Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å
Anbefalinger fra borgmestrene i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner.
22.marts 2011.
Den udarbejdede ”Miljø- og Klimatilpasningsstrategi for Usserød å” videresendes til behandling
i de enkelte kommuners fagudvalg og Kommunalbestyrelser, sammen med nedenstående
aktionspunkter, der er anbefalet af de 3 borgmestre.
1. En ny vision for Usserød å:
Usserød å skal være et samlende element for borgerne i sit forløb gennem Rudersdal,
Hørsholm og Fredensborg kommuner. Den skal opleves som et værdifuldt by - og
landskabselement, der optimerer og forener hensynet til både miljø og klimatilpasning. De
rekreative, landskabelige og kulturhistoriske værdier langs Usserød Å bør samtidig styrkes.
Målet er, at borgerne langs åen skal se Usserød Å som et attraktivt samlingspunkt og en styrke
for bymiljø og rekreativ udfoldelse. Visionen går på tværs af de eksisterende kommuneskel, og
ser på Usserød Å som et fælles kommunalt element.
2. Initiativer på kort sigt
Rapporten ”Miljø og Klimatilpasningsstrategi for Usserød Å” peger på en række forskellige
initiativer langs Usserød Å. Der bør iværksættes initiativer på kort sigt både i forhold til
projekter i den enkelte kommune, og i forhold til et bedre grundlag for håndtering af åens
miljømæssige og afvandingsmæssige udfordringer. Disse inkluderer:









Afklaring af om der kan fastsættes et samlet minimum serviceniveau for afløbssystem
og vandløb fra Sjælsø til Nivå.
Udredning af det juridiske og finansieringsmæssige grundlag for samarbejde, dels
mellem de enkelte kommuner, og dels mellem kommunerne og deres
forsyningsselskaber.
Etablering af en tværkommunal organisation for Usserød Å (se pkt. 5)
Etablering af en samlet teknisk værktøjskasse for Usserød å – inklusiv en samlet
hydraulisk model, fokuserede måleprogrammer, erfaringskort for oversvømmelser og
risikokort
Fortsætte en koordineret vandløbsvedligeholdelse, som understøtter visionen for åen.
Etablering af dobbeltprofil fra Ådalsvej til til Ullerødvej for at øge den
afvandingsmæssige kapacitet og samtidig forbedre den miljømæssige kvalitet.
Etablering af aktiv elektronisk styring af slusen ved Sjælsø.
Etablering af styring af afvanding fra damme.

3. Initiativer på længere sigt
 Separatkloakering – bl.a. forskellige steder i Hørsholm Kommune og ved Jellerød Have
 Uvedkommende regnvand i spildevandssystemet
 Etablering af faunapassager m.m. i Stampedam, Fabriksdam og Mølledam
 Konkrete projekter der fremmer både de miljømæssige, afvandingsmæssige og
rekreative værdier langs åen – herunder projekter der støtter op om opfyldelse af de
nationale vand- og naturplaner.
4. Tæt koordinering baseret på en fælles beredskabsplan
De tre kommuner er hver især ansvarlig for egne beredskabsplaner i forhold til
oversvømmelser, men der er behov for at sikre en fælles koordinering. De tre kommuner har
derfor udarbejdet en fælles beredskabsplan med fokus på koordination og forebyggende
indsatser. Det er målet at kommunerne kan agere koordineret i forbindelse med
beredskabssituationer, bl.a. ved at fokusere på konkrete aktive indsatser, når en hændelse

varsles. Rent konkret vil slusen nu være et aktivt styringsinstrument, der bringes i spil når
relevant.
5. Samarbejde på en ny måde
Udfordringerne og mulighederne langs Usserød Å nødvendiggør, at samarbejdet mellem
kommunerne styrkes og gentænkes. Hvis visionen om Usserød