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Som led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstræk-
ninger i Tibberup Å. Vandløbsmyndigheden skal udarbejde et restaureringsprojekt, hvis vandløbets tilstand ikke lever op til 
målsætningen i vandplanen. Tibberup Å overholder ikke de miljømæssige krav til vandløb om god økologisk tilstand. 

Dette restaureringsprojekt omhandler restaureringen af den øverste strækning af Tibberup Å fra udspring i Smørmosen st.0 til st. 

7134 hvor det løber ind på Flyvestation Værløse. 

 

 

Figur 1. Oversigt over projektområdet  

 

 Formålet med projektet er, at forbedre levevilkårene for planter, insekter og fisk. Det skal derudover sikres, at fiskene kan van-
dre op i vandløbet for at gyde, og at fiskeynglen kan overleve og vokse op i vandløbet. Tibberup Å skal efter restaureringstilta-
gene opfylde vandplanens krav om god økologisk tilstand. 

 

 

 

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. Vedligeholdelse af vandløbet skal i følge regulativet sikre vandføringsevnen og de miljømæssige krav til vandløbskvali-
teten. Det udpegede vandområde udgør en strækning på 7134 m af den regulativmæssige vandløbsstrækning. Tibberup Å er 
udsat for periodevis udtørring i sommermånederne (hydrometri.dk). Omfattende vandindvinding i området til HOFOR påvirker 
grundvandsstanden i området og kan tænkes at bidrage til problemets omfang.  

Åløbet i øvre del er opstået som følge af omfattende grøftegravning i det, der engang hed Kongens Mose. I mellemste del er 
åløbet flere steder dybt nedskåret i terræn og flere steder løber åen gennem en indskudt sø. I nedre del er åløbet lagt helt om. 
Tidligere løb Tibberup Å direkte fra Djævlemosen til Søndersø, men på grund af drikkevandsinteresser, blev den dengang foru-
renede å ført i en gravet kanal til Jonstrup Å, som afvander Søndersø. Kanalen ligger i helt fladt terræn. 

1 INDLEDNING OG FORMÅL 

2 VANDLØBETS FORLØB OG TILSTAND 
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2.1 Vandkemi 

Der er ikke fundet opdaterede vandkemiske målinger for Tibberup Å i Danmarks miljøportal. Vandkemiske målinger fra Smør-
mosen antyder en forbedring i de vandkemiske forhold i perioden 1997-2005 fra eutrof tilstand til mesotrof tilstand. 

 

2.2 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 (MiljøGIS) 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.  
Det er gjort observationer af fisk i den nedre del af Tibberup Å (Furesø kommune) som sandsynligvis er fisk, der trækker op fra 
Søndersø via eller fra Jonstrup Å.  
Ved besigtigelsen blev der foretaget en screening for tilstedeværelsen af smådyr og fisk. Vandstanden var over middel. Der blev 
ikke observeret fisk i vandløbet ud over en enkelt hundestejle. Af smådyr observerede vi kun trivielle og robuste arter som Asel-
lus 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. 

 

 

Figur 2. Dansk Vandløbs Fauna Indeks DVFI langs Tibberup Å. 
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Vandløbstypologi: Vandløbet er på indsatsstrækningen et type 1-vandløb med en regulativmæssig bundbredde på 0.94-1,5m. 

Generelle faldforhold: Indsatsstrækningen har fald på mellem 0,5 promille og 6,5 promille. I åens øvre og nedre del er faldet 
under 1 promille. Mellem station 2500m og 5700m er faldet over 2 promille.  

 

3.1 Bundsubstratforhold: 

St. 0 m- 2500 m: overvejende sandet bund med varierende plantedækning. Den undersøgte strækning har ringe eller intet fald 
med overvejende dyndet bund og mangel på fast substrat.   

St. 2500 m- st. 5700 m: fast bund med sand, sten og grus, dog uden betydelige gydemuligheder for ørred, Bundforholdene varie-
rer mellem partier med sten og grus og partier med finere sediment. Vandkvaliteten er negativt påvirket af tilløb fra flere overløb 
med opspædet spildevand fra fælleskloakerede områder.  

