
 

 

 

 

Furesø Kommune  

Center for By og Miljø 

Att: Pia Holm Nielsen 

Stiager 2  

3500 Værløse 

Dispensation til at foretage ændringer i vandløbet Tibberup Å (matr.nr. 

nævnt i bilag I) 

 

Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommuner modtog den 6. juli 2020 an-

søgning om dispensation til at ændre vandløbet Tibberup Å. 

 

Ansøgningen omfatter påvirkning af vandløb og eng, som er omfattet af natur-

beskyttelseslovens1 § 3. Beskyttelsen betyder, at områdets tilstand ikke må æn-

dres uden kommunens dispensation. Kommunen kan i særlige tilfælde dispense-

re fra loven.  

 

Afgørelse og vilkår 

 

Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommuner giver hermed dispensation ef-

ter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3 til det ansøgte. Til dispensationen er 

knyttet en række vilkår.  

 

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

 Af hensyn til plante- og dyrelivet i vandløbet skal arbejdet foretages inden-

for perioden 1. oktober - 1. marts. 

 Der skal bruges køreplader for at forhindre kørespor.  

 Sediment fra afgravning fjernes og anbringes ved egnet deponi ud fra 

resultater fra sedimentprøver. 

 Det skal meddeles til hhv. Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommu-

ner, når dispensationen er udnyttet/projektet er færdigt. 

 

Bemærkninger til vilkår 

Det er til enhver tid ansøgers ansvar, at entreprenøren er bekendt med vilkårene 

i denne dispensation. Entreprenøren skal bruge Miljøstyrelsens app ”§ 3 natur”, 

når der arbejdes ved og i § 3-arealer. Med app’en kan man tydeligt se når man 

er inden for et § 3-areal. 

 

                                                      
1 LBK nr. 240 af 13. marts 2019 af  lov om naturbeskyttelse 

Dato: 12-08-2020 

Sags id: 20/11689 

Dok.nr.: 89757/20 

 

Furesø Kommune 

Center for By og Miljø 

Tlf.: 7235 4000  

 

Telefon åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag kl. 10-17 

 

Skriv til os via Digital Post fra 

borger.dk og virk.dk 

 

www.furesoe.dk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 21 

Denne dispensation er kun givet for naturbeskyttelseslovens § 3. Kræver projek-

tet andre tilladelser fra myndigheder og berørte lodsejere, skal disse indhentes 

separat. 

Liste over berørte matrikler er vedlagt som bilag I til denne dispensation. 

 

Baggrund 

Furesø Kommunes Center for By og Miljø har 6. juli 2020 søgt Furesø, Herlev, 

Gladsaxe og Ballerup kommuner om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 

3 til restaurering af Tibberup Å.  

 

Tibberup Å er som led i vandområdeplanerne 2015-2021 udtaget til at skulle 

have forbedret tilstanden. Tibberup Å er målsat til at have god økologisk til-

stand, men har i dag kun moderat til ringe tilstand. Det overordnede formål med 

projektet er at forbedre forholdene for flora og fauna samt for vandrene og gy-

dende fisk. 

 

Sagsfremstilling 

Projektet har sammenlagt 10 indsatspunkter beliggende i Furesø, Herlev, Glad-

saxe og Ballerup kommuner.  

  

Arbejdet indebærer udlæg af naturlige materialer til etablering af gydebanker og 

skjulesten. Gydebanker etableres ved at lægge en grusblanding bestående af 85 

% nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32-64 mm) ud i vandløbet, så der 

dannes en op til 20 cm tyk pude af grus. Gydebanken skal være 5-6 m lang, sva-

rende til 2-3 gange vandløbets bredde. Lige opstrøms gydebanken lægges der 

store sten for at holde gydebanken bedre på plads. Store sten kan også placeres i 

kanterne for at modvirke erosion. Skjulesten vil blive placeret mellem gydestryg 

for at give skjul til større fisk.  

For at minimere risikoen for brinkudskridning og efterfølgende sedimentbelast-

ning i vandløbet, vil der blive gravet af brinker, der er tæt på lodrette.  

