
 

 

 
Furesø Kommune- på vegne af, Herlev, Gladsaxe og Ballerup Kommune 
  
 

Godkendelse af restaureringsprojekt i Tibberup Å 
 
Vandløb: Tibberup Å (offentligt vandløb)  
Tibberup Å er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. Tibberup Å er en 
del af Værebro Å-systemet, der har udløb til Roskilde Fjord.  
Matr.nr.:  jf. lodsejerliste i bilag 1. 
Ansøger:  Furesø, Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommune 
Grundejere: jf. lodsejerliste i bilag 1 

 Afgørelse 
Furesø, Gladsaxe, Ballerup og Herlev kommuner har som vandløbsmyndig-
hed besluttet at godkende restaureringsprojektet i Tibberup Å som beskre-
vet 
i projektbeskrivelsen ” Restaureringsprojekt af Tibberup Å øvre forløb”.  
 
Tilladelsen gives med hjemmel i vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25/11 
2019) § 
37 samt kap. 7 §§23-29 i bekendtgørelse nr. 834 af 27/6 2016 om vand-
løbsregulering og -restaurering. 
 

Strækning af Tibberup Å som skal restaureres.  

Dato: 12-08-2020 

Sags id: 20/3681 

Dok.nr.: 87315/20 

 

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 
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Vilkår 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 
 Projektet udføres som beskrevet i godkendelsen, udbudsmaterialet og 

tilhørende restaureringsprojekt af Tibberup Å øvre forløb. 
 Tilsyn med arbejdet udføres af Furesø Kommunes projektansvarlige 

medarbejder eller dennes uddelegerede.  
 Arbejdets start og sluttidspunkt skal meddeles Furesø Kommunens 

vandløbsmyndighed. 
 Der må arbejdes på hverdage mellem kl.7-18. 
 Arkæologi: For at beskytte eventuelle uerkendte, skrøbelige fortidsmin-

der skal der bruges køreplader, når der skal køres med maskiner på 
blød og/eller fugtig bund. Det drejer sig bl.a. om delprojekterne ved 
Ravnehus, Gisselfeldengen og Sømosen, som ikke har eksisterende sti 
eller vej meget tæt på åen, eller som er sårbare våd-/engområder. 

 Olie og dieselprodukter må ikke opbevares uforsvarligt i området. 
 Arbejdet må kun udføres i perioden 1.oktober- 1.marts af hensyn til 

paddernes vandring.  
 

Hensigt med restaureringsprojektet 
Formålet med restaureringen er at forbedre de fysiske forhold i Tibberup Å, 
således at levevilkårene for planter, insekter og fisk forbedres.  Restaure-
ringen skal sikre, at målsætningen for vandløbet kan opfyldes til god øko-
logisk tilstand.   
Restaureringen består at 10 indsatsområder, hvor der tilføres vandløbet 
grove stenmaterialer som singels og større sten og etableres gydebanker 
samt et enkelt sted ved Ravnehus, hvor brinken gøres mindre stejl. Re-
staureringen skal bidrage til et godt gyde- og opvækst sted for ørred- og 
karpefisk, idet vandløbet både har strækninger med moderat fald afløst af 
strækninger med roligere strømforhold.  Alle indsatser foregår i vandløbet. 
 

Projektets parter: 
Lodsejerliste findes i bilag 1.  
 

Lokaliteten 
Tibberup Å er et offentligt vandløb som danner kommunegrænse mellem 
Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Furesø Kommuner. Tibberup Å starter ved 
Smørmosen i Herlev kommune og fortsætter langs kommunegrænsen i Ha-
reskovby. Den løber igennem Gisselfeldengen i Lille Hareskov samt syd om 
Søndersø, igennem Flyvestation Værløse til Jonstrup by, hvor den fortsæt-
ter som Jonstrup Å. Tibberup Å indgår i Værebro Å systemet med udløb i 
Roskilde Fjord.   
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Det topografiske opland til indsatsstrækningens start- og slutpunkter er 
hhv. ca. 1,7 km2 og 22,3 km2.  
 