St. 5700 m- 7134 m: overvejende sandet bund med tæt plantedækning. Bundforholdene varierer på strækningen, men domineres 
af et lag med finere sediment som ligger oven på en fastere bund af sand og grus.  

3.2 Opland. 

Det topografiske opland til indsatsstrækningens start- og slutpunkter er hhv. ca. 1,7 km2 og 22,3 km2.  

 

3.3 Karakteristiske afstrømninger. 

Sommermiddel: 11.4 -l/s/ km2. 

Årsmiddel:         15,2- l/s/ km2. 

Vintermiddel:    18,9 - l/s/ km2. 

Vintermedianmaksimum: 101,6- l/s/ km2. 

 
 
 
 

Tibberup Å er blevet gennemgået med henblik på at vurdere, hvilke tiltag der skal gennemføres for at give vandløbet en forbed-
ret tilstand og levevilkår for smådyr, fisk og planter.  Træplantning til udskygning af vandplanter er ikke aktuelt fordi meget af 
vandløbsstrækningen er allerede beskygget af træer. Derimod kan 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 slyngede strømrender og give skjul og 
opholdssteder til fisk og andre vandløbsdyr. 
 
Gydebanker og skjulesten.  
Etablering af gydebanker foretages 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 som har største højde opstrøms og laveste højde ned-
strøms. Gydebanken skal være 5 - 6 m lang, svarende til 2-3 gange vandløbets bredde. Lige opstrøms gydebanken kan der med 

3 DATA OM OPLAND OG VANDLØBET 

4 PROJEKTBESKRIVELSE 
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fordel lægges store sten for at holde gydebanken bedre 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 større 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 for 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 gydebanken.  
Udlæg af grus til gydebanker sker bedst i efteråret inden ørreden trækker op for at gyde og mens der endnu er tørt på omgivende 
arealer.  
For at minimere risikoen for brinkudskridning og efterfølgende sedimentbelastning i vandløbet, graves der af brinkerne de ste-
der, hvor brinkerne i dag nærmest er lodrette (Ravnehus). Sedimentet fjernes eller jævnes på de tilstødende jorde efter nærmere 
aftale.  
På de strækninger, hvor der er behov for at øge den fysiske variation, udlægges variationsskabende sten. Indsnævring og variati-
on på lige vandløbsstrækninger 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 strøm-
rende med højere vandhastigheder, som kan transportere større partikler 
 
 

 
Figur 3 Principskitse udlæg af sten i varieret mønster 

 
Figur 4 Indsatser langs hele vandløbet. Se endvidere under de enkelte indsatser for nærmere beskrivelser.   
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Tibberup Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 langs hele sin udstrækning. I umiddelbar nærhed til vandløbet, findes flere 
andre beskyttede naturtyper, herunder eng, overdrev, mose, søer og særlig værdifuld skov (jf. Skovloven §25 om naturmæssigt 
særlig værdifuld skov).  

Langs dele af åen nedstrøms Hareskovby er der kortlagt flere arealer med naturmæssig særlig værdifuld skov som er beskyttet 
efter §25 i skovloven. Det gælder blandt andet flere arealer med blandingsskov og vådbundsskov langs Gisselfeldengen og ned 
mod Søndersø. 

Langs hele vandløbet er det sandsynligt at flere arter af flagermus benytter gamle hule træer og åbne vandflader som hhv. vinter-
hi og jagtområde. Vandflagermus, Skimmelflagermus og dværgflagermus (Bilag IV arter) er registreret i Smørmosen.1 

Djævlemosen som Tibberup Å løber igennem er registreret som en mulig yngleplads for plettet rørvagtel. Plettet rørvagtel er 
sjælden ynglefugl i Danmark, som foretrækker overgangszonen mellem fugtig eng og rørsump som yngleplads. Plettet rørvagtel 
er på listen over arter beskyttet af EF fuglebeskyttelsesdirektiv.  

