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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse, 
vandstandshævning og vandindvinding i Hjortesøen samt etablering af 
afløbsledning fra Syvende Sø på Hjortespring Golfbane  i 
 
Herlev Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 
udvidelse, vandstandshævning og vandindvinding i Hjortesøen beliggende på matr. 
2n og 17e Hjortespring, samt etablering af afløbsledning fra Syvende Sø 
beliggende på matr. 2n til Hjortesøen.  
 
Dispensationen gives i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.1 
 
Vilkår  
Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 
 

1. Udvidelse, vandstandshævning, vandindvinding og afløbsledning skal 
udføres som beskrevet. 

2. I Syvende Sø må der ikke ændres på vandstanden, hverken under eller efter 
arbejdet. 

3. Etablering af afløbsledningen i Syvende Sø skal udføres skånsomt, så der 
ikke ophvirvles sediment i søen, og der må udelukkende graves i 
umiddelbart nærhed af rørledningen (få meter) 

4. Ved gravearbejdet i Hjortesøen må vandet midlertidigt sænkes med 0,5 m 
via søens afløb. 

5. Ved gravearbejdet skal alle maskiner anvende biologisk nedbrydeligt 
hydraulikolie, og brændstof skal håndteres uden risiko for spild til søen. 

6. Der må etableres vandindvinding ved Hjortesøen, hvorfra der må indvindes 
maksimalt 0,75 m overfladevand fra søen. Vandindvinding skal udformes, 
så der aldrig kan indvindes mere end 0,75 m vand. Indvinding må som 
udgangspunkt ske i intervallet fra kote 31,0 m til 30,25 m. Præcise koter 
fastsættes i særskilt tilladelse til vandindvinding efter vandforsyningsloven. 

 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. 
 
Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år fra 
offentliggørelsen af dispensationen.  

 
1 Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. september 2019. 

02. september 2021 
 Journalnr. 01.05.08P25-2-21  

   
 
 
 
 

Herlev Bygade 90 • 2730 Herlev

Herlev Kommune 
Center for Teknik og Miljø
Herlev Bygade 90
2730 Herlev



 
2 

Baggrund  
Herlev Kommune ønsker som grundejer at ændre afledningsforhold fra Hjortesøen 
og Syvende Sø, beliggende på Hjortespring Golfbanen på matr. 2n og 17e 
Hjortespring. Ændringerne har til formål at fremtidssikre afledningen ved at 
afkoble Syvende Sø fra en gammel nedlagt vandforsyningsledning til Sømose Å og 
skabe mulighed for at genetablere naturlig afledning mod Tibberup Å. Som del 
heraf hæves vandstanden i Hjortesøen og søen udvides, så der kan opnås fald til 
afledning mod Tibberup Å. Samtidig skabes grundlag for at indvinde noget af 
overfladevandet til brug for vanding på Hjortespring Golfbane, der årligt bruger ca. 
5.000–8.000 m3 sø- og drikkevand til vanding. 
 
Ændringerne omfatter etablering af en rørledning fra Syvende Sø til Hjortesøen og 
afblænding af det gamle afløb til vandforsyningsledningen. I Hjortesøen hæves 
søens vandstand ved at hæve søens afløb til vandforsyningsledningen fra kote 
29,75 til kote 31,0 m. En lavning nordøst for søen udgraves til udvidelse af søen, 
mens den opgravede jord planeres ud i en lavning på golfbanen norvest for søen, så 
denne ikke oversvømmes. Hjortesøen udstrækning udvides ved projektet fra ca. 
3.000 m2 til ca. 5.000 m2 vandareal. Under arbejdet med søudvidelsen sænkes 
vandstanden midlertidigt i Hjortesøen. Se kort. 
 

 
Kort over projektet – Søudvidelse og terrænregulering ved Hjortesøen samt etablering af 
rørledning Syvende Sø - Hjortesøen. 
 
Begge søer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse. Der må derfor 
ikke foretages tilstandsændrende indgreb i søerne. Herlev Kommune er 
tilsynsmyndighed for naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Herlev Kommune 
vurderer, at midlertidige gravearbejder, vandstandshævning, søudvidelse samt 
vandindvinding er tilstandsændring af søerne. Herlev Kommune kan som 
tilsynsmyndighed i særlige tilfælde meddele dispensation fra § 3-beskyttelsen.  
 
Herlev Kommune har behandlet dispensationen på grundlag af: 
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 Projektbeskrivelse fra Herlev Kommune ”Hjortesø udvidelse af og 
vandstandshævning samt ny ledning fra Syvedendsø” af 24. juni 2020.  

 Naturregistrering og tilstandsvurdering af søerne foretaget juli 2020 af 
Fiskeøkologisk Laboratorium. 

