Møde i Dialog Forum om Vandløb

Referat

Deltagere:

30. oktober 2017

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

Følgende dagsorden forelå:
.

0. Velkommen
1. Dialogforums fremtidige form (KTOM)
2. Regulativer (KTOM)
3. Input til borgermøde om vandløb (KTOM)
4. Status for Vandområdeplanindsatser, VOS og Vandråd (LIGR / CMAT)
5. Årets vedligeholdelse (Kasper NSPV)
6. Årets Vandsyn
7. Reguleringsprojekt Grønholt Å (MIKR)
8. Bro ved Nivå
9. Evt.

1. Dialog Forums fremtidige form
Dette har været drøftet før. Tidligere blev der udtrykt generel tilfredshed for
formen på møderne. Forvaltningen oplever en del henvendelser ang. emner,
der allerede er drøftet på møderne. Det kan tyde på, at det ikke er helt
optimalt. Flere af medlemmerne har udtrykt utilfredshed med, at det primært
er envejs kommunikation fra kommunens side.

Rådhuset

•

Egevangen 3 B

•

DK-2980 Kokkedal

•

Telefon 72 56 50 00

•

fredensborg@fredensborg.dk

•

www.fredensborg.dk

Der blev afsat tid til 10 min gruppearbejde, hvor man kunne drøfte
muligheder for at optimere mødernes form og indhold.
Vandløbslavet :
-

Dialog Forum er en sammensat gruppe, med mange interesser. Men
ikke de store konflikter. Vandløbslavet redegør for Deres interesser,
med fokus på afvanding. De har også interesser i vandløbenes natur.
Man ønsker en mere fordomsfri drøftelse i f.eks. Udarbejdelse af
regulativer

-

God ide at komme ud og se på sagerne sammen.

-

Christian Witt mener ikke at kommunen og de grønne organisationer
lytter til lodsejerne. Han foreslår, at man kan gennemgå strækninger,
og se på interesserne. Han påpeger at Fredensborg Kommune er mere
restriktive end de andre kommuner i området.

DN:
-

Synes det er en god form for information.

-

Gode muligheder for at komme ud og se strækninger langs
vandløbene.

DOF:
-

Er glad for de informationer der bliver givet. Synes det er godt at høre
de andre interessenters holdninger. Glad for ekskursioner.

Jellerødgaard:
Ønsker større fokus på klimatilpasning
Fælles drøftelser:
Der er ønske om en form for emnebank, med inspiration fra Det Grønne Råd.
Der blev foreslået følgende emner:
-

Klimatilpasning

-

Afvandings kardinalpunkter - principiel gennemgang af strækninger
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-

NSPV

-

Udpegning af strækninger til naturforbedrende tiltag.

Fremover kan der meldes emner eller strækninger ind, som man øsnker at
præsentere og drøfte på næste møde. De sendes ud til deltagerne i god tid,
så andre interessegrupper også melde ind om man ønsker at komme med
input til emnet.

Spm fra Søren Hansen til NSPV: Kan man lave en generel rundtur til de
problematiske steder. Kasper siger at jo flere meldinger vi får des bedre
overblik har vi over hvor og hvad der skal tilses.
Søren har et par strækninger der gerne må gennemgås oftere.
Forslag om efterårsrute. Kasper og administrationen drøfter dette.

2. Regulativ for Usserød Å og Fællesregulativet.
Karen orienterer om regulativerne - Fælles og Usserød Å.
Udvalget ville ikke tage beslutning, da de følte at de ikke er klædt ordentlig
på. De ønsker et masterclass forløb og vil derefter afholde et stort møde med
interessenterne på vandløbsområdet.

3. Input til borgermøde om vandløb
Der opfordres til at melde ind med emner. Mødet afholdes til foråret. Inden da
holdes der en møderække for politikerne.

4. Status for Vandplansindsatserne, Vandoplandsstyregruppen (VOS)
og arbejdet i Vandrådet.
Lisa orienterer om genåbning af Donse Å. Hvis alle tilladelser går igennem kan
det gennemføres i 2018. Lodsejerne er positive overfor projektet.
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Kvælstofområde i Nivå. Status: Forundersøgelsen er færdig inden udgangen
af 2017.
Der bliver lavet en oplandsundersøgelse i 2018, for at finde mulige
vådområde projekter.
Arbejdet i vandrådet:
CMAT orienterer. Arbejdet er officielt afsluttet.
Indstillingen skal behandles på udvalgs- og byrådsmøder i november. Der
bliver mulighed for at komme med mindretalsudtalelser herefter. Gribskov,
som er sekretariatskommune, sender den endelige indstilling ind til styrelsen,
inden 31. dec 2017.
Søren Hansen vandløbslavet:
Generelt god kommunikation i Vandrådet.

5. Årets vedligeholdelse
Kasper Orienterer. NSPV er færdige for dette år.
Der har været rigtig meget grøde, specielt ved den første skæring.
Grødeskæringsplanen ligger som sædvanligt på hjemmesiden.
https://www.fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vandloeb
Enkelte rettelser i planen - er lagt på hjemmesiden løbende.
Spørgsmål til GPS samarbejde med Helsingør - Opfordring til at samarbejde.
Spørgsmål til om NSPV melder ind, når de støder på problemer der ude. De
fører logbog, som administrationen får udleveret. Ellers primært i
forårsgennemgangen.
Carsten spørger til Nivåen ved sammenløbet med Usserød Å. Meget sand.
CMAT følger op.
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6. Vandsyn
Opfordring til at melde strækninger ind. Vandsynet bliver offentliggjort på
hjemmesiden. MIKR sender dato ud til dialogforum.
7. Reguleringsprojekt i Grønholt Å
Status. Niras har lavet et tilrettet projekt, på baggrund af kommentarer og
ønsker fra lodsejermødet i 2016. De væsentlige dele af projektet er blevet
præsenteret for DN, DOF, Lystfiskerne og de mest berørte lodsejere.
Der er sendt invitationer ud til alle lodsejere langs Grønholt Å. Infomøde 13.
november kl. 17. Dialog Forum bliver også inviteret. Mødet er ment som en
hjælp til at forstå projektmaterialet, der sendes ud først i december.
8. Orientering om arbejdet ved Nivåen - Gammel Strandvej.
Der bliver ikke ændret på dimensionerne for vandløbet, derfor er der ikke
lavet vandløbsafgørelser.
Kommentar om at indtænke klimatilpasning i planlægningen, herefter en kort
diskussion af vigtigheden i at indtænke de øgede mængder nedbør i
planlægningen.
Det blev påpeget, at man kan abonnere på at få besked, når der er høringer
og afgørelser på hjemmesiden, indenfor forskellige områder.
https://www.fredensborg.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser
9. Evt.
Projektet i Hørsholm - omløbsstryg udsat til 2018, tilladelsen er gået
igennem.
Spm. til om ørrederne kan gå under Usserød Kongevej (Donse Å). Det kan de
- er spottet også på den anden side af motorvejen.

Side 5 af 5

