16. november 2015
Deltagere: Peter Milan (DN), Birgitte Garde (DOF), Frits Hansen (AB HørsholmKokkedal), Søren Hansen (Vandløbslauget), Mads Kromann (NSPV), Lisa Groth
(Vand og Natur), Mille K Hansen (Vand og Natur), Birgitte Sølvkjær (Vand og
Natur)
Referat Dialogmøde

1.

Præsentation af målerhjemmesiden for Usserød Å. (Claus Matzen)

Claus præsenterede hjemmesiden hvor målingerne fra målestationerne kan
følges. Det er nødvendigt at installere Silverlight for at kunne læse
programmet.
Link: http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html
Der opsættes en planche ved Parallelvejs broen, om klimaprojektet med QR
kode, hvor man kan indhente mere information.

2.

Præsentation af Mads Kromann fra NSPV

Mads blev præsenteret i fælles præsentationen ved møde start. Mads er drift
ansvarlig i NSPV indenfor naturopgaver og vandløb.

3.

Gennemgang af årets vedligeholdelse – Grødeskæring og
oprensninger (Lisa Groth)

Grødeskæringsplanen kommer på hjemmesiden fra april måned.
Dobbeltprofil Usserød Å er slået tre gange, brinker pæne uden ødelæggelser,
det skyldes ny og bedre maskine.
Der er foretaget oprensninger i Nivå, Asminderød grøften, Grønholt Å,
Gunderødløbets sideløb A, Fredtofteudløbet.
Ved anlæg af Kratbjerg projektet skete der sandvandring til golfbanen.
Bemærkninger fra Søren Hansen:
Nivå: nedstrøms ved Jacob Evart, i det sydlige drænrør løber vandet ikke ud.
Mads kikker på det.
Ved dyrlægen Kongevejen, fint arbejde. Holde øje med st. 1009 udløb vest
nedad, kloakrør, om der kommer vand.
Grønholt Å: mellem de to tørvemoser, 40 m nedstrøms Steens bro, 5 m.
opstrøms, mangler oprensning.
Det blev diskuteret om faskine/spuns øst for, hvor Grønholt Å løber under
Grønholtvangen, kan fjernes. Enighed om at hvis den fjernes vil siderne skride.
Mads siger, at det kan lade sig gøre, at rense op som faskinen er nu.
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Søren tog emnet træer op til diskussion. Hvem fælder træerne hvor der ikke er
renset op fordi de står på begge sider af vandløbet? Foreslår at træerne på
venstre side dvs. nordsiden bliver fældet.
Mads, Mille og Lisa finder ud af det.
Gunderødløbet sideløbet: det trækker nu. Foreslået at resten tages næste år.
Der er mere end 10 cm aflejringer.
Gunderødløbet: 2-300 m. inden udløb til Donse Å, trænger til oprensning.
Søren foreslår opsætning af flere skalapæle. Mads tænker at bruge Å mændene
der har stor erfaring og viden om vandløbenes tilstand. Oprensningen bliver
ikke i år, da terminen for oprensninger er overskredet.
Usserød Å dobbelt profil: Første sving før Parallelvej, erosion bag planke. Der er
bestilt sten, de bliver lagt ud bag spuns, planken fjernes ikke.
Generelt, hvis der er brug for spuling under vej, kontakt Mads NSPV på mail.

4.

Planer for 2016 (Mille K Hansen)

Revision af vandløbsregulativer i Grønholt Å og Donse Å. Der vil i den
forbindelse skulle gennemføres et par reguleringssager. Det vil ske i tæt
kontakt med lodsejerne og Dialog Forum vil blive holdt underrettet undervejs.
Vi vil gerne etablere et sandfang i Grønholt Å.
Der er ikke økonomi til de store projekter. Men medlemmerne blev opfordret til
at komme med ideer til mindre projekter.
5.
-

Evt.
Ålborgmetoden: formålet er at højne både naturforhold og vandføring.