Lille og stor vandsalamander er registreret i vandhuller langs åen og under besigtigelsen blev der observeret både snog, grøn frø 
og butsnudet frø. Spidssnudet frø er også kendt fra Smørmosen (arealinfo). Spidssnudet frø og stor vandsalamander er arter, som 
har en særlig streng beskyttelse (Bilag IV arter). Der er således potentiale for at finde flere arter langs åen, som kræver særlige 
hensyn. 

 

Figur 5 - Oversigt over beskyttet natur langs indsatsstrækningen 

                                                           

1 Teknisk baggrundsrapport til Naturplan Gladsaxe 2010-2015 udarbejdet af COWI. Gladsaxe 2008. 

5 NATURBESKYTTELSE 
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5.1Fredninger 

 

Figur 6- Kortudsnit som viser de fredede arealer (blå og pink skraverede områder) nær Tibberup Å. Kommunegrænser er vist 
med sort linje 

 

Der er flere fredede arealer langs Tibberup Å. Fredningerne har forskellige formål og sætter forskellige begrænsninger. Se tabel 
1nedenfor. 

Område Formål Forbud mod 

Smørmosen Bevare åbent areal og naturforhold Bebyggelse, træplantning 

Ravnehus Bevare åbent areal Bebyggelse, afgravning/opfyldning, træplantning 

Jonstrup Vang Bevare naturforhold Opfyldning, hugst 

Søndersø (forslag) Bevare naturværdier Terrænændringer, opgravning af vilde planter 

 

 

 

Der skal laves i alt 10 indsatser langs Tibberup å. Nedenfor er de angivet med nr. og navn og aktivitet. Stationsangivelsen (st)  

er længden af vandløbet fra udløb. ( st. 200m er 200m fra start af vandløbet).  

  

6 INDSATSBESKRIVELSER.  
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1 Smørmosen st. 300 m -400 m  

Vandløbsbunden ligger terrænnært og har blød bund., Regulativ bundbredden skal være 94cm men 
den reelle bundbredde er ca. 2 m.  

For at skabe bedre forhold for smådyr lægges der groft grus og sten ud i vandløbets sider for dels at 
indsnævre løbet, dels at skabe varierende strømningsforhold.  

Der er adgang med bil ad Gråpilevej. Der kræves noget beskæring for at få materiale helt frem til 
åen. Det estimeres, at der på strækningen fra st. 210m - st. 280m  skal anvendes ca. 15 m3 grus-
blanding bestående af 85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32 – 64 mm). Hertil udlægges 
større variationsskabende sten på den øverste del af strækningen.  

Sten udlægges i en tæthed på 1-2 sten per meter. Stenene udlægges varieret i hele vandløbets bred-
de, og det forventes at der skal anvendes ca. 1 m3 sten i størrelsen 200-400 mm. 
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2 Valnæsvej st.1315 m - 1364 m  

 
Vandløbet er op til 4 m bredt i dag og uden fysisk variation. For at skabe bedre forhold for smådyr 
lægges der groft grus og sten ud i vandløbets sider for dels at indsnævre løbet, dels at skabe varie-
rende strømningsforhold. Faldet på strækningen er under 1 promille. 
Der er adgang med bil ad Gammelgårdsvej eller Tibbevangen. Der kræves noget beskæring for at 
få materiale helt frem til åen. Det estimeres, at der på strækningen skal anvendes ca. 15 m3 grus-
blanding bestående af 85%  nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles (32 – 64 mm). Hertil udlægges 
større variationsskabende sten. Sten udlægges i en tæthed på 1-2 sten per meter. Stenene udlægges 
varieret i hele vandløbets bredde, og det forventes, at der skal anvendes ca. 1 m3 sten i størrelsen 
200-400 mm.  
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3 Tibbevangen st.1830 m – 2084 m 

