
Fælles statement fra vandrådet i hovedvandopland 2.3 Øresund

Arbejdet med forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger i vandråds-regi er nu afsluttet. Tre vigtige issues har været nøglen 
til dette statements tilblivelse: (1)Faglig indsigt, (2)god tone og gensidig respekt for synspunkter og holdninger samt (3)fælles lyst til at påvirke 
kommunalbestyrelsernes arbejde med vandplanerne. Det er på den baggrund, at sekretariatet for hovedvandopland 2.3 Øresund kan erklære at: 

Med undtagelse af Gribskov Vandløbslaug, er det et fælles vandråd (vandrådssammensætning vedlagt som bilag 1) i hovedvandopland 2.3 Øresund 
som hermed indstiller til kommunalbestyrelserne i oplandet, at tage følgende råd, forslag og kommentarer til efterretning i forbindelse med den 
politiske behandling af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger jf. lov om vandplanlægning:

Med de, i dette statement nævnte forbehold og kommentarer, tilslutter vandrådet sig kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende 
vandløbsforanstaltninger.

Vandrådet støtter op om, og opfordrer til, at de konkrete forslag og kommentarer fra vandrådets repræsentanter, der vedrører specifikke vandløb i 
oplandet, implementeres i de berørte kommuners forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. 

De konkrete og vandløbsspecifikke forslag og kommentarer fra vandrådet omfatter følgende:

Forslag fra Esrum Å-laug (vedlagt som bilag 2): Indsatser i Fønstrup Bæk og Esrum Å.
Forslag fra Foreningen Naturparkens Venner (vedlagt som bilag 3): Indsatser i Øvre Mølleådal.
Forslag fra Fredensborg Vandløbslaug (vedlagt som bilag 4): Indsatser i Dageløkkevandløbet, Langstrup Å, Grønholt Å, Usserød Å og Nivå. 
Forslag og kommentarer fra Nordsjællands Landboforening (vedlagt som bilag 5): Indsatser i Østerbækken og Pandehave Å. 
Kommentarer fra Friluftsrådet og Dansk kano og kajakforbund: Der ønskes plads til fortsat sejllads i vandløb. Friluftsmulighederne må ikke 
forringes.



Vandrådet opfordrer til tidlig, god og løbende dialog med berørte parter såfremt udmøntningen af de foreslåede indsatser skal realiseres.

Vandrådet opfordrer kommunalbestyrelserne til at indtænke reduktion af spildevandspåvirkning i planlægningen af vandløbsindsatser.

Kommunalbestyrelserne opfordres til at respektere grundejer- og afvandingsinteresser i forslagene til indsatsprogrammet.

Ved frilægning af rørlagte strækninger, skal der i videst mulig omfang tages hensyn til de anvendelsesmæssige forhold efter frilægningen.

Vandrådet ser meget gerne en fremtidig inddragelse i arbejdet med detailprojektering af indsatserne.

Gribskov Vandløbslaug har ønsket at komme med en mindretalsudtalelse, og tager således ikke del i ovenstående. Mindretalsudtalelsen vil jf. § 8 i 

BEK nr 121 af 07/02/2014  om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et 

hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger, blive vedlagt kommunalbestyrelsernes 

beslutninger om forslag til indsatsprogrammet, når disse samlet indsendes til Naturstyrelsen.

På vegne af vandrådet 

Sekretariatet for hovedvandopland 2.3 Øresund
Bjørn Aaris-Sørensen, Gribskov Kommune



BILAG 1

Vandrådssammensætning i hovedvandopland 2.3 Øresund

Organisationer Repræsentant Suppleant 
Foreningen af Vandværker i Danmark Søren Hvilshøj Jens Andreasen

Danmarks Naturfredningsforening Michael Olesen Stig Rostgaard
Bæredygtigt Landbrug Martin Nielsen Phillip Madsen

Friluftsrådet Poul Erik Pedersen INGEN

Dansk Ornitologisk Forening Lars Michael Løvstrøm Nielsen Carsten Michael Jørgensen

