Referat dialogforumsmøde d. 11. november 2013
(udsendt 12. nov. 2013)
Dagsorden godkendt og som følger:
1) Velkommen og præsentation af nye deltagere
Der var en præsentationsrunde og et kort resumé af baggrund /
formål med gruppen og møderne.
Der blev budt velkommen til:
Søren Messeschmidt Nielsen, Nivå Lystfiskerforening
Fritz Hansen, der afløser Freddy Woer, AB-Hørsholm Kokkedal
Karen Tommerup, Teamleder, Fredensborg Kommune
Deltagerliste fremgår af bilag 1.
2) Status for årets grødeskæring – herunder oprensninger (opfølgning på åvandring).
D. 6. november blev afholdt den årlige åvandring. Turen gik til
Bassebækken med tilløb og Ålemoserenden – fokus var på de
gode vandløb med gode fysiske forhold, men også vandløb, der
mangler vand om sommeren. Herefter gik turen til Useerød å.
Her mødte vi firmaet FØL, der pt. laver en miljøundersøgelse af
åen – vi fik demonstreret elektrofiskeri og der blev indfanget en
del ørreder, som blev målt og genudsat i vandløbet.
Der har ikke været nævneværdige problemer med årets grødeskæring og der har været få henvendelser, som har krævet opfølgning. Der er en række opmærksomhedspunkter. Kommunen
blev bl.a. opfordret til, at fjerne den grøde, som samler sig flere
steder i Usserød å ved skæring af vandløbet.
Dobbeltprofilet er slået 4 gange i år. Nedstrøms Parallelvej er et
”sving”, som ofte oversvømmer og hvor vegetationen ikke vil
etablere sig. Det er planen at sætte et bræt i den opstrøms ende
i et forsøg på at løse problemet.
Det fungerer fint med en grødeskæringsplan på nettet. Vi fortsætter med dette til næste år.
Søren Hansen anmoder sine medlemmer om at markere dræn,
så vi kan forsøge at gødeskære på en ny måde, så drænene holdes fri for aflejringer og grøde.
Opmålingen af vandløbene i 2012 viste, at der var flere steder,
hvor der var behov for oprensninger – i løbet af efteråret er der
oprenset aflejringer i Nivåen (4 steder), Humlebækken (2 steder), Holmeskovgrøften (2 steder) og Asminderødgrøften (2 steder). Desuden er sandfang i Bassebæk og Humlebækken tømt
for sand.
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Der var en snak om ”gode” kontra ”dårlige” vandløbsplanter –
der tages en snak med å-folkene for at sikre, at der tages hensyn til den miljøvenlige grødeskæring.
3) Vandplaner – kommunens høringssvar, indsatser i de nye planer
herunder snak om vandråd og status for genåbninger af vandløb
i de eksisterende planer.
Kort fortalt er de statslige vandplaner (2010-2015) i høring frem
til 22. dec. 2013. Der var i gruppen grundlæggende enighed om
udkastet til kommunens høringssvar – vi forsøger at indskrive
den enighed i høringssvaret, inden det forelægges kommunens
politiske udvalg. Bemærkninger skal sendes senest d. 13. nov.
(det viste sig efterfølgende, at der ikke var fuld tilslutning til alle
detaljer i høringsvaret – derfor blev der ikke skrevet mere i svaret).
Samtidig med, at de ”gamle” planer nu er i høring, er der samtidig et lovforslag og et arbejdsprogram i høring, som skal bane
vejen for de nye vandplaner for perioden 2016-2021. Konceptet
for de ”nye” planer er væsentligt ændret. Der lægges bl.a. op til,
at alle kommuner, inden et vanddistrikt, skal etablere "vandråd”,
med deltagelse af interesseorganisationer. Disse vandråde skal
bl.a. komme med forslag til indsatsprogram til de nye planer.
Arbejdet frem mod den nye generation vandplaner påbegyndes
primo 2014.
Det er vurderet, at der kan arbejdes videre med nogle af de indsatser, der fremgår af udkast til vandplaner – det drejer sig om
restaureringsprojekter i vandløb og forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Det blev besluttet, at vi på næste møde laver en præsentation af de 4 skitseprojekter for genåbning af
vandløb, som pt. er under udarbejdelse.
4) Forslag til fysiske forbedringer i Usserød og Nivå (DSF)
Søren Messerschmidt gennemgik rapporten fra DSF, herunder de
enkelte forslag til projekter. Der var enighed om, at det var meget positivt, med dette nye initiativ. Der skal laves en faglig vurdering af projekternes indflydelse på afvandingen, såfremt projekterne skal gennemføres – flere af de anførte strækninger ligger i områder af Nivåen, hvor der er samtidig er stor fokus på
afvandingen.
Det blev foreslået, at der i første omgang arbejdes videre med
et enkelt projekt (f.eks. det i Usserød å, nedstrøms Nive Mølle).
5) Regulativer – fremdrift.
Fællesregulativet og regulativ for Usserød å er forelagt politikerne til godkendelse i november. Forslag til regulativ for ÅlemoseSide 2 af 4

renden og Langstrup Mosevandløbet forventes sendt i offentlig
høring i december. Øvrige regulativer tænkes sendt i høring i det
nye år. Der afholdes særskilte møde om regulativerne for Donse
å og Nivå, idet der er stor opmærksomhed om disse 2 regulativer.
6) Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Finn Hartmann fortalte om deres ønske til flere træer langs dobbeltprofilet. Disse ønsker skal om muligt tænkes ind helhedsplanen for område. Denne plan bliver til i et andet fora, hvorfor
grundejerforeningerne ønsker primært bør rejses her. Fritz Hansen oplyste, at AB-Hørsholm Kokkedal pt. arbejder for at få deres de ønsker til træer med i den samlede plan.
7) Næste møde
Næste møde er 31. marts 2013, kl. 16-17.30. Gruppen indkaldes
til et særskilt møde om kommunens klimatilpasningsplan.
8) Eventuelt.
Der er foredrag d. 14. nov. 2013 i botanisk forening om vandløbsvedligeholdelse.
Finn orienterede om projekt for ombygninger på Nordforbrænding i Hørsholm Kommune – projektet får indflydelse på forløbet
af Ussrød å omkring strækningen ved anlægget. Der kan læses
mere om projektet her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Miljoevurdering_og_
VVM/VVM/Igangvaerende/Nordforbraending/Dokumenter/
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Bilag 1 - deltagerliste.
Delatgerliste

e-mail

DOF - Birgitte Garde

Birgittegarde40@mail.dk

Leif Andersen, Donse Å-laug

bakkegaard@leifandersen.dk

Peter Milan - DN

petermilan@toftevang.dk

Søren Hansen – ålaugsfomand

soerhans@hotmail.com

Finn Hartmann - Jellerødgård Grundejerforening

hartmann@evoline.dk

Søren M. Nielsen Nivå Lystfiskerforening

messer01@mail.dk

Fritz Hansen, ABHørsholm Kokkedal

Frits-Hansen@webspeed.dk

På mødet deltog fra administrationen –
Karen Tommerup
Claus Matzen
Søren Keller
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