsavis og div. ugeblade april 2008 
 

En særlig vand- og naturindsats for Mølleåsystemet 
Mogens Lindhardtsen og Ida Dahl-Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen 
 
 
Unikt naturområde tæt på storbyen 
Mølleåsystemet med vandløbene, de store skovomkransede søer og naturen i ådalen, er 
hovedstadens grøn/blå lunge mod nord. Med sin beliggenhed i S-togsafstand fra København og med 
store befolkninger boende i gå- eller cykelafstand er området det helt store rekreative 
udflugtsområde for allehånde natur- og friluftsaktiviteter, eller bare den daglige ”mundfuld frisk 
luft”. Badning, sejl- og rosport, lystfiskeri og motionsture, primitiv overnatning, - der er plads og 
mulighed for det hele og det findes lige der, hvor der er allermest behov for bynær natur. 
 
Men det er ikke bare den sportslige anvendelse af området, der trækker. Naturen omkring 
Mølleåsystemet er så rig, at området tiltrækker mange naturiagttagere, som her lige uden for 
storbyen kan studere, iagttage eller bare nyde det righoldige plante- og dyreliv, der knytter sig til de 
mangeartede naturtyper i området. Her findes ikke kun alle de karakteristiske planter og dyr, men 
også arter og naturtyper, der er sjældne såvel i Danmark som på EU-niveau. Af samme grund er 
store dele udlagt som internationalt beskyttet naturområde, et såkaldt Natura2000 område. 
Men ikke alle steder er naturens tilstand helt tilfredsstillende, det gælder især vandmiljøet. Selvom 
naturen i en vis udstrækning er beskyttet gennem lovgivning, fredninger og EU-
habitatområdestatus, er det ikke det samme som at alle naturmålsætninger er opfyldt og at 
levestederne for dyre- og plantearterne er stabile og sikret mod gradvis forringelse. For at give 
naturen og miljøet i Mølleåsystemet et større tiltrængt løft, er der derfor igangsat en stor indsats.  
 
”Miljømilliarden” giver muligheder 
I 2006 afsatte staten 558 millioner af den såkaldte ”Miljømilliard” til en styrket vand- og 
naturindsats i perioden fra 2006-2009. Ud af 11 indsatsområder fordelt over hele Danmark blev 
Indsatsområde Mølleåsystemet valgt som det ene. Indsatsen ledes af Skov- og Naturstyrelsens 
lokale enheder. Styrelsen indledte fra starten et samarbejde med de 7 kommuner i området og med 
repræsentanter for de grønne organisationer og det organiserede friluftsliv om at indkredse konkrete 
delprojekter. Som bistand hertil benyttedes en række konsulenteksperter til at forberede og 
underbygge projektideerne. Der arbejdes i øjeblikket videre med flere af ideerne, og der er søgt 
støtte fra EU til et samlet statsligt projekt på ca. 35 mio. kr. Derudover forventer kommunerne at 
investere 50 mio. i rensning af spildevandet, naturgenopretningen m.m. 

 
Mølleåsystemets opland er udvalgt som særligt vand- og naturindsatsområde i 2006-2009 
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Mere- og renere vand, naturpleje og vandløbsrestaurering 
Indsatsen for at bevare og forbedre naturen i og omkring Mølleåsystemet er forankret omkring 3 
søjler. Der skal renses og tilbageføres en mængde af det vand, der i dag ledes i rør direkte til 
Øresund og som tidligere fandtes i Mølleåsystemet. Vigtige plejekrævende naturtyper, blandt andet 
flere af de artsrigeste moseområder, gives en tiltrængt plejeindsats, og de mindre grene af 
vandløbssystemet restaureres på udvalgte strækninger, så vandløbsinsekter og fisk får flere 
levesteder. Mølleåens nedre løb fra Furesø og ud til Øresund kan vanskeligt restaureres uden at 
ødelægge hele det kulturhistoriske miljø omkring de 9 vandmøller, men tilførslen af den store ekstra 
vandmængde vil i sig selv give en mærkbar biologisk forbedring også på denne strækning. 
 
200 liter vand ekstra i sekundet    
Siden udbredelsen af det vandskyllende toilet i den første halvdel af 1900-tallet, er stadig mere vand 
blevet indvundet til vore husholdninger og udledt igen i mere eller mindre renset stand andre steder 
end der, hvor det løb oprindeligt. I Furesøens afløb ved Frederiksdal løber der således i dag kun 
mellem 1/2 og 2/3 af det vand, der løb for 100 år siden eller sagt med andre ord, der mangler 200 
l/sek. for at opnå en naturlig og oprindelig vandføring. Alle de år, hvor spildevandet, trods nogen 
rensning, var stærkt forurenet, var der god grund til at lede det uden om søerne, som desværre 
alligevel nåede at blive stærkt belastede og algegrønne.  
 
I dag kan vi rense spildevandet så godt for næringsstoffer, at det er renere end søernes nuværende 
vand og opfylder de fastsatte krav og mål for vandkvaliteten. Det overvejes nu, at udbygge 
Lundtofte Renseanlæg til at rense spildevandet til en helt ny standard indenfor spildevandsrensning. 
Det er planen, at det rensede vand skal kontrolleres grundigt og føres via en rørledning til 
Kalvemosen ved Søllerød, hvorfra det kan strømme gennem Søllerød Sø og Vejle Sø til Furesø. For 
ikke at skubbe den nuværende fosfor-næringsstofpulje videre fra Søllerød Sø og Vejle Sø forventes 
gennemført en sørestaurering i Søllerød Sø og Vejle Sø. Tilsætning af en aluminiumforbindelse skal 
binde fosfor i sedimentet i en grad, så det ikke længere står til rådighed for algevæksten. Der er 
gode erfaringer med metoden, som blandt andet har givet klart vand i Frederiksborg Slotssø.  