Danske Kloakmestre Kristoffer Sindby Henning Lübcke

Danmarks Sportsfiskerforbund Flemming Christensen Søren Messerschmidt Nielsen

Dansk Skovforening Carsten Schlägelberger INGEN

DANVA Bo Lindhardt Ellen Langfrits

Fredensborg Vandløbslaug Mogens Kjær Petersen Jacob Evart
Gribskov Vandløbslaug Thomas Larsen Enok Vestergaard

Dansk Kano og Kajakforbund Vibeke Preisler Peter Engholm

Esrum Å-laug Lars Brincker Søren Hansen
Nordsjællands Landboforening Søren Hansen Kristian Rasmussen

Farum Naturparks Venner Dan Rosbjerg Hans Hjordt Hansen



BILAG 2

VANDRÅDET
Sekretariatet for Hovedvandopland 2.3 Øresund
Att.: Bjørn Aaris-Sørensen
Naturforvalter, cand.scient.
Gribskov Kommune, Center for Bolig, Vej og Vand
Rådhusvej 3
3200 Helsinge Den 23.maj 2014

Forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger 
Introduktion

På et møde i sommeren 1986 aftalte Fiskeringen og det tidligere Esrum Statsskovdistrikt, at der skulle oprettes et recirkuleret 
forureningsfrit klækkeri for ørred på Esrum Møllegård. Det resulterede i oprettelse af Esrum Å-Laug, som åbnede klækkeriet i det gamle 
Ålehus den 1. november samme år.

Formålet med Å-Lauget har primært været opdræt af ca. 80.000 stk. ørredyngel årlig til udsætning af ørredyngel i Sjællandske vandløb 
med udløb i Øresund og Kattegat Distrikt 02 vandsystem 1-14. 

Udsætningerne er baseret på moderfisk, som årligt indfanges af Esrum Å-Laug i Esrum Å ved Elbefiskning i perioden fra oktober til 
slutningen af november.

Det skal bemærkes at udsætningsarbejdet i Esrum å allerede startede i 1974 med ørreder, som ikke stammede fra Esrums Å’ 
vandsystems egen ørredbestand, hvilket sandsynligvis har haft en negativ virkning på den oprindelige stammes genpulje, som dog er 
blevet genetableret med bistand fra DTU Aqua.

Som en del af arbejdet har Å-Lauget i en periode fra 2002 til 2008 foretaget årlige registreringer af gydebanker og gennemført 
undersøgelser af gydningernes resultat ved undersøgelse af gydebankerne.

Der er gennemført flere restaureringsprojekter med henblik på at forbedre den fysiske kvalitet og variation i Esrum Å:

 Man har på strækninger indsnævret vandløbsprofilet ved hjælp af strømkoncentratorer og udlægning af større sten i 1995.

 Ændring af faldforhold i 1990 og 1995

 Endvidere er der etableret nye gydebanker og udlagt gydegrus i, 1987, 1990 og 1995.

 Det største projekt blev i 1991 udført ved Esrum Møllegård, hvor stemmeværket tidligere udgjorde en fiskespærring. Der er 



etableret et 256 m langt omløb bestående af 11 mindre stryg med fald på 3 til 12 o/oo. Der er indbygget 5 hvilebassiner mellem 
strygene. I dag er der således fri fiskepassage mellem Øresund og Esrum Sø.

 I 2002 blev mølledammen tømt for sand.

 I efteråret 2013 blev der udlagt gydegrus i omløbet efter beluftning af gydebankerne. Samtidig blev der etableret en 17m ny 
gydebanke i Esrum Å lige neden for omløbets udløb i åen.

 I august/september 2014 forventer vi, at der udlægges gydegrus på 2 strækninger af ca. 10 m med ca. 10 m mellemrum i 
Bøgebirkerenden, og udlægning af gydegrus i Esrum Å umiddelbart opstrøms for tilløb af Bøgebirkerenden.

