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Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Hjortesøen ved 
Hjortespring Golfbane 
 
Herlev Kommune giver som vandforsyningsmyndighed hermed Hjortespring 
Golfklub tilladelse til at indvinde overfladevand fra Hjortesøen til brug for vanding 
af golfklubbens baner. Hjortesøen ligger på matriklerne 2n og 17 e, Hjortespring.  
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Pumpebrønden skal indrettes således, at der maksimalt kan pumpes 
overfladevand fra Hjortesøen til en vandstand ned til kote 30,25 m over 
havoverfladen (moh).  

2. Der må maksimalt indvindes 20 m3/time.  
3. Det indvundne overfladevand må udelukkende anvendes til vanding af 

Hjortespring Golfklub´s baner (greens, forgreens, teesteder og fairways). 
4. Pumpebrønden ved Hjortesøen må ikke tilsluttes ledningsført vand 

(drikkevand) fra almen vandforsyning. 
5. Indløbsbrønden skal sikres med en rist.  
6. Dykpumpen skal afmonteres fra pumpebrønden, hvis indvindingen stopper 

inden tilladelsen udløber. 
7. Tilladelsen til indvinding af overfladevand fra Hjortesøen gælder i 10 år, fra 

gyldighedsdatoen.  
 
Tilladelsen er udstedt i medfør af vandforsyningsloven1 og bekendtgørelse om 
vandindvinding og vandforsyning2. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens 
udløb jf. vandforsyningslovens § 78, stk. 3. 
 
Denne tilladelse er udelukkende en tilladelse i forhold til vandforsyningsloven og 
de interesser, som vandforsyningsloven varetager. Eventuelle aftaler mellem 
golfklubben og Herlev Kommune som grundejer skal aftales særskilt mellem 
parterne.  
 
 

 
1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven), LBK nr. 602 af 10/05/2022 
2 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 470 af 26/04/2019 

19. september 2022
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Baggrund / projektbeskrivelse 
Hjortespring Golfklub har den 19. maj 2022 ansøgt Herlev Kommune om tilladelse 
til årligt at indvinde ca. 5.000 m3 overfladevand fra Hjortesøen til vanding af 
golfklubbens baner. Vandet fra søen skal erstatte samme mængde drikkevand fra 
almen vandforsyning, der ellers ville være blevet brugt til vanding.  
 
Hjortesøen blev i 2021 udvidet og bl.a. forberedt til vandindvinding, herunder ved 
at hæve søens vandstand 1,15 meter til kote 31,0 m.o.h.  
 
Hjortespring Golfklub har ansøgt om maksimal vandindvinding på 20 m3/timen i en 
indvindingsperiode løbende fra april til september. Indvindingen vil blive foretaget 
fra en pumpebrønd i søens sydvestlige kant. I pumpebrønden etableres en 
dykpumpe og afbryder, som sikrer automatisk stop ved kote 30,25 m m.o.h. Dertil 
etablerer Hjortespring Golfklub en målepind i søen til manuel aflæsning af 
vandstanden. 
 
Overfladevandet fra søen fordeles via golfklubbens eksisterende vandingssystem. 
Ved pumpebrønden opsættes et Flexlineskab med el-tavle og frekvensstyring. 
Pumpebrøndens indløb etableres med en rist og ventil til aflukning af indløbet. Der 
etableres ikke tilslutning til drikkevand i pumpebrønden. 
 
 
Lovgivning 
Indvinding af overfladevand fra søer er reguleret i vandforsyningsloven1, hvor det 
af lovens § 18 fremgår, at indvinding af overfladevand må ikke foretages uden 
forudgående tilladelse. Herlev Kommune kan meddele tilladelse til indvinding af 
overfladevand, jf. lovens § 20. 
 
Dertil må der efter naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1 ikke foretages 
tilstandsændringer i vandhuller og søer med et areal over 100 m2 og med et naturligt 
dyre- og planteliv. Herlev Kommune har den 2. september 2021 meddelt 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse, vandstandshævning og 
vandindvinding i Hjortesøen3.  
 
Udvidelse og ændring af søens vandstand er desuden godkendt efter vandløbsloven 
af Herlev Kommune den 2. september 20214. Endelig er projektet screenet i 
henhold til miljøvurderingsloven, hvor det er vurderet, at projektet ikke vil kunne 
påvirke miljøet i væsentlig grad, og at projektet ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering5. 
 