Indsnævring og variation på lige vandløbsstrækninger med overbredde og ringe 

fald vil enkelte steder varieres med udlægning af sten i skiftevis højre og ven-

stre side, se figur 1. Dette vil medvirke til, at vandløbet ikke så let sander til, da 

der dannes en strømrende med højere vandhastigheder, som kan transportere 

større partikler. 
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Figur 1. Til venstre ses vandløbets nuværende forløb og til højre ses det forløb der vil blive etab-

leret ved gennemførelse af projektet. 

 

Herunder beskrives hver af de 10 indsatser. Indsatspunkt 1 ligger i Herlev 

Kommune, indsatspunkt 2 i Gladsaxe og Herlev kommuner, indsatspunkt 3-5 i 

Furesø og Herlev Kommuner, indsatspunkt 6 i Furesø Kommune, indsatspunkt 

7 i Ballerup og Furesø kommuner og indsatspunkterne 8-10 ligger i Furesø 

Kommune. Stationsangivelsen (st) er indsatsens placering fra udløb. I arbejdet 

tages højde for udløb og der udlægges køreplader ved arbejde med maskiner for 

at undgå skader på underlag. For yderligere oplysninger om projektet henvises 

til rapport om Restaurering af Tibberup Å øvre forløb, der er vedlagt som bilag 

II til denne dispensation. 

 

Figur 2. Oversigtskort over de 10 indsatspunkter i projektet.  

 

Indsatspunkt 1. Smørmosen st. 300 m – 400 m 
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For at skabe bedre forhold for smådyr lægges der groft grus og sten ud i vand-

løbets sider for dels at indsnævre løbet og dels at skabe varierende strømnings-

forhold. Det estimeres, at der på strækningen anvendes ca. 15 m3 grusblanding 

bestående af 85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32 – 64 mm). Hertil 

udlægges større variationsskabende sten i vandløbet.  

 

 

Figur 3. Indsatspunkt 1. Smørmosen. 

 

 

Indsatspunkt 2. Valnæsvej st. 1315 m – 1364 m 

For at skabe bedre forhold for smådyr lægges der groft grus og sten ud i vand-

løbets sider for dels at indsnævre løbet og dels at skabe varierende strømnings-

forhold. Der udføres noget beskæring for at få materiale frem til åen. Det esti-

meres, at der på strækningen skal anvendes ca. 15 m3 grusblanding bestående af 

85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32 – 64 mm). Hertil udlægges 

større variationsskabende sten. Stenene udlægges varieret i hele vandløbets 

bredde, og det forventes, at der skal anvendes ca. 1 m3 sten i størrelsen 200-400 

mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 5 af 21 

 

Figur 4. Indsatspunkt 2. Valnæsvej. 

 

Indsatspunkt 3. Tibbevangen fra st. 1830 m – 2084 m 

For at indsnævre og variere vandløbet, lægges der groft grus ud i vandløbets si-

der. Faldet på strækningen er 2 ‰. Opstrøms broen lægges grus og skjulesten 

ud på en 50 m vandløbsstrækning. Nedstrøms broen lægges grus og skjulesten 

ud på 100 m vandløbsstrækning. Det estimeres, at der skal anvendes 35 m
3
 

grusblanding af 85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32-64 mm). De 

variationsskabende skjulesten lægges i en tæthed af 1-2 sten per meter og det 

forventes, at der skal anvendes ca. 5 m
3
 sten i størrelsen 200-400 mm.   

 

Figur 5. Indsatspunkt 3. Tibbevangen.  
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Indsatspunkt 4. Hareskovby fra st. 2630 m – 3030 m 

Her udlægges 3 gydebanker af gydegrus og sten opstrøms stibroen ud for 

Skovmose Allé. Faldet på strækningen er 2 ‰. Nedstrøms broen udlægges grus 

og sten for at indsnævre forløbet. For at undgå uhensigtsmæssige vandspejls-

hævninger, foretages en oprensning af bløde aflejringer forud for grusudlæg-

ningen. Der vil blive taget jordprøver af materialet, der skal fjernes, inden op-

rensning.  

Det estimeres, at der skal bruges ca. 30 m
3
 grusblanding bestående af 85 % 

nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32-64 mm). Der udlægges også variati-

onsskabende skjulesten i en tæthed af 1-2 sten pr. meter. Disse sten udlægges 

varieret i vandløbets bredde og det forventes, at der skal bruges ca. 6 m
3
 sten i 

størrelsen 200-400 mm. 

