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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af det 
beskyttede vandløb Kollerød Å 
 
Allerød Kommune planlægger i fællesskab med Hillerød Kommune at udføre 
restaureringstiltag på en delstrækning i Kollerød Å for at forbedre vandmiljøet i 
vandløbet og opfylde statens vandplan 2009-2015, der er afløst af 
vandområdeplan 2015-2021.  
 
Den pågældende strækning krydser flere private matrikler og berører matr. nr.  
12h, 8t, 4fc, 4a, 4fb, 5af, 5af, 11e, 11e, 7d, 10k, 10a, 9be, 9a, 6n, 6n, 7e, 11c, 5a,  
4a, 4a, 12c, 4eø Kollerød By, Lynge og 7000u, 9o, 9a Herlev By, Nr. Herlev. 
 
Strækningen ses på kort på side 3. 
 
Afhængig af den endelige økonomisk ramme gennemføres nogle eller alle 
nedenstående tiltag: 
 

1. Udlæg af gydegrus  
2. Udlæg af sten 
3. Udlæg af strømkoncentratorer i form af sten og trærødder 
4. Udskiftning af bund 

 
Kollerød Å er udpeget som beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens1 § 3. 
Ovennævnte tiltag må derfor kun udføres, såfremt der er opnået dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 32 til dette.  
 
Tiltagene udføres for at realisere statens vandplaner, der løber over tre 6 årige 
planperioder: 2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027. Den planlagte restaurering af 
Kollerød Å behandles endvidere efter vandløbslovens § 37 og har været i 8 ugers 
høring fra den 25. april til den 20 juni 2018. Forundersøgelse og detailprojekt om 
forslag til restaurering af vandløbet udgør baggrundsmateriale for denne afgørelse.  
 
Allerød Kommune og Hillerød Kommune er begge myndighed vedrørende 
opfyldelse af statens vandplaner og beskyttelsen af vandløb, men i nærværende 

                                                 
1 Naturbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017. 
2 NBL § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, 
eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra 
kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige 
vedligeholdelsesarbejder i vandløb. 
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sag forestår Allerød Kommune sagsbehandlingen efter aftale med Hillerød 
Kommune.  
 
 
Afgørelse 
Allerød Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 
til udførelse af ovenstående 4 tiltag i Kollerød Å. Dispensationen meddeles med 
hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 23 på følgende vilkår: 
 

1. Tiltagene skal udføres som beskrevet i detailprojekt for restaurering af 
Kollerød Å udarbejdet af Niras, Marts 2018 ”Restaurering af Kollerød Å – 
indsats: ROS158, ROS161 og ROS162”. 
 

2. Fast bund må ikke opgraves. 
 

3. Etablering af midlertidige ”sandfang” i st. 680 og st. 1957, i forbindelse 
med udskiftning af bund, skal tømmes inden bundsubstrat/grusmateriale 
udlægges. 
 

4. Stenmaterialet, der udlægges i vandløbet må ikke indeholde porøst 
materiale, flintesten eller kalk. 

 
5. Tiltag skal gennemføres så skånsomt som muligt af hensyn til flora og 

fauna i vandmiljøet. 
 

6. Ved kørsel og arbejde langs vandløbet skal det sikres, at brinker ikke 
trykkes. Hvis der sker udskridning af brinker i forbindelse med 
anlægsarbejdet, skal brinker reetablering. 
 

7. Efter endt anlægsarbejde skal alle arbejdsarealer relateret til vandløbet 
retableres til mindst samme stand som før anlægsarbejdets opstart. 
 

8. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. 
november - 31. august, uden der er meddelt tilladelse til dette fra 
Miljøstyrelsen. 
 

9. Træer, som er levested for flagermus, må fældes efter retningslinjer4 og 
vejledning fra Naturstyrelsen. Vær opmærksom på at flagermus kan raste 
under løs bark eller lignende. 
 
