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Furesø Kommune. 

Center for By og Miljø 

bme@furesoe.dk 

Att. Pia Holm Nielsen 

 

Vedrørende Høring af vandplanprojekt Restaurering af Tibberup Å øvre forløb. Sags id: 

20/3681 

Dok.nr.: 25573/20. Frist 7.maj 

 

Hermed DN Furesøs høringssvar vedrørende ovennævnte projekt. 

Projektets formål. Som led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner planlægges fysiske 

forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger i Tibberup Å. Formålet er at forbedre vandløbets 

økologiske tilstand. Der påtænkes udlagt gydebanker og skjulesten med henblik på at forbedre 

levevilkårene for dyr og planter. Projektet indeholder mange gode tiltag. 

 

Overløb og vandkvalitet. 

Projektet omhandler dog udelukkende ”fysiske forhold” i og ved Tibberup Å. Dette synes at 

være et snævert sigte, idet vandkvaliteten næppe forbedres som følge af projektet. Vandkvali-

teten er betinget af flere forhold. 

I følge bilagene til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2014-2017 finder der flere overløb med 

spildevand/kloakvand til Tibberup Å.  For Hareskovby er der angivet 7 overløbsbygværk med 

direkte eller indirekte udledning til Tibberup Å. Desuden findes 2 overløb i den sydlige del af 

Værløse. Vi har ikke undersøgt, om der findes tilsvarende overløb fra de tilstødende kommu-

ner. 

DN Furesø mener, at en investering i at nedbringe og helt fjerne disse overløb vil være af afgø-

rende betydning for vandkvaliteten og dermed for den økologiske tilstand. Vi er dog godt klar 

over, at der er tale om specifikke budgetter med deraf følgende begrænsninger. 

 

For at hindre udtørring om sommeren, er det vigtigt at (rent) regnvand stadig ledes til åen.  

 

Andre bemærkninger: 

Historie. Måske er omlægningen af Tibberup Å sket allerede i 1860’erne, da man søgte at tør-

lægge Søndersø. Omlægningen fremgår at målebordsbladene 1842-1899. 

Der er ikke mange oplysninger om fiskebestanden: Vi kan oplyse, at der trækker aborre op fra 

Søndersø om vinteren, senest set i mængde november 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
 

Carsten Juel 

DN Furesø 
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