Tibberup Å er i følge regulativet fra 1997 8.242 m langt og strækker sig fra 
Smørmosen til Jonstrup og har en bundbredde på 94-150 cm. Vedligehol-
delse af vandløbet skal i følge regulativet sikre vandføringsevnen og de mil-
jømæssige krav til vandløbskvaliteten. Det udpegede vandområde udgør 
den øverste strækning på 7.134 m af den regulativmæssige vandløbs-
strækning. Tibberup Å er udsat for periodevis udtørring i sommermåneder-
ne. Omfattende vandindvinding i området til forsyningsselskabet HOFOR 
påvirker grundvandsstanden i området og kan tænkes at bidrage til pro-
blemets omfang. Tibberup Å modtager en del vand fra veje og overløb fra 
kloak.  
 
Vandløbets øvre del er opstået som følge af omfattende grøftegravning i 
det, der engang hed Kongens Mose. I mellemste del er vandløbet flere ste-
der dybt nedskåret i terræn og flere steder løber åen gennem en indskudt 
sø. I nedre del er vandløbet lagt helt om. Tidligere løb Tibberup Å direkte 
fra Djævlemosen til Søndersø, men på grund af drikkevandsinteresser, blev 
den dengang forurenede å ført i en gravet kanal til Jonstrup Å, som afvan-
der Søndersø. Kanalen ligger i helt fladt terræn. 
 

Målsætning for Tibberup Å og forundersøgelser. 
Vandkemi 
Der er ikke fundet vandkemiske målinger for Tibberup Å i Danmarks miljø-
portal. Vandkemiske målinger fra Smørmosen antyder en forbedring i de 
vandkemiske forhold i perioden 1997-2005 fra eutrof tilstand til mesotrof 
tilstand. Tibberup Å er belastet af afledning af vejvand og tidvis overløb fra 
kloak.  
 

Biologiske forhold 
Miljømålet for Tibberup Å er god økologisk tilstand og frist for målopnåelse 
er udgangen af 2021. Den samlede økologiske tilstand i Tibberup Å er i 
vandområdeplanen for 2015-2021 registreret som ringe. Data fra MiljøGIS 
er lagt ind før 2015. Den økologiske tilstand for smådyr er Ringe, og for 
fisk er den ukendt.  For type 1-vandløb er tilstanden for vandplanter ikke 
relevant i forhold til målopnåelse, men kan give en indikation af økologiske 
forhold i vandløbet.  
Den seneste faunaundersøgelse (smådyr) ved Ballerupvej i 2018 placerede 
den nedre del af Tibberup Å i faunaklasse 4 svarende til moderat tilstand. 
Det kunne tyde på, at vandkvaliteten er på vej op.  
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Det er gjort observationer af fisk i den nedre del af Tibberup Å, som sand-
synligvis er fisk, der trækker op fra Søndersø via udløb eller fra Jonstrup Å.  
Ved besigtigelsen i september 2019 blev der foretaget en screening for til-
stedeværelsen af smådyr og fisk. Vandstanden var over middel. Der blev 
ikke observeret fisk i vandløbet ud over en enkelt hundestejle. Af smådyr 
observeredes kun trivielle og robuste arter som Asellus sp., Gammarus sp, 
Baetis sp. Chironmidae. Ud fra disse fund vil vi forvente et DVFI på 3-4. 
Vegetationen i vandløbet er præget af sumpplanter som tagrør, gul iris 
mm. 
 

Projektet omfatter 
Projektet er opdelt i 10 delstrækninger, der kan restaureres uafhængigt af 
hinanden. De enkelte projekter med kortbilag kan ses i bilag 2.  

 
Oversigtskort med de 10 delstrækninger. Gule markeringer er gydeban-
ker/groft grus. De røde markeringer er sten.  
 
Tibberup Å er blevet gennemgået med henblik på at vurdere, hvilke tiltag 
der skal gennemføres for at give vandløbet en forbedret tilstand og levevil-
kår for smådyr, fisk og planter. Udlægning af groft materiale (stammer, 
grene, groft grus, sten) give bedre fysiske forhold for smådyr, fisk og 
vandplanter, forudsat at der benyttes naturligt forekommende materialer, 
og at områderne placeres således, at de ikke overlejres med sand. Groft 
grus eller singels er sten uden skarpe kanter med en størrelse på 32 - 64 
mm. Gydegrus er en blanding af ca. 85 % nøddesten (16 - 32 mm) og 
15 % singels (32 - 64 mm). Udlægning af groft materiale kan genskabe 
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den naturlige slyngede strømrende og give skjul og opholdssteder til fisk 
og andre vandløbsdyr. 
 