 

Figur 6. Indsatspunkt 4. Hareskovby. 

 

Indsatspunkt 5. Elme Allé fra st. 3285 m – 3558 m 

Her udlægges en eller to gydebanker af gydegrus og en gammel grusbanke ved 

st. 3285 fordeles ved at håndrive nedstrøms. Faldet på strækningen er mere end 

2 ‰. For at sikre brinken, vil der blive udlagt sikringssten i svinget ved Rosen 

Allé 7. Det estimeres, at der skal anvendes ca. 5 m
3
 grusblanding bestående af 

85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32-64 mm). Der vil desuden blive 

udlagt variationsskabende skjulesten i en tæthed på 1-2 sten per meter. Stenene 

udlægges varieret i hele vandløbets bredde, og det forventes at der skal anven-

des ca. 2 m3 sten i størrelsen 200-400 mm.  
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Figur 7. Indsatspunkt 5. Elme Allé st. 3285 m - 3558 m. 

 

Indsatspunkt 6. Ravnekrogen st. 3700 m – 3738 m 

Her udlægges 1-2 gydebanker på strækningen mellem Skovbovænget og Rå-

dyrvej. Faldet på strækningen er 2 ‰. Vandløbsbunden løsnes før udlægning af 

grusblandingen til gydebanker.  

Det estimeres, at der skal bruges ca. 10 m
3
 grusblanding bestående af 85 % 

nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32-64 mm). Der vil desuden blive ud-

lagt variationsskabende sten i en tæthed af 1-2 sten per meter. Stenene udlægges 

varieret i hele vandløbets bredde og det forventes, at der skal anvendes ca. 2 m
3
 

sten i størrelsen 200-400 mm. 
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Figur 8. Indsatspunkt 6. Ravnekrogen st. 3700 m - 3738 m. 

 

Indsatspunkt 7. Ravnehus st. 3820 m – 4173 m 

Her etableres 6 gydebanker på strækningen og ved de 4 gydebanker, som kom-

mer til at ligge ved og i det beskyttede engareal syd for åen, graves jord af brin-

kerne på sydsiden af vandløbet. Faldet på strækningen er 2 ‰. Brinkanlægget 

justeres til 1:2 eller 1:3. I områder, hvor der udlægges gydegrus udvides bunden 

til 120 cm, så der skabes lavvandede stryg med gode forhold for gydning og op-

vækst. Det afgravede materiale køres ud af området til egnet deponi. Arealet 

syd for åen er registreret § 3-beskyttet eng. Der vil blive anvendt køreplader for 

at undgå yderligere påvirkning af arealet.  

Det estimeres, at der på strækningen skal anvendes ca. 30 m3 grusblanding be-

stående af 85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32 – 64 mm). Hertil 

udlægges større variationsskabende sten i en tæthed på 1-2 sten per meter. Ste-

nene udlægges varieret i hele vandløbets bredde og det forventes, at der skal 

anvendes ca. 5 m
3
 sten i størrelsen 200-400 mm.  
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Figur 9. Indsatspunkt 7. Ravnehus st. 3820 m - 4173 m. 

 

 

Figur 10. Grøn markering viser arealer registreret som beskyttet eng efter naturbeskyttelseslovens 

§ 3. Blå streg markerer Tibberup Å og den sorte streg viser kommunegrænsen mellem Furesø og 

Ballerup kommuner. 

 

Indsatspunkt 8. Gisselfeldengen st. 4450 m – 4780 m 

Her udlægges variationsskabende skjulesten og 4 gydebanker. Faldet på stræk-

ningen er mindre end 2 ‰. Arbejdet udføres minimum 100 m fra Gisselfeld 

Bro, da denne er fredet som fortidsminde efter museumslovens § 29e2. 

Det estimeres, at der på strækningen skal anvendes 25 m
3
 grusblanding beståen-

de af 85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32 – 64 mm). De variati-

                                                      
2 LBK nr. 473 af 7. juni 2001, Museumslov 
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onsskabende sten i en tæthed på 1-2 sten per meter. Stenene udlægges varieret i 

hele vandløbets bredde og det forventes, at der skal anvendes ca. 5 m
3
 sten i 

størrelsen 200-400 mm.  

