
 
Referat af dialogmøde Kollelev mose fredag den 13. 

november 2020 

 

Dialogmødet havde en meget stor og bred kreds af fremmødte. 

Deltagerne var: 

 

Virum Grundejerforening: 

- Claus Colding-Jørgensen 

 

Kollelev Grundejerforening: 

- Tim Larsen 

 

Grundejerforeningen ved Kollelev Mosepark: 

- Henrik Dalbøge 

- Morten Crone 

 

Nævnes under ét Grundejerforeninger nedenfor. 

 

Lyngby-Taarbæk Forsyning: 

- Driftsdirektør Kasper Dibbern Petersen 

- Driftsleder Raymond Larsen 

- Driftsassistent Christian Bay 

- Projektleder Hussam Al-Abady 

 

Nævnes under ét LTF nedenfor. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune: 

- Thomas Hansen, Afdelingsleder Klima og Forsyning 

- Pernille Hansen, Miljøsagsbehandler 

- Anja Aalling, Naturmedarbejder 

- Søren Bagge, Biolog 

- Vibeke Barkentin, Afdelingsleder Natur og Miljø 

- Lotte B. Max, Teamchef Grøn Drift 

- Søren Mariegaard, Afdelingschef Arealdrift 

 

Nævnes under ét LTK nedenfor. 

Grundejerforeninger i Kollelev Mose 

Lyngby Taarbæk Forsyning 

Lyngby Taarbæk Kommune  

Dato: 30. marts 2021  
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Dagsorden for dialogmødet: 

1. Mosens miljøtilstand herunder algevækst i sommeren 2020 

2. Oprensning af kanal 

3. Naturpleje i området, herunder kommunens driftsopgaver i 

området 

4. Friluftsluftsliv i området 

5. Evt. andre temaer 

 

Ad 1: Mosens miljøtilstand herunder algeopblomstring i sommeren 

2020.  

 

Dette punkt handlede samlet set om vandkvaliteten i mosens tre søer 

foranlediget af en voldsom algevækst sommeren 2020. 

 

Fra grundejerforeningerne blev der givet en kort opsummering af 

tidligere gennemførte projekter for at forbedre vandkvaliteten herunder 

jern- og aluminiumbehandlinger samt biomanipulation og iltning af 

mosen. Der blev henvist til grundejerforeningernes notat ”Hvordan har 

Kollelev Mose det i dag?” (se vedlagte bilag 1). Fra 

grundejerforeningerne blev der givet udtryk for, at disse projekter 

mellem 1998-2005 havde haft en positiv effekt på moses tilstand.  

Desværre er det oplevelsen nu igen, at mosens tilstand over de senere 

år igen er forringet, hvilket især kom til udtryk i sommeren 2020, hvor 

der var en kraftig opvækst af trådalger. Trådalge forekomsten var 

meget kraftig og et kedeligt syn, og medførte desuden lugtgener i 

området omkring mosen. 

Fra Grundejerforeningernes side er der et udbredt ønske om dialog om 

årsager til mosens forringede miljøtilstand og mulige løsninger. 

 

Tekniske anlæg 

Blandt beboerne rundt om Kollelev Mose er der en bekymring for, at det 

er konkrete hændelser der ligger til grund for den forværrede 

vandkvalitet. Ifølge Grundejerforeningerne er der konstateret overløb af 

spildevand fra LTF’s nærtliggende bygværker til mosen. Disse overløb 

frygtes at være årsag til mosens forringede miljøtilstand. Det er kendt, 

at mosen er recipient for overfladevand i området omkring mosen, men 

den kraftige og pludselige opblomstring af trådalgerne i 2020 antages at 

være foranlediget af noget andet. I området omkring mosen er der stor 

opmærksomhed rettet mod risikoen for overløb, overvågning/logning af 

udløbsventiler, tilstopninger i spildevandsledninger etc. Hertil kommer 

konkrete indmeldinger til LTF hen over sommeren, herunder en 

dokumenteret overløbshændelse. 
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Fra LTF blev der redegjort for, at der er rettet et særligt fokus imod 

Kollelev mose, herunder at der ikke må ske udslip af spildevand til 

mosen. Der er løbende overvågning på bygværkerne med datalogning. 

Der er gennemført en række undersøgelser baseret på henvendelser fra 

borgere i området, og der har været ført ekstra tilsyn hen over 

sommeren 2020. Der har været en situation med en tilstopning i en 

ledning som er løst, men ellers er der ikke fundet konkrete ting, som 

kan kobles til udslip eller andre hændelser som kan være forklaring på 

de ændrede forhold i mosen. 