Gydebanker og skjulesten  
Etablering af gydebanker foretages ved at lægge en grusblanding beståen-
de 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, som har største 
højde opstrøms og laveste højde nedstrøms.  Gydebanken skal være 5 - 6 
m lang, svarende til 2 - 3 gange vandløbets bredde. Lige opstrøms gyde-
banken kan der med fordel lægges store sten for at holde gydebanken bed-
re på plads. Store sten kan placeres i kanterne for at modvirke erosion. 
Der bør ikke lægges gydebanker ud lige ud for et tilløb.  
Skjulesten bør også placeres mellem gydestrygene for at give skjul til stør-
re fisk. Hældningen på gydebankens top skal være mellem 10 ‰ og 15 
‰. Gydebanker skal ikke ligge så tæt, at der er risiko for at nedstrøms 
gydebanke får opstuvende effekt på opstrøms gydebanke. Afstanden kan 
være kortere på strækninger med mere fald. På strækninger med fald på 
omkring 2 ‰ skal afstanden være minimum af samme længde som gyde-
banken.  
 
For at minimere risikoen for brinkudskridning og efterfølgende sedimentbe-
lastning i vandløbet, graves der af brinkerne de steder, hvor brinkerne i 
dag nærmest er lodrette (Ravnehus). Sedimentet fjernes eller jævnes på 
de tilstødende jorder efter nærmere aftale.  
På de strækninger, hvor der er behov for at øge den fysiske variation, ud-
lægges variationsskabende sten. Indsnævring og variation på lige vand-
løbsstrækninger med overbredde og ringe fald kan genskabes ved at lægge 
sten ud i skiftevis højre og venstre side af vandløbet som vist på skitsen 
herunder. Dette vil medvirke til, at vandløbet ikke så let sander til, da der 
dannes en strømrende med højere vandhastigheder, som kan transportere 
større partikler 

Miljø og afstrømningsmæssige konsekvenser 

Afstrømningsforhold 
 
Vurdering af de enkelte delstrækninger 

1, Smørmosen 

300-400m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold. Vi forventer ikke, at tilta-

get vil føre til mærkbare ændringer i afvandingsforholdene. 

2. Valnæsvej 

1315-1364m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold. Vi forventer ikke, at tilta-

get vil føre til mærkbare ændringer i afvandingsforholdene. 

Indsatsen vil betyde, at vandløbet ikke sander til så let 
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3, Tibbevangen 

1830-2084m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold. Vi forventer ikke, at tilta-

get vil føre til mærkbare ændringer i afvandingsforholdene. 

4, Hareskovby 

2630-3030m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold. Vi forventer ikke, at tilta-

get vil føre til mærkbare ændringer i afvandingsforholdene. 

5, Elme Allé  

3285-3558m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold.  

Ved etablering af gydebanker kan der som udgangspunkt for-

ventes en vandspejlshævning på 10-15 cm, der aftager i op-

strøms retning. Vi vurderer, at en mindre vandspejlshævning 

vil være uproblematisk, fordi der er et godt fald på denne 

strækning og mellem 1 – 2 m til terræn fra vandløbsbunden.  

6, Ravnekrogen 

3700-3738m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold.  

Ved etablering af gydebanker kan der som udgangspunkt for-

ventes en vandspejlshævning på 10-15 cm, der aftager i op-

strøms retning. Vi vurderer, at en mindre vandspejlshævning 

vil være uproblematisk, fordi der er et godt fald på denne 

strækning og mellem 1 – 2 m til terræn fra vandløbsbunden. 

Bundbredden er desuden bredere end regulativet foreskriver. 

7, Ravnehus 

3820-4173m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold.  

For at modvirke vandspejlshævning ved udlægning af gyde-

banker og for at skabe lavvandede gydestryg udvides bund-

bredden til 120 cm og skråningsanlægget lægges ned til 

mindst 1:2 på de steder, hvor der etableres gydebanker. 

Vandspejlet må forventes at blive hævet med 10 – 15 cm lo-

kalt omkring gydebankerne, men det vil alene have betyd-

ning ved lave vandføringer, da tilpasningen af brinkanlæg vil 

betyde, at det vandførende profil udvides til større kapacitet 

ved de store afstrømninger. 

8, Gisselfeldengen 

4450-4780m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold.  

Vandspejlet vil hæves med 10 - 15 cm lokalt omkring gyde-

bankerne.  