Målet for al restaureringsarbejdet er en forbedring af gyde og opvækstområderne i vandløbssystemet, som grundlag for en 
selvproducerende ørredbestand. 

Fiskeringen og Å-Lauget har været med til at tage initiativ til og har deltaget aktivt i restaureringsarbejdet af Esrums Å’ vandsystem. 
Desværre strandede nogle af projekterne i forbindelse med kommuneomlægningen. 

Det var derfor meget positivt, da vi fik fornyet dialogen med Gribskov kommune i begyndelsen af 2013, omkring fortsættelse af 
restaureringsarbejdet.

Vi hilser derfor initiativet omkring etableringen af Vandrådet velkommen, som en styrkelse af samarbejdet med de offentlige myndigheder
om at forbedre forholdene i vandløbene i hovedvandopland 2.3 Øresund.
Resumé
Måske er der nogen der spørger sig selv, hvorfor vi i Fiskeringen og Esrum Å-Laug 

 Har sat fisk ud siden 1974
 Har drevet et klækkeri som kræver døgndrift året rundt
 Har elbefisket moderfisk og været med til bestandsanalyse
 Har optalt gydebanker og opmålt gydninger
 Har Lejet fiskevand og holder øje med det
 Har været aktive omkring restaureringsarbejde siden 1987

Det er fordi vi elsker naturen og vores passion er rene naturlige vandløb med en naturlig fauna og en rig selvreproducerende 
fiskebestand.
Vi tror, at vi i samarbejde med myndighederne, andre interesseorganisationer og ikke mindst lodsejerne kan indfri politikkernes 
intentioner i vandplanerne og dermed gøre en forskel

 for naturen i Danmark
 for alle naturelskere
 for lystfiskerne



 for lodsejerne ved at øge herlighedsværdien af deres ejendom
Vi forslår følgende prioriteter:

1 . Prioritet: Restaurering af Esrum Å’s vandsystem
2 . Prioritet: Maglemose Å
3 . Prioritet: Søborg Kanal ved Saltrup
4 . Prioritet: Nive Å
5 . Prioritet: Højbro Å

Efter kontakt med Carsten Ryby fra Nive Å Lystfiskerforening og med Flemming Christensen fra Helsinge Sportsfiskerforening, har vi 
konstateret, at de dækker prioritet 2 til og med 5. Vi behandler derfor kun prioritet 1 i det efterfølgende.

Prioritet 1: Esrum Å’s vandsystem

Esrum Å’s vandsystem omfatter udover selve Esrum Å:

 Fønstrup Bæk (Esrum Sø)

 Omløbet ved Stenholt mølle

 Omløbet ved Esrum Møllegård

 Bøgebirkerenden

 Kjelsø Å

 Gurre Å

Begrundelsen for, at vi stadig mener, at vandsystemet har en så høj prioritet er følgende:

Vandplan 2010-2015, Hovedvandplan 2.3, Vandistrikt Sjælland 

Vandplanen skal sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder Miljømålet: ’god tilstand’, inden 
udgangen af 2015. Vandmiljø Planerne skal forbedre hele Danmarks vandkredsløb for søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand, så 
vandet kan flyde rent og naturligt igennem det danske landskab. 

A: Skærpet målsætning 

I Esrum Å bør fredningsmæssige, naturvidenskabelige og lystfiskermæssige interesser sikres. Begrundelsen er, at smådyrsfaunaen er 
meget arts- og individ-rig med en meget alsidig vårfluefauna. Der knytter sig således store videnskabelige og undervisningsmæssige 
interesser til vandløbet. 

B1: Generel målsætning 



Målsætningen anvendes for vandløb, hvor der allerede sker gydning, eller hvor det ved fornødne indgreb vil være realistisk at forvente 
gydning vil finde sted. Målsætningen anvendes også på vandløbsstrækninger, hvor der, som led i en af fiskeriministeriets godkendte 
udsætningsplaner foregår udsætning af ørred yngel. Forureningsgraden må ikke overstige Fv = II. (Viborg index).