 
Vandløbsbunden er mere end 2 meter under terræn og bundbredden er med ca. 1,5 m væsentligt 
bredere end 94cm som regulativet foreskriver. 
For at skabe bedre forhold for smådyr lægges der groft grus ud i vandløbets sider for dels at ind-
snævre løbet, dels at skabe varierende strømningsforhold. Faldet på strækningen er 2 ‰. 
Der er adgang med bil og maskine fra Tibbevangen. Opstrøms broen (hvor Tibbevangen krydser 
vandløbet) lægges der grus og skjulesten ud på 50 m vandløbsstrækning. Der er to registrerede 
udløb i nordbrinken (st. 2203 og 2264) 

Nedstrøms broen lægges der grus og skjulesten ud på 100 m vandløbsstrækning. Her er der behov 
for at rydde enkelte træer for at få adgang til vandløbet.Der skal tilføres ca. 35 m3 singels. Der 
lægges skjulesten ud på egnede steder. 

Det estimeres, at der på strækningen fra st. 1830 – 2084 skal anvendes 35 m3 grusblanding 
bestående 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. Stenene udlægges varieret i hele 
vandløbets bredde, og det forventes at der skal anvendes ca. 5 m3 sten i størrelsen 200-400 mm. 

. 
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4 Hareskovby st. 2630 m – 3030 m 

 
Vandløbet løber terrænnært med bund der nogle steder ligger blot 40-50 cm under terræn. Bunden 
er overvejende sandet og let gruset og bundbredden er ca. 120 cm og dermed bredere end de 94 cm, 
som regulativet foreskriver.Her udlægges 3 gydebanker af gydegrus og sten opstrøms broen udfor 
Sortemose Alle og nedstrøms broen udlægges der grus og sten for at snævre vandløbet ind. Der er 3 
registrerede udløb i nordbrink i regulativet, station 2808, 2721, 2608. Faldet på strækningen er 2 
‰.Ved udlægning af grus/sten nedstrøms broen skal der være opmærksomhed på dykket Ø300 mm 
cementrør i sydbrink, som udløb fra mosen og regnvandsledning fra syd. Røret er beliggende ca 
station 2927 m. og er ikke nævnt i regulativet. Udløbet markeres ved udlægningen, så det er synligt 
for entreprenøren (se grøn pil i kortudsnit).  Der er adgang til åen med mindre maskiner via stien 
som fører fra Sortemosevej ned mod åen. Der lægges køreplader ud for at skåne stien i tilfælde af at 
der er meget vådt, når der arbejdes. For at undgå uhensigtsmæssige vandspejlshævninger foretages 
der en oprensning af bløde aflejringer forud for grusudlægningen som en afværgeforanstaltning. 
Der udtages jordprøver forinden af materialet i vandløbet som skal fjernes.Det estimeres, at der på 
strækningen skal anvendes ca. 30 m3 grusblanding bestående 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. Stenene udlægges varieret i hele vandløbets bredde, og det forventes at der skal anvendes ca. 
6 m3 sten i størrelsen 200-400 mm. 
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5 Elme Allé st. 3285 m - 3558 m 

Vandløbet løber  i et let slynget forløb med godt fald. Bundbredden er omtrent som regulativet 
foreskriver, men der er ikke naturlige grusbanker. Der er mellem 1-2m til terræn.  

Her udlægges en eller to gydebanker af gydegrus. En gammel grusbanke ved st 3285 fordeles med 
håndrive nedstrøms. Der udlægges sikringssten i svinget ved Rosen Alle 7. Faldet på strækningen 
er > 2 ‰.Adgang via privat have Elme Alle 1. Der lægges køreplader ud for at undgå skader i 
privat have. På højre bred ligger der en kloakledning nær vandløbet. Ved udlægning af grus og sten 
må det sikres, at udlægningen ikke fører til erosion i vandløbets bredder. Det estimeres, at der på 
strækningen skal anvendes ca.  5 m3 grusblanding bestående 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. Stenene udlægges varieret i hele vandløbets bredde, og det forventes at der skal anvendes ca. 
2 m3 sten i størrelsen 200-400 mm. 
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6 Ravnekrogen st. 3700 m - 3738 m 

Der er et godt fald på denne strækning og mellem 1 – 2 m til terræn fra vandløbsbunden. 
Bundbredden er desuden bredere end regulativet foreskriver. Faldet på strækningen er 2 ‰.Mellem 
Skovbovænget og Rådyrvej lægges der 1 eller 2 gydebanker. Vandløbsbunden løsnes før udlæg. 
Der er adgang til området fra parkering på Ravnekrogen.  