 Besigtigelse af søerne, Herlev Kommune, den 11. august 2021. 
 
Beskrivelse af søerne 
 
Syvende Sø 
Søen er en naturlig sø på ca. 4.000 m2 og fremgår af historiske kort fra sidst i 1800-
tallet. Søen er uden naturligt tilløb og fødes af grundvand og drænvand. Gennem et 
overløb i søens vestlige side ledes vand til vandforsyningsledningen. 
 
Ved undersøgelse af søens tilstand i sommeren 2020, foretaget af Fiskeøkologisk 
Laboratorium på vegne af Herlev Kommune, vurderedes søen til at være af ”God 
naturtilstand” (tilstand II på skala I-V hvor I er højest). Søen er næringsfattig med 
klart vand og et alsidigt dyre- og planteliv.  
 
Hjortesøen 
Søen er en naturlig sø på ca. 3.000 m2 og fremgår af historiske kort fra sidst i 1800-
tallet. Før vandforsyningsledningens etablering i 1875 var begge søer en del af et 
større vådområde, hvor Hjortespring Golfbane nu ligger, og Hjortesøens vandstand 
stod flere meter højere end nuværende kunstigt lave vandstand. Søen fødes nu af 
grundvand og drænvand. Vandet afledes fra søens sydlige ende til 
vandforsyningsledningen. Søen vurderes at have en maksdybde på 1,50-2,0m. 
 
Ved undersøgelse af søens tilstand i sommeren 2020, foretaget af Fiskeøkologisk 
Laboratorium på vegne af Herlev Kommune, og besigtigelse primo august af 
Herlev Kommune, vurderedes søen til at være af ”Ringe naturtilstand” (tilstand IV 
på skala I-V hvor I er højest). Over 75 % af bredden er skygget af vedplanter som 
tilfører organisk materiale, hvilket bevirker en ikke attraktiv næringsberigelse, og 
vandet er lettere grumset. Den resterende bredvegetation er tagrør og dunhammer i 
sumpzonen og almindelige næringselskende høje urter på de tørre arealer. 
 
Herlev Kommunes vurdering 
 
Syvende Sø 
Taget søens gode naturtilstand i betragtning er det vigtigt at søen ikke 
tilstandsændres. Ændring søens afledning fra vandforsyningsledningen til 
Hjortesøen vil ikke påvirke Syvende Sø. Vandstand og afledningsmængde fra søen 
vil være uændret. Arbejdet med etablering af det nye overløb i form af en brønd 
med kuppelrist vil betyde gravearbejde i og påvirkning af få meter af brinken i 
søens østside. Dette vurderes ikke at tilstandsændre søen. Etablering af overløbet 
skal dog foretages så nænsomt som muligt, så sediment ikke ophvirvles og spredes 
i søen. Der vil ikke kunne ske flora- og faunaspredning fra Hjortesøen til Syvende 
Sø op gennem rørledningen.  
 
Hjortesøen 
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Tilledning af vand fra Syvende Sø via den nye rørledning vurderes at påvirke 
Hjortesøens vandkvalitet og artsdiversitet positivt, idet Syvende Sø har bedre 
vandkvalitet og en bedre økologi end Hjortesøen.  
 
Ved udvidelsen og vandstandshævningen vil den nuværende bredvegetation på 
Hjortesøens nord- og vestside blive opgravet og oversvømmet. Det er Herlev 
Kommunes erfaring, at ny bredvegetation hurtigt genetablerer sig fra frøpulje og 
rødder samt kan give plads til nye arter. Da nuværende arter er almindelige, og da 
søens bredlængde vil blive væsentligt længere og give mere levested til bredzone-
flora og -fauna, vurderes tilstandsændringen positiv.  
 
Vandstandshævningen vil på søens syd- og østside oversvømme træer og krat 
nærmest søen. De stejle skåninger her begrænser det påvirkede areal. Døde træer 
og buske langs søen vil bidrage til søens natur, mens skovbrynet vil tilpasse sig den 
nye vandstand. Træer og krat er ungt og plantet ved etablering af golfbanen, så der 
tabes ikke væsentlige trænaturværdier. Søens to kunstige små øer vil komme til at 
ligge ca. i højde med det nye vandspejl og vil ændre karakter fra træ- og 
kratbevoksede til rørskovsøer, evt. med pil og el. Søen vil blive mere lysåben, 
hvilket vil forventes at bidrage til en bedre naturtilstand i søen.   
 
Midlertidig sænkning af vandstanden under gravearbejdet vurderes ikke at skade 
søen. Ved sænkningen undgås, at gravearbejdet mudrer søens vand til. Søens 
vandstand vurderes hurtigt genetableret ved grundvandstilstrømning og nedbør. 
Herlev Kommune vurderer derfor, at søen kan pumpes midlertidigt ned med 0,5 m 
og at vandet kan afledes til afløbet til vandforsyningsledningen.  
 