9, Sømosen 

5914-6000m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til 

mere varierede strømningsforhold.  

10, HOFOR 

6200-6392m 

Udlægning af singels og sten i vandløbets sider vil medføre, 

at strømrenden bliver indsnævret, og det vandførende profil 

reduceret. Det er forventningen, at tiltaget vil bidrage til at 

definere en mere markant strømrende, som bedre kan holde 

sig fri for aflejringer. Da der er et fald på under 1 ‰ på 
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strækningen, kan tiltaget dog medføre periodevise opstuv-

ninger og let øget vandspejlsniveau 

 

Behandling af ansøgningen  
Furesø, Herlev , Gladsaxe- og Ballerup Kommunes vandløbsmyndighed har 
behandlet sagen på baggrund af følgende oplysninger: 
Vandområdeplan 2015-21 hvor Tibberup Å indgår med indsatser til genop-
retning af god økologisk tilstand. 
Besigtigelse af området september 2019 
Forundersøgelse januar 2020 
Detailundersøgelse marts 2020.  
Forhøring hos myndigheder februar 2020 
Forslag til restaureringsprojekt i høring 10.marts- 7.maj 2020 
Forundersøgelse godkendt af Miljøstyrelsen 9. juli 2020  
Ansøgning om ændring af indsatser godkendt af Miljøstyrelsen 13.maj 
2020 
VVM screenings afgørelse fra Miljøstyrelsen 26.juni 2020 
Forhåndstilsagn om støtte givet fra Fiskeriministeriet 10.juli 2020 
§3 dispensation NBL. offentliggjort 12.august 2020 
 

Høring  
Restaureringsprojektet Tibberup Å øvre forløb har været i høring fra 10. 
marts - 7.maj 2020.  De indkomne bemærkninger og forslag til ændringer 
er vurderet ud fra de kriterier, der er mulige i et vandprojekt, og en del 
forslag har omhandlet, omlægning af åen og at få styr på spildevandstil-
ledningen til vandløbet, hvilket ikke ligger indenfor rammerne i vandprojek-
tet, men er skal håndteres i spildevandsplanen.  Resultatet af de indkomne 
forslag er, at det oprindelige projekt opretholdes.  
 

Tidsplan 
Projektet forventes udført i perioden oktober 2020- december 2020.  Selve 
arbejdet forventes at tage under 1 måned.  
 

Godkendelse efter vandløbsloven 
Restaurering af vandløb kræver vandløbsmyndighedens tilladelse efter § 37 
i Lov om Vandløb, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25.november 2019, samt 
kap.7 §§ 23-29 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering 
mv., bekendtgørelse nr.834 af 27.juni 2016.  Forinden en afgørelse om 
godkendelse efter vandløbsloven skal dispensation, godkendelse og afgø-
relser efter andre lovgivninger være afgjort.  
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Godkendelse efter anden lovgivning. 
Vandløbsmyndigheden skal ved sin vurdering af projektet sikre, at projek-
tet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er 
fastlagt for vandløbet. 
 Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt en vurdering af 

påvirkningen af arter omfattet af bilag IV og arter på udpegningsgrund-
laget for N2000-området (bilag II), 

 VVM screening efter bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet 
(VVM), idet vandløbsrestaurering er opført på bekendtgørelsens bilag 2, 
punkt 11f. Da vandløbet gennemløber flere kommuner, er Miljøstyrel-
sen myndighed.  

 Restaureringsprojekt og godkendelse efter vandløbsloven samt be-
kendtgørelse om vandløbsrestaurering- og regulering.  

 

Naturbeskyttelse 
Vandløbet samt flere af de tilstødende arealer er omfattet af Naturbeskyt-
telseslovens § 3 (Retsinformation, LBK nr. 240 af 13/03/2019).  Furesø, 
Ballerup, Gladsaxe og Herlev kommuner har giver dispensation til det i 
godkendelsen beskrevne projekt. Dispensationen gives, da restaureringstil-
tagene skønnes at kunne forbedre tilstanden i vandløbet til gavn for plan-
ter, insekter og fisk. De forbedrede bundforhold og et varieret planteliv vil 
understøtte muligheden for, at der kan indvandre fauna i form af arter af 
vårfluer, døgnfluer og slørvinger, der tæller positivt i Dansk Vandløbsfauna 
Indeks. På denne måde forbedres mulighederne for, at miljømålet god øko-
logisk tilstand kan opnås.  
Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven er givet særskilt af de involvere-
de kommuner og annonceres særskilt.  

