Referat fra 1. møde d. 8. maj 2012 i dialogforum
for vandløb.
ad 1) Velkomst og præsentation af deltagere, herunder godkendelse
af dagsorden.
Til stede: se deltagerliste (bilag 1).
Fraværende: Mads Larsen, Nivå Lystfiskerforening.
ad 2) Formål med møderne.
Christian fortalte, at det overordnede mål med møderne er, at inddrage alle relevante parter i kommunens vigtige beslutninger på
vandløbsområdet. Herunder bl.a. revision af vandløbsregulativer,
udmøntning af Miljø- og Klimaindsatsen, Vandplaner etc.
Miljø- og Teknikudvalget er orienteret om møderne og har ønsket,
at administrationen undersøger muligheden for at oprette én plads i
dialogforummet til én repræsentant for naboer til åerne i bymæssig
bebyggelse, herunder grundejerforeningerne.
Administrationen følger op på dette, så der kan blive udpeget en
person inden næste møde i november.
Der var en åben snak om indholdet af fremtidige møder.
Dette samles i et udkast til kommissorium, der rundesendes til
kommentering. Eventuelle supplerende ønsker til kommissorium
skal fremsendes inden d. 15. maj.
Uddrag af snakken på mødet er refereret nedenfor:
-

Der vil fra administrationens side blive orientere om nye tiltag på området – eksempelvis nye regler og statslige udmeldinger, samt mere konkrete tiltag – eks. restaureringsprojekter, ekstraordinær vedligeholdelse etc.

-

Det er ikke et forum, der skal bruges til at snakke enkeltsager.

-

Søren Hansen fremførte, at ålaugene ønsker, at tænke kreativt, så der kan findes helhedsorienteret tiltag, der både tilgodeser natur- og afvandingsinteresser. Det er blandt lodsejerne vilje til at lave alternative naturprojekter, der kan bidrage til at nå målene i vandplanerne.

-

Der var bred enighed om, at der skal samarbejdes for at finde fælles løsninger og at dette skal være et vigtigt tema for
møderne.
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-

Peter Milan sagde, at DN ønsker mere fugtig natur. Det er
vigtigt, at naturen bliver opprioriteret nogle steder, mens der
måske kan være andre steder der må nedprioriteres. De nye
regler om vandløbsbræmmer kan måske komme i spil og der
skal tænkes i støttemulighederne til konkrete projekter.

-

DOF prioriterer mere våd natur højt til gavn for engfuglene

-

Der var ønske om faglige indlæg på møderne – f.eks. om effekten af beplantning langs vandløb.

-

Tina orienterede om kommuners ansøgning om støtte fra EUlife og hvilke muligheder det kan bidrage med i forhold til
kommunens strategi for klimatilpasning.

ad 3) Opmåling af vandløbene og revision af regulativer.
Claus orienterede om den igangværende opmåling af vandløbene,
der skal danne grundlag for en revision af vandløbsregulativerne i
løbet af 2012/2013. Der var en gennemgang af regelgrundlaget for
regulativerne og hvad regulativerne helt konkret skal indeholde.
Der kommer et fællesregulativ med fællesbestemmelser for alle
vandløbene og en række særregulativer med bestemmelser for de
enkelte vandløb.
Udkast til regulativerne vil blive fremlagt på næste møde. Herefter
vil der være en kort kommenteringsperiode for gruppens medlemmer, inden regulativerne forelæggelse politikerne. Herefter følger
der en 8 ugers offentlig høringsperiode.
Hvis ikke vandplanernes krav til ændret vedligeholdelse bliver indarbejdet i denne version af regulativerne, skal der uarbejdes tillægsregulativer på et senere tidspunkt.
Det tilstræbes, at regulativerne kan være endeligt godkendt i kommunen d. 1. april 2013.
Regulativer for de gamle amtsvandløb (Donse Å, Nivå, Usserød å og
dele af Dageløkkevandløbet) skal endeligt godkendes af Naturstyrelsen.
Indtil nye regulativer foreligger, så gælder de gamle.
ad 4) Vandløbsvedligeholdelse 2012.
Der var en kort snak om indsatsen i 2011. Der laves en grødeskæringsplan for 2012, som vil blive lagt på kommunens hjemmeside.
Det er hensigten, at hjemmesiden opdateres jævnligt med information om hvordan indsatsen skrider frem.
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Det tilstræbes, at opdateringer på hjemmesiden meddeles denne
gruppe med en mail.
Vi drøftede etablering af sandfang ved bl. a Donse Å samt Bassebækken (hvor
der er meget sand både før og efter udløbet i Nivåen). Der skal tages særskilt
stilling til om der skal etableres nye sandfang.
Der var enighed om, at de udestående opgaver vedr. Grønholt Å skal klares i
2012.
Der var et ønske til Forvaltning om, at der tages imod tilbud fra lodsejere om
slåning af brændenælder og anden høj vegetation på visse vandløbsstrækninger. Under skyldig hensynstagen til fuglenes yngletid.
ad 5) Fremtidige møder.
Møder afholdes halvårlig og næste gang i november. For at sikre
størst muligt fremmøde bliver møderne lagt sidst på dagen, eventuelt mandag, hvor kommunen har lang åbningstid.
ad 6) Eventuelt.
Der var et ønske om vandsyn. Det blev aftalt, at der skal arrangeres
et vandsyn for gruppen, samt et vandsyn, der kan være særligt interessant i forhold til udarbejdelse af regulativer.
Søren Hansen tager initiativ til det første vandsyn, som skal være
mellem administrationen og ålaugene.
Birgitte Garde bemærkede, at det er problematisk, at der nogle steder ryddes grene mv. langs vandløbene. Det har været diskuteret
andet sted, om det er sket i forbindelse med lystfiskeri. Rydning af
grene langs vandløb kan have negative konsekvenser for isfuglen,
som er en art vi skal passe ekstra på.
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Bilag 1)
Deltagerliste:
DOF
Donse Å-laug
Å-lauget for Nivåen med sideløb
Nive Å´s Lystfiskerforening
DN
Donse Å-laug og Å-lauget for Nivåen
Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune

Birgitte Garde
Leif Andersen
Jakob Evart
Mads Larsen
Peter Milan Petersen
Søren Hansen
Christian Peter Ibsen
Tina Krüger
Claus Matzen
Jan Jensen
Lars ”Åmand”
Søren Keller
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birgittegarde@mail.dk
bakkegaard@leifandersen.dk
jakob@fmtas.dk
hyldehoej16@gmail.com
lewinsky.hald@lic-mail.dk
soerhans@hotmail.com