 

 
Figur 11. Indsatspunkt 8. Gisselfeldengen st. 4450 m - 4780 m. 

 

Indsatspunkt 9. Sømosen st. 5914 m – 6000 m 

Vandløbet er her præget af meget lidt fald og tilsanding. Der udlægges større 

variationsskabende skjulesten i en tæthed på 1-2 sten per meter. Stenene udlæg-

ges varieret i hele vandløbets bredde. For at kunne tilgå åen, er det nødvendigt 

at fælde enkelte træer. Træerne udvælges, så man sikrer at der ikke fældes gam-

le træer eller træer med hulheder. 

Det estimeres, at der på strækningen udlægges større variationsskabende skjule-

sten i en tæthed på 1-2 sten per meter. Stenene udlægges varieret i hele vandlø-

bets bredde og det forventes, at der skal anvendes ca. 10 m
3
 sten i størrelsen 

200-400 mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 11 af 21 

 

Figur 12. Indsatspunkt 9. Sømosen st. 5914 m - 6000 m. 

 

Indsatspunkt 10. HOFOR st. 6200 m – 6392 m 

Her udlægges grusbanker i skiftevis højre og venstre side af åen for at skabe fy-

sisk variation.  

Det estimeres, at der på strækningen skal anvendes 20 m
3
 grusblanding beståen-

de af 85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32 – 64 mm). 
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Figur 13. Indsatspunkt 10. HOFOR st. 6200 m - 6392 m. 

 

Besigtigelse og nuværende forhold 

Furesø Kommune og Herlev Kommune besigtigede den 30. juli 2020 områder-

ne. Tilstede var ved indsatspunkterne 3-10 Kate K. Holmstrand samt Kris 

Ømann ved indsatspunkterne 1-4. 

 

Neden for er besigtigelser for de individuelle lokaliteter beskrevet. 

 

Indsatspunkt 1. Smørmosen st. 300 m – 400 m 

Vandløbsstrækningen ligger lysåbent og er domineret af tagrørsvegetation samt 

græsser og grove urter. Enkelte steder ses gul iris samt vandpest i vandløbet. Al-

le planter er almindeligt forekommende arter og tilknyttet fugtige biotoper med 

næringsrige jordbundsforhold. 

 

Indsatspunkt 2. Valnæsvej st. 1315 m – 1364 m 

Ved besigtigelsen fremstod vandløbet med stillestående vand fra sammenhæng 

med søen umiddelbart nedstrøms st. 3164 m. Strækningen er primært overskyg-

get af træer og krat. Langs vandløbets kanter vokser almindelige arter som sød-

græs, tagrør, gul iris og lancet-ærenpris. På brinker vokser mangeløv, sandsyn-

ligvis spredt fra have på nordsiden. Vandløbet er her bredt og med aflejringer. 

 

Indsatspunkt 3. Tibbevangen fra st. 1830 m – 2084 m 

Ved besigtigelsen fremstod vandløbet uden vand, men dog med fugtig bund. 

Der fandtes ingen plantearter i bunden, men på brinken fandtes skvalderkål, 

ahorn, alm. mjødurt, hyld, løgkarse og høj sødgræs. Der er meget lidt variation i 
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vandløbets form og det fremstår bredere end vandløbsregulativet for Tibberup 

Ås forskrift på 94 cm. 

 

Indsatspunkt 4. Hareskovby st. 2630 m – 3030 m 

Ved besigtigelsen fremstod vandløbet med vand, men bredere end de 94 cm, 

som beskrevet i regulativet. Der fandtes følgende arter i kanten af vandløbet og 

på brinkerne: vandpileurt, agersnerle, gyldenris, gul iris, vand-ærenpris, tagrør, 

sværtevæld, knippestar, dueurt sp., rose sp. og enkelt pindsvineknop. 

 

Indsatspunkt 5. Elme Allé st. 3285 m -3558 m 

Ved besigtigelsen fremstod vandløbet med vand og bunden er omtrent som re-

gulativet foreskriver. Der er ingen planter i bunden og vandløbet ligger på den-

ne strækning i skygge. På brinkerne fandtes følgende arter: Elm, hyld, brombær, 

skvalderkål og mælkebøtte. 