 

Fredningsforhold 
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De skraverede felter viser fredninger langs projektstrækningen. 

 

Fortidsminder 
Der findes fredede fortidsminder, der er beskyttet af museumsloven 
(Retsinformation, LBK nr. 358 af 08/04/2014), inden for projektområdet 
(Gisselfeld bro). Derudover er et større område, som dækker hele den del 
af åløbet, der ligger nedstrøms Gisselfeldengen udpeget som kulturarvs-
areal. 
25. februar 2020 har vi spurgt Museum Nordsjælland, om der er fortids-
minder, der skal tages hensyn til. Den 18.marts 2020 har Museum Nord-
sjælland svaret, at generelt er der ikke tidligere registreret fortidsminder 
eller arkæologiske fund i eller meget nær Tibberup Å/Værebro Å på den be-
rørte strækning. Størstedelen af restaureringsarbejdet vil ske i form af ud-
lægning af grus og store sten, som ikke vil have indflydelse på eventuelle 
uerkendte fortidsminder i åen. Disse dele af projektet har museet derfor 
ingen bemærkninger til. Ravnehus (st. 3820-4173): Afgravning af brinker: 
Der er imidlertid tale om relativt begrænsede indgreb på en strækning 
uden registrerede fortidsminder i form af arkæologiske fund, hvorfor mu-
serne ikke ser nogen hindringer for de beskrevne arbejder. Museet opfor-
drer dog til ekstra opmærksomhed i forbindelse med jordarbejderne.  
Museet vil meget gerne have en mulighed for at overvåge afgravningen af 
brinkerne, der kan give et kig ned til mosens forskellige lag og dermed kan 
give arkæologerne ny viden. Det vil være fint med besked om den over-
ordnede tidsplan, når den er på plads, samt besked et par dage inden en-
treprenøren ved, at arbejdet på selve strækningen går i gang.  
To steder med yderligere bemærkninger: 
Gisselfeldengen (st. 4450-4780) ligger nær Gisselfeld Bro, som er et fredet 
fortidsminde (Sb. nr. 020216-87, Frednings nr. 302933). Fortidsmindet af-
kaster en 100 m beskyttelseslinje, der berører en mindre del af stræknin-
gen. Derfor skal der søges dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 
hos Furesø Kommune til at foretage arbejdet. Museum Nordsjælland ser 
ingen hindringer i forhold til at arbejdet kan udføres, da det ikke vil påvirke 
selve fortidsmindet og ikke får indflydelse på, hvordan fortidsmindet ople-
ves.  
Furesø Kommune har derfor flyttet indsatsen udenfor beskyttelseslinjen fra 
Gisselfeld Bro. 
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Sømosen (st. 5914-6144): denne strækning ligger i et Kulturarvsareal, 
som dækker et større område omkring Søndersø inkl. Sømosen. Der skal 
udlægges store sten. I projektbeskrivelsen er det beskrevet, at stenene 
skal bæres ind, eller at der benyttes køreplader. Det er to metoder, som vil 
beskytte eventuelle fortidsminder i moseområdet, hvorfor museet tilslutter 
sig metoden. 

Adgangsveje 
For at beskytte eventuelle uerkendte, skrøbelige fortidsminder bede muse-
et om, at der bliver brugt køreplader, når der skal køres med maskiner på 
blød og/eller fugtig bund. Det drejer sig bl.a. om delprojekterne ved Rav-
nehus, Gisselfeldengen og Sømosen, som ikke har eksisterende sti eller vej 
meget tæt på åen, eller som er sårbare våd-/engområder. 
 

Internationale naturbeskyttelsesområder 
Indsatsstrækningen gennemløber områder, der er omfattet af international 
naturbeskyttelse. Indsatsen vil berøre Natura 2000-område N139 Øvre 
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.  

Der er kendskab til konkrete fund af bilag IV-arter i området omkring ind-
satserne. Flere arter af flagermus og padder findes i området. Realisering 
af de projekterede indsatser forventes ikke at påvirke bilag IV arter nega-
tivt, så længe der tages de rette forbehold i anlægsfasen:  

1. Store træer skal ikke fjernes eller beskæres. 

2. Der skal ikke køres med maskiner på fugtige engarealer i paddernes 
vandringstid, ultimo marts-primo april. 

Vandløbsreguleringen vil derfor ikke medføre forringelse eller væsentlig 
forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i internationale naturbe-
skyttelsesområder. 
 