 
Kajaksejlads på Mølleåen ved Fuglevad. Der kommer mere og renere vand i fremtiden. 

 
 
De 200 l/sek ekstra vand vil især gavne den nedre del af Mølleåsystemet. Det vil betyde, at vandet 
altid vil strømme, hvilket ikke er tilfældet i dag. En uge vil blive den maksimale tid for vandet om 
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at løbe igennem systemet. Effekten er mindre opblomstring af uønskede alger, klarere vand og 
dermed bedre vilkår for det naturlige dyre og planteliv. Yderligere reduceres belastningen af 
næringsstoffer til Øresund betragteligt. 
 
De lysåbne naturtyper kræver pleje 
Hvis man følger den smukke Bastrupsti mellem Bastrup Sø og Farum Sø, passerer man forbi 
Klevads Mose. Skov- og Naturstyrelsen har her gennem en vellykket plejeindsats i form af rydning 
og kreatutafgræsning skabt levesteder for en lang række arter af planter og dyr der er knyttet til 
lysåbne moser, enge og overdrev -bl.a. vilde orkideer. Disse naturtyper har gennem historien været 
de fremherskende i Danmark fra bondestenalderen og frem til det moderne landbrug vandt indpas. I 
dag er enge og overdrev få og små og det tilknyttede plante- og dyreliv i tilsvarende tilbagegang. 
Ved Klevads Mose vil indsatsen gå på at udvide den lysåbne natur, ved at foretage ny rydning af 
træer og buske på nordsiden af åen og indlemme området i græsningsfolden. Det vil samtidig få den 
smukke  ådal til at fremtræde mere markant som landskabselement.  
 
Farum Sortemose og Præstemose er botaniske perler med en lang række af såvel typiske som 
sjældne planter, f.eks. Tørve-Viol der højst har en håndfuld øvrige danske voksesteder. 
Sommerfuglearter som Violetrandet Ildfugl og Engperlemorsommerfugl, der optræder på den 
danske rødliste over sjældne og truede arter, lever her. I Præstemose findes hængesæk med 
Tranebær, Rosmarinlyng og den kødædende plante Rundbladet Soldug. Tilgroning af mosefladerne 
med især pilekrat, birk og el truer mange af de sjældne arter, så nu iværksættes en målrettet 
plejeindsats af områderne.  
 

 
Klevads Mose og Bastrupstien 

 
Vaserne ved Bistrup er et stort sammenhængende moseområde der støder op til Furesøen. Området 
er især kendt for sit fine fugleliv, men rummer også sjældne insekter som Stor Kærguldsmed og Lys 

Skivevandkalv og meget mere. Dele af Vaserne skal plejes med rydning af buske og træopvækst. 
Den nuværende pleje med græssende dyr udvides, hvor det er muligt, ikke mindst for at bekæmpe 
den invasive bjørneklo, der optræder massivt i området og truer med at fortrænge den oprindelige 

flora. 
 
Lyngby Åmose er ligeledes et botanisk ”hot spot” med bl.a. partier af såkaldt fattigkær, nærigsfattig 
mose med f.eks. Tue-Kæruld, Mosebølle og meget andet. Behovet for pleje er blevet vurderet og 
drøftet og er endt med at Lyngby-Tårbæk Kommunes hidtidige pleje fastholdes og intensiveres. 
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I Ravnholm ved Lundtofte findes en række kildevæld og partier med ellesump. Omkring kilderne 
bliver der ryddet opvækst af unge træer, så der kommer lys til kildefelterne og den særlige flora af 
lyselskende planter og mosser, der er knyttet til kilder og væld med kalkholdigt vand. I ellesumpen 
skal opvækst af ahorn ryddes så ellesumpen får bedre mulighed for at udvikle sig. 
  
De mindre vandløb skal have et løft 
Mølleåen vest for Farum Sø kaldes også Hestetangs Å. Vandkvaliteten er god og uforurenet. På de 
bedste strækninger med godt fald, finder man en strømelskende rentvandsfauna, som får 
topkarakteren i de biologiske bedømmelsesindex der benyttes til vandløbsundersøgelser. Her findes 
også en god bækørredbestand. Ved seneste undersøgelse i 2005 blev der optalt 137 ørred på en 100 
m. strækning! Men andre strækninger af åen er kedelige, kanalagtige partier, med dovent 
strømmende vand og blød mudderbund. Her bliver der gennemført mindre restaureringstiltag ved 
udlægning at sten og grus, så åen får mere varierede levesteder for insekter og fisk. Den 
charmerende Vandstær, som holder til ved åen, holder også af sten og god strøm. Udover 
Hestetangs Å, bliver tilløbet Vassingerødløbet og Dumpedalsrenden ved Birkerød restaureret på 
delstrækninger. I Dumpedalsrenden vil sommervandføringen tillige blive forøget ved at opspare 
mere vand i den våde vinterperiode i skovsøer og moser i Rude Skov. 

 
Hestetangs Å. Flere vandløbsstrækninger skal gøres lige så smukke og varierede som her ved Hestetangsmølle. 

 
Er du blevet interesseret i at vide mere, kan du finde projektet på 
www.skovognatur.dk/Natur/Naturprojekter/vandognatur/Molleasystemet/ 