1. Esrum Å er målsat med miljømål 1. : Høj Økologisk tilstand”.

2. Esrum Å er klassificeres som værende i faunaklasse 7 (den højeste faunaklasse).

3. Esrum Å er målsat med skærpet målsætning A fra Esrum Sø til tilløbet af Gurre Å.

4. Gurre Å  er målsat med generel målsætning B1. 

5. Det er ikke uvæsentligt, at fokus er på ørredbestanden, da talrige undersøgelser viser, at den er en god bioindikator for hele 
vandløbets tilstand, og dvs. ikke bare for ørreden, men for den samlede fauna.

6. Det er vigtigt at sikre hele vandløbssystemet, da Esrum Å’s fauna er meget sårbart overfor de store alge forekomster, der kan 
komme fra Esrum Sø på varme somre. Derfor indeholder forslaget også restaurering af Fønstrup Bæk, og supplerende 
foranstaltninger i Keldsø Å og Gurre Å.

7. Udsætningerne af ørredyngel i Sjællandske vandløb med udløb i Øresund og Kattegat Distrikt 02 vandsystem 1-14. er baseret på 
moderfisk, som årligt indfanges i Esrum Å. Forudsætningen for det arbejde kan fortsætte er, at der fortsat bliver arbejdet på at 
skabe en forbedring af gyde og opvækstområderne i vandløbssystemet, som grundlag for opbygning af en selvproducerende 
ørredbestand.

I ”Bilag: Økonomisk overslag” findes et overslag over, hvad restaureringsarbejdet for Prioritet 1: Esrum Å’s vandsystem vil koste. 
Overslaget angiver en samlet omkostning på ca. 541.461,00 kr.

Forslag til supplerende vandløbsforanstaltninger 

1. Fønstrup Bæk (Ros 2.3  o10217 -. Virkemiddel 2.6)
Nedstrøms Hillerødvej flader vandløbet ud og bunden er hovedsagelig sandet. Den nederste del af vandløbet til der, hvor omløbet 
starter, er afrettet med flad og blød sandbund og glatte kanter. På denne del er der få velegnede skjul og opvækstpladser for ørred. 
Vi anbefaler derfor:

 Udlægning af groft materiale på hele strækningen

 Der etableres en gydebanke på ca. 10 m på det øverste stykke.

2. Esrum Å: Umiddelbart nedstrøms for stemmeværket ved Esrum Sø (Ros 2.3 02160 – Virkemiddel 2.6)
Der er 3 fine gydebanker som anvendes, men de kan trænge til noget vedligehold. 



Vi anbefaler derfor:

 En luftning af de eksisterende 3 mindre gydebanker 

 At der udlægges gydegrus på ca. 25 m, dvs. på det eksisterende gydeareal

3. Esrum Å: Nedstrøms vejbroen på Frederiksværksvej (Ros 2.3 02160 – Virkemiddel 2.6, 2.7 og 2.18)
I forbindelse med en Elbefiskning sidst på året 2013, kunne vi konstatere at området er meget belastet af et lag på 50 -70 cm slam 
ovenpå en fast sandbund samt, at der overhoved ikke var fisk på strækningen.
Vi anbefaler derfor:

 At bunden oprenses

 Udlægning af groft materiale uden der etableres egentlige gydebanker

 Evt. etablering af sandfang for at undgå ophobning af materiale i Mølledammen.

4. Esrum Å: Nedstrøms Esrum By fra Rishave Park til begyndelsen af Snævret Skov (Ros 2.3 02200 – Virkemiddel 2.4 og 2.6) 
Strækningen er meget kanalagtig men med rimelig fast sand bund, som dog er belastet af vandpest. Ved Elbefiskning optages der 
moderfisk, men ellers er fiskebestanden meget sparsom. 
Vi anbefaler derfor:

 Oprensning af vandpest

 Udlægning af groft materiale uden der etableres en egentlig gydebanker

 Nænsom genslyngning, f.eks. ved brug af udlagte ”forhindringer” i form af sten eller groft materiale som med tiden vil forme 
åen.

