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Dispensation fra åbeskyttelseslinien, omløb ved Nordfors. Matr. 
nr. 1 cf, 10 eg, 16 d, og 16 e, alle Usserød by, Hørsholm.  
 
Hørsholm Kommune 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 omkring Mølledam og Usserød Å er omfattet af åbeskyttelseslinie 
jf naturbeskyttelseslovens § 16. Åbeskyttelseslinein har igennem det 
bebyggede område et reduceret forløb. 
Inden for områder omfattet af sø- og åbeskyttelseslinien, er der et 
generelt forbud mod at foretage tilstandsændringer.  
Formålet med åbeskyttelseslinien er at sikre de værdifulde landskaber 
omkring søer og vandløb, og arealerne omkring søer og vandløb skal sikres 
som vigtige levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyrelivet. 
 
Af ansøgningen fremgår følgende:  
Omløbet vil påvirke både Usserød Å, Mølledam og den opstrøms liggende 
rørsump. Udover selve omløbet der etableres umiddelbart vest for det 
eksisterende åløb og Mølledam, vil Mølledam miste ca. 9 % af sit 
overfladeareal, som inddrages ved etablering af en spuns til omløbet for 
underløb af Håndværkersvinget. Tilløbet til Mølledam vil ved omløbets 
start blive reguleret med et fordelingsbygværk med en overløbskant, 
således at dammen kun får direkte tilledning af å-vand ved vandføringer 
ved særlige skybrudslignende nedbørshændelser. I stedet får dammen 
tilført vand gennem et rørlagt tilløb, som trækker vand fra åen 180 m 
opstrøms fordelingsbygværket. Vandskiftet i dammen reduceres herved,  
hvilket giver gode forhold for et plante- og dyreliv i en sø med 
damkarakter. 
 
Desuden skal der opføres en dæmning, der forhindrer overløb mellem 
omløbet og Mølledam.  
 
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 
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antagelig på sigt blive kompenseret ved en omsætning af tørven, som med 
årene vil sætte sig. 
En mindre del af det nuværende søsediment opgraves i det inddragede 
område, og et stykke af ålejet umiddelbart opstrøms omløbets start skal 
fjernes. Desuden etableres der en ny sti 
 
Afgørelse 
Der meddeles hermed dispensation fra åbeskyttelseslinien til at etablere et 
omløb ved mølledammen i Usserød Å som ansøgt den 16. marts 2017. 
 
Begrundelse 
Etablering af omløb vil betyde væsentlige forbedringer for dyre-og 
plantelivet og etablering af projektet forventes at skabe øget biodiversitet i 
området –og i Usserød Å generelt. Etablering er et led i en langsigtet 
strategi om at skabe passage uden om de to øvrige møllespærringer 
opstrøms Usserød Å. Henset til det landskabelige ses projektet ikke at 
forringe forholdene, her lægges særlig vægt på, at arealerne omkring 
vandløbet i forvejen er reguleret, at projektet vil medføre også en 
landskabeligt større diversitet med mere lysåbne bredarealer, mere 
strømmende vand og det kulturhistoriske spor som den opstemmede 
Mølledam udgør, stadig være vil være aflæselig.  
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Der kan klages til Miljø-og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen til den 13. juli 2017 kl. 16.00. 
Der gøres opmærksom 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et 
link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, 
som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 
1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet afviser klager, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og 
bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage 
over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det 
pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, 
som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
Dispensationen vil blive offentliggjort på Hørsholm Kommunes 
hjemmeside den 15. juni 2017. 
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder efter offentliggørelsen. 
 
Venlig hilsen 
 
Susanne Koch 
Arkitekt 
 

 

Kopi til orientering: 

 Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

 Nordsjællands Museum post@museumns.dk 

 DN lokalforening hoersholm@dn.dk 

 Grøntråd dl_grøntråd@horsholm.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening hoersholm@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening nbu@botaniskforening.dk 

 Friluftsrådet nordsjaelland@friluftsraadet.dk 

 Sportsfiskerforbundet post@sportsfiskerforbundet.dk 

 I/S Norfors norfors@norfors.dk 
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