Anette har foreslået en strækning på 500 m. i Dageløkkevandløbet, lige inden
udløb i Nivå, hvor metoden kan afprøves. Den foreslåede strækning accepteres.
Den er skåret bredere, end der står i regulativet, Hede Danmark kontaktes
omkring en mindre kurv. HD’s slåning skal revideres.
Der er ikke midler til at slå hyppigere som Ålborgmetoden foreskriver. Lisa
kontakter Lars Slot (Ham der har udviklet metoden) om, hvor meget slåning
der skal til.
Det er nødvendigt at se på virkningen over tid. Det kunne være smart med
faunaoptælling før start, så der er noget at måle på. Der er lavet
faunaundersøgelser i 2013 og der laves igen i foråret 2016 hvis vi får bevilliget
økonomi til det
-

Arrangementer langs Usserød Å

Medlemmerne var på forhånd blevet bedt om, at komme med input til
rekreative arrangementer langs Usserød Å. Der kom et par input:
-

Birgitte Garde vender tilbage i forhold til ture med DOF

-

Vilde blomsters dag DN, overvejer en tur. Peter Milan følger op.
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Frits Hansen Klimaprojekt Kokkedal. Bueengen, Nordengen, Parallelvej og
Usserødvej renoverer enge færdig i 2016. Der er planer om fodboldbaner.
Forslag til regulativ Usserød Å og fællesregulativet ligger i høring. Usserød Å
31/12 – 2015. Fællesregulativet 5/1 – 2016.
Høringssvar går gennem kommunen evt. kommentarer indarbejdes, indstilles til
plan-, miljø- og klimaudvalget. Derefter er der en klagefrist 4 uger.
Søren så gerne at der bliver renset op til 0.
Der blev spurgt ind til om Kommunen har modtaget brev fra miljøminister og
hvad gør Kommunen?
Kommunen har ikke følt sig truffet, da det er det vi gør, følger regulativerne.
Indsatser i 1. vandhandleplan periode.
Kommunen har søgt om Naturerhvervstyrelsen om midler til gennemførelsen af
genåbningen af rørlagte strækninger på Grønholt Å og Donse Å. Disse indsatser
er fastsat i de statslige vandplaner og kommunen er forpligtet til at gennemføre
dem. Ansøgningerne er sendt ind i september 2015. Naturerhvervstyrelsen har
3-4 måneders sagsbehandlingstid. I denne periode sender de ansøgningen
videre til Naturstyrelsen som vurderer om ansøgningen opfylder de krav der er i
bekendtgørelsen. Kommunen regner derfor med at få svar i starten af det nye
år på om der er opnået tilsagn til indsatserne.
Ang. den statslige indsats på Højsagervandløbet, så har Naturstyrelsen ved
tidligere ansøgning om gennemførsel vurderet at indsatsen ikke er
omkostningseffektiv. Kommunen søger om note 5 undtagelse for indsatsen som
betyder at indsatsen tages ud af 1. vandplan men at vandløbet stadig er målsat
i vandplanen og at der evt efterfølgende kan komme en indsats på vandløbet.
Vandplaner vs vandområdeplaner
Vandplanen for 1. planperiode (2009-2015) blev vedtaget d. 30. oktober 2014.
Kommunen skal i henhold til miljømålsloven udarbejde en vandhandleplan som
beskriver hvordan kommunen vil realisere statens vandplaner om at få renere
vandmiljø. Vandplanen kan ses på kommunens hjemmeside
http://www.fredensborg.dk/borger/vand+og+natur/vandhandleplan
Vandområdeplanen for 2. planperiode (2015-2021) har været i offentlig høring
og skal efter planen træde i kraft d. 23. december 2015. Kommunen skal ikke
udarbejde vandhandleplan i 2. planperiode.
Venlig hilsen
Birgitte Sølvkjær
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