Referat fra 2. møde i dialogforum om vandløb d.
26. november 2012.
1) Velkomst og præsentation af især de 2 nye deltagere.
Miljø- og Teknikudvalget besluttede i foråret, at der i forummet
skal være en repræsentant for naboer til åen i bymæssig bebyggelse.
Interesserede har kunnet melde ind - det har både AB Hørsholm
Kokkedal og Jellerødgård Grundejerforening gjort. Begge foreninger deltager nu fremover og var ved mødet repræsenteret
ved henholdsvis, Freddy Woer og Mogens Kjær Petersen.
Leif Andersen og Jakob Evart havde meldt afbud. Carsten S. Jensen , Ålauget for Nivåen, deltog i stedet.
Fraværende: Nivå Lystfiskerforening v/ Mads Larsen
Øvrige tilstedeværende fremgår af vedlagte deltagerliste.
2) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Godkendt.
3) Kommissorium for gruppens arbejde.
Der var forslag til mindre rettelser til kommissoriet, som alle indføres. Der udsendes et nyt udkast til godkendelse.
4) Udkast til nye vandløbsregulativer
Der kommer et fællesregulativ, der vil virke som det overordnede regulativ, med fællesbestemmelser for alle de offentlige
vandløb (med undtagelse af Usserød å).
De mere specifikke bestemmelser (bundbrede etc.), vil fremgå
af regulativerne for de enkelte vandløb (særregulativer). Fællesregulativer og enkelte særregulativer bliver sendt i høring i januar / februar. Resterende særregulativer sendes i høring drypvis herefter og i takt med at de bliver færdige.
Et udkast til fællesregulativet blev drøftet:
Afsnit 3.1.3 Grødeskæring: I enkelte af de ”gamle” regulativer
står, at der på baggrund af henvendelser fra lodsejere, kan
iværksættes ekstra grødeskæringer end de der er fastlagt i regulativet. Denne formulering medtages ikke i fællesregulativet –
men det er dermed ikke sagt, at det ikke vil kunne ske i praksis.
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Der var herunder en snak om vedligeholdelse af dobbeltprofilet i
Usserød å.
Afsnit 3.1.4 - Bredvegetation: afsnittet om forsøgsvis brinkskæring
ændres, så meningen bliver helt tydelig.
Afsnit 3.1.7 – Teoretisk skikkelse:
I mange af de nuværende regulativer står, at der i forbindelse med
en oprensning kan graves op til 20 cm. under den regulativmæssige
bund. Det er nu ændret til 10 cm, hvilket fastholdes, idet de 20 cm
er skønnet for hårdt for vandmiljøet.
Afsnit 3.1.8 - Kontrol: Mogens bemærkede, at der i flere af de
”gamle” regulativer står, at der laves en kontrolopmåling af vandløbene hver 3. år. Det står der ikke mere. Det har ikke været gjort i
praksis og det ønsker administrationen ikke at gøre i fremtiden af
økonomiske årsager. Teksten fremgår dog noget stift, og blødes op,
så det i højere grad fremgår, at lodsejere har indflydelse på kommunens beslutning om, hvorvidt der skal laves kontrolopmålinger.
Afsnit 3.2.5: Drænudløb –
Som noget nyt er der et krav om etablering af sandfang i forbindelse med etablering af nye drænsystemer. Sandfanget skal placeres 8
m fra brinken af hensyn til arbejdsbælter. Der skal gøres tydeligere i
teksten, at der ikke er krav til hvilken type sandfang der etableres,
men at en sandfangsbrønd vil være en god løsning.
Afsnit 4.3.2 – Natura 2000 Det 2. afsnit ændres, så formuleringen om en habitatkonsekvensvurdering fremgår korrekt.
Regulativ for Usserød å – Mogens havde en del bemærkninger til
regulativet, som dog er klart til at sende i høring. Bemærkningerne
kommer derfor ikke til at påvirke høringsudkastet og bør derfor
fremsendes som høringssvar.
5) De nye vandløbsbræmmer er her – plantning af Rødel v/ Peter
Milan.
Randzoneloven er trådt i kræft og per 1. september 2012 må der
hverken sprøjtes, gødes eller dyrkes i en ti meter zone (randzone)
omkring søer større end 100 m2 og åbne vandløb i landzonen.
Der blev redegjort for det fornuftige i at plante Rødel langs vandløb
for dels at mindske behovet for grødeskæring og sænke temperaturen i vandløbet. Dette skal typisk ske tæt på vandløbet og kan i dag
gennemføres af vandløbsmyndigheden – så længe det gøres i 2 m.
bræmmerne. Der er pt. ikke fokus på området i kommunen og det
blev besluttet at arbejde videre med idéen i dette forum. Der skal
eventuelt engageres en foredragsholder til næste møde. Der opforSide 2 af 4

dres til, at alle går i tænkeboksen for at finde egnede steder for
plantning af træer.
6) Orientering v/ kommunen:
A - EU-life projekt om Usserød å v/ Klaus Pallesen
Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner modtog i juni 2012
knap 1 mio Euro fra EU-Life til at videreudvikle det fælleskommunale klimatilpasningsprojekt på tværs af Usserød å.
Med et samlet budget på næsten 19 millioner kroner er LIFE+ projektet Danmarks pt. største tværkommunale klimatilpasningsprojekt.
Klaus Pallesen er per 1. nov. 2012 ansat som projektleder og skal i
de godt 3 år projektet vare, medvirke til, at der bl.a. implementeres
hydraulisk systemer og styringsredskaber, så oversvømmelser kan
undgås i fremtiden. Derudover skal der i Hørsholm anlægges to nye
vådenge omkring Blårenden og Svenstrupgård, der skal virke som
bufferzoner ved ekstremregn og samtidig øge de naturmæssige
værdier.
Projektet vil få sin egen hjemmeside.
B- Sager
a.
b.
c.
d.

på seneste Miljø- og Teknikudvalg
Regulativ for Usserød å
Endelig vedtagelse af kommunale vandhandleplan.
Nedklassificering af offentlige vandløb til private
Nedlæggelse af 300 m af Asmiderødgrøften.

Sagerne kan læses af referat fra Miljø- og Teknikudvalget fra d. 8.
nov. 12:
http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+referat/miljoe+og+teknikudvalget/2012/november/08-11-2012+1911
C- Nye skalapæle i vandløb.
I december etableres 6 nye skalapæle i Nivå. Desuden justeres skalaerne i Dageløkkevandløbet, Grønholt å, Donse å, Bassebækken og
Nivå, således at skalaerne tilpasses den bundkote, der er fastlagt i
de foreliggende udkast til regulativer.
7) Næste møde – hvornår ?
Næste møde afholdes i april
7) Eventuelt.
-
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Bilag 1 – deltagere i dialogforum
Delatgerliste

e-mail

DOF Birgitte Garde
Leif Andersen, Donse Å-laug
Jakob Evart, Å-lauget for Nivåen med sideløb
Mads Larsen - DSF v/ Nive Å´s Lystfiskerforening
Peter Mial - DN
Søren Hansen Donse Å-laug og Å-lauget for Nivåen
Finn Hartmann - Jellerødgård Grundejerforening
Freddy Woer - AB Hørsholm Kokkedal

birgittegarde@mail.dk
bakkegaard@leifandersen.dk
jakob@fmtas.dk
hyldehoej16@gmail.com
petermilan@toftevang.dk

På mødet deltog fra administrationen –
Christian Peter Ibsen
Claus Matzen
Søren Keller
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soerhans@hotmail.com
hartmann@evoline.dk
freddy.woer@gmail.com