5. Esrum Å: Ved granskov tilhørende Skovkildegård (Ros 2.3 02220 – Virkemiddel 2.6 og 2.18)
Strækningen indeholder en række naturlige gydebanker som bruges flittigt, men som kræver noget vedligehold.
Vi anbefaler derfor:

    Udlægning af gydegrus.

    Oprensning af okkerfang i granskov. / svarer til oprensning/etabering af sandfang

6. Esrum Å: Gl. restaureringsprojekt ved Ålykkegård (Ros 2.3 02220 – Virkemiddel 2.6 og 2.7)
 Fjernelse af strømkoncentratorer på en strækning langs Ålykkegård. Det drejer sig om et Gl. restaureringsprojekt fra 1995, som har 
været negativ for fiskebestandene, og som er generende for vedligeholdelsesarbejder.
Vi anbefaler derfor:

  Man kan forsøgsvis "piller lidt" og evaluerer resultatet



 Supplere med udlægning af groft materiale uden der etableres egentlige gydebanker

7. Esrum Å: ca.10 m Opstrøms broen ved Snævret Skov ved Dragstrup ("ved Harald", Nyvangsgård) (Ros 2.3 02520 – 
Virkemiddel 2.6)
Det er oprindeligt et restaureret område som trænger til lidt vedligehold.
Vi anbefaler derfor:

 Udlægning/beluftning af gydegrus 

8. Esrum Å: ca.10 m Nedstrøms broen ved Snævret Skov ved Dragstrup (Ros 2.3 02520 – Virkemiddel 2.6)
I efteråret 2013 inspicerede vi åen sammen med DTU Aqua, og de anbefalede stedet som særlig velegnet til etablering af en 
gydebanke.
Vi anbefaler derfor:

    Etablering af gydebanke på ca.17 m som foreskrevet af DTU Aqua

9. Esrum Å: Nedstrøms udløbet af Kelsø Å (Y-svinget) i stykket mellem de to næste betonbroer (Ros 2.3 02520 – Virkemiddel 
2.6)
I efteråret 2013 inspicerede vi åen sammen med DTU Aqua, og de anbefalede stedet som særlig velegnet til etablering af en 
gydebanke.
Vi anbefaler derfor:

    Etablering af gydebanke på ca. 17 m som anbefalet af DTU Aqua

10.Esrum Å: Neden for Rypevej og Tornsangervej i Dronningmølle (ved tennisbanen) (Ros 2.3 02680 – Virkemiddel 2.6)
Der er flere gydebanker som anvendes. Vi anbefaler derfor:

 Luftning af eksisterende gydearealer  

 Reetablering af gydebanken neden for tennisbane med en ca. 17 m gydebanke

Forslag til supplerende foranstaltninger af vigtighed for et samlet godt resultat 
Udover ovenstående foranstaltninger, som er inden for rammerne af Vandrådet’s mandat, vil vi gerne påpege, at det giver mening at se 
Esrums Å’s vandsystem som en helhed, hvorfor vi anbefaler, at man overvejer følgende supplerende foranstaltninger, som vi mener, er 
vigtige for et samlet godt resultat. 

1. Esrum Å: Kelsø Å (Sideløb til Ros 2.3 02520 - Virkemiddel 2.4 og 2.6) 
Umiddelbart er vandløbet karakteriseret som uden fiskermæssig interesse af DTU Aqua, men set i lyset af Esrum Å’s sårbarhed 
overfor grønalge forekomster, kunne det alligevel give mening at undersøge om ikke den nederste del kunne restaureres og fungere 



som opvækstzone for noget af den yngel, der vil komme fra de 2 gydebanker, som er beskrevet i punkterne ovenfor. 
Vi anbefaler derfor undersøgelse af mulighed for:

    Genslyngning?

    Udlægning af groft materiale uden der etableres en egentlig gydebanke?