 
 

Beskrivelse af projektet 
Projektet restaurerer en strækning på ca. 1.690 meter ud af en samlet 
vandløbsstrækning på 2335 meter, idet de rørlagte vandløbsstrækninger ikke er 
indeholdt.   
 
Restaureringstiltagene er nærmere beskrevet i et notat ”Restaurering af Kollerød Å 
– Indsats: ROS158, ROS161 og ROS162” udarbejdet af Niras, marts 2018. 
 
Der foretages udskiftning af bund, udlæg af sten, rødder og fast bundsubstrat for 
at skabe bedre forhold for vandløbsfaunaen. 

                                                 
3 NBL § 65 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 
3, stk. 1-3, og § 18, stk.1. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal 
indhente en udtalelse fra ministeren, før der træffes afgørelse vedrørende § 18, stk. 1. 
4 Flagermus skal udsluses i perioderne: Fra 1. maj og 2 uger frem samt fra sidste uge af august og til 
og med 1. uge af september.  
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Der etableres ikke egentlige sandfang, men på strækninger, hvor der udskiftes 
bund, påbegyndes gravearbejdet nedstrøms, ved. st. 680 henholdsvis st. 1957, 
således at der skabes en sandfangseffekt i st. 680 henholdsvis 1957. Når 
strækningerne er afgravet, og inden der udlægges grusmateriale, skal st. 680 og 
1957 (nedstrøms ende af den afgravede strækning) oprenses for materiale, der 
måtte være aflejret i forbindelse med oprensningen. 
 

 
Figur 1 Oversigtskort. De brede røde linjer markerer projektområdet i Kollerød Å. Oversigtskortet er i 
målestok 1:20.000. 

 
Figur 2. 2016 luftfoto. De farvede linjer markerer stationeringen af restaureringstiltagene. Tiltagenes 
farvekoder er forklaret i signaturforklaringen. 



 

Side 4 
 

 
Beskrivelse af området 
Kollerød Å er en del af Havelse Å-vandløbssystem, der har udløb i Roskilde Fjord 
ca. 21,5 vandløbskilometer nedstrøms projektområdet. Strækningen, der 
planlægges restaureret, er flere steder forholdsvist dybt nedskåret og ikke ret 
synlig i terræn. 
 
I henhold til statens vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, 
der har erstattet Vandplan 2009-2015 for Isefjord og Roskilde Fjord, 
Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland skal vandløbet opnå god økologisk 
tilstand og er målsat til at opfylde faunaklasse DVFI 5 eller bedre.  
 
Der er fire DVFI-stationer beliggende på projektstrækningen samt en nedstrøms 
projektstrækningen. I 2013 er der målt DVFI-værdier fra 2-4 på faunastationerne i 
Kollerød Å. Øvre Kollerød Å, der er omfattet af restaureringsprojektet, har således 
en samlet dårlig økologisk tilstand jf. MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 
af juni 2016. 
  
Opstrøms projektstrækningen (ved Lillerød Renseanlæg (st. 0 - 118) er det som 
følge af ringe vandkvalitet ikke sandsynligt at DVFI-værdien vil kunne forbedres 
væsentligt, og en opfyldelse af statens vandplan vil ud over restaureringsprojektet 
formodentlig også hvile på, at spildevandpåvirkningen fra Lillerød Renseanlæg og 
regnbetingede udledninger reduceres for at understøtte en DVFI-værdi på 5. 
Enkelte rødel, sten og brinkfødder skaber lidt variation i vandløbet, men 
projektstrækningen bærer præg af at være næringspåvirket med organisk stof, idet 
der bl.a. kan observeres trådalger. 
 
Vandløbet er vandførende hele året. Vandløbet sommerudtørrer således ikke bl.a. 
som følge af en kontinuerlig udledning af renset spildevand fra Lillerød 
Renseanlæg, der har sit udløb umiddelbart opstrøms vandløbets st. 0.  
 