 
 

 
3 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse, vandstandshævning og vandindvinding i 
Hjortesøen samt etablering af afløbsledning fra Syvende Sø på Hjortespring Golfbane, Herlev 
Kommune den 2. september 2021. 
4 Godkendelse af regulering af afledning fra Syvende Sø og Hjortesøen på Hjortespring Golfbane iht. 
Vandløbsloven, Herlev Kommune den 2. september 2021. 
5 Afgørelse af miljøscreening for ny afvanding af søer på Hjortespring Golfbane, Herlev Kommune 
den 2. september 2021. 
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Lokalitetsbeskrivelse 
Hjortesøen ligger på Hjortespring Golfklubs baner på matriklerne 2n og 17e 
Hjortespring, som ejes af Herlev Kommune. Søen ligger lavt i terræn omgivet af 
skov-, natur- og golfarealer. Søen har et areal på ca. 5.600 m2 og en maksvanddybde 
på ca. 2,75 m. 
 
Hjortesøen modtager vand dels fra Syvende Sø og dels fra dræn-, grund- og 
regnvand. Søen ligger i et område, der tidligere har haft en noget højere vandstand, 
men som blev drænet og tørlagt til landbrug i slutningen af 1800-tallet.  
 
Hjortesøen har afløb til en gammel nedlagt vandforsyningsledning fra 1875, der 
leder vandet fra søen og andre småsøer i området til Sømose Å ca. 3 km mod syd. 
 
Hjortesøen blev i 2021 udvidet fra 3.000 m2 til 5.600 m2 og vandstanden hævet fra 
kote 29,85 m til kote 31,0 m.o.h ved udgravning og ved at hæve koten for afløbet. 
Vandstandshævningen og udvidelsen havde til formål dels at muliggøre indvinding 
af overfladevand fra Hjortesøen til vanding på golfbaner, og dels senere at kunne 
etablere afløb fra Hjortesøen til Gravbakkedam og Tibberup Å samt sløjfe afløbet til 
vandforsyningsledningen. I forbindelse med sø-udvidelsen blev afløbet fra den 
nærliggende Syvende Sø samtidig flyttet til Hjortesøen, og Syvende Sø blev 
afkoblet fra vandforsyningsledningen. 
 
Ved vandstandshævningen blev det observeret, at Hjortesøen på blot 2 måneder 
blev vandfyldt til den nye overløbskote i kote 31,0 m på grund af tilstrømmende 
grund- og drænvand, svarende til en tilstrømning på ca. 6.000 m3. På gamle kort fra 
1875 ses også, at vandstanden i søen naturligt har stået i ca. kote 33,0 m.  
 
Inden regulering af Hjortesøen, blev den naturtilstand i 2020 undersøgt og vurderet 
til ringe, primært på grund af skygge fra omgivende vegetation samt næringsstoffer. 
Bredvegetation bestod af tagrør, dunhammer og almindelige næringselskende høje 
urter.  
 

 
Hjortesøens udbredelse forår 2022 efter sø-udvidelsen i 2021. Herlev Kommune, luftfoto. 
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Søens udbredelse i forsommer 2022. Placering af brønd til vandindvinding er markeret 
med blå pil. Foto: Hjortespring Golfklub. 
 
 
Herlev Kommunes vurdering  
Vandindvindingens forventede påvirkning af naturforhold i Hjortesøen er vurderet i 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 af 2. september 2021. Her står, at   
”Indvinding af vand fra søen vil medføre fald i søens sommervanstand. Søens nye 
maksdybde forventes at blive ca. 2,75 m, og minimums dybde ned til 2,0 m.  

Det skal bemærkes at det er observeret, at, selv i tørre somre, har søen haft overløb 
til vandforsyningsledningen, hvorfor vandstanden aldrig vil komme under 
nuværende kote, hvor dybden er op til 2,0 m. En svingende vandstand vurderes i 
nogen grad at påvirke bredvegetationen. Der er ikke registreret forekomst af ikke-
almindelige arter, og den nye bredprofil vil stadig tillade tilsvarende habitat på 
store dele af søen. Det er Herlev Kommunes erfaring fra en nærliggende lignende 
sø med 0,75 m vandindvinding, at dette ikke har påvirket bredvegetation og søens 
flora og fauna væsentligt. Hjortesøens volumen og dybde vil være stor nok til, at 
svingningen ikke udgør en væsentlig påvirkning af flora og fauna i vandet. Søen er 
med sin dybde og udstrækning levested for fisk og er derfor ikke ynglelokalitet for 
padder, hvis æg ellers ville kunne påvirkes ved vandstandssænkning i forsommeren. 
Det vurderes at evt. negative konsekvenser af vandstandssvingningerne opvejes af 
projektets øvrige positive indvirkninger på søens naturtilstand.” 

