Referat fra dialogforumsmøde d. 31. marts 2014
Til stede. Claus Matzen, Søren Hansen, Jakob Evart, Birgitte Garde, Niels Hald (for Peter Milan), Fritz Hansen, Leif Andersen, Søren Messeschmidt Nielsen og Søren Keller

Udsendt d. 2. april. 2014

Ad 1) Vandplaner og Vandråd – status for arbejdet og orientering om
vandplansprojekter (åbning af rørlagte vandløb)
I dec. 2013 blev der vedtaget en lov om vandplanlægning, der bl.a. udspringer af et ønske om i højere grad at inddrage interessenterne i
vandplansarbejdet. Loven vedrør de nye generationer af vandplaner
(2016 og frem) og dermed ikke 1. generations planer, som fortsat ikke er
vedtaget. Loven medfører at der skal etableres Vandråd i hvert vandopland, og altså også hos os i Hovedopland 2.3, Øresund. Rådene er
tænkt sammensat med en ligelig fordeling af grønne organisation og foreninger, der varetager de afvandingsmæssige interesser. Kommunerne
deltager ikke i rådsmøderne, men leverer materialet til arbejdet. Gribskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Øresund og har allerede indstillet til NST hvem der deltager – der forventes Vanrådsmøder
på følgende 4 datoer i 2014:
1.
2.
3.
4.

d. 24. april
d. 14. maj
d. 12. juni
d. 25. september

Vandrådene skal i 2014 bestå kommunerne i at komme med forslag til,
hvilke vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser der skal anvendes i næste planperiode (2016-2021). For den næste planperiode er det alene forslag til fysiske forbedringer i vandløb, der
skal kommes med forslag til. Disse forslag sendes til NST, der udvælger
hvad der skal arbejdes videre med i planerne og herefter kommer med
forslag til indsatsprogram.
Naturstyrelsen vil d. 1. april 2014 udmelde en ramme for kommunernes
og vandrådenes arbejde med forslag til indsatsprogrammer for vandløb.
Rammen består bl.a. af:
- et antal km vandløb, der skal forbedres
- et prissat virkemiddelkatalog
- en foreløbig økonomisk ramme
Rammen er formuleret på et overordnet niveau. Tilbagespil bør tilsvarende være på et niveau så de ikke foregriber konkrete afgørelser.
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Det vil være kommunalbestyrelsen, der skal godkende og indsende
kommunens forslag til indsatsprogram til NST. Det konkrete forslag fra
administrationen skal derfor godkendes politisk – hvilke giver et ekstra
tidspres frem mod den endelige indsendelse.
Efter modtagelse af materiale fra NST vil de enkelte kommuner udarbejde forslag til konkrete tiltag og den 11. april afholdes et møde med oplandskommunerne mhp. drøftelse af de konkrete tiltag, der skal danne
grundlag for arbejdet i vandrådene.
Vi holder møde i dialogforum d. 12. maj i for at holde fokus på Vandrådenes arbejde.
Bilagt slides fra Naturstyrelsen om Vandrådenes arbejde.
Ad 2) Årets grødeskæring:
Claus orienterede om, at der fortsat mangler et par konktrakter med entreprenører inden grødeskæringsplanen kan lægges på hjemmesiden.
Planen kommer på hjemmesiden senest 1. maj. Det er nu 3. år vi prøver
dette, hvilket der er tilfredshed med.
Der sendes et link ud, når planen er lagt på hjemmesiden.
Ad 3) Regulativer (fremdrift)
Fællesregulativet og regulativet for Usserød å er påklaget. sagsbehandlingstiden er maksimalt 1 år. Administrationen vil sende en anmodning til
klagenævnet om at fremme sagen, i håb om at få en hurtigere afgørelse.
Forslag til regulativ for Ålemoserenden og Langstrup Mosevandløb har
været i høring og skal godkendes af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den
1. april.
Regulativ for Bassebæk og Langstrup å har været i forhøring i dialogforum. Som følge af kommentarer skal der laves nogle yderligere undersøgelser i Bassebæk. Forslag til regulativ for Langstrup Å forventes
sendt i offentlig høring efter udvalgsmøde i maj.
Det forventes at yderligere 7 regulativer kan sendes i forhøring hos Dialogforum inden sommerferien.
Søren Hansen oplyste, at der arbejdes på at få markeret og indmeldt
placering af alle dræn, så den fremgår at regulativerne og de bliver synlige for åmænd.
Skalapæle bliver justeret, når regulativerne er vedtaget. Det er fortsat
muligt at komme med ønsker til nye skalapæle.
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Ad 4) Restaurering- og reguleringsprojekter.
a) Forslag fra DSF til fysiske forbedringer – opfølgning.
Der arbejdes videre med dette projekt. I første omgang alene de forslag der er lokaliseret på den nedre del af Usserød å. Der vil blive forelagt noget mere konkret på næste møde.
b) Asminderødgrøften – forslag til restaureringsprojekt.
Som alternativ til et regnvandsbassin ligger der nu et forslag til regulering af vandløbet. Forslaget sendes i høring primo april 2014 og
der henvises til høringsmaterialet.
c) Brønsholmdalgrøften – høring af tillæg nr. 5 til spildevandsplan.
Der har været en besigtigelse af området med interesserede fra dialogforum. Finn Hartmann har fremsendt deres foreløbige bemærkninger til projektet.
Der er udarbejdet et plantillæg, som sendes i offentlig høring ultimo
april.
d) Fredensborg Rensningsanlæg (Birgitte Garde / Peter Milan)
Renseanlægget udleder renset spildevand i Grønholt/Langstrup Å.
Der er tidligere observeret fisk i åen - også større fisk - er der nu ingen, eller i hvert fald kun få og små fisk. Kan det skyldes spildevandet fra rensningsanlægget ?
Det er staten/naturstyrelsen, der fører kontrol med rensningsanlægget. Lige opstrøms udledningspunktet er der 2 søer, som modtager
overfladevand fra bl.a. industriområdet – inden for de sidste 2 år er
der 3 gange være voldsom forurening af søerne med fiskedød til følge – idet søerne er forbundet med åen kan det være årsag til fiskedød her. Årsagen til forureningen er i 2 af tilfældene ukendt, mens
den 3. gang skyldtes overløb fra rensningsanlægget. En anden gang
skyldtes de oliespild ved genbrugsstationen.
Rensningsanlægget har tidligere haft problemer med at overholde
kravværdierne for kvælstof.
Administrationen prøver at dykke dybere sagen og tager den op igen
på et senere møde. Det er vigtigt, at observationer, der kan hjælpe til
at løse problemet meldes til kommunen hurtigst muligt. Observeres
der akut forurening ringes altid 112.
Ad 5) Opfølgning på punkter fra tidligere møde:
a) Beplantning langs dobbeltprofilet: Der henvises til bemærkninger
fremsendt af Finn Hartmann og tidligere snakke om emnet. Det
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er vigtigt at ønskerne spilles ind i den samlede plan for området –
Fritz mener at det allerede er gjort og vil ved et kommen møde
fremlægge en status for helhedsplanen.
b) Klimatilpasningsplanen er i høring frem til 10. maj. Der afholdes
pt. en række borgermøder på bibliotekerne om planen – sidste
møde er tirsdag d. 8. april i Kokkedal. Der arbejdes på at integrere værktøjet ”rapport fra stedet” – Karen vil give en status ved et
af de kommende møder.
Ad 5) Næste møde
Vi holder møde 12. maj, kl. 16-17.30 i samme lokale. Fokus er Vandråd.
Ad 6) Eventuelt
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