Indvinding af vand fra søen vil medføre fald i søens sommervanstand. Søens nye 
maksdybde forventes at blive ca. 2,75 m, og minimums dybde ned til 2,0 m.  
Det skal bemærkes at det er observeret, at, selv i tørre somre, har søen haft overløb 
til vandforsyningsledningen, hvorfor vandstanden aldrig vil komme under 
nuværende kote, hvor dybden er op til 2,0 m. En svingende vandstand vurderes i 
nogen grad at påvirke bredvegetationen. Der er ikke registreret forekomst af ikke-
almindelige arter, og den nye bredprofil vil stadig tillade tilsvarende habitat på 
store dele af søen. Det er Herlev Kommunes erfaring fra en nærliggende lignende 
sø med 0,75 m vandindvinding, at dette ikke har påvirket bredvegetation og søens 
flora og fauna væsentligt. Hjortesøens volumen og dybde vil være stor nok til, at 
svingningen ikke udgør en væsentlig påvirkning af flora og fauna i vandet. Søen er 
med sin dybde og udstrækning levested for fisk og er derfor ikke ynglelokalitet for 
padder, hvis æg ellers ville kunne påvirkes ved vandstandssænkning i 
forsommeren. Det vurderes at evt. negative konsekvenser af 
vandstandssvingningerne opvejes af projektets øvrige positive indvirkninger på 
søens naturtilstand. 
 
Der sættes vilkår om, at der kan indvindes 0,75 m overfladevand, som 
udgangspunkt fra kote 31,0 m til kote 30,25 m, hvilket forventes at svare til en 
volumen på 4.000 m3 vand årligt. Koter for indvinding vil blive fastsat i særskilt 
tilladelse til vandindvinding efter vandforsyningsloven, når et indvindingsprojekt er 
beskrevet. 
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Bilag IV-arter og Natura 2000 
Herlev Kommune har ikke registreret forekomst af særligt beskyttede arter omfattet 
af habitatdirektivets bilag IV i søen. Søen ligger ikke i nærheden af Natura 2000-
områder. Der er ikke observeret spidssnudet frø eller vandsalamander i søen, men 
arterne forekommer i området og vil muligvis kunne findes i og omkring søen. 
Ændringerne vurderes ikke at påvirke arterne.  
 
Sammenfatning 
Herlev Kommune vurderer sammenfattende, at afledning fra Syvende Sø til 
Hjortesøen, vandstandshævning, udvidelse samt vandindvinding i Hjortesøen ikke 
vil have en negativ påvirkning af søernes naturtilstand. Hjortesøens naturtilstand 
forventes forbedret. Der kan derfor meddeles dispensation til projektet under 
forudsætning af, at de fastsatte vilkår overholdes. 
 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede 
er adressaten, berørte grundejere, offentlige myndigheder, lokale foreninger med 
væsentlig interesse i sagen, samt landsdækkende natur- og rekreative foreninger og 
organisationer2. 
 
Klagen skal indgives via klagenævnets klageportal. Du finder link til klageportalen 
på www.naevneneshus.dk. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger/organisationer for 
behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i 
klagenævnets afgørelse.  
 
Klagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives via 
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, 
Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk. Herlev Kommune 
videresender din anmodning til klagenævnet, som afgør, om din anmodning kan 
imødekommes. For yderligere oplysninger se klagenævnets hjemmeside. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af dispensationen, det vil sige senest den 
30. september 2021.  
 
Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene. Dette skal ske senest 6 
måneder fra offentliggørelse af dispensationen. 
 
Offentliggørelse  
Dispensationen er offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside den 02. 
september 2021. 
 
Dispensationen er til orientering sendt til: 
 Hjortespring golfklub: post@hjgk.dk 

 
2 Jf. naturbeskyttelseslovens § 86. 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:post@hjgk.dk
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 Danmarks Naturfredningsforening: dnherlev-sager@dn.dk,  
 Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk, herlev@dof.dk 
 Friluftsrådet: gb@brusch.dk  
 
 
For spørgsmål kan jeg kontaktes på tlf. 2437 5677 eller på mail 
ulrik.pedersen@herlev.dk. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Ulrik Pedersen 
Center for Teknik og Miljø 
 
 
 
 
 
Bilag: 

 Projektbeskrivelse ”Hjortesø udvidelse af og vandstandshævning samt ny 
ledning fra Syvendesø” af 24-06-2020.  

 
 
 

 
i Denne afgørelse er udarbejdet efter procedure S-01 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem,  
og kvalitetssikret af Kris Ømann. 
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