Referat fra møde i Dialog Forum om Vandløb 14-11-2016
Deltagere:
Lisa Groth, Karen Tommerup, Mille Hansen (Fredensborg Kommune - FK)
Kasper Morthorst (NSPV)
Carsten Ryby (Lystfiskerne)
Birgitte Garde (DOF)
Peter Milan (DN)
Frits Hansen (Nordengen/Byengen)
Finn Hartmann (Jellerød))
Søren Hansen, Poul Erik Brandt og Christian Witt (Vandløbslavet)

1. Velkommen (KTOM)
2. NSPVs rolle og beføjelser (KTOM)
Karen orienterede om NSPV som § 60 selskab.
Sagsgangen ved borgerhenvendelser er som følger :
Borger  NSPV  kommunen (hvis myndighedsopgave)  NSPV (evt
entreprenør hvis nødvendigt)
Der var et ønske om, at det blev tydeligere på kommunens hjemmeside.
Kontaktoplysninger på NSPV (Nordsjællands Park og Vej):
nspv@nspv.dk eller 49284960

Kasper Morthorst kam59@nspv.dk +45 61 88 42 32
Vandløbslavet havde en kommentar til sagsgangen omkring oprensninger.
Kommentaren gik ud på, at lodsejere/vandløbslavet vil kende proceduren vedr.
oprensninger, så der ikke bruges ekstra tid til møder/besigtigelser ved den
enkelte lokalitet inden oprensning kan finde sted.
NSPV og administrationen oplyste at det fungerer godt for os. Da mange
småhenvendelser på den måde havner direkte hos driften, frem for at skulle
forbi rådhuset. Derudover giver det NSPV et overblik over kommende opgaver.
Mail ang. oprensninger sendes som oftest direkte videre til os med cc til lodsejer.

3. Årets vedligehold. Udstyr og samarbejde med underentreprenører (Kasper
NSPV)
Kasper orienterer om årets gang. Generelt fint. Ingen større bump. Der er
indført nyt kontrol system med Hede Danmark, så der kan føres målrettet
tilsyn.
Udstyr. Gps muligheder blev drøftet. Vandløbslavet havde et forslag om, at man
ved at køre med laser/GPS på maskinen ville kunne undgå opmålingerne, da der
kunne graves efter regulativet. FK og NSPV lovede at undersøge mulighederne,
for at hyre maskiner ind med den teknologi. Det blev dog påpeget, at man ikke
ville kunne udelukke opmålingerne, da der skal være aflejringer der overstiger
det regulativbestemte.
Kasper informerede om at NSPV har egne maskiner til de generelle opgaver de
udfører. Hvis der er brug for specialiserede maskiner kan disse lejes ind.
4. Status på åmands-bemanding (Kasper fra NSPV)
Lars og Anette - Åmænd er stoppet. Havde brug for nye græsgange. Meget
viden er gået tabt. Kasper kører selv riste tjek hen over vinteren. Efter
vintersæsonen tages der stilling til hvad der skal ske på det område.
5. Demonstration af ”Giv et praj” (Kasper fra NSPV)
Ligger på NSPVs hjemmeside NSPV.dk
Her kan man sende et hint om vedligehold til NSPV.
Grundejerforeningen v. Finn Hartmann spørger til om de må linke til den på
deres hjemmeside. Det må de gerne.
6. Oprensninger – forventningsafstemning (MIKR)
Det blev aftalt, at deadline for henvendelser ang. oprensning er 1. marts. Hvis
opmålingen viser, at der er et oprensningsbehov, vil der blive i iværksat en
oprensning den kommende periode 1. august – 1. november.
Årsagen til disse perioder skyldes hensynet til vandløbets dyreliv, samt at
opmåling bedst sker i et grøde- og frostfrit vandløb, før løvspring.

Akutte oprensninger så som store nedskred mm. kan undtagelsesvis opmåles og
oprenses udenfor de angivne perioder.
Det blev foreslået at kommende oprensninger i vandløb med mange lodsejere
som fx Usserød Å, lægges på kommunens Facebook sider. Disse kan findes ved,
at søge på

www.facebook.com/sammenomkokkedal
www.facebook.com/voresnivå
www.facebook.com/hososihumlebæk
www.facebook.com/mitfredensborg
www.facebook.com/etlivpålandet

Vandløbslavet tilbød hjælp med lodsejerkontakt eller anden formidling.
Finn Hartmann Forespurgte om oprensningen nedstrøms Parallelvejsbroer er
sket efter gældende Regulativ. Bekræftet positivt, at det er sket efter
reguleringstilladelsen fra da dobbeltprofilet blev lavet.
7. Status på Regulativrevision (MIKR)
Vores nyansatte vandløbsmedarbejder, som skulle arbejde på regulativerne er
desværre blevet langtidssygemeldt. Claus Matzen kommer tilbage til
vandløbsområdet på 50% efter nytår. Han vil fortsat være 50% tilknyttet
Usserød Å samarbejdet. Det er planen, at han primært skal arbejde med revision
af regulativerne i den første tid.
Næste step er fællesregulativet, samt regulativ for Usserød Å, som skal i høring i
løbet af foråret. Der vil blive afholdt et ekstraordinært møde i Dialog Forum
inden høringsperioden.
8. Status på reguleringsprojektet for Grønholt Å (MIKR)
På lodsejermødet i marts 2016, blev der aftalt tre ting, som FK skulle undersøge.

