Møde i Dialog Forum om Vandløb
Deltagere:
Anne-Sofie Freltoft Knudsen (ASFK), Mille Hansen (MIKR), Claus Matzen
(CMAT), Karen Tommerup (KTOM) (Fredensborg Kommune - FK)
Bjarne (Lystfiskerne)
Birgitte Garde (DOF)
Peter Milan (DN)
Frits Hansen (Nordengen/Byengen)
Finn Hartmann (Jellerød)
Søren Hansen, Poul Erik Brandt, (Vandløbslavet)
Kasper Morthorst (NSPV)

Følgende dagsorden forelå:
0. velkommen
1. Plan for regulativprocessen og Vandplansprojekterne. (AnneSophie)
2. Interessentmøde for vandløb 9. maj. (Karen)
3. Opmålte strækninger i 2018. (Claus)
4. Status på kvælstofprojektet ved Nive Mølle. (Mille)
5. Status på Grønholt Å- projektet. (Mille)
6. Genoprettelse af en gydebanke i Usserød Å (Lystfiskerne)
7. Fodringsskilte ved Parallelvej og i Hørsholm (Finn Hartmann)
8. Er der tanker om fosforprojekt i vores vandområde (2.3.
Øresund). (Søren/ Mille)
9. Evt.

Referat
16. april 2018

Referat
1. Plan for regulativ processen og vandplansprojekter
Regulativer:
Anne-Sofie gennemgik kort planen for revidering af de enkelte
vandløbsregulativer.
Søren Hansen spørger til om Bassebæk, Fredtofte, Kovangsgrøften har
været i høring. Bassebæk har været i forhøring ved dialogforum tilbage i
2014, mens Fredtofte og Kovangsgrøften har været i offentlig høring
tilbage i 2015.
Søren Hansen kommenterede, at det ikke er sikkert, at der kan opnås
enighed omkring Usserød Å og Fællesregulativet. Dette er et af emnerne
der kan drøftes på interessentmødet i maj. Mere om det under punkt 2.
Alle udtrykte tilfredshed med rækkefølgen.
Der bliver holdt et særskilt møde i Dialog Forum ang. Regulering af
Donse å og regulativ for Nivå, hvis ikke det bliver i sammenhæng med
det ordinære møde i efteråret.
Vandplansprojekter:
Der søges først penge, herefter lodsejerkontakt og projektering.
Fritz Hansen spurgte om der er en plan B hvis ikke der opnås tilsagn til
projekterne. Det er der ikke. Det er staten der skal finansiere disse
projekter.
Alle projekterne er fra Vandområdeplanerne. Donse Å projektet er fra
Vandplan 1.

Kort over strækningerne blev gennemgået.
Langstrup Å – udlægning af sten og grus, der hvor det giver mening.
Vandløbslavet spørger til om man kan udskifte bunden frem for at
lægge det ovenpå. Dette er et projekt hvor der udlægges groft
materiale, ikke udskiftning af bund.
Vandløbslavets holdning er, at der er fint, at der lægges sten og grus
ud, på strækninger hvor det ikke hindrer afvanding. Der skal tages
hensyn til drænudløb.
Formålet med forundersøgelsen er blandt andet at undersøge disse
forhold.
DOF ser gerne store sten i vandløbet.
Dageløkkevandløbet
Genslyngning. Der er ved at blive udarbejdet detailprojektet.
Lodsejerdialog er i gang. Der er et betonbygværk og et stort piletræ.
Disse spærringer fjernes.
Der søges penge i ansøgningsrunden i Maj. Herefter bliver der en
høringsperiode.
Grønholt Å
Her bliver bunden udskiftet. Der bliver gravet bund af og udlagt sten og
grus. Planlagt til 2019.
Usserød Å
Udskiftning af bund – på den strækning hvor lystfiskerne allerede har
udlagt gydegrus. Der skal findes en ny strækning.

Nivå
Beplantning langs Nivå.
Der bliver spurgt til de træer der er plantet for 10 – 20 år siden. Det
gror til, og der kommer ikke lys ned. Lystfiskerne spørger til om man
kan lave en plan for pleje fremover. Lystfiskerne vil gerne have at
træerne ikke plantes for tæt. Det blev aftalt, at vi drøfter det nærmere,
når projektet præsenteres.

2. Interessentmøde for vandløb
Karen indledte med at fortælle om baggrunden for mødet. Plan-, Miljøog Klimaudvalget besluttede den 3/10 2017 at gennemføre et
opklarende mødeforløb med vandløbsinteressenterne og deltagelse af
udvalgsmedlemmer inden vedtagelse af Fællesregulativet for vandløb og
Usserød Å regulativet. På mødet vil to eksperter indenfor vandløb og
vandløbsjura deltage fra NIRAS.
Mødet finder sted onsdag den 9/5 kl. 18-20.
Fællesregulativet og Usserød Å regulativet forventes forelagt til endelig
politisk godkendelse den 30/5.
Deltagerne blev bedt om, at komme med input til emner de ønsker
taget op på mødet. Disse kan sendes til mikr@fredensborg.dk eller
vandloeb@fredensborg.dk senest d. 2. maj.
DN:
2 m bræmme langs vandløbet, det er ikke altid de er overholdt. Lidt
information om det ville være godt. § 3 vandløb.