Det estimeres, at der på strækningen skal anvendes ca. 10m3 grusblanding bestående 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. Stenene udlægges varieret i hele vandløbets bredde, og det 
forventes at der skal anvendes ca. 2 m3 sten i størrelsen 200-400 mm. 
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7 Ravnehus st. 3820 m – 4173 m 

 
Vandløbet er smalt og dybt i den østlige del, men flader ud og bliver bredere i den vestlige del af 
strækningen. Faldet på strækningen er 2 ‰. Der etableres 6 gydebanker på strækningen og omkring 
de fire gydebanker som ligger ude i engen graves jord af brinkerne på sydsiden af vandløbet. 
Brinkanlægget justeres til 1:2 eller 1:3. Se skitse herunder. I områder hvor der udlægges gydegrus 
udvides bundbredden til 120 cm, så der skabes lavvandede stryg med gode forhold for gydning og 
opvækst. Afgravet materiale køres ud af området til egnet deponi.  

 

Der er adgang til området fra stien som går mellem Rådyrvej og Skovlystvej. Det estimeres, at der 
på strækningen skal anvendes ca. 30 m3 grusblanding bestående 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. Stenene udlægges varieret i hele vandløbets bredde, og det forventes at der skal 
anvendes ca. 5 m3 sten i størrelsen 200-400 mm. 
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8. Gisselfeldengen st. 4450 m – 4780 m. 

Vandløbet ligger nær terræn med lave brinkanlæg. Der ligger dødt ved i vandløbet flere steder. 
Bundbredden er over regulativbredde på størstedelen af strækningen. Udlæg af gydegrus og sten vil 
øge variationen og kan medvirke til at skabe strømrender, som kan transportere finkornet sediment 
videre nedstrøms. Faldet på strækningen er < 2 ‰. 

Der udlægges 4 gydebanker på strækningen samt skjulesten på hele strækningen.  

Adgang over engen fra Skovlystvej. Der lægges køreplader ud på arbejdsstrækningen.  

Det estimeres, at der på strækningen skal anvendes 25 m3 grusblanding bestående 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. Stenene udlægges varieret i hele vandløbets bredde, og det 
forventes at der skal anvendes ca. 5 m3 sten i størrelsen 200-400 mm. 
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9 Sømosen st. 5914 m – 6000 m. 

Vandløbet er bredt og præget af meget beskedent fald og tilsanding. Adgangsforholdene er 
vanskelige langs vandløbet på grund af træbevoksning og ustabile grundforhold (mose). Der er 
meget lidt fald på strækningen. 

Der skal udlægges skjulesten i vandløbet.  

Adgang fra Ballerupvej 70P (Ryddet område ved pumpehus). Sten kan bæres ind fra vej eller køres 
et stykke ind på køreplader. Der skal fjernes enkelte træer.  

Det estimeres, at der på strækningen udlægges større variationsskabende 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. 10 m3 sten i størrelsen 200-400 mm. 
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10. HOFOR st. 6200m – 6392 m. 

Vandløbet ligger her i kunstig gravet kanal som er bredere end regulativet foreskriver og uden fysisk variation. Der er næsten 
ikke fald på strækningen. 

Her udlægges grusbanker i skiftevis højre og venstre side af åen for at skabe fysisk variation.  

Der er adgang fra grusvej langs søkanten. 

Det estimeres, at der på strækningen skal anvendes 20 m3 grusblanding bestående af 85% nøddesten (16-32 mm) og 15 % singles 
(32 – 64 mm).  
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7.1Fisk 

Ved det skitserede projekt vil der blive skabt forbedrede gydemuligheder for ørred på den midterste strækning i Tibberup Å. Den 
midterste strækning har størst potentiale som ørredvand, da der her er de bedste faldforhold og mulighed for at skabe egentlige 
gydemuligheder og opvækstområder som kan holde sig selv fri for sand og mudder. 

