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Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med 
etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å 
 
Team Miljø har 16. marts 2017 modtaget ansøgning fra Fiskeøkologisk 
Laboratorium på vegne af Norfors om at etablere et omløbsstryg ved 
Mølledam i Usserød Å. Efterfølgende er der modtaget supplerende 
oplysninger. 
 
Området er registreret som sø, vandløb og mose efter 
Naturbeskyttelsesloven. 
Der må ikke laves tilstandsændringer i disse områder uden en dispensation 
efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3. 
 
AnsøgningAnsøgningAnsøgningAnsøgning    
Norfors ønsker at etablere et omløbsstryg ved Mølledammen i Usserød Å. 
Projektet påvirker både Ussrød Å, Mølledammen og den opstrøms 
liggende rørsump. Mølledammen vil miste ca. 9 % af sit overfladeareal, 
som inddrages ved etablering af en spuns til omløbet for underløb af 
Håndværkersvinget. Tilløbet til dammen vil ved omløbets start blive 
reguleret med et fordelingsbygværk med en overløbskant, således at 
dammen kun får tilledning af å-vand ved vandføringer over 900 l/s, hvilket 
primært sker ved skybrudslignende nedbørshændelser. I stedet for 
dammen tilført vand gennem et rørlagt tilløb (Ø 25), som trækker vand fra 
et område 180 m opstrøms fordelingsbygværket. 
Tilledningen til dammen vil være 25 l/s ved normale vandføringer. 
Vandskiftet i dammen reduceres herved til en opholdstid på 1-2 dage, 
hvilket giver gode forhold for et plante- og dyreliv i en sø med 
damkarakter. 
Rørsumpen vil miste noget af sin nuværende væde, da vandstanden i åen 
vil sænkes op til 0,4 m tæt på omløbet. En delvis dræning af rørsumpen vil 
antagelig på sigt blive kompenseret ved en omsætning af tørven, som med 
årene vil sætte sig. 
Desuden skal en mindre del af det nuværende søsediment opgraves i det 
inddragede område, og et stykke af ålejet umiddelbart opstrøms omløbets 
start skal fjernes. 
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VurderingVurderingVurderingVurdering    
Området er registreret som sø, vandløb og mose, efter 
Naturbeskyttelsesloven. 
Projektområdet ligger i udbredelsesområdet for flere arter af flagermus og 
padder nævnt i Habitatdirektivets bilag IV. 
Flagermus: 
Flagermus vil kunne findes i områder med gamle træer og bygninger og 
nær områder med vand, hvor de søger føde. Det er derfor sandsynligt, at 
der vil findes flagermus i området omkring Usserød Å. Af flagermus med 
registreret udbredelse i området nævnes: 
• Vandflagermus (Myotis daubentonii) 
• Brunflagermus (Nyctalus noctula) 
• Langøret flagermus (Plecotus auritus) 
• Skimmelflagermus (Vespertillo murinus) 
• Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) 
• Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) 
 
Ved VVM screeningen i forbindelse med udvidelsen af Norfors blev det 
vurderet, at det er overvejende sandsynligt, at området huser vand- og 
dværgflagermus, samt at skimmel, brun- og troldflager-mus, samt langøret 
flagermus sandsynligvis bruger området til fouragering /13/. De gamle 
træer og særligt træer med spættehuller bruges i det mindste periodevis 
til rastesteder for flagermus. Der er allerede sat kasser op for at tilbyde 
alternative steder for flagermusene. 
Markfirben: 
Markfirben knytter sig til solrige skråninger, som bl.a. vejskråninger og 
stendiger med veldrænet løs jord og sparsom bevoksning. Der er 
registreringer af markfirben fra hele Nordsjælland, og projektområdet 
ligger således i artens udbredelsesområde, men forekomst af arten vil 
være betinget af egnede skråninger og diger. 
Padder: 
Alle danske arter af padder er knyttet til vandhuller eller lignende 
vådområder. Padder bevæger sig generelt ikke over meget store afstande. 
Usserød Å og Mølledammen gør, at der sandsynligt forekommer padder i 
området. Padder som er anført på Habitatdirektivets bilag IV, som er 
registreret i området: 
• Stor vandsalamander (Triturus cristatus) 
• Spidssnudet frø (Rana arvalis) 
Rødlistede arter: Området ved Usserød Å er domineret almindeligt 
forekommende plantearter, og ingen af de registrerede arter er rødlistede. 
Gullistede arter: Usserød Å huser en pletvis bestand af vores 
hjemmehørende flodkrebs Astacus astacus, der potentielt kunne findes på 
strækningen mellem Fabriksdammen og Mølledammen. Flodkrebs blev 
senest registreret på tre målestationer i vandløbet opstrøms og nedstrøms 
dammene i 2013.  
 
