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1. Indledning 
 
Hørsholm kommune ønsker at forbedre vandløbsforholdene i Flakvad Rende (inkl. Ulvemoserenden) 
ved at ændre vandløbets bundsubstrat.  
 
Restaureringen består i dels direkte udskiftning af bundsubstrat ved tilførelse af grus og småsten, 
samt indirekte ved udlægning af større sten, at gøre vandløbet mere selvrensende. Dertil etableres 
et sandfang som standser den sandflugt.  Der skabes herved op til 1,862 km vandløb med gode 
fysiske forhold. 
 
Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbs- og naturbeskyttelsesloven til vandløbsrestaurerings-
projektet. 
 
Tilladelsen er meddelt til: 
Hørsholm Kommune  
Center for By og Miljø  
Team Vej og Park,  
att. Emil Duygu Johansen 
Slotsmarken 10 
2970 Hørsholm 
 

2. Afgørelse efter vandløbsloven 
 
Flakvad Rende er et offentligt vandløb som er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven og af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er desuden omfattet af Statens vandområdeplan med 
miljømålet god økologisk tilstand. 
Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets tilstand, skikkelse eller 
vandføringsevne uden, at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, 
samt at eventuelle projekter skal udføres under hensyntagen til vandløbets miljømålsætning. 
Restaureringsprojektet forudsætter desuden en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 10 
(inkluderet i denne afgørelse). Vandløbsrestaureringen som ønskes gennemført, har været i offentlig 
høring i 8 uger. Der er indkommet [pasus omkring høringssvar og eventuelle ændringer dette måtte 
have medført].  Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven til projektet. 
 

3. Vilkår 
Restaureringen skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen (vedlagt som bilag 1) 
 
 

4. Projektet 
Det overordnede mål med projektet er at skabe god økologisk tilstand på vandløbsstrækningen 
(vandområde o5504) ved at benytte virkemidlet ”Udlægning af groft materiale” som strækningen 
er udpeget til i Vandområdeplan 2015-2021 jf. BEK nr. 449 af 11/04/2019 Miljøstyrelsen (2019). 
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Oversigtskort 
 

 
Figur 1: Oversigtskort over indsatsstrækning o5504 i Flakvad Rende/Ulvemose Rende. 
Strækningen er vis med grøn linje. 

 
 

5. Økonomi 
Hørsholm Kommune er bygherre på projektet. Hørsholm Kommune har på baggrund af en 
ansøgning til Fiskeristyrelsen fået bevilget midler til gennemførelse af projektet. Alle udgifter til 
projektet afholdes således i første omgang af Hørsholm Kommune, som efterfølgende kompenseres 
af Staten/EU. 
 

6. Tidsplan 
Projektet forventes realiseret i efteråret/vinter 2022. 
 

7. Fremtidig vedligeholdelse 
Flakvad Rende er et offentligt vandløb. Ulvemose Rende er et privat vandløb. Disse klassificeringer 
ændres ikke ved projektet. Den fremtidige vedligeholdelse foretages af hhv. Hørsholm Kommune og 
de private grundejere. 
 

8. Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser 
Som beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse, medfører ændringerne gode og varierende fysiske 
forhold med grus og stenbund. Samtidig udnyttes vandløbets naturlige fald bedre, strømmen øges 
og vandløbet forvendtes at blive selvrensende. Det forventes derfor, at de natur- og miljømæssige 
forhold i vandløbet vil blive forbedret ved projektets realisering. 
Da der ikke nævneværdigt ændres på faldforhold og dimensioner, vil der ikke ske negative 
ændringer i de afvandingsmæssige forhold omkring eller op- og nedstrøms projektområdet. 
Projektet tager hensyn til de mange drænudløb fra golfbanen. 
 

9. Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder samt 
bilag IV arter 

Det fremgår af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 2091 af 12/11/2021), at der skal 
foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. 
Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have 
betydning ind i Natura 2000 området. 
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Indsatsen i Flakvad systemet ligger omkranset imod vest og syd af Natura 2000 området 259, 
Folehave Skov.  
Stor vandsalamander er den eneste bilag IV art, udover flagermus, der er registreret i nærheden af 
projektområdet.  
I september 2020 er der registreret 10 individer i nærheden af Rungsted Havn ca. 700 m. fra 
projektområdet. I 2007 er der fundet 6 individer i Hørsholm ca. 2 km fra projektområdet og i oktober 
2020 er der fundet et dødt individ ca. 2 km syd for projektområdet.  
Stor vandsalamander er almindelig i hele landet. Forår og sommer lever den i vandhuller, hvor den 
parrer sig og lægger æg. Resten af året lever den på land, mest i skov og haver. Stor 
vandsalamanders levesteder og rasteområder på land ligger oftest nær vandhullet, hvor der er gode 
skjulesteder (grene, sten, o. lign.), gerne med store mængder af dødt ved under naturligt henfald. 
Størstedelen af bestanden opsøger levesteder inden for få hundrede meter fra ynglestederne, men 
enkelte individer kan vandre op til 1 km. Det ene fund ved Rungsted Havn ligger inden for denne 
afstand og det er muligt at stor vandsalamander kan benytte Flakvad Rende som spredningskorridor. 
Der kan forekomme flere arter af flagermus i området som kan benytte vandløbet til fouragering og 
ledelinje i landskabet. Flagermus kan desuden benytte større, gamle træer med huller til at yngle i 
og til overvintring. 
 
Hørsholm Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000 
området og dets udpegningsgrundlag eller tilstedeværelse af eventuelle bilag IV arter. 
 

10. Projektets konsekvenser i forhold til fredede områder 
 
Flakvad Rende løber på et kortere stræk igennem fredningen for Rungsted Ladegård (113/1971). 
Fredningens primære formål er at bevare det værdifulde og karakteristiske landskab og 
kulturhistoriske miljø. 
 
Udtagelse fra Hørsholm Kommune, Team Byg og Plan vedr. fredningskendelse af 5. oktober 1971 
om Flakvad Rende. 
Hørsholm Kommunes Team Vej og Park har søgt om at udføre vandløbsrestaurering i Flakvad Rende 
som løber igennem dele af området for Fredningskendelse af 5. oktober 1971. Fredningskendelse af 
5. oktober 1971 har til formål at ”bevare det nuværende og værdifulde og karakteristiske landskab 
(...)” samt at ” at bidrage til bevaringen af det landskabelige og kulturhistoriske miljø, der præger 
Rungsted”.  
Der er i fredningskendelsen ikke fastsat nogle bestemmelser for vandløbet.  
Det er Hørsholm Kommunes vurdering at det ansøgte ikke kræver en dispensation, da det søgte, er 
foreneligt med både fredningen formål samt bestemmelser. Dette vurderes ud fra at det ansøgte 
understøtter fredningens formål, ved at forbedre kvaliteten af landskabet. Derudover er der hellere 
ikke tale om synlige ændringer på det eksisterende landskab. 
 
 

11. Hørsholm Kommunes vurdering i forhold til vandløbsloven 
Målsætningen i vandområdeplanerne om god økologisk tilstand er på nuværende tidspunkt ikke 
opfyldt. Vandløbets nuværende tilstand i relation til smådyr (DVFI) er moderat – god med en DVFI-
værdi på 4 - 5. Det vurderes at en mere gruset og stenet bund, vil skabe mere varierede leveforhold 
for smådyr på strækninger med DVFI 4 og at der derfor vil opnås målopfyldelse i løbet af nogle år.  
 
Der er ikke registreret fisk i vandløbet, hvilket måske skyldes spærringen ved Rungsted Strandvej: 
Hvis denne spærring fjernes i et senere projekt, vurderes vandløbet at være velegnet til fisk, og vil 
sandsynligvis opnå målopfyldelse. Der har dog for ca. 25 år siden været ørredopgang i vandløbet, og 
dengang var spærringen der også. I den mellemliggende periode har der dog været meget dårlig 
vandkvalitet grundet overløb med spildevand, det kan have været udslagsgivende for at der ikke 
længere er ørreder i vandløbet. 
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På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til negative miljø- eller 
afstrømningsmæssige konsekvenser i forhold til de eksisterende forhold og derfor samlet set er 
foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven. 
 

12. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 
Restaureringsprojektet forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 
Der meddeles hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 for så vidt angår 
tilstandsændringen i det beskyttede vandløb. Dette på baggrund af, at projektet udelukkende vil 
have en kortvarig negativ effekt på vandløbets dyr og planter. Efter endt etablering vil både smådyr 
og fisk have mere gunstige forhold og den samlede påvirkning er positiv. 
 
Da projektet ikke forventes at medføre ændrede afvandingsforhold, forventes der ligeledes ikke 
påvirkning af den nærmeste beskyttede natur.  
 

13. Lovhjemmel 
Tilladelsen meddeles efter § 37 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) 
samt kapitel 7 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 
834 af 27. juni 2016). 
Dispensationen fra naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter bestemmelserne i § 65, stk. 2 jævnfør 
§ 3, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021). 
 

14. Afgørelse om VVM 
Efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 21 skal projektet 
screenes for eventuel miljøvurdering (VVM). 
Hørsholm Kommune har foretaget en særskilt miljøscreening af projektet som blev offentliggjort d. 
29. september 2022. Denne afgørelse kan findes på Hørsholm Kommunes hjemmeside og kan 
påklages i 4 uger frem til og med d. 27. oktober 2022. 
 

15. Anden lovgivning 
Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning end det beskrevne. Ansøger er 
selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet. 
 

16. Klagevejledning 
Afgørelsen efter vandløbslovens § 37, kan jf. lovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klageberettiget i henhold til lovens § 84 er: Adressaten for afgørelsen, Danmarks 
Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund samt enhver, der må antages at have en 
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78, kan afgørelsen efter naturbeskyttelsens § 65 påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven er 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 væsentlige rekreative interesser, når 
afgørelsen berører sådanne interesser. 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Sidste dag for rettidig klage er således d. 
##. januar 2023. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 
klager via Klageportalen, som du finder 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 Hørsholm Kommune. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle klagen. Gebyret er på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 på e-mail til bom-post@horsholm.dk eller 
med post til Hørsholm Kommune, Center for Byg og Miljø, Team Miljø, Slotsmarken 13, 2970 
Hørsholm. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over afgørelsen, må 
tilladelsen ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse eller bestemmer 
andet. 
Hvis du vil indbringe denne afgørelse for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra 
meddelelsen af afgørelsen for så vidt angår afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven. 
 

17. Aktindsigt 
Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbslovens § 77. 
 
 
Har du spørgsmål? 
Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 4849 2571 eller e-mail tva@horsholm.dk, hvis du 
har spørgsmål til dette brev. 
 
Venlig hilsen 
 
Troels Vastrup 
Biolog 
Team Miljø 
 
 
Bilag 

 Projektbeskrivelse, Flakvad Rende - Forundersøgelse af vandløbsrestaurering (WSP 2021) 
 

Kopi til 
 Lodsejere af de berørte ejendomme, samt 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og lokalafdeling, dnhoersholm-sager@dn.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og lokalafdeling hoersholm@dof.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Fiskeristyrelsen, mail@fiskeristyrelsen.dk  
 Hørsholm Kommunes grønne råd v. fungerende formand, rupe0404@gmail.com  
 Hørsholm & Omegns Lystfiskerforening, flemming@holf.dk  
 Museum Nordsjælland, post@museumns.dk  
 Naturstyrelsen Hovedstaden, hst@nst.dk  
 Bæredygtigt landbrug, jura@baeredygtigtlandbrug.dk 
 Miljøstyrelsen mst@mst.dk 
 Friluftsrådet Nordsjælland nordsjaelland@gmail.com  