Under drøftelsen af mulige årsager til algeopblomstringen nævnte LTF 

gødskning i private haver som mulig medvirkende årsag. 

Grundejerforeningerne anså ikke dette som en oplagt mulighed idet der 

er tale en kraftig opblomstring fra det ene år til det andet samtidig med 

at der er dokumenteret udløb af kloakvand fra en brønd ved 

pumpestationen til basin 2.   

Der var enighed om, at Grundejerforeningerne og LTF fortsætter en 

dialog om bygværker og ledninger i området. Både for at konkrete 

observationer i området kan blive undersøgt af LTF, og for at LTF kan 

informere om de tekniske anlæg i området. 

 

Oprensning og vandkvalitet 

Fra LTK blev der informeret om at der ikke er fundet nogen unormale 

forhold i området, som giver konkrete input til at forklare årsagerne til 

algeopvæksten. Fra politisk side blev der i sommeren 2020 bevilget 

60.000 kr. til oprensning af alger. Oprensningen blev dog ikke 

gennemført pga. at algerne sank til bunds. 

 

Der er i sommeren 2020 igangsat et monitoreringsprogram, hvor der er 

gennemført målinger i bassin 1. Det er planen, at der skal måles på 

bassin 2 i 2021. Måleresultaterne fra 2020 var ikke modtaget forud for 

mødet. 

 

Der var enighed om, at Grundejerforeningerne og LTK fortsætter en 

dialog med fokus på vandkvaliteten, herunder resultatet af målingerne i 

2020 og planen for målinger i 2021. 

 

Efter punkt 1 udgik LTF af mødet. 

 

 

Ad 2: Oprensning af kanal 

 

Mødet fortsatte ved broen over kanalen. Her redegjorde 

Grundejerforeningerne for den udvikling der er sket over årene, hvor 
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kanalen er tilgroet og nu fremstår med meget lav vandstand i 

vinterhalvåret og periodevis tørlagt i sommerhalvåret. Resultatet er 

både manglende mulighed for sejlads mellem bassin 1 og 2, ligesom der 

ikke sker noget videre gennemløb mellem bassinerne. 

 

Det blev også drøftet at vandstanden i området generelt er noget lavere 

sammenlignet med vandstanden for år tilbage. Det var tidligere 

almindeligt, at vandet stod så højt, at der i det tilstødende bevoksede 

område på modsatte side af stien stod sjapvand hen over vinterhalvåret. 

Den lavere vandstand forværrer de to ovennævnte forhold. 

 

Kanalen er ikke oprenset i en årrække, hvor længe henstår i det uvisse. 

Der er fra Grundejerforeningernes side søgt om dispensation fra NBL §3 

til at gennemføre oprensning og brink sikring. Det er ønsket, at der 

gennemføres en oprensning i sammenhæng med en etablering af den 

tidligere brinksikring. Kanalen har netop fremstået som en kanal i kraft 

af faskiner der har sikret brinken. Det anslås af Grundejerforeningerne, 

at der er tale om udgifter i størrelsesordenen 2 x 40-50.000 kr. til 

henholdsvis brinksikringen og til oprensningen. 

 

Fra LTK blev det tilkendegivet, at der ikke er rådighed over egnede 

maskiner til at gennemføre en oprensning af kanalen, og at der ikke er 

aktuelle planer om at hyre ind til at få gennemført en oprensning. Der er 

heller ikke afsat penge til at etablere brinksikring. Trods et ønske i 

området om at gennemføre disse aktiviteter, så er der ikke i 

eksisterende budgetter afsat penge til disse udgifter. 

 

Med henvisning til vandløbsloven er der fra LTK’s side opbakning til at 

finde en løsning for oprensning af kanalen. I forlængelse af dette blev 

drøftet såvel mulighederne for opgravning med og uden brinksikring - 

en stor og en lille løsning. Der var enighed om, at 

Grundejerforeningerne og LTK fortsætter en dialog med fokus på at få 

løst oprensningen af kanalen. 

 

 

 

Ad 3: Naturpleje i området, herunder kommunens driftsopgaver i 

området 

 

Fra Grundejerforeningerne blev der kvitteret for, at der tidligere på året 

var afholdt møde med LTK vedr. naturplejen i området. Fra 

Grundejerforeningerne er der ønske om at få udskiftet udtjente bænke i 

området, og at der gøres en indsats for at holde grusstierne i god stand. 