 
Ansøgning om etablering af omløbsstryget har været i høring i Grønt Råd. 
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Der lægges vægt på, at den samlede biologiske vurdering for hele området 
er, at de biologiske habitater kan forbedres og at mulighederne for at 
opretholde eller få et alsidigt dyre- og planteliv øges ved gennemførelse af 
projektet. 
Det vurderes at, projektet ikke er i strid med målsætningen for vandløbet, 
som fastsat i de statslige vandområdeplaner eller til hinder for 
gennemførelse af indsatskrav heri. 
Det er en tilstandsændring af varig karakter, men det vurderes, at hvis der 
gives dispensation på nedenstående vilkår, til udgravning af et omløb, vil 
projektet ikke påvirke artsdiversiteten negativt i § 3 områderne. 
 
  
 
AfgørelseAfgørelseAfgørelseAfgørelse    
På baggrund af ansøgningen meddeler Hørsholm Kommune, Team Miljø 
dispensation til det ansøgte.  
 Afgørelsen er truffet af forvaltningen i henhold til Naturbeskyttelseslovens 
§ 65 stk.3. 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 

• Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med 
ansøgningen  

• Arbejdet på området skal tilrettelægges så det udføres 
hurtigst muligt  

• Ved kørsel med maskiner må der ikke efterlades varige 
spor i områderne 

• Der skal udlægges køreplader overalt hvor der arbejdes 
og færdes 

• Siltgardinet i Mølledammen skal forblive udlagt omkring 
arbejdsområdet indtil det op hvirvlede organiske 
materiale har lagt sig og der ikke er risiko for 
sedimenttransport til åen nedstrøms 

• Der skal være en ansvarlig tilsynsførende fra FØL der 
kan kontaktes, når der arbejdes på områderne 

• Opgravning og al arbejde i søen skal foregå fra land 
• Når arbejdet er afsluttet skal der afholdes en 

aflevereringsforretning hvor tilsynsmyndigheden 
vurderer om områderne er reetableret korrekt og om 
der er synlige skader der skal udbedres. 

• Der skal gives besked til Hørsholm Kommunes Miljø 
Team når arbejdet påbegyndes 

• Der skal gives besked til Hørsholm Kommunes Miljø 
Team når projektet er udført 

• Denne dispensation skal udnyttes indenfor 3 år ellers 
bortfalder den 

 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes 
hjemmeside den 1. juni 2017 
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Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagefristen 
er 4 uger fra offentliggørelsen til den 29. juni 2017 kl. 16.00. Der gøres 
opmærksomt på, at også andre kan klage over afgørelsen. De der kan klage 
efter naturbeskyttelsesloven er følgende: 

• Adressaten for afgørelsen,  
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 

interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og 
organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, 

• og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter 
deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser. 

 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der 
modtages klager fra andre, vil ejer blive orienteret. Dispensationen må i så 
tilfælde ikke udnyttes før klagesagen er afsluttet. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du 
logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Natur- og Miljøklagenævnet 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder efter offentliggørelsen. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tina Weile 
Biolog 
 
Kopi til orientering: 

• Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
• DN lokalforening hoersholm@dn.dk 
• Grøntråd dl_grøntråd@horsholm.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening hoersholm@dof.dk 
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• Dansk Botanisk Forening nbu@botaniskforening.dk 
• Friluftsrådet nordsjaelland@friluftsraadet.dk 
• Sportsfiskerforbundet post@sportsfiskerforbundet.dk 
• I/S Norfors norfors@norfors.dk  

 
 
 

 

  

 

 

  