Tibberup Å er opland til Værebro Å, der har udløb i Roskilde Fjord, Natura 
2000-område 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Det er Kommu-
nernes vurdering, at forbedringen i Tibberup Å’s tilstand vil bidrage til at 
forbedre naturkvaliteten i hele vandløbssystemet, bl.a. som gydevandløb 
for ørredfisk. 
 
I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis 
levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttel-
sen af dyrene omfatter både ynglesteder og rastesteder. I EF-
habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, som ik-
ke må ødelægges. Alle livsstadier af plantearterne er omfattet af beskyttel-
sen.  
Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i 
eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskytte-
de områder.  
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VVM-screeningsafgørelse 
Restaureringsprojektet for Tibberup Å er omfattet af bekendtgørelse om 
vurdering af virkning på Miljøet (VVM), idet vandløbsrestaurering er opført 
på bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11f. Miljøstyrelsen har screenet restau-
reringsprojektet og på den baggrund truffet afgørelse om, at det beskrevne 
projekt ikke er VVM-pligtigt.  
Afgørelsen er truffet efter VVM bekendtgørelsens § 3 stk. 2. Afgørelsen er 
annonceret offentligt den 26.juni 2020 med 4 ugers klagefrist.  Der er ikke 
kommet klager.  
 

Endelig afgørelse om arealerhvervelse og rådighedsindskrænkning 
Der er ikke rådighedsindskrænkning eller arealerhvervelse i projektet. Da 
projektet ikke medfører ændringer i ejerforhold eller begrænsninger i rå-
dighed over arealet, er denne godkendelse ikke tinglyst. 
 

Endelig afgørelse om økonomiske forhold 
Ved restaureringer skal vandløbsmyndighederne afholde alle udgifter til 
projekterne. Der kan ansøges om tilsagn om økonomisk dækning til projek-
terne hos staten. 
Anlægsudgifterne til vandløbsrenoveringsprojektet afholdes af bygherren 
Furesø Kommune med tilskud på 100 % fra Fødevare- og Fiskeriministeri-
ets nationale ordning. 
 

Udgifter til vedligeholdelse 
Tibberup Å er et offentligt vandløb og vandløbsvedligeholdelse udføres og 
betales af Furesø, Herlev og Gladsaxe Kommuner. 
 

Udgifter i øvrigt 
Vandløbsmyndigheden har ikke opkrævet gebyr for behandling af sagen. 

 

Frist for arbejdets udførelse 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen 
for den endelige afgørelse. 
 

Offentliggørelse 
Denne afgørelse bliver offentliggjort på kommunernes hjemmesider 
12.august 2020 www.ballerup.dk  www.Herlev.dk,  www.gladsaxe.dk og 
www.furesoe.dk. 
samt i Furesø lokalavis onsdag den 12. august 2020. 
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Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør 
vandløbslovens § 80. De klageberettigede er enhver, der må antages at 
have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen samt lokale foreninger 
og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækken-
de foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser ( § 84 i samme lov). 
 
En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnet 
klageportal som du finder på https://naevneneshus.dkKlagen skal være op-
rettet på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den 
12. august, som er dagen, hvor afgørelsen er offentliggjort, altså senest 
den 9. september 2020.   
 
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig på Miljø- og Fødevareklage-
nævnets klageportal, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse 
om sagen samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen.  
 
Vi kan oplyse, at det er en betingelse for behandling af en eventuel klage, 
at klager indbetaler et gebyr til Miljø-og Fødevareklagenævnet.  Nævnet vil 
opkræve gebyret ved oprettelse af klagen. Vejledning om gebyrordningen 
og brug af klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-
meside. https://naevneneshus.dk Gebyret tilbagebetales, hvis klager får 
helt eller delvist medhold i klagen. 
 

Retsvirkning af dispensation 
Efter Vandløbslovens § 82 er godkendelsen først gældende, når klagefri-
sten er udløbet og eventuelle klager er afgjort, med mindre Natur- og Fø-
devareklagenævnet bestemmer andet.  
 
