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Høring om ny vandafledning fra Hjortespring golfbane 

 

Herlev Kommune ønsker at ændre afledning af vand fra en række søer i et område 

på Hjortespring golfbane. 

 

Søerne afleder nu vand til en nedlagt vandforsyningsledning, som leder vandet 3,8 

km under Herlev til Sømose Å. Ledningen, der er fra 1875 og ejes af 

forsyningsselskabet HOFOR, vedligeholdes ikke længere. Ledningen ligger 

uhensigtsmæssigt under bebyggelser m.m. Herlev Kommune ønsker at 

fremtidssikre afledning af vand fra golfbaneområdet ved at etablere ny afledning fra 

området til Tibberup Å, hvor området tidligere har haft naturlig afledning til. 

 

Projektet  

5 søer med afledning til den nedlagte vandforsyningsledning afkobles fra ledningen. 

I stedet etableres der nye grøfter og rørledninger fra søerne til 2 nærliggende søer 

med eksisterende afledning til Tibberup Å.  

 

For at muliggøre afledning fra søerne er det nødvendigt at justere vandstandshøjden 

i flere af søerne permanent, primært ved at hæve vandstanden, så vandet kan løbe 

ved naturligt fald. Søernes vandstande er i dag unaturlig lav pga. afledning til 

vandforsyningsledningen. I 1800-tallet før ledningens etablering var en stor del af 

området vådområde. Det er i dag ikke muligt at genskabe områdets oprindelige 

naturlige vandstand, da det vil umuliggøre nuværende arealanvendelse til bl.a. 

golfbane. Vandstandsjusteringerne vil ændre nogle af søernes udbredelse, og 2 nye 

søer forventes at opstå. Se tabel 2. 

 

Afledningssystemet etableres som åbne grøfter, hvor det er muligt. Pga. søernes 

unaturligt lave vandstand er det dog nødvendigt at etablere større dele af 

afledningssystemet som rørledninger for at passage igennem terrænet.  

 

Oversigt over projektet med detailkort er vist i bilag 1. Nuværende afledning fra 

søerne er vist på kort 1.  
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Ejerforhold og berørte interessenter  

Projektet omfatter følgende matrikler: 

 

Matrikel Ejer Bruger 

Matr. 2n Hjortespring Herlev Kommune  Hjortespring Golfklub 

Matr. 2m Hjortespring Herlev Kommune Hjortespring Golfklub 

Matr. 2q Hjortespring Tommy Egebjerg Hansen  Hjortespring Golfklub 

Matr. 13c Hjortespring Herlev Kommune  Hjortespring Golfklub 

Matr. 17e Hjortespring Herlev Kommune  Hjortespring Golfklub 

Matr. 40 Hjortespring Herlev Kommune   

Matr. 22k Hjortespring Herlev Kommune   

Tabel 1. Ejerforhold og brugere 

 

Projektet er planlagt af Herlev Kommune i dialog med ejer for matrikel 2q samt 

Hjortespring Golfklub. Projektet finansieres af Herlev Kommune for så vidt angår 

de 4 forbundne søer. Den nordlige sø på matrikel 2q er pt. ikke finansieret, da den 

ikke ligger på Herlev Kommunes ejendom, og den vil kun indgå i projektet, såfremt 

der findes finansiering til løsningen for denne sø. 

 

Vedligeholdelsen af grøfter, rørledninger og søer vil efterfølgende ske i henhold til 

vandløbslovens bestemmelser, dvs. at vedligeholdelsen påhviler de enkelte 

grundejere. 

 

Høring af projektet 

Projektet kræver godkendelse som regulering af vandløb og anlæg af nye vandløb, 

jf. §§ 3 og 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – 

restaurering m.v.  

 

Herlev Kommune forventer som vandløbsmyndighed at godkende projektet. 

 

Har du bemærkninger eller forslag til projektet, kan du sende disse til Herlev 

Kommune, Center for Teknik og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller til 

tm@herlev.dk. Bemærkningerne skal være modtaget af Herlev Kommune senest 

den 20. januar 2019. 

 

Projektet kræver desuden dispensation efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, 

som vil blive håndteret i særskilt afgørelse. 

 

 

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte Center for Teknik og Miljø på tlf. 44 

52 64 82 eller sende en mail til kris.omann@herlev.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kris Ømann   

Center for Teknik og Miljø  

mailto:tm@herlev.dk
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Orientering om høringen er sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening: dnherlevsager@dn.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk  

 Danmarks Ornitologiske Forening: natur@dof.dk, herlev@dof.dk 

 Friluftsrådet: gb@brusch.dk 

 Hjorteengen 15: th@absolut-skadedyr.dk   

 Hjortespring Golfklub: post@hjgk.dk  

 Ballerup Kommune: micr@balk.dk; thoc@balk.dk  

 HOFOR: hofor@hofor.dk  

 

mailto:dnherlevsager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:herlev@dof.dk
mailto:gb@brusch.dk
mailto:th@absolut-skadedyr.dk
mailto:post@hjgk.dk
mailto:micr@balk.dk
mailto:thoc@balk.dk
mailto:hofor@hofor.dk
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Kort 1: Nuværende afledning fra søerne til den nedlagte vandforsyningsledning. 

Syvende Sø 

Golfdammen 

Hjortesøen 

Gravbakkedam 

”Transformersøen” 

”Reservoirsøen” 

”Tørsø” 

”Sjapvandssøen” 
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Sø-lokalitet Ny kote Nuværende kote Beliggenhed  

Syvende Sø 32,00 m 31,65 m Matr. 2n Hjortespring 

”Tørsø” 31,85 m 31,85 m Matr. 2q Hjortespring 

nyt vandhul (kort 3) 31,80 m 31,50 m (terræn) Matr. 2n Hjortespring 

nyt vandhul (kort 4) 31,75 m 31,25 m (terræn) Matr. 2q Hjortespring 

”Reservoirsøen” 31,70 m 30,95 m Matr. 2q, 13c, 2n Hjortespring 

”Sjapvandssøen” 31,65 m 31,70 m Matr. 2n, 13c Hjortespring 

Hjortesøen 30,70 m 29,85 m Matr. 2n, 17e Hjortespring 

Gravbakkedam 30,10 m 30,30 m  Matr. 22k Hjortespring 

”Transformersøen” 32,00 m  30,85 m Matr. 2q Hjortespring 

Golfdammen 31,50 m 31,50 m Matr. 2m Hjortespring 

Tabel 2. Justering af vandstande  

 