 

Indsatspunkt 6. Ravnekrogen st. 3700 m – 3738 m 

Ved besigtigelsen fremstod vandløbet med vand og bunden er bredere end regu-

lativet foreskriver. Der var få planter i bunden af vandløbet, men meget vegeta-

tion på brinkerne. Der fandtes følgende arter: ager-padderokke, agersnerle, elm, 

kærmysse, gul iris, alm. mjødurt, skvalderkål, rose sp., hvidtjørn, dueurt sp., 

brombær og alm. fredløs. 

 

Indsatspunkt 7. Ravnehus st. 3820 m – 4173 m 

Ved besigtigelsen fremstod vandløbet med vand. Vandløbet er skyggefuldt i 

østlig del af indsatsområdet pga. træer og den vestlige del ligger lysåbent i 

sammenhæng med eng beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 syd for åen. 

Engen fremstår i ringe naturtilstand. På strækningen i vandløbet og på vandlø-

bets brinker fandtes følgende arter: skvalderkål, hundegræs, agersnerle, tagrør, 

pil sp., alm. kvik, stor nælde, alm. mjødurt, alm. snebær, dueurt sp., enkelt 

pindsvineknop, vand-ærenpris, alm. fredløs, hindbær og skov-kogleaks.  

På engarealet syd for åen fandtes flg. arter: fløjlsgræs, gåsepotentil, alm. mjød-

urt, alm. kvik, alm. rajgræs, knæbøjet rævehale, rørgræs, lysesiv, kruset skræp-

pe, skvalderkål, rød svingel, kåltidsel, hindbær og skov-kogleaks. 

 

Indsatspunkt 8. Gisselfeldengen st. 4450 m – 4780 m 

Ved besigtigelsen fremstod vandløbet på dette sted tør, men med fugtig bund. 

Åen ligger her i skygge fra træer fra syd-vestlig side. I og omkring åen fandtes 

arterne skvalderkål, bøg, rørgræs, hundegræs, stor nælde, gul iris, tagrør, rødel 

burresnerre, skov-kogleaks, høj sødgræs og dueurt sp.  

 

Indsatspunkt 9. Sømosen st. 5914 m – 6000 m 
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Ved besigtigelsen fremstod vandløbet på dette sted tør, men med fugtig bund. 

En stor del af strækningen ligger i skygge. I og omkring åen fandtes følgende 

arter: pil sp., skov-kogleaks, tagrør, agertidsel, agersnerle, stor nælde og rødel.  

 

Indsatspunkt 10. HOFOR st. 6200 m – 6392 m 

Vandløbet fremstod ved besigtigelsen med vand i en kanal, som er bredere end 

regulativet foreskriver det. Ved besigtigelsen fandtes høj sødgræs, skov-

kogleaks, dueurt sp., stor nælde, tagrør, liden andemad, alm. mjødurt, hvid sner-

re, rødel og hyld.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

 

Tilførsel af grus, store sten og gravningen i brinker er tilstandsændringer, som 

kræver dispensation. Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommuner giver di-

spensation til det ansøgte. Afgørelsen er truffet af forvaltningerne efter naturbe-

skyttelseslovens § 65, jf. § 3. 

 

Dispensationen gives, da projektet vurderes at være naturforbedrende for både 

Å og eng. Indsatserne i projektet indebærer ikke negativ påvirkning af områder-

nes flora og fauna. 

 

Fredninger 

 

Indsatspunkt 1 ligger i det fredede område Smør- og Fedtmosen. Området er 

fredet for at sikre natur, landskab og offentlighedens adgang. Projektet strider 

ikke mod fredningens formål, men bidrager til forbedringer af naturværdier i og 

omkring åen inden for fredningen.  