2. Esrum Å: Gurre Å neden for vejbroen i Havreholm på Plejeltvej (Sideløb til Ros 2.3 02640 – Virkemiddel 2.6)
Der er gydebanke som anvendes. DTU Aqua anbefaler restaurering.
Vi anbefaler derfor:

    Udvidelse af eksisterende gydeareal til en ca. 10 m gydebanke

 Udlægning af groft materiale ovenfor og neden for gydebanken uden der etableres en egentlig gydebanke

3. Esrum Å: Gurre Å oven for og neden for vejbroen i Villingerød på Villingerødvej (Sideløb til Ros 02640 – Virkemiddel 2.6 og 
2.7)
Der er gydebanke som anvendes. DTU Aqua anbefaler restaurering.
Vi anbefaler derfor:

 Oprensning af åen opstrøms vejbroen  

  Udvidelse af eksisterende gydeareal til en ca. 10 m gydebanke

 Udlægning af groft materiale ovenfor og neden for gydebanken uden der etableres en egentlig gydebanke



Generelt om samtlige forslag til vandløbsforanstaltninger:
De udvalgte strækninger har et pænt fald og en fast bund, som i stort omfang består af sand, grus og småsten, og er derfor særlig 
velegnet til restaurering.
Restaurering af gydearealerne vil øge vandløbenes selvrensende effekt og optimere forholdene både for fiskene og dyrelivet i og 
omkring vandløbene. 
Restaureringerne vil sikre livsbetingelser for en selvreproducerende bestand af ørreder og dermed øge bestanden af opgangsørreder 
fremover i hele vandsystemet.
Det samlede resultat af restaureringsarbejdet er derfor, at sårbarheden af Esrums Å’s vandløbssystemet vil blive reduceret samtidig med,
at herlighedsværdien for hele området vil stige og målsætningerne i vandløbsplanen bliver indfriet. 

Med venlig hilsen
Lars Brincker
På vegne af 
Fiskeringen og Esrum Å-Laug 



Nr.
Bilag: Økonomisk overslag 

Vandområde, Ros nr., virkemiddel

Virkem
iddel

Valg af Type Type 1 Type 2 Type 3 Antal km  ca. Pris
1.  Fønstrup Bæk (Ros 2.3  o10217 -. Virkemiddel 2.6) 2.6 1 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,20 20.600,00

2.  
Esrum Å: Umiddelbart nedstrøms for 
stemmeværket ved Esrum Sø (Ros 2.3 02160 – 
Virkemiddel 2.6) 2.6 1 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,03 2.575,00

3.  
Esrum Å: Nedstrøms vejbroen på 
Frederiksværksvej (Ros 2.3 02160 – Virkemiddel 
2.6, 2.7 og 2.18)

2.6 1 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,50 51.500,00
2.7 1 80.000,00 145.000,00 432.000,00 0,50 40.000,00

2.18 1 23.000,00 80.000,00   80.000,00

4.
Esrum Å: Nedstrøms Esrum By fra Rishave Park til 
begyndelsen af Snævret Skov (Ros 2.3 02200 – 
Virkemiddel 2.4 og 2.6)

2.4 1 471.000,00 693.000,00 2.377.000,00 0,50 235.500,00
2.6 1 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,25 25.750,00

5. Esrum Å: Ved granskov tilhørende Skovkildegård 
(Ros 2.3 02220 – Virkemiddel 2.6 og .19)

2.6 1 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,05 5.150,00
2.18 1 23.000,00 80.000,00   23.000,00

6. Esrum Å: Gl. restaureringsprojekt ved Ålykkegård 
(Ros 2.3 02220 – Virkemiddel 2.6 og 2.7 )

2.6 1 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,25 25.750,00
2.7 1 80.000,00 145.000,00 432.000,00 0,10 8.000,00

7.
Esrum Å: ca.10 m Opstrøms broen ved Snævret 
Skov ved Dragstrup ("ved Harald", Nyvangsgård) 
(Ros 2.3 02520 – Virkemiddel 2.6) 2.6 2 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,03 7.775,00

