Møde i Dialog Forum om Vandløb

Referat

Deltagere:

27. marts 2017

Lisa Groth (LIGR), Mille Hansen (MIKR) (Fredensborg Kommune - FK)
Carsten Ryby (Lystfiskerne)
Birgitte Garde (DOF)
Peter Milan (DN)
Frits Hansen (Nordengen/Byengen)
Finn Hartmann (Jellerød))
Søren Hansen, Poul Erik Brandt (Vandløbslavet)
Afbud:
Kasper Morthorst (NSPV)
Christian Witt (vandløbslavet)

1. Regulativer for Usserød Å og Fællesregulativet
Natur og Miljøklagenævnet (NMKN) har i brev af december 2015 påpeget, at
den nuværende regulativtype ikke længere ansås for at være lovlig. NMKN
foreslog, at man kunne lave ”skikkelsesbestemte vandføringsevne
regulativer”. På den baggrund har Fredensborg kommune fået NIRAS til at
udarbejde et forslag til nye regulativer for Usserød Å, samt Fællesregulativet
for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune.
MIKR gennemgik ændringer siden sidste høring. Det drejer sig primært om
ændring af regulativ typen.
Derudover er der konsekvensrettet for ændringer i lovgrundlaget, samt
reguleringsprojekter der er udført siden sidste version.
Udkast til regulativerne, samt en liste over ændringer var sendt ud til
deltagerne inden mødet.
Kommentarer til Usserød Å:
Vandløbslavet ønskede at drøfte de 10 og 20 cm tolerance i regulativet for
Usserød Å. Der blev gjort opmærksom på, at denne del er blevet drøftet to
gange på møder i Dialogforum, og at de er velkomne til at komme med
høringssvar, når regulativerne bliver sendt i offentlig høring.
Rådhuset