Indsatspunkt 7 ligger i det fredede område Ravnehus. Fredningens formål er at 

beskytte området mod ændringer i arealanvendelsen, mod opførelse af bygnin-

ger og mod at foretage ændringer i terræn ved opfyldning eller afgravning. Pro-

jektet strider ikke mod fredningens formål. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Indsatspunkterne 7 og 8 ligger indenfor område, der er udpeget som udvidelse 

til Natura 2000-område nr. 139 bestående af Habitatområde H123 og Fuglebe-

skyttelsesområde F109. Dog ligger ingen af indsatspunkterne inden for fuglebe-

skyttelsesområdet. De resterende indsatspunkter ligger uden for dette habitat-

område, men da disse indsatspunkter vil påvirke et vandløb, der delvist ligger i 
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et Natura 2000-område behandles disse også3.  

 

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H123 ses på figur nedenfor. Ingen af 

de udpegede habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget vil blive påvirket af 

projektet. Der er ikke kendskab til, at arter på udpegningsgrundlaget findes i de 

respektive indsatspunkter. En fuldførelse af projektet vil føre til bedre levevilkår 

for planter, insekter og fisk i tilknytning til vandløbet, så hvis disse arter findes i 

eller i nærhed af området, vil projektet forbedre forholdene for disse. 

 

 

Figur 14. Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 123. 

 

Det er Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommuners vurdering, at projektet 

ikke vil forringe eller medføre væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede 

naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder. 

 

Strengt beskyttede arter (Artikel 12 og 13) 

 

I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis leve-

steder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dyre-

ne omfatter både ynglesteder og rastesteder. I EF-habitatdirektivets bilag IVb er 

listet en række arter af vilde planter, som ikke må ødelægges. Alle livsstadier af 

plantearterne er omfattet af beskyttelsen.  

 

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller 

udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder. 

 

Flagermus 

Der er observeret både syd-, brun-, trold-, dværg-, vand- og skimmelflagermus 

langs den pågældende strækning af Tibberup Å. Disse arter bruger åen til foura-

geringsområde og arterne lever i hulheder i gamle træer, gamle bygninger, un-

der broer eller lignende. Der er forskel på hvornår de forskellige arter går i vin-

                                                      
3 BKG nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-

råder samt beskyttelse af visse arter 
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terdvale, men de fleste går i dvale i oktober-november og de første vågner fra 

dvalen igen i marts. 

En fuldførelse af projektet forventes at føre til bedre levevilkår for planter, in-

sekter og fisk i tilknytning til vandløbet, så dette vil betyde en forbedring af fou-

rageringsmulighederne for netop flagermus. Anlægsfasen vil være kortvarig og 

derfor ikke udgøre en vedvarende forstyrrelse af arterne.  

 

I projektet er indeholdt fjernelse af træer ved indsatspunkt 9, Sømosen. Her ta-

ges højde for, at man ikke fjerner store træer og træer med hulheder, som mu-

ligvis er levested for flagermus. 

 

Padder  

Spidssnudet frø og stor vandsalamander er observeret i flere vandområder om-

kring projektområdet. Padderne har ikke Tibberup Å som primært levested, men 

individer vil formodentligt i perioder kunne findes i åen og i vandområder til-

knyttet åen, især spidssnudet frø. Restaureringstiltagene i Tibberup Å og de der-

af mere varierede forhold i vandløbet vil gavne padderne, om end ikke af større 

betydning, da padderne ikke har åen som primært levested.  

 

Vurdering 

Det er Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommuners vurdering, at projektet 

ikke vil forringe forholdene for eller medføre væsentlig forstyrrelse af de særli-

ge arter beskyttet under habitatdirektivets bilag IV eller andre beskyttede arter. 

 

Fortidsminder 

 

Hvis du støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med projek-

tet, skal arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal 

meddeles til det lokale arkæologiske museum, Museum Nordsjælland - Hørs-

holm, Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm, tlf. 72 17 02 40 eller Kroppedal, Krop-

pedals Allé 3, 2630 Taastrup, tlf. 43 30 30 00. Museet beslutter, hvornår arbej-

det kan genoptages.   

 

Offentliggørelse og klagevejledning 

 

Dispensationen bliver offentliggjort onsdag den 12. august 2020. 

  

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klagefristen 

er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 9. september 2020.  

 

Du skal være opmærksom på, at andre også kan klage over afgørelsen. De, der 

kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er:  
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 adressaten for afgørelsen  

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører  

 offentlige myndigheder  

 en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen  

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø  

 og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser 

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 

Hvis vi modtager klager fra andre, vil du blive orienteret efter klagefristens ud-

løb. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er afsluttet.  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på for-

siden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du ple-

jer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når 

du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan i øvrigt læse om 

reglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din an-

modning kan imødekommes.  