 

LTK redegjorde for at der i forhold til plejeplanen for området, er et 

udestående omkring fældning af udgåede birketræer, dette arbejde 

forventes at blive udført henover vinteren. 

 

Det blev fra grundejerforeningernes side understreget, at man har ønske 

om en plejeplan for området, herunder beskæring af åkander samt siv, 

der flere steder omkring søerne er i kraftig vækst.  

Fra LTK blev det fremhævet at plejen i området tager udgangspunkt i at 

Kollelev Mose er et stykke natur, og at det aldrig bliver ambitionen at 
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området skal fremstå som en plejet park. Grundejerforeningerne 

påpegede, at der bliver mindre og mindre sø, fordi der opstår "gyngende 

grund" omkring sivene, der springer i skov, og at tilvæksten har været 

kraftig igennem de seneste år. Derfor er det ønsket fra 

grundejerforeningernes side, at der gøres noget ved det.   

 

Omkring naturplejen mv. i området er der enighed om at 

Grundejerforeningerne og LTK fastholder at mødes 1-2 gange årligt. 

 

 

 

Ad 4: Friluftsluftsliv i området 

 

Fra Grundejerforeningerne er der ønske om at øge mulighederne for 

friluftsliv i området. Dele af området, der tidligere var lysåbent, er nu 

efterhånden groet mere til med højt græs, buske og træer. Der stilles 

spørgsmålstegn ved om det er ønskeligt? 

 

Konkret nævnes ønske om en naturlegeplads i området (uden for 

områder beskyttet af NBL §3). Der nævnes også et ønske om et fokus 

mod øget biodiversitet. Det kunne fx være ved etablering af insekt og 

sommerfugle venlige partier evt. i partnerskab mellem 

grundejerforening og LTK. 

 

LTK noterede sig ønskerne, og tager dem med i overvejelserne for 

området. Det er dog vigtigt at slå fast, at udgangspunktet for LTKs 

forvaltning af området tager udgangspunkt i, at Kollelev Mose er et 

naturområde, hvoraf en stor del består af beskyttede naturtyper. Det 

medfører et stort hensyn til områdets natur og udviklingen heraf. 

 

Der er enighed om at mulighederne for øget friluftsliv i området tages 

med i den fortsatte dialog mellem Grundejerforeningerne og LTK. 

 

 

 

Ad 5: Eventuelt 

 

Fra Grundejer i området blev der berettet om en kritisk hændelse i 

området. Her var det meget tæt på at ende med en dramatisk 

drukneulykke. Foranlediget af hændelsen har der været kontakt til Tryg 

Fonden angående evt. donation af redningsudstyr. I tilfælde af fonden 

bevilger donationen vil der være behov for at samarbejde med LTK om 

placering mv. ude i området.  

 

Der er enighed om at fortsætte dialogen mellem Grundejerforeningerne 

og LTK om redningsudstyret, herunder placeringen når der foreligger nyt 

om evt. donation fra Fonden. 
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Konklusion af mødet: 

Det blev aftalt at det er vigtigt at opretholde dialogen omkring de tre 

hovedtemaer: tekniske anlæg, vandkvalitet og naturpleje mv.  

Nedenfor adresseres hvilke parter der opfordres til at opretholde 

dialogen om de enkelte temaer: 

 

- Grundejerforeningerne og LFT fortsætter dialogen om de 

tekniske anlæg: 

o LTF kontakt: Driftsleder Raymond Larsen, rla@ltf.dk, tlf: 

41779740 

o GF kontakt: Tim Larsen, TL@tl-engineering.dk, tlf: 

45856865 

 

 

- Grundejerforeningerne og LTK fortsætter dialogen om 

vandkvalitet i Kollelev Mose: 

o LTK kontakt: Søren Bagge, soeba@ltk.dk, tlf: 24827504 

o GF kontakt: Henrik Dalbøge, henrik.dalboege@gmail.com, 

tlf: 22495289 

 

 

- Grundejerforeningerne og LTK fortsætter dialogen om 

naturpleje mv. (herunder oprensning af kanal, friluftsliv, 

opsætning/placering af redningsudstyr): 

o LTK: kontakt: Søren Mariegaard, soerm@ltk.dk, tlf: 

21252980 

o GF kontakt: Henrik Dalbøge, henrik.dalboege@gmail.com, 

tlf: 22495289 

 

 

 

mailto:rla@ltf.dk
mailto:TL@tl-engineering.dk
mailto:soeba@ltk.dk
mailto:henrik.dalboege@gmail.com
mailto:soerm@ltk.dk
mailto:henrik.dalboege@gmail.com