”Herlev Kommune har ikke registreret forekomst af særligt beskyttede arter 
omfattet af habitatdirektivets bilag IV i søen. Søen ligger ikke i nærheden af Natura 
2000-områder. Der er ikke observeret spidssnudet frø eller vandsalamander i søen, 
men arterne forekommer i området og vil muligvis kunne findes i og omkring søen. 
Ændringerne vurderes ikke at påvirke arterne.”  
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Af dispensationens vilkår 6, fremgår, at ”Der må etableres vandindvinding ved 
Hjortesøen, hvorfra der må indvindes maksimalt 0,75 m overfladevand fra søen. 
Vandindvinding skal udformes, så der aldrig kan indvindes mere end 0,75 m vand. 
Indvinding må som udgangspunkt ske i intervallet fra kote 31,0 m til 30,25 m. 
Præcise koter fastsættes i særskilt tilladelse til vandindvinding efter 
vandforsyningsloven.”  

 
Herlev Kommune fastholder ovenstående vurdering og vilkår 6 i §3 dispensationen. 
På baggrund af observationer fra 2021 af vandtilstrømningen, vurderer Herlev 
Kommune at vandtilstrømning til søen er ret god. Det medfører, at den beskrevne 
påvirkning sandsynligvis vil blive reduceret som følge af, at vandtilstrømning er 
større ned forventet. 
 
Herlev Kommune bemærker, at overfladevandet fra Hjortesøen bliver ledt til den 
gamle vandforsyningsledning og Sømose Å, hvis det ikke indvindes fra søen. 
Sømose Å mangler normalt ikke vand og ligger desuden i et andet vandopland end 
golfbaneområdet. 
 
Hjortespring Golfklub har i ansøgningen beskrevet, at det etableres en rist på 
indløbet fra søen. Herlev Kommune vurderer at denne indretning vil hindre, at fisk 
og planterester i at løbe til pumpebrønden.   
   
Hjortespring Golfklub har oplyst, at pumpebrønden ved Hjortesøen ikke bliver 
tilkoblet ledningsført drikkevand fra almen vandforsyning, hvorfor der ikke er stillet 
krav om tilbageløbsventil ved indvindingen fra søen. Således vurderer Herlev 
Kommune at det indvundne overfladevand potentielt ikke kan forurene det 
ledningsførte drikkevand.  
 
 
Partshøring 
Udkast til denne tilladelse har været i høring hos ansøger og grundejer den 31. 
august 2022. Grundejer har ingen bemærkninger til tilladelsen. Hjortespring 
Golfklub har orienteret om sikring mod tilbageløb til drikkevandet, fra den 
eksisterende brønd ved hul 2 (Reservoirsøen).  
 
 
Klagevejledning  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. 
vandforsyningslovens § 75. Klageberettigede er afgørelsens adressat, 
Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Sportsfiskerforbund, 
Forbrugerrådet Tænk samt enhver der må antages at have individuel, væsentlig 
interesse i sagens udfald. 
 
En klage skal sendes via den digitale selvbetjeningsløsning, Klageportalen, som 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, https://naevneneshus.dk/. 
 
Klagen videresendes igennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. For at M- og Fødevareklagenævnet kan behandle klagen, skal 

https://naevneneshus.dk/
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privatpersoner som udgangspunkt betale 900 kr. og virksomheder/organisationer 
1.800 kr. Læs mere om gebyret i Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som de 
modtager uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for at bruge 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse. Du kan læse om vilkårene 
for fritagelse på nævnets hjemmeside.  
 
Klage over afgørelsen skal indgives inde fire uger fra den dag, afgørelsen er 
meddelt, det vil sige senest den 17. oktober 2022, hvor afgørelsen ligeledes er 
offentliggjort.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bolette Halfdan-Nielsen 
Center for Teknik og Miljø 
 