8.
Esrum Å: ca.10 m Nedstrøms broen ved Snævret 
Skov ved Dragstrup (Ros 2.3 02520 – Virkemiddel 
2.6) 2.6 2 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,02 5.287,00

9.
Esrum Å: Nedstrøms udløbet af Kelsø Å (Y-svinget)
i stykket mellem de to næste betonbroer (Ros 2.3 
02520 – Virkemiddel 2.6) 2.6 2 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,02 5.287,00

10.
Esrum Å: Neden for Rypevej og Tornsangervej i 
Dronningmølle (ved tennisbanen) (Ros 2.3 02680 –
Virkemiddel 2.6) 2.6 2 103.000,00 311.000,00 630.000,00 0,02 5.287,00

I alt ca.: 541.461,00



BILAG 3

FORSLAG TIL VANDPLAN 2 INDSATSER I ØVRE MØLLEÅDAL

fremsendt af Dan Rosbjerg, medlem af Vandråd 2.3 Øresund

Natura 2000-området 139 omfatter den øvre del af Mølleådalen med vandløbene Hestetangs Å og Vassingerødløbet, de store søer 
Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, adskillige moser samt løvskovene Ganløse Eged, Terkelskov og Frederiksdal Skov.
 
Området omfatter af Habitatområde 123 og Fuglebeskyttelsesområde 109.

Det øvre Mølleåsystem udspringer i Bastrup Sø og løber i tunneldalen herfra som Hestetangs Å til Farum Sø. Undervejs optages 
Vassingerødløbet fra nord som det vigtigste tilløb. Øvre Mølleåsystem har store naturmæssige, fredningsmæssige og rekreative 
interesser, og en betydelig vandplanindsats her vil derfor være yderst værdifuld. 



Hestetangs Å med tilløbet Vassingerødløbet
Placering af de fem vandplan-indsatser

Der foreslås i Hestetangs Å 6 indsatser som led i Vandplan 2. Desværre giver betingelserne for vandplan 2 ikke mulighed for at foreslå 
indsatser i Vassingerødløbet, men mulighederne herfor omtales alligevel afslutningsvis, da det vil være oplagt at udvide bestræbelserne 
for at opnå et optimalt vandmiljø i den Øvre Mølleådal ved at medtage indsatser i Vassingerødløbet i en fremtidig Vandplan 3.
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De 6 foreslåede indsatser i Hestetangs Å er:

1. Opstrøms Nyvangsvej; ROS nr. o5400_b; Virkemiddel nr. 2.4

Genslyngning over ca. 325 m. Pris: 153.075 kr.

2. Nedstøms Nyvangsvej (Klevads Mose); ROS nr. o5400_b; Virkemiddel 2.4

Genslyngning over ca. 250 m. Pris: 117.750 kr.

3. Ved Klevadshus; ROS nr. o5400_b; Virkemiddel nr. 2.8

Ca. 80 m nyt faunapassabelt stryg nedstrøms eksisterende rørunderføring. Pris: 28.320 kr.

4. Opstrøms Kalkværksbro (vest for gammel mølledam); ROS nr. o5400_b; Virkemiddel nr. 2.8

Indsnævring af vandløbsbredden til ca. 1 m ved opfyldning med sten/grus over ca. 200 m. Pris: 70.800 kr.

5. Ved Hestetangs Huse; ROS nr. o5400_b; Virkemidler nr. 2.4 og 2.8

Udjævning af stryg og genslyngning over ca. 400 m. Pris: 229.600 kr. Det er væsentligt, at projektet udformes således, at bålpladsen ved
Nedre Hestetangs Mølle ikke bliver berørt.

6. Opstrøms Gedevasebro; ROS nr. o8550; Virkemiddel nr. 2.4

Ny ca. 150 m lang åslyngning. Pris: 70.650 kr.

Pris i alt: 670.195 kr.



