Referat – d. 13. april 2015, kl. 16-17.30 i Dialogforum om
Vandløb.
Sted: Fredensborg Rådhus, Lokale: Projektrum 1.01
Til stede:
Birgitte Garde, Christian Witt, Søren Hansen, Peter Milan, Frits
Hansen, Poul Erik Brandt, Mogens Kjær Petersen, Carsten Ryby,
Karen Tommerup, Lisa Groth, Claus Matzen, Mille Hansen
1) Præsentation af nye medarbejdere på vandløbsområdet.
Ad 1)
Karen Tommerup bød velkommen, og orienterede om den nye medarbejdersammensætning på vandløbsområdet.
De øvrige deltagere præsenterede sig med navn og forening.
Claus Matzen introducerede kort Usserød Å samarbejdet, og hans
funktion som sekretariatsleder. Det blev foreslået, at Claus kommer
og holder et oplæg om samarbejdet på et senere møde.
2) Orientering om det videre forløb med Usserød Å regulativet og Fællesregulativet.
Ad 2)
a. Begge regulativer er blevet påklaget. Naturklagenævnet har
hjemvist regulativerne på en række punkter
-

Kontrolopmålinger af skikkelsen, der skal angives en frekvens for opmålingerne.
Grødeskæringsfrekvensen skal beskrives tydeligere.
Manglende vurdering i forhold til Habitat Direktivet
Manglende dato for ny revidering.
Selvsåede træer over rørlagte vandløb.

Der blev gjort opmærksom på, at de klagepunkter, Naturklagenævnet har afvist, ikke bliver taget op igen.
Der holdes et ekstraordinært møde i Dialogforummet, når nye forslag til de to regulativer er udarbejdet.
b. Christian Witt fra Vandløbslauget foreslog en præsentationsrunde,
hvor hver af interessenterne kort redegør for ønsker i forhold til
vandløb og arbejdet i Dialogforum. Der var enighed om, at det var
et godt forslag. Alle de fremmødte præsenterede deres ønsker og
standpunkter i forbindelse med vandløbsforvaltningen og samarbejdet i dialogforummet.

Fredensborg Kommunes Rådhus • Egevangen 3B • 2980 Kokkedal
Telefon 7256 5000 • fredensborg@fredensborg.dk • www.fredensborg.dk

Udsendt: 17. april 2015

Vandløbslauget (Søren Hansen og Christian Witt):
Hovedprioriteten er, at sikre, at vandet kan komme væk fra arealerne, så det ikke stuver op og oversvømmer marker og huse.
Man vil gerne være med til, at indføre natur tiltag på ikke følsomme
strækninger. Positiv overfor lystfiskernes tiltag, bare det ikke går ud
over afvandingen.
Oprensning og grødeskæring skal prioriteres.
Er interesserede i, at udarbejde kort over områder, hvor der ikke er
afvandingsmæssige interesser af betydning.
AB Hørsholm Kokkedal (Frits Hansen):
Hovedprioriteten er, at vandet ikke står op i boligområderne.
Grundejerforeningen Jellerødgaard (Mogens Kjær Petersen):
Hovedprioriteten er, at vandløbene sikrer afvanding. Samtidig ønsker man en ren Å (Usserød Å) og en god natur.
Nivå Lystfiskerforening (Carsten Ryby):
Gode forhold for fisk i vandløbene. Sandfang og gydebanker skal
prioriteres højt.
DN (Peter Milan):
Et rigt og varieret plante- og dyreliv i og omkring vandløben. Rekreative værdier skal prioriteres, men der skal også være uforstyrrede
områder.
De højt målsatte strækninger har højest prioritet.
DOF (Birgitte Garde)
Dynamik og variation i landskabet.
Lavbundede områder.
Plads til Isfuglen. Ikke alle grene over vandløbene bør fjernes, da
isfuglen benytter dem som udkigspost.
Uforstyrrede arealer. Ikke alle arealer skal være tilgængelige.
3) Høringssvar 2. Generations Vandplaner
Ad 3)
Claus Matzen orienterede om indholdet i Fredensborg kommunes
høringssvar til 2. generation vandplaner, som har været sendt ud til
deltagerne ugen før mødet.
Søren Hansen fra Vandløbslauget, havde en række generelle kommentarer, blandt andet, at man bør orientere lodsejerne på de berørte strækninger, før høringssvaret indsendes.
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Vandløbslauget mente, at det er forkert at benytte ændret vedligeholdelse som virkemiddel, mens DN mener, at det er en god ide, at
det fastholdes.
Tjæredamsvandløbet
Vandløbslauget foreslår, at man starter udpegningen fra ca. st. 900,
da den første del er en rørlagt strækning der skærer gennem en
mark.
Bassebækken:
Vandløbslauget mener, at den første del af vandløbet ikke har nogen
større værdi, og at man derfor skal overveje om den del skal med i
udpegningen.
4) Præsentation af ny Centerchef Ulla Brinch
5) Næste møde – hvornår?
Ad 5)
Næste møde bliver d. 8. juni 2015 kl 16.
Dagsorden og lokale følger.
Emnet på mødet bliver de to påklagede regulativer.
6) Eventuelt.
-

Forslag om stensætning i forbindelse med dobbeltprofil i Usserød Å (Frits Hansen).

Ad 6)
Der redegøres kort for problematikken, efterfulgt af lidt diskussion.
Man er fra boligforeningens side bange for, at alt det opgravede
materiale, vil blive vasket ud i åen igen, og at der dermed bliver
behov for ekstra oprensning, med tilhørende gener fra store maskiner.
Kommunen mener, at problemet vil mindskes, hvis man er lidt tålmodig, og lader området gro til i løbet af foråret. DN ønsker, at
vandløbet får lov til at udvikle og sno sig naturligt.
Det foreslås, at man tager derud i forbindelse med Dialogforum ekskursion i efteråret.
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