 
                                              Venlig hilsen 
 
 
              Pia Holm Nielsen                                Kris Ømann 
Sagsbehandler Furesø Kommune.          Sagsbehandler Herlev Kommune 
 
 
 
Lene Madsen                                               Jens Anders Johnsen                                                                              
Sagsbehandler Gladsaxe Kommune        Sagsbehandler Ballerup Kommune                
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Sendt på mail til: 
Myndigheder og foreninger 

Naturstyrelsen, hst@nst.dk 
Miljøministeriet mst@mst.dk  
Dansk Botanisk Forening, naturbeskyttelsesudvalget, nbu@snm.ku.dk  
Dansk Botanisk Forening, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 Kø-
benhavn K, dbotf@mail.tele.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk,  furesoe@dn.dk , dnballe-
rup-sager@dn.dk; dnherlev-sager@herlev.dk, dngladsaxe-sager@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, furesoe@dof.dk ,  balle-
rup@dof.dk, herlev@dof.dk ,  
Friluftsrådet  Storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 
Museum Nordsjælland, post@museumns.dk  
Kroppedal museum kontakt@kroppedal.dk 
Værløse Naturgruppe, 
Jonstrup ’89, bestyrelse@jonstrup89.dk   
Furesø By og Land,  
Danmarks Sportsfiskerforbund, oeresund@sportsfiskerforbundet.dk, 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
Lystfiskeriforeningen, formand@lystfiskeriforeningen.dk   
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk   
Værløse Fiskeklub: michael.fogh@ifsworld.com  
Fiskeringen, formand@fiskeringen.dk  
Fiskeforeningen  
Dansk kano og kajakforbund  dkf@kano-kajak.dk  
Dansk Handicapforbund dH-furesoe@handicap.dk  
DOF, gladsaxe@dof.dk 
  
  
Sendt med digital post til lodsejere langs vandløbet jf. lodsejerlisten. i bilag 1. 
 
 
Bilag 1.  
Lodsejere langs Tibberup Å 

 

Matrikel 
nr. 

Ejerlaug Adresse  Postnummer og by  

7000an Bagsværd vejmatrikel 2880 Bagsværd 
22ch Bagsværd Værebrovej 93b 2880 Bagsværd 
22bp Bagsværd Værebrovej 97 

 

2880 Bagsværd 

8sr Bagsværd Værebrovej 101 
 

2880 Bagsværd 
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8ga Bagsværd  Værebrovej 105 2880 Bagsværd 
8st Bagsværd  Værebrovej 107 2880 Bagsværd 
10ds Bagsværd Værebrovej 119 2880 Bagsværd 
10an Bagsværd Værebrovej 121 2880 Bagsværd 
10am Bagsværd Værebrovej 125A 2880 Bagsværd 
10ht Bagsværd Værebrovej 129 2880 Bagsværd 
1bc Bagsværd Brunsøvej 8 2880 Bagsværd 
1cg Bagsværd Brunsøvej 10 2880 Bagsværd 
27p Bagsværd Ny Hjortespringvej 6B 2880 Bagsværd 
27h Bagsværd Ny Hjortespringvej 6A 2880 Bagsværd 
27i Bagsværd Tibbevangen 88 3500 Værløse 
1 bd Bagsværd Brunsøvej  2 2880 Bagsværd 
43C Hareskovby Tibbevangen 86 3500 Værløse 
43a og 
43b 

Hareskovby Havreholmen 21 1561 Kbh V 

48 Hareskovby Tibbevangen 81 3500 Værløse 
49b Hareskovby Brovænget 5 3500 Værløse 
50b Hareskovby Brovænget 7 3500 Værløse 
51a Hareskovby Brovænget 13 3500 Værløse 
52b Hareskovby Brovænget 17 3500 Værløse 
93cb Hareskovby Lærketoften 34 3500 Værløse 
93ca Hareskovby Lærketoften 32 3500 Værløse 
93bø Hareskovby Lærketoften 30 3500 Værløse 
93bæ Hareskovby Lærketoften 28 3500 Værløse 
93bz Hareskovby Lærketoften 26 3500 Værløse 
93by Hareskovby Lærketoften 24 3500 Værløse 
93bx Hareskovby Lærketoften 22 3500 Værløse 
93bv Hareskovby Lærketoften 20 3500 Værløse 
93bu Hareskovby Lærketoften 18 3500 Værløse 
104bm Hareskovby Teglbrændertoften 11 3500 Værløse 
104be Hareskovby Teglbrændertoften 8 3500 Værløse 
104bq Hareskovby Tibberup Alle 60 3500 Værløse 
104ba Hareskovby Tibberup Alle 54 3500 Værløse 
104cb Hareskovby Tibberup Alle 46A 3500 Værløse 
104bz Hareskovby Tibberup Alle 44C 3500 Værløse 
104bu Hareskovby Tibberup Alle 38A 3500 Værløse 
104br Hareskovby Tibberup Alle 36B 3500 Værløse 
105b, 
110v 