For en nærmere beskrivelse af de 6 projekter henvises til de to rapporter

Vandløbsrestaurering af Mølleåsystemet: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66045/AnnexJ.pdf

og

Restaurering af Hestetangs Å og Vassingerødløbet: 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Reg_projekt_Hestetangs_Final3medlogo.pdf

I Vassingerødløbet, som ikke kan medtages her, foreslås flg. Indsatser under Vandplan 3:

o Fjernelse af mindre faunaspærringer, herunder eksisterende Stemmebygværk
o Etablering af reguleringsbygværk ved indløb til Langesø
o Udgravning af nyt åløb mellem eksisterende skovsøer.
o Nye mindre faunapassager ved etablering af tærskler og korte stryg nord for 
   Hestetangshuse.

Derudover ville det være meget ønskeligt at åbne den rørlagte del af Vassingerødløbet nord for Terkelskov, da det vil forbedre 
vandkvaliteten betragteligt i den del af løbet, der indgår i Natura 2000-området.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66045/AnnexJ.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Reg_projekt_Hestetangs_Final3medlogo.pdf


BILAG 4                                                                                                                                                                                                            
Fredensborg Vandløbslav

22. maj 2014

Vandrådet for Hovedopland 2.3 Øresund
Att. Bjørn Aaris-Sørensen

Forslag til indsatsprogram for Fredensborg Kommune

Fredensborg Vandløbslav foreslår følgende virkemidler for Fredensborg:
Strækning o5633, Dageløkkevandløbet
Indsats 2.4 Genslyngning 0,499km a 471.000kr/km
Strækning ligger nordøst for Helsingørmotorvejen og vil udover de vandløbsmæssige forbedringer øge de landskabsmæssige værdier for
området.



Strækning o8612-f, Langstrup Å
Indsats 2.7 Udskiftning af bundmateriale 0,680km a 145.000kr/km
Det drejer sig om st. 320 til1000, der ligger langs en skovstrækning. 



Indsats 2.15 Etablering af træer langs vandløb 1,202km a 65.000kr/km
Det drejer sig om st. 1000 til 2002,udløb i Nivåen. Faldet på strækningen er ca 2 promille og er afvandingsmæsigt vigtig



Strækning o5648-x, Grønholt Å
Indsats 2.7 udskiftning af bundmateriale 1,200km a 145.000kr/km
Det drejer sig om st. 5000 til 6200.



Strækning o86??-? Usserød Å
Indsats 2.6 Udlægning af groft materiale 0,150 km a 311.000kr/km
Det drejersig om strækning st 7.100 til 7250 i et fredet område.



Indsats 2.15 Etablering af træer langs vandløb 0,744km a 65.000kr/km
Det drejer sig om st 4931 til 5675. En strækning hvor der blev etableret dobbeltprofil i 2011. Strækningen er meget påvirket af afløb fra 
Usserød Renseanlæg og spildevandsoverløb pga. manglende bassinkapacitet.



Strækningo8612-c Nivå
Indsats 2.15 Etablering af træer langs vandløb 1,250km a 65.000kr/km
Strækningen fra udløb af Langstrup Å til Kongevejen (Åvænget). Beplantning på sydsiden så adgang sikres.



BILAG 5

Forslag og kommentarer fra Nordsjællands Landboforening

Nordsjællands Landboforening bakker op om Helsingør Kommunes forslag til indsatser i Østerbækken

Indsatser i Pandehave Å.
Pandehave å er fint lille vandløb - dog med nogen sandvandring.
Efter at have tilset en delstrækning af vandløbet vil jeg på vegne af NOLA foreslå flg. tiltag.
Fra udspring til station ca. 800 ( opstrøms tilløb af grøft fra øst ) moderate genslyngninger og evt. bundhævning.
Nedstrøms grøftetilløbet foreslås udlægning af gydegrus udvalgte steder, hvis der samtidig afgraves tilsvarende i bunden af vandløbet. En udlægning 
oven på nuværende vandløbsbund vil medføre nedsat vandhastighed og øgede sandaflejringer.
Et sandfang på strækningen bør overvejes - dog efter aftale med lodsejerne.

Venlig hilsen
Søren Hansen, NOLA