Vi vurderer ikke, at den øvre strækning gennem Smør- og Fedtmosen har potentiale som ørredvand, da der er for lidt fald på 
strækningen, og den nedre del af vandløbet vurderes ligeledes heller ikke at være ørredvand som følge af faldforholdene. Det er 
usikkert, hvorvidt fiskene vil trække igennem åen på strækningen nedstrøms HOFOR, hvor vandløbet er kraftigt tilvokset og 
næsten stillestående. En intensiveret indsats på vandløbsvedligeholdelsen kan hjælpe på dette. 

Indsatsen vil medføre væsentlige forbedringer i vandløbet fysiske tilstand, og der vil skabes nye skjulesteder, opvækstområder 
og gydeområder for fisk. Vi forventer derfor, at der for Tibberup Å kan opnås målopfyldelse for fisk i vandløbet. 

Målopnåelse for fisk vurderes til at være sandsynlig under forudsætning af, at der lægges til rette for fiskevandring igennem den 
rørlagte strækning under Jonstrup, således at der sikres høj vandstand og lav vandhastighed i røret. 

7.2 Smådyr 

Tilstanden for smådyr er i MiljøGIS registreret som ringe, mens de seneste prøver angiver at tilstanden i dag formentlig er steget 
til moderat. Vi vurderer, at tilførsel af grovere substrat, som beskrevet i projektforslaget, vil øge antallet og kvaliteten af leveste-
der for vandinsekter og smådyr.  

På den øvre del af indsatsstrækningen omkring Smørmosen er der lavt fald, og vandløbsfaunaen på disse dele er domineret af 
gravende arter og andre organismer knyttet til den bløde bund. Der kan ved udlægning af groft substrat skabes mulighed for at 
andre insektgrupper kan indvandre til området og etablere sig. Vandkvaliteten er bedre her end længere nede i systemet, så det er 
muligt, at der kan opnås målopnåelse for smådyr. 

På de midterste dele er der flere steder gode fysiske forhold for smådyrene, men der blev ved besigtigelsen kun fundet tolerante 
arter, hvilket tyder på problemer med vandkvaliteten – sandsynligvis som følge af overløb af opspædet spildevand fra fællesklo-
akerede områder. Udfordringen med tilsanding på nogle strækninger kan i nogen grad modvirkes ved at udlægge singels, sten og 
dødt ved, hvorved der skabes strømrender som kan holdes fri for aflejringer. Øget vandbevægelse omkring faste substrater vil 
også tilføre ilt til vandet og give bedre forhold for smådyr.  

På de nedre dele nedstrøms Ballerupvej er der ligeledes lavt fald og blød bund. Vi forventer at tilførsel af groft substrat i noget 
omfang vil kunne bidrage til flere og bedre levesteder for smådyr, men vandkvaliteten sætter endnu grænser for diversiteten af 
smådyrsfaunaen. 

Samlet set forventer vi, at de foreslåede tiltag vil forbedre forholdene for smådyr i vandløbet..  

 

 

 

 

 

7 FREMTIDIG NATURKVALITET I VANDLØBET 
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Tabel 8-1. Vurdering af de enkelte delstrækninger 

1, Smørmosen 

300-400m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til mere varierede strømnings-

forhold. Vi forventer ikke, at tiltaget vil føre til mærkbare ændringer i afvandingsforhol-

dene. 

2. Valnæsvej 

1315-1364m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til mere varierede strømnings-

forhold. Vi forventer ikke, at tiltaget vil føre til mærkbare ændringer i afvandingsforhol-

dene. Indsatsen vil betyde, at vandløbet ikke sander til så let 

3, Tibbevangen 

1830-2084m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til mere varierede strømnings-

forhold. Vi forventer ikke, at tiltaget vil føre til mærkbare ændringer i afvandingsforhol-

dene. 