Frem til Kollerød Bro (st. 2500) har vandløbet en meget artsfattig bundvegetation, 
der bl.a. formodes at skyldes ensartede strøm- og substratforhold. Det 
gennemsnitlige fald på de tre strækninger ligger mellem 0,6 og 1,3 ‰. Vandløbet 
er desuden for bredt på lange strækninger. Endvidere er hovedparten af Kollerød 
Å også overuddybet i forhold til de regulativmæssige dimensioner. Der er således 
potentiale for udlæg af fast bundsubstrat indenfor de regulativmæssige rammer. 
 
 
Vurdering 
Restaureringsprojektet omhandler primært udskiftning af bundmateriale i form af 
afgravning af blød bund og derefter udlæg af grus op til samme kote som før 
opgravning samt udlægning af groft materiale oven på den eksisterende bund.  
 
Udskiftning af bund og udlæg af sten og gydegrus forventes i sig selv at forbedre 
levevilkårene for vandløbsfauna og skabe en væsentlig produktionsforøgelse af 
fisk og smådyr.  
 
Træerne der vokser langs vandløbet forventes ikke at forhindre, at tiltagene 
gennemføres. Kun et begrænset antal træer langs vandløbet i Hillerød Kommune 
forventes at skulle ryddes.  
 
Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening, vandplejegruppen, har gennemført 
registreringer af ørred gydegravninger i Kollerød Å igennem flere år. Generelt 
registreres en fremgang i antallet af gydegravninger i Kollerød Å med undtagelse 
af øvre Kollerød Å, hvor der undtagelsesvist i 2017 blev registreret en voksen 
ørred opstrøms Hillerød Motorvejens forlængelse og en enkelt gravning mellem 
Kollerød Bro og Hillerødmotorvejens forlængelse. Det tyder på, at vandrende ørred 
er i stand til at passere rørlægningen under motortrafikvejen, men manglende 
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gydeforhold forhindrer ørreden i at søge opstrøms og gyde opstrøms i Kollerød Å. I 
forbindelse med vandplejegruppens tællinger af gydegravninger samarbejder 
Allerød og Hillerød Kommune med vandplejegruppen om at undersøge årsagen til 
den ringe overlevelse af ørred yngel. Undersøgelsen gennemføres af Limno 
Consult og blev påbegyndt i januar 2017 og forventes afsluttet i efteråret 2018.      
 
Det formodes, at forholdene i øvre Kollerød Å er for ringe til at understøtte en 
ynglende bestand men også den lange rørlægning under forlængelsen af Hillerød 
Motorvejen og Vejs Ende formodes at begrænse antallet af vandrende ørred. 
   
Stenudlægning foretages for at forbedre strømforholdene samt skabe en 
mæandrerende strømrende. Variationen og antallet af nicher øges, og 
genluftningen fra atmosfæren forøges.  
 
Gydebankerne udlægges som tæppebanker i hele vandløbets bredde og holdes 
indenfor de regulativmæssige dimensioner og påvirker dermed ikke den 
regulativfastsatte vandføringsevne og/eller generer evt. rørudløb.  
 
Det er Allerød og Hillerød Kommunes vurdering, at vandløbsrestaurering i øvre 
Kollerød Å vil bidrage positivt i forhold til, at vandløbet i fremtiden kan opnå sin 
målsætning om god økologisk tilstand målt i forhold til både fiskebestande, smådyr 
og planter. Kommunerne forventer ikke, at projektets gennemførelse vil resultere i 
hverken negative miljøpåvirkninger eller afvandingsmæssige udfordringer under 
eller efter anlægsarbejdet.  
 
 
Påvirkning af Natura 2000 områder, Bilag IV arter 
Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 
2000 område er Kattehale Mose, som ligger ca. 4 km sydøst for projektområdet. 
Dette område forventes ikke at blive påvirket pga. afstanden og det forhold, at 
Kattehale Mose er beliggende i et andet vandopland end projektområdet. 
Kattehale Mose afstrømmer til Drabæk, der ligger i vandoplandet til Sjælsø og 
Øresund.   
 
