Referat fra møde d. 8. juli 2013 i dialogforum for vandløb

Udsendt d. 24. sep. 2013

Til stede. Claus Matzen (Fredensborg Kommune), Freddy Woer, Finn Hartmann, Søren Hansen, Jakob Evart, Birgitte Garde og Peter Milan

Ad 1) Orientering fra udvalgsmøde den 2013 juni 2013 vedrørende fællesregulativ
Claus Matzen fortalte, at fællesregulativet er sendt i høring frem til den
23. august 2013. Claus fortalte om hvilke ændringer, der er lavet i teksten i forhold til den tekst, som tidligere har været diskuteret i dialogforummet.
Ad 2) Plan for øvrige regulativer
Det blev aftalt, at særregulativerne for de enkelte vandløb sendes i 2–3
ugers forhøring hos medlemmerne af dialogforummet. Regulativforslag
for Nivå og Donse Å vil desuden blive taget op på et møde i dialogforummet.
Der blev spurgt til om skalaerne på skalapælene bliver justeret, når det
nye regulativ for Donse Å er vedtaget. Dette blev bekræftet af Claus
Matzen.
Ad 3) Årets grødeskæringsplan
Claus Matzen orienterede om at grødeskæringsplanen lå på kommunens hjemmeside.
Ad 4) Beplantning langs dobbeltprofilet i Usserød Å (v/ Finn Hartmann)
Finn Hartmann fortalte, at han gerne ville have plantet nogle træer langs
med dobbeltprofilet. Claus Matzen fortalte, at man fra kommunens side
afventede Helhedsplanen for klimaprojekt Kokkedal, og at man derfor ikke påtænker at plante træer på nuværende tidspunkt.
Ad 5) Næste møde
Det blev aftalt, at næste møde er mandag den 11. november kl. 16.
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Claus Matzen spurgte til, om der var ønsker til hvilke vandløb, man gerne ville se til vandsynet som forventes afholdt i oktober måned.
Ad 6) Eventuelt
Søren Hansen spurgte til om kommissoriet var færdigt. Claus Matzen lovede at undersøge det. Søren Hansen kunne desuden fortælle, at der i
foreningen Danske vandløb var lavet en vandløbs app til registreringer
langs vandløb.
Jakob Evart fortalte, at der lå nogle sandbanker i Nivå Bugt, der hæver
vandstanden langs Nivåen. Han mente, at det var kommunens opgave
at fjerne disse sandbanker. Claus Matzen fortalte, at administrationen
ikke agter at fjerne eventuelle sandbanker i Nivå Bugt, da kommunen ikke, i henhold til regulativet for vandløbet, er forpligtet til at fjerne sandbanker i Nivå Bugt. Det er desuden administrationens vurdering, at
sandbankerne ikke har nogen betydning for vandstanden i vandløbet.
Jakob Evart mente desuden, at man skulle benytte en statsautoriseret
landinspektør, når der udføres målinger i de offentlige vandløb. Claus
Matzen fortalte, det var kommunens vurdering, at de folk der blev benyttet var fuldt ud kvalificerede til opgaven. Det kan i øvrigt oplyses, at der
ikke er krav i vandløbsloven, om at der skal benyttes en statsautoriseret
landinspektør ved opmålinger i vandløb.
Der blev spurgt til hvad planerne var for den sø, der ligger ved Donse Å i
krydset mellem kongevejen og Egedalsvej. Det kan oplyses, at der ikke
ligger nogen konkret ansøgning om at ændre på søen, og at der derfor
ikke er nogen planer om at ændre på søen på nuværende tidspunkt.
Der blev på mødet talt om man evt. kunne benytte denne sø som et
overløbsbassin fra Donse Å ved store afstrømninger. Der blev desuden
på mødet snakket, om man kunne genslynge Donse Å ind gennem Stasevang og her forsinke vandet ved at lade det løbe over sine bredder.
Claus Matzen fortalte, at kommunen ikke havde nogen planer om et sådan projekt, og at han var usikker på, om det i det hele kunne lade sig
gøre, da åen ligger ret dybt i terrænet langs Stasevang.
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