4, Hareskovby 

2630-2826m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til mere varierede strømnings-

forhold. Vi forventer ikke, at tiltaget vil føre til mærkbare ændringer i afvandingsforhol-

dene. 

5, Elme Allé  

3285-3558m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til mere varierede strømnings-

forhold.  

Ved etablering af gydebanker kan der som udgangspunkt forventes en vandspejlshæv-

ning på 10-15 cm, der aftager i opstrøms retning. Vi vurderer, at en mindre vandspejls-

hævning 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 strømnings-

forhold.  

Ved etablering af gydebanker kan der som udgangspunkt forventes en vandspejlshæv-

ning på 10-15 cm, der aftager i opstrøms retning. Vi vurderer, at en mindre vandspejls-

hævning 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 strømnings-

forhold.  

For at modvirke vandspejlshævning ved udlægning af gydebanker og for at skabe lav-

vandede gydestryg udvides bundbredden 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 10-15cm lokalt 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 strømnings-

forhold.  

Vandspejlet vil hæves med 10-15 cm lokalt omkring gydebankerne.  

9, Sømosen 

5914-6000m 

Indsatsen vil øge den fysiske variation i vandløbet og føre til mere varierede strømnings-

forhold.  

10, HOFOR 

6200-6392m 

Udlægning af singels og sten i vandløbets sider vil medføre at strømrenden bliver ind-

snævret 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 strækningen, kan tiltaget dog medføre periodevise 

opstuvninger og let øget vandspejlsniveau 

8 AFSTRØMNINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER  
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9.1 International naturbeskyttelse 

Indsatsstrækningen gennemløber områder, der er omfattet af international naturbeskyttelse. Indsatsen vil berøre Natura 2000 
habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Der skal foretages en foreløbig miljøvurdering (screening 
eller væsentlighedsvurdering) for at afgøre om projektet kan have negative effekter på naturværdierne i området. 

9.2 Fredede og beskyttede arter,  

Der er kendskab til konkrete fund af bilag IV arter i området omkring indsatserne. Flere arter af flagermus og padder findes i 
området. Realisering af de projekterede indsatser forventes ikke at påvirke bilag IV arter negativt, 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. 

9.3 Afværgeforanstaltninger 

Opgravning af bundmateriale 
For at modvirke vandspejlshævninger skal bløde aflejringer fjernes før groft substrat tilføres. 

Afgravning af brinkanlæg 
For at modvirke vandspejlshævninger og hindre at brinkerne skrider ud i vandløbet på strækninger udvides bundbredden og 
skråningsanlægges lægges ned på strækningen ved Ravnehus.  

Brinksikring 
For at modvirke udskridning af vandløbsbredden foretages brinksikring på særligt udsatte steder med sten udlæg 

Køreplader 
For at reducere køreskader på engarealer skal der kun køres med maskiner når engene er tørre og har tilstrækkelig bæreevne. 
Kørsel med maskiner i beskyttede og fugtige eng og mosearealer samt på stisystemer og i private haver vil formentlig kræve 
udlægning af køreplader.  

 

9.3 Nødvendige tilladelser 

Lovgivning og myndighedsbehandling 

Følgende afsnit vurderer den nødvendige lovgivning samt de myndighedsbehandlinger, der skal udføres forud for gennemførelse 
af de projekterede tiltag. Under gravearbejdet og realiseringen af projektet skiltes der i henhold til krav fra Miljø- og Fødevare-
ministeriet, som fremgår af vejledningen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). Før indgreb på de fredede arealer og i beskytte-
de naturområder ansøges om tilladelse fra de relevante myndigheder. Det er vores vurdering at de nødvendige tilladelser kan 
opnås. 

Vandløbsloven 

Projektet er en vandløbsrestaurering iht. § 37 i vandløbsloven (Retsinformation, LBK nr. 127 af 26/01/2017). Restaureringen 
skal således godkendes iht. kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering (Retsinformation, BEK nr. 834 af 
27/06/2016).  