Det nærmeste beskyttede område, der potentielt vil kunne påvirkes af projektet er 
Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord. Natura 2000-området udgøres af 
Habitatområde H120 og Fuglebeskyttelsesområde F105. 
 
Udpegningsgrundlaget for det beskyttede område nr. 136 Roskilde Fjord er vist i 
den nedenstående figur 3. 
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Figur 3: Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 
2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra 
habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter 
angiver: "T" = trækfugl og "Y" = ynglefugl. Arter og naturtyper, der er tilføjet udpegningsgrundlaget, 
er markeret med "NY". Fra Natura 2000-plan 2016-2021 – Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. 
Natura 2000-område nr. 136, Habitatområde H120 og H199, Fuglebeskyttelsesområde F105 og 
F107. Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. 

 
  
Projektområdet ligger ca. 21,5 vandløbskilometer opstrøms fra det beskyttede 
område.  
 
Det er Allerød og Hillerød Kommunes vurdering, at projektet ikke ændrer på 
afstrømningen i Kollerød Å. 
 
Det er på baggrund af afstanden og udpegningsgrundlaget kommunernes 
vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede områder eller arternes 
levesteder negativt. 
 
Kommunerne har ikke kendskab til bilag IV-arter i eller langs del-strækningen, der 
planlægges restaureret. I Danmarks Miljøportal er der endvidere ikke registreret 
bilag IV-arter i projektområdet. Generelt vurderes brinkerne at være for høje og 
stejle til, at vandløbet er levested for padder, ligesom den forholdsvise høje 
vandgennemstrømningen vurderes at gøre vandløbet uegnet som levested for 
padder.  
 
Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007 ”Håndbog om arter på habitatdirektivets 
bilag IV – til brug i administration og planlægning”. Danmarks Miljøundersøgelser, 
Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. 
http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf er der imidlertid potentielt følgende bilag IV-
arter i samme UTM-kvadrat som projektområdet er beliggende i: vandflagermus, 
brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, 
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troldflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø 
og grøn mosaikguldsmed. 
 
Det er Allerød og Hillerød Kommunes vurdering, at restaureringsprojektet med 
udlægning af gydegrus, natursten/skjulesten samt udskiftning af vandløbsbund 
ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet som levested samt yngle- 
og/eller rasteområde for de potentielle bilag IV-arter. Ved behov for fældning af 
træer, som er levested for flagermus, vil det ske efter udslusning af rastende 
flagermus. Restaureringsprojektet vil således ikke påvirke eventuelle ynglende 
eller rastende flagermus. Vandløbsstrækningen er endvidere ikke egnet som leve-, 
yngle- eller rasteområde for de nævnte padder eller grøn mosaikguldsmed. 
 
Fredningsbestemmelser 
De første 250 meter af vandløbsstrækningen, der planlægges restaureret, grænser 
op til fredningen ”Fredningen af Børstingerød Mose”. Fredningens formål er bl.a. at 
sikre, at de naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres. Herunder skal områder 
som er mose med vandhuller, sump, eng og dyreliv bevares. I 
fredningsbestemmelserne er det bl.a. bestemt, at dræning, afvanding og 
afgravning ikke må finde sted men eksisterende vandløb og grøfter må 
vedligeholdes, men ikke uddybes eller udvides. De kommende naturforbedrende 
tiltag i Kollerød Å vurderes således at være i overensstemmelse med fredningen.  
 
Kommunernes samlede vurdering 
Allerød Kommune og Hillerød Kommune vurderer, at de planlagte tiltag forbedrer 
tilstanden i vandløbet.  
 