•

Egevangen 3 B

•

DK-2980 Kokkedal

•

Telefon 72 56 50 00

•

fredensborg@fredensborg.dk

•

www.fredensborg.dk

Lystfiskerne (Carsten Ryby) ønskede at formuleringen om fiskeri og redskaber
på s. 23 skulle udgå.
Finn Hartmann ønskede en præcisering af stationeringen i afsnit 5.4.2 på s.
17 i redegørelsen.
2. Punkter fra vandløbslaget (Søren Hansen)
- Anskaffelse af GPS i Helsingør Kommune
Der blev spurgt til planer om at anskaffe egen GPS til opmåling/pejling i
vandløb. LIGR oplyste at FK er i dialog med Helsingør Kommune, om at lave
en deleordning mellem de to kommuner.
- Oversigt for udgifter til opmåling de sidste 5 år.
LIGR spurgte ind til, hvorfor vandløbslavet vil have disse oplysninger. Det er
ikke økonomien der er begrænsnde i forhold til oprensninger. Det er en
forudsætning, at kommunen får målt op, inden der foretages en oprensning.
På den måde sikres det, at regulativet bliver overholdt. Vandløbslavet vender
tilbage, hvis de stadig ønsker at få oplyst økonomien i forbindelse med
opmålinger.
- Oprensning af vandløb efterår 2017.
Status er, at de sidste vandløbsstrækninger bliver opmålt i denne uge.
- Høj vandstand i Nivåen. Det blev drøftet, hvad der skyldes den høje
vandstand. Der er pt meget vand i alle vandløbene. Afgravning af sand ved
udløbet i Nivåbugt blev drøftet. Der er ikke blevet gravet der de sidste 20 år.
Der er meget stor sandvandring, og en det vil hurtigt sande til igen. Søren
Hansen påpegede, at vandløbet måske er for smalt i forhold til regulativet, på
den nederste del. MIKR/LIGR lovede at undersøge dette forhold.
- Status på Grønholt Å.
FK har skiftet rådgiver. NIRAS har overtaget sagen. Der vil blive holdt et nyt
lodsejermøde, når det reviderede udkast til en reguleringssag er klar. FK
håber på, at det kan blive inden sommerferien.
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3. Punkter fra A/B Hørsholm Kokkedal (Frits Hansen)
- NSPVs arbejde ved Usserød Å.
Klager over at stier er kørt i stykker. LIGR oplyste, at den sidste belægning
ikke er lagt på stierne. Frits Hansen sender billeder til LIGR, som følger op
med Kasper Morthorst fra NSPV.
- Aflastningsrør ved Ullerødvej.
Der blev igen spurgt til, om kommunen ville lave et aflastningsrør ved
Ullerødvej. Der er ifølge Frits Hansen ikke plads til vandet i åen, hvilket giver
problemer med vand på arealerne langs åen. MIKR gjorde opmærksom på, at
der er lavet mange beregninger, for at sikre, at der er plads til vandet i åen,
selv ved store nedbørshændelser. At der er problemer med våde arealer, kan
skyldes at jorden er blevet presset sammen af færdsel med tunge maskiner.
Det vil medføre, at vandet ikke kan sive ned. Klimaprojektet er ikke færdig
etableret.
Kontaktoplysninger på ny projektleder på Klimatilpasning Kokkedal:
Jørgen Dreyer - jdre@fredensborg.dk - 72565946
4. § 3 vandløb (DN)
Der blev spurgt til hvad der foretages i forhold til § 3 vandløb i kommunen. FK
yder ikke nogen indsats for at informere bredejere om § 3 vandløb. At et
vandløb er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, giver en ekstra beskyttelse,
men der bliver ikke lavet indsats eller lign. Hvis en kommune ønsker at
revidere udpegningen af § 3 vandløb, skal dette ske for alle vandløb i
kommunen. Det var dette man på forsøgsbasis ønskede at ændre i
frikommune forsøget, hvor udpegningen af dele af Bassebækken blev
revideret i starten af 2016.
5. Sammensætning af deltagere i Dialogforum
Kommissoriet for dialogforum om vandløb skal opdateres. I den forbindelse er
FK blevet opmærksom på, at de to vandløbslav er blevet slået sammen. Det
gav anledning til en snak om fordelingen af deltagere i Dialogforum.
Vandløbslavet ønskede at kunne stille med to repræsentanter frem for tre
som hidtil. Der var ikke nogen indvendinger mod dette. LIGR / MIKR tager
denne udmelding med til ledelsen.
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6. Introduktion til brug af tegnefunktion i WebGIS på kommunens
hjemmeside
Ved at klikke på nedenstående link, eller ved at gå ind på
www.fredensborg.dk, trykke på søg og skrive ”kort”, kommer man ind på
kommunens kortløsning.
http://52.17.156.15/BorgerWebGIS/
En kort vejledning til tegnefunktionen er vedhæftet dette referat.
7. Evt.
- Billeder fra Usserød Å. Kort drøftelse af okkerudledningen fra udløb i
dobbeltprofilet. Okkerudfældning er en naturlig proces, som vi ikke kan
stoppe. Der blev igen stillet forslag om, at lede okkeren ud i vandløbet. LIGR
forklarede, at det er bedre for dyrelivet i vandløbet, at det bliver aflejret i
dobbeltprofilet.
-

Der blev spurgt ind til det rør der er lagt i forbindelse med en grøft lige
nord for Ullerødvej. Der er tale om et udløb fra Ellesumpen, hvor
forsyningens regnvandsledning ikke kunne komme af med vandet. Der
vil blive renset op ud for denne, når det er tilladt efter d. 1. august.

-

Formen på møderne blev drøftet. 2 årlige møder er fint. Der var ønske
om, at møderne forlænges til at vare to timer. Der var tilfredshed med
tidspunktet med møderne. Fremover vil der være møde kl. 16-18.
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Vejledning i brug af tegnefunktionen i webGIS

Ved at klikke på nedenstående link, eller ved at gå ind på
www.fredensborg.dk, trykke på søg og skrive ”kort”, kommer man ind på
kommunens kortløsning.
http://52.17.156.15/BorgerWebGIS/

Klik på søg, og skriv den adresse eller matrikel du ønsker at søge på. Man kan også
zoome ind på det ønskede sted.

Man kan tænde for baggrundsfoto ved at klikke på fanen ”baggrundskort” i øverste
venstre hjørne. Vælg ”Ortofoto”
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For at tegne på kortet klikkes på ”tegn” herefter på blyanten.

Tegn på kortet og tryk på ikonet med printeren. Den store blå firkant markerer det
områder der bliver gemt. Denne kan udvides eller flyttes. Tilføj evt. tekst. Herefter
klikker man udskriv PDF. Denne kan gemmes og vedhæftes en mail.
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