Søren / vandløbslavet:
Rart at vi kan mødes med politikkerne, så vi kan diskutere tingene
direkte med dem. Ville være fint at dele input der kommer ind med
forslag til emner til dagsorden med hele dialogforrum inden udsendelse
af dagsorden. Der blev spurgt hvad det er politikerne er blevet
informeret om?
Karen fortalte hvad der er blevet informeret om på politikker møderne.
Generel forståelse af vandløbslovgivningen, hvad er kommunens
forpligtigelser og lodsejer forpligtigelse osv.
Tænker man klimatilpasning i udvalgt? - Ja det gør, men mest
grundvand lige for tiden samt fokus på havvandsstigninger. Udvalget vil
gerne holde temamøder fremover. Det er et godt initiativ.

3. Opmålte strækninger i 2018
Claus gennemgik strækningerne (Kan ses på vedhæftede slides)
4. Status for kvælstofprojektet
Forundersøgelsen er færdig. Nu skal Fredningsnævnet kontaktes. Der
bliver søgt om gennemførelse i efteråret 2018
Vandløbslavet: Hvis nu det ikke kan lade sige gør, er der så andre
steder i kommunen det kan lade sige gøre at lave et projekt? Nej ikke
som udgangspunkt.

5. Status på Grønholt Å
Mille gennemgik status for projektet.

Høringsfristen udløber 25. april. Der er endnu ikke indkommet
høringssvar.
Der er gang i arbejdet med at lave aftaler om 5 sandfang. Herefter
træffer kommunen en afgørelse, som bliver sendt i 4 ugers klagefrist.
Hvis afgørelsen ikke påklages, forventes projektet udført i efteråret
2018.
Spørgsmål og kommentarer:
Vandløbslavet: Ved I hvor sandfangene skal placeres?
Indtil videre har vi ikke haft nogen kommentar til det. De synes det er
et fornuftigt projekt. Processen har været god i den sidste del. Godt
med meget inddragelse af alle interessenter. Det har hjulpet der er
kommet et andet rådgivende firma på.
Måske kan projektet bruges som et godt eksempel på hvordan det er
godt at køre et projekt.
DN og DOF synes umiddelbart også det er et godt projekt. Det er rigtig
fint at man har lavet projektet på hele åen. Spændte på om det har den
forventede effekt. Det bliver interessant.

6. Genoprettelse af en gydebanke i Usserød Å
Lystfiskerne: Pilebusk som ønskes fjernet. Kasper forklarer at der er en
forårs gennemgang + løbende gennemgang på baggrund af
henvendelser fra borgere/lodsejere. Det vi kigger meget på er
vandføringsevnen.
Man kan give et tip på NSPVs hjemmeside. www.nspv.dk. Karen
demonstrerede.

Lystfiskerne har et ønske om reetablering af gydebanke, da det i første
omgang har været etableret for lavt. Lystfiskerne sørger selv for
finansiering. Lægger kørerplader ud.
Der er sat 30.000 fisk ud den anden dag. Kommunen vil rigtig gerne
vide når der sættes fisk ud fremadrettet.
Vandløbslavet: Kunne det ikke være en god idé at etablere et sandfang.
Det tager vi med i overvejelser om fremtidige projekter.
Frits Hansen: Da man slyngede åen lavede man et knæk, plankeværk
som står under vand hele tiden. Kasper fortalt at der er kørt sten ud
bag ved spunsen. Man må forvente, at vandløbet arbejder og rykker sig
lidt i dobbeltprofilet.

7. Fodringsskilte ved Parallelvej og i Hørsholm
Vi har drøftet det tidligere.
Vi laver et informationsskilt som bliver sat op i år.
8. Er der tanker om fosforprojekter i vores område
Atkins er ved at lave en oplandsundersøgelse som er færdig til sommer.
Der har tidligere været talt om et projekt opstrøms Sjælsø, men det er
aldrig blevet til noget.
9. Evt.
-

Grødeskæringsplanen ligger på hjemmesiden nu. Samme som
sidste år. Evt. ændringer bliver annonceret på hjemmesiden.

Dobbeltprofilet i Usserød Å bliver slået når det trænger. Birgitte
Garde (DOF) og Frits Hansen (Nordengen/Byengen) anmoder om
at man så vidt muligt tager hensyn til ynglende fugle.
-

Miljø- og fødevareinisteren har sendt mail ang. sandophobninger i
vandløb og udløb i havet.
Søren Hansen anerkender at vi har drøftet det i forbindelse med
besigtigelse af udløbet af Nivåen på vandsynet i efteråret 2017.
Vi mener fra forvaltningens side ikke er der er nogen problemer
med sandophobning i Nivå det, er alene vandstanden i Øresund
og ikke problemer med aflejringer der påvirker vandstanden i
Nivåen. Brevet og forvaltningens svar har været forelagt PMK
udvalget på mødet i starten af april.