 

Har du ikke hørt fra os umiddelbart efter klagefristens udløb, kan du begynde 

arbejdet. 

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 66. 

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 

efter offentliggørelsen. 
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Venlig hilsen, 

 

 

Kate K. Holmstrand           

Biolog    

Furesø Kommune   

 

Kris Ømann 

Natur- og miljømedarbejder 

Herlev Kommune 

 

Thomas Christensen  

Naturmedarbejder 

Ballerup Kommune 

 

Lene Madsen 

Biolog 

Gladsaxe Kommune 

 

Kopi til orientering:  

Miljøministeriet  

Dansk Botanisk Forening, naturbeskyttelsesudvalget 

Danmarks Naturfredningsforening  

Dansk Ornitologisk Forening 

Friluftsrådet v/ Helle Bomgaard 

Miljørådet  

Danmarks Sportsfiskerforbund  

Museum Nordsjælland 

Kroppedal Museum  

Dansk Kano- og Kajak Forbund  

Værløse Naturgruppe 

Foreningen Naturparkens Venner 

Lystfiskeriforeningen 

Værløse Fiskeklub 

Fiskeringen 

Furesø By og Land 
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Bilag I, matr.nr. hvor arbejdet vil pågå. 

 

Indsatspunkt 1, Smørmosen 

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

11a Hjortespring Herlev  

7000an Hjortespring Herlev 

Indsatspunkt 2, Valnæsvej 

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

8sr Bagsværd Gladsaxe 

8ga Bagsværd Gladsaxe 

7000al Hjortespring Herlev 

Indsatspunkt 3, Tibbevangen 

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

43c Hareskov By, Værløse Furesø  

43a Hareskov By, Værløse Furesø 

44b Hareskov By, Værløse Furesø 

48 Hareskov By, Værløse Furesø 

49b Hareskov By, Værløse Furesø 

50b Hareskov By, Værløse Furesø 

51a Hareskov By, Værløse Furesø 

7000al Hjortespring Herlev 

7000e Hjortespring Herlev 

7000am Hjortespring Herlev 

Indsatspunkt 4, Hareskovby  

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

104br Hareskov By, Værløse Furesø 

105b Hareskov By, Værløse Furesø 

110v Hareskov By, Værløse Furesø 

110m Hareskov By, Værløse Furesø 

110ab Hareskov By, Værløse Furesø 

110t Hareskov By, Værløse Furesø 

7000g Hjortespring Herlev 

Indsatspunkt 5, Elme Allé 

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

297b Hareskov By, Værløse Furesø 

297a Hareskov By, Værløse Furesø 

298 Hareskov By, Værløse Furesø 

299a Hareskov By, Værløse Furesø 

352e Hareskov By, Værløse Furesø 

525 Hareskov By, Værløse Furesø 

526 Hareskov By, Værløse Furesø 
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535 Hareskov By, Værløse Furesø 

543 Hareskov By, Værløse Furesø 

544 Hareskov By, Værløse Furesø 

7000g Hjortespring Herlev  

Indsatspunkt 6, Ravnekrogen 

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

479 Hareskov By, Værløse Furesø 

7000ab Hareskov By, Værløse Furesø 

7000g Hareskov By, Værløse Furesø 

Indsatspunkt 7, Ravnehus 

7000ab Hareskov By, Værløse Furesø 

7000g Hareskov By, Værløse Furesø 

130a Ballerup By, Ballerup Ballerup 

Indsatspunkt 8, Gisselfeldengen 

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

31a Jonstrup Vang, Værløse Furesø 

Indsatspunkt 9, Sømosen 

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

1l Søndersø, Værløse Furesø 

Indsatspunkt 10, HOFOR 

Matr.nr. Ejerlav Kommune 

1o Søndersø, Værløse Furesø 

3a Søndersø, Værløse Furesø 

1a Søndersø, Værløse Furesø 
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Bilag II, Vandplanprojekt Restaurering af Tibberup Å øvre forløb 

 

 

 


