Dialogforumsmøde - Referat
Sted: Fredensborg Rådhus, Lilletrommen, 2. sal
Tidspunkt: Den 13. november 2018 kl. 10-11.30

Deltagere: Peter Milan Petersen (DN), Birgitte Garde (DOF), Søren Hansen (Vandløbslav), Carsten
Ryby (Lystfiskerne), Poul Erik Brandt (Vandløbslav), Mogens Kjær Petersen (Sup. for Finn Hartmann)
Fredensborg Kommune: Lisa Groth, Claus Matzen og Anne-Sophie Knudsen
Nordsjællands Park og Vej: Kasper Morthorst (deltagere fra kl. 10.50)
Afbud fra: Christian Witt (Vandløbslav), Frits Hansen (Nordengen/Byengen), Finn Hartmann
(Jellerød), Mille Krambeck Hansen

Referat:
Status på regulativprocessen


Ikke påbegyndt:
Bassebækkens vestlige tilløb, Gunderødløbet inkl. tilløb,
Holmeskovgrøften, Kobækken, Tjæredamsafløbet,
Asminderødgrøften, Dageløkkevandløbet, Grønholt Å, Grønholtåens
Sideløb, Humlebækken, Krydsmosegrøften



Forberedelse af regulativer i gang:
Donse Å, Nivå, Bassebæk



Mangler kun tillægsregulativ:
Langstrup Mosevandløb, Langstrup Å, Ålemoserenden



Klargjort til offentlig hørring:
Fredtoftevandløbet, Kovangsgrøften, Højsagervandløbet



Vedtagne regulativer, men påklaget til NMKN:
Fællesregulativet, Usserød Å

Ifølge NMKN hjemmeside er sagsbehandlingstiden i NMKN er ca et år. De andre
regulativer afventer afgørelsen af de to regulativer der er påklaget før de sendes i
høring. Dialogforum får regulativerne i forhøring. Alle regulativer bliver gjort klar
til at blive sendt i offentlig høring. På næste PMK møde forelægges den nye plan.
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Proces for revision af regulativer for Nivå og Donse Å
Det er blevet politisk besluttet at der skal foretages en ekstra inddragelse i
forbindelse med udarbejdelsen af regulativerne for Nivå og Donse Å. Første udkast
er næsten klart.
Foreløbige tanker om inddragelsen:
Der bliver mulighed for via ”Giv et tip” app’en at melde stedspecifikke forhold på
de to vandløb ind.
Kommunen har fået lavet beregninger af drænforholdene ved Nivåen, dvs.
drændybden beregnes hvis arealerne langs Nivåen var fuldt drænet(optimalt i
forhold til landbrugsjord) for de gamle regulativdimensioner og de nye
regulativdimensioner. Beregningerne foretages med drænudløb 20 cm over
regulativmæssig bund og med forskellige promille fald på dræn eg. 2 promille.
Kortene bruges til at formidle ændringerne i drænforholdene er fra det gamle
regulativ til det nye regulativ, samt for at se på hvilke jorde der allerede i dag,
ikke kan være en forventning om at er tørre hele tiden.
Beslutning: Det blev besluttet at det i første omgang er dialogforum som
inddrages i processen.
Der blev spurgt til om der kan tages klimahensyn i regulativerne: Der kan ikke
tages klimahensyn i regulativet. Det ligger i kommunens klimatilpasningsplan.
Vandplansprojekterne beskrives i regulativerne, men der skal alligevel laves et
reguleringsprojekt når projekterne skal gennemføres hvis de har betydning for
vandløbets skikkelse og vandføringsevne.
Søren Hansen: Ved Donse Å kan der blive en udfordring ang. et reguleringsprojekt
ved fredtoften (den gl. lodseplads).
Donse Å: Der køres et reguleringsprojekt for hele åen før det nye regulativ sendes
i høring for at få styr på de gamle reguleringsprojekter.
Status på vandplansprojekter


Vandplansprojektet i Donse Å er gennemført og der er afholdt indvielse af
projektet.



Der er søgt om forundersøgelse af vandplansprojekt i Langstrup Å og der
forventes tilsagn til projektet inden nytår.
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Der er søgt om gennemførelse af vandplansprojekt i Dageløkkevandløbet.
Der forventes svar på ansøgningen inden nytår.



Der er søgt om gennemførelse af kvælstofvådområdeprojektet ved Nive
Mølle. Der forventes svar på ansøgningen inden nytår.



Forventede fremdrift i 2019. Der søges om tilskud til forundersøgelse af
vandplansprojekterne i Grønholt Å, Usserød Å og Nivå. Desuden søges der
tilskud til gennemførelse af vandplansprojektet i Langstrup Å, såfremt
forundersøgelsen viser at der potentiale for gennemføre projektet.