Hareskovby Åsletten 3 3500 Værløse 

110m Hareskovby Skovmose Alle 79 3500 Værløse 
110 a Hareskovby Stiager 2 3500 Værløse 
110ab Hareskovby Skovmose Alle 72 3500 Værløse 
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110t Hareskovby Tibberup alle 2b 3500 Værløse 
110i Hareskovby Tibberup Alle 2A 3500 Værløse 
288 Hareskovby Poppel Alle 96 3500 Værløse 
289 Hareskovby Poppel Alle 94 3500 Værløse 
290 Hareskovby Poppel Alle 92 3500 Værløse 
291 Hareskovby Poppel Alle 90 3500 Værløse 
292 Hareskovby Poppel Alle 88 3500 Værløse 
293b Hareskovby Poppel Alle 86A 3500 Værløse 
294b Hareskovby Poppel Alle 84B 3500 Værløse 
295 Hareskovby Poppel Alle 82 3500 Værløse 
296 Hareskovby  Poppel Alle 78 3500 Værløse 
297b Hareskovby Poppel Alle 76 3500 Værløse 
297a Hareskovby Poppel Alle 74 3500 Værløse 
298 Hareskovby Poppel Alle 72 3500 Værløse 
299a Hareskovby Poppel Alle 68 3500 Værløse 
352e Hareskovby Skandrups Alle 65 3500 Værløse 
353a Hareskovby Skandrups Alle 72 3500 Værløse 
419, 33a, 
1l, 1k 
 

Hareskovby Stiager 2 3500 Værløse 

420f Hareskovby Ravnehusvej 1 3500 Værløse 
420g Hareskovby Ravnehusvej 3 3500 Værløse 
420d Hareskovby  Ravnekrogen 1 3500 Værløse 
7000l 
+7000b, 
7000ab, 
7000g  

Hareskovby Stiager 2 3500 Værløse 

56a, 33a 
31a 

Hareskovby Dyrehaven 6 2930 Klampenborg 

1a  Søndersø Ørestads Boulevard 35 2300 kbh S 
1o, 1f, 
33a 

Søndersø Stiager 2 3500 Værløse 

8h Jonstrup 
vang 

Kongshvilebakken 32 og 
30 

2800 Kgs. Lyngby 

480 Hareskovby Skovbovænget 92C 3500 Værløse 
482 Hareskovby Skovbovænget 92B 3500 Værløse 
483 Hareskovby Skovbovænget 92A 3500 Værløse 
484 Hareskovby Skovbovænget 92f 3500 Værløse 
519 Hareskovby Skovbovænget 79A 3500 Værløse 
521 Hareskovby Rosen Alle 1B 3500 Værløse 
522 Hareskovby Rosen Alle 3 3500 Værløse 
523 Hareskovby Lærketoften 5 3500 Værløse 
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524 Hareskovby Rosen Alle 5A 3500 Værløse 
525 Hareskovby Rosen Alle 7 3500 Værløse 
526 Hareskovby Rosen Alle 9 3500 Værløse 
535 Hareskovby Elme Alle 1A 3500 Værløse 
543 Hareskovby Elme Alle 1B 3500 Værløse 
544 Hareskovby Elme Alle 3 3500 Værløse 
2d, 
7000g, 
7000al, 
7000ah 
7x, 7au, 
8cb, 8ca, 
9a, 10i, 
11a, 
7000an 

Hjortespring Herlev Bygade 90 
 

2730 Herlev 

43ao Hjortespr. Hækmosen 7F 2730 Herlev 
2f Hjortespr. Vesterled.gf 2730 Herlev 
 
Bilag 2. Restaureringsprojekt Tibberup Å øvre forløb vedhæftet denne godken-
delse  
 
 