-

Den hydrauliske sammenhæng mellem mose og vandløb på strækningen
efter Grønholtvangen. Der er ikke nogen tydelig sammenhæng mellem
vandstanden i Å og Mose.

-

TV inspektion på den rørlagte del af Grønholt Å, ved Kongevejen. (Der er
indhentet tilbud)

-

Et juridisk notat vedr. erstatningskrav for tab i forbindelse med at regulativet
ikke har været overholdt. (Er udarbejdet af FK jurist)

Resultaterne af disse vil blive sendt til Orbicon, som udfærdiger et revideret
reguleringsprojekt. Inden projektet bliver sendt i høring, vil der blive holdt et
opfølgende møde med lodsejerne.
DN havde en kommentar til, at man bør måle yderligere på effekten i mosen, og
evt. overveje erstatningsnatur.
9. Status på Vandplansprojekter, VOS (Vandoplandstyregruppe) og
kvælstofvådområdeprojekt ved Nivåen (LIGR)
Vandløbsprojekter i de gældende vandområdeplaner blev gennemgået. Af
indsatser overført fra første vandplan er genåbning af en strækning af Donse Å
som der er opnået tilsagn til og som er i opstartsfasen. Det andet
genåbningsprojekt er der ikke opnået fuld tilsagn til og det gennemføres derfor
ikke lige nu. FK søger om midler til projektet igen i løbet af anden planperiode
(2016-21)
Vandoplandsstyrregruppen (VOS) for øresund er nedsat. FK er
sekretariatskommune. Helsingør kommune har søgt om tilskud til fosfor
projekter og FK har søgt om tilskud til kvælstofvådområdeprojekt ved Nivå.
Der oprettes snart et nyt vandråd som desværre igen har en presset tidsplan.
Sekretariatskommune vælges og arbejdet går i gang når bekendtgørelsen
kommer.
10. Grødeskæring v. Finn Hartmann
Finn Hartmann havde et forslag til, at man på en strækning efter
Parallelvejsbroen kunne uddybe vandløbet, og til gengæld lade være med at
skære grøde. Dette skulle være i en periode på 3 år Lystfiskerne var ikke glade
for dette forslag, da det vil forværre de fysiske forhold i vandløbet.

Der blev drøftet grødeskæring generelt, da der blandt andet er en ny
grødeskæringsvejledning i høring i øjeblikket.
Der blev foreslået at se på beplantningen langs Usserød Å, som kunne være med
til, at give naturligt skygge til vandløbet. NSPV gjorde opmærksom på, at man
skal huske at tænke drift og pleje ind i sådanne planer. Det kunne være et
muligt projekt for grundejerforeninger eller skolebørn.
FK lovede at se på mulighederne for beplantningsplaner.
11. Orientering om Sæbe i Usserød Å (KTOM)
Rudersdal kommune er myndighed. Hændelsesforløbet bliver sendt rundt
sammen med referatet.
FK tager op i UÅ samarbejdet hvem der skal orienteres ved lignende hændelser,
fx lystfiskerne.
12. Plan for vandløbssyn (22/11-16) (LIGR)
Der blev meldt tre ting ind. Klimaprojekt Kokkedal, Usserød Å ved Møllevej (fiske
projekter) og Donse Å, strækningen ved det nye Audi byggeri (Ørreder og
regulering af brinken).
13. Evt.
-

Ressourceforbrug eksterne rådgivere / klager fra DN og borgere (Christian
Witt) Generel snak om hvordan opmåling/oprensning foregår. Der var
bekymring for, om FK bruger unødigt mange ressourcer på rådgivere. Her
blev der igen snakket muligheder for, hvordan man kan optimere processen.
Der var ligeledes bekymring for, om der blev brugt meget tid på klager. FK
orienterede om, at der ikke er ret mange klager.

-

Kommunens holdning til overholdelse af regulativerne (Christian Witt)
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om medarbejderne var saglige og
objektive, eller om personlige holdninger og politiske overbevisninger skinner
igennem arbejdet. Ligeledes blev der spurgt til om FK vurderer at de

overholder regulativerne, eller om økonomi eller personlige holdninger
påvirker arbejdet.
Karen Tommerup understregede at vi udfører arbejdet ud fra lovgivningen og
de økonomiske rammer vi er underlagt. Vi er embedsmænd og arbejder
sagligt og fagligt.
-

Orientering Ålborgmetode (LIGR)
FK havde lovet at undersøge mulige strækninger. Anette (tidligere åmand)
havde foreslået en strækning på Dageløkke vandløbet. Der er dog ikke nogen
af vandløbene i kommunen, som egner sig til Ålborg metoden, da det er
anbefalet til vandløb på 2m og bredere, med meget stivstænglet vegetation.

-

Fuglefodring i Usserød Å (Finn Hartmann)
Der er problemer med megen fodring af fugle med brød.
Forslag til skiltning. Dette kunne måske foregå i samarbejde med DOF. Det
kan evt. indgå i klimaprojekt Kokkedal.
Man kan orientere beboere og daginstitutioner.

-

Sten langs brædder i Usserød Å samt oplagt oprenset materiale (Fritz
Hansen)
Kasper følger op.

-

Der er ønske om en telefonliste. MIKR sender ud.