9 MILJØ- OG PLANFORHOLD 
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Naturbeskyttelsesloven 

Vandløbet samt flere af de tilstødende arealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (Retsinformation, LBK nr. 240 af 
13/03/2019). De projekterede tiltag vil medføre en tilstandsændring for både vandløb og omkringliggende beskyttede arealer, og 
projektet vil derfor kræve en dispensation fra denne. Dele af indsatsstrækningen i Gladsaxe, Herlev og Furesø kommune er om-
fattet af skovbeskyttelseslinjen. I Furesø kommune er den nederste del af indsatsstrækningen omfattet af søbeskyttelslinen. 

Planloven 

Projektet kræver flytning af opgravet materiale fra vandløbsbund og brinker. Mængderne vurderes ikke at være så store at de 
giver anledning til en egentlig terrænregulering (+50 cm) og dermed heller ikke et behov for behandling efter planloven 
(Retsinformation, LBK nr. 287 af 16.04.2018).    

Museumsloven 

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 som ligger nedstrøms Gissel-
feldengen udpeget som kulturarvsareal. 

Bygherre kan bede det arkæologiske museum om en udtalelse om, hvorvidt væsentlige fortidsminder på et areal vil blive berørt 
ved et planlagt jordarbejde, hvor efter museet foretager en arkivalsk kontrol, som bygger på kendt viden, det vil sige både muse-
ets generelle viden om lokale topografiske forhold og tidligere registreringer af arkæologiske fund i området 

Hvis der under anlægsarbejdet træffes fortidsminder i området, der kræver behandling efter museumslovens § 27, stk.2, skal 
arbejdet indstilles og det lokale museum kontaktes vedrørende det videre forløb. 

Miljøvurderingsloven 

I henhold til Lov om miljøvurdering (Retsinformation, LBK nr. 1225 af 25/10/2018) Bilag 2 pkt. 10f kræver regulering af vand-
løb en screening for at vurdere, om projektet er VVM-pligtigt. 
Projektet vil ud over en godkendelse efter vandløbsloven, kræve en VVM-screening efter planlovens bestemmelser om VVM 
pligt, da anlægget er opført på VVM bekendtgørelsens bilag 2 stk. 11f. 

Udledningstilladelsen fra bebyggelsen vedrører ikke denne reguleringssag og vil blive behandlet efter spildevandsbekendtgørel-
sens regler.  De øvrige spildevandsledninger behandles efter spildevandsbekendtgørelsen.  

 

 

 

Anlægsudgifterne til vandløbsrenoveringsprojektet afholdes af bygherrerne Furesø Kommune med tilskud på 100% fra Fødeva-
re- og Fiskeriministeriets nationale ordning.  

Anlægsudgifterne er estimeret til ca. 450.000 kr., hvilket betyder at indsatsen forventes at kunne gennemføres omkostningseffek-
tivt. 

Den fremtidige drift afholdes af kommunerne fordi Tibberup Å er et offentligt vandløb. Driften fremgår af vandløbsregulativet 
for Tibberup Å..  

 

 10 ØKONOMI ANLÆG OG FREMTIDIG DRIFT 
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Matrikel nr. Ejerlaug  Adresse  Postnummer og by  
22ch Bagsværd  Frisersvej 4 A 2. th 2880 Bagsværd 
22bp Bagsværd  Værebrovej 97 

Værebrovej 97 
 

2880 Bagsværd 

8sr Bagsværd  Værebrovej 101 

Værebrovej 101 
 

2880 Bagsværd 

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 

11 TIDSPLAN 

Periode  Projektets faser 
10.marts-7.maj 2020 8 ugers offentlig høring 
marts-september 2020 myndighedsgodkendelser  
Okt- marts 21 etablering 

12 LODSEJERFORTEGNELSE 
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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 
104 br 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 
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 Hareskovby  Dyrehaven 6 2930 Klampenborg 
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31a 
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 
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,7000
an 

Hjortespring  Herlev Bygade 90 
 

2730 Herlev 

43ao Hjortespr.  Hækmosen 7F 2730 Herlev 
2f Hjortespr.  Vesterled.gf@mail.dk 2730 Herlev 
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