Tiltagene vurderes endvidere ikke at være til skade for bilag IV arter eller at være i 
strid med bestemmelserne i fredningen af Børstingerød Mose, der grænser op til 
vandløbet. Mosen er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Mosen 
vurderes ikke at blive påvirket under og/eller efter restaureringsarbejdet er 
gennemført.  
 
Kommunerne har derfor besluttet at meddele dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 til udførelse af de planlagte tiltag.  
 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen. Det betyder at klagefristen 
udløber den 2. august 2018. Afgørelsen anses for at være af almindelig offentlig 
interesse hvorfor afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes og Allerød 
Kommunes hjemmeside på henholdsvis 
https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/ og  
https://www.alleroed.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser. 
  
Klageberettiget er: 
Ansøger 
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. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når 
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den er tilgængelig for Allerød Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer 
og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Allerød Kommune. Hvis 
Allerød Kommune fastholder afgørelsen, sender Allerød Kommune klagen videre 
til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Allerød Kommune. Allerød Kommune videresender 
herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan 
fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk. 
 
 
Afgørelsens gyldighed 
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må dispensationen kun udnyttes, hvis 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter det. 
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. 
naturbeskyttelseslovens § 66 stk. 2. 
 
Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter 
afgørelsen af meddelt jf. § 88 i naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til denne dispensation er man velkommen til at kontakte 
undertegnede på direkte tlf.: 48 100 314/masr@alleroed.dk eller 
vandløbsmedarbejder, Hillerød Kommune, Torben Carmes direkte tlf. 7232 
2143/toca@hilleroed.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 

 

Margrethe S. Rasmussen 
Natur- og vandløbsmedarbejder 

Niels Erik von Freiesleben  
Miljøchef 
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Kopi sendes til:  
 

 Flintholm A/S, Flintholmvej 6, 3450 Allerød 

 René Arends, Vejs Ende 7, 3450 Allerød 

 Gertrud Pedersen, Padborgvej 2, 1. tv., 2610 Rødovre 

 Villy Flemming Holst, Røglevej 17, 3450 Allerød 

 John Vilhelm Andersen Holst, Røglevej 15, 3450 Allerød 

 Arne Bonke Sørensen, Hvilebjergvej 1A, 3450 Allerød 

 Marie-Louise Jönsson, Vejs Ende 6, 3450 Allerød 

 Helle Nielsen og Preben Otto Nielsen, Vejs Ende 6A, 3450 Allerød 

 Peter Iben Bjerregaard, Møllemosevej 11, 3450 Allerød 

 Mieczejslaw Kavansky, Vejs Ende 3, 3450 Allerød 

 Ole Erik Olsen, Sørupgårdsvej 2, 3450 Allerød 

 Wöhlk ApS, Hundborgvej 23 B, 7700 Thisted 

 Karsten Rasmussen, Standvejen 340 A, 2980 Kokkedal 

 Hanne Rossau og Hans Christian Rossau, Kollerødvej 3, 3400 Hillerød 

 Claes Karsten Falkentoft, Lyngevej 16, 3400 Hillerød  

 Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København, vd@vd.dk 

 Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening, vandplejegruppen, v/ Kai 

Larsen; kajlarsen103@msn.com  

 Danmarks Naturfredningsforening, dnalleroed-sager@dn.dk, dnhilleroed-

sager@dn.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk; mkh@ka-net.dk 

 Fiskeringen 1970, faciliteter@fiskeringen.dk 

 Friluftsrådet Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk 

 Friluftsraadet, fr@friluftsraadet.dk,  

 Det Grønne Råd, hans@smed-hjordt.dk; hjordt@adslhome.dk; 

 helm@flsmidth.com  

 Naturforeningen Naturparkens Venner og Det Grønne Råd v/ Hans Hjordt 

Hansen, hjordt@adslhome.dk hans@smed-hjordt.dk  

 Nordsjællands Landboforening, hoejtoftegaard@hotmail.com; 

lars.jonsson@bronshojgaard.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, hilleroed@dof.dk; 

alleroed@dof.dk 

 