Alle opfordres til at indmelde mulige placering af vådområdeprojekter, hvis de
høre om lodsejere som kunne være interesseret i at deltage i et projekt.
Beslutning: Dialogforum vil gerne have kopi af generelle breve som udsende til
lodsejerne i for forbindelse med information om status for de enkelte projekter.
Bemærkning: Vandplansprojektet i Usserød Å: Det blev bemærket at det vil
være mest hensigstmæssigt at udlægge sted og grus opstrøms mølledammen.
Nedenfor klædefabrikken har Lystfiskerne allerede udlagt gydegrus.
DN spurgte om det var muligt at åbne den øverste del af Kovangsgrøften af
hensyn til problem med oversvømmelse af rekreativsti. Birgitte går til
grundejerforeningen og forslår idéen, da de allerede er i gang med at udarbejde
en klimasikringsplan for området.
Fremtidig dialog om vedligeholdelse
Karen fortalt at vi på det sidste har brugt uforholdsmæssigt meget tid på
vedligeholdelses sager og lagde derfor op til en dialog omkring hvordan vi kan
håndtere dialogen omkring vedligeholdelse fremdarettet.
Karen gjorde kort rede for processen som blev vedtaget af dialogforum for ca. 2
år siden. Her blev det besluttet at opmålinger udføres én gang årligt i marts-april,
da det på den årstid hvor der ikke er blade på træerne, samt vandstanden er
begyndt at falde igen, så det er de mest optimale forhold at måle op under. Det er
derfor nødvendigt at lodsejere indmelder ønsker om strækninger til opmåling
inden marts og altså i løbet af vinteren.
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Oprensningen foretages herefter i perioden 1. august til 1. november. Det gøres
for at påvirke vandløbsfaunanen mindst muligt og dermed medvirke til opfyldelse
af miljømålene i vandløbet.
Ulempen er at man kan risikere at der går et lille år inden vi går ud og måler op,
fra man melder en strækningen ind, hvis ikke man er opmærksom på
ovenstående tidsplan.
Der blev spurgt ud i forsamlingen om vi kan gøre det på en anden måde, men der
var umiddelbart ingen kommentar.
Bemærkning: Søren Hansen mente dog at vi bare skal gå ud og rense op uden
at foretage en opmåling først i nogle situationer.
Fredensborg Kommune bemærkede i den forbindelse at der bliver tit henvist til at
vi i gamle dage bare gik ud og rensede op, den gang var der dog ikke
nødvendigvis samme fokus på miljømål og vi er som myndighed i dag
forpligtigede til at varetage afvejningen af hensynet til miljømål og
afvandingsinteresser. Vi har behov for en opmåling inden vi foretager en
oprensning, da vi skal have en sikkerhed for at vi ikke overuddyber vandløbene og
dermed en sikkerhed for at vi overholder lovgivningen.
Beslutning: Det er vigtigt at det blive kommunikeret ud til lodsejeren i
kommunen, at hvis det har ønsker til strækninger som skal opmåles/oprense har
vi behov for at få indmeldt ønskerne inden 1. marts.
Status for årets vedligeholdelse
Kasper fortalte at vedligeholdelsen er forløbet efter planen. Pga. den meget tørre
sommer har der ikke været så meget grøde i forbindelse med de første skæringer,
men ved den sidste skæring var i sær brink vegetationen vokset meget mere end
normalt.
Søren Hansen spurgte til om NSPV fast holder vi øje med de offentlige brønde.
Her ud over havde Søren et ønske om at nogle brønde gennemgås fast en gang
årligt.
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Kaspers bemærkning til det var: At der ikke er en fastgennemgang af brøndende,
men at hvis de får en henvendelse om forhøjet vandstand, gør vi noget ved det.
Der er altså ikke et systematisk tilsyn på nuværende tidspunkt.
Claus Matzen sagde at der arbejdes på at få det systematiseret mere.
Søren Hansen spurgte til konkret henvendelse ang. grene i Donse Å: Var der
mange grene. Kasper vidst ikke præcist hvad omfanget havde været, men
bemærkede at de ikke går forbi noget som hindrer vandgennemstrømningen, når
de i forbindelse med grødeskæringerne gennemgår vandløbene.
DN bemærkede, at det er godt med dødt ved og at der derfor bør efterlades mest
muligt.
Eventuelt


Administrationer er fra politisk side blevet bedt om at tage kommissoriet
for Dialogforum for vandløb op til revision, da de ikke finder det
hensigtsmæssigt, at der er 2 grundejerforeninger langs Usserød Å
repræsenteret længere. Der skal være ligebehandling af borgerne i
kommunen og der er ikke længere behov for at have særligt fokus på
Usserød Å, da den på nuværende tidspunkt er den å i kommunen som er
klimasikret bedst. Derfor vil vi arbejde på, at få lavet et nyt kommissorium,
som tager højde for det. Vi regner med at kunne have det nye
kommissorium klar i første halvår af 2019.



Mogens spurgte til fremdriften med skiltene med fodring af fugle ved
Usserød å. Mille siger at skiltene er lige på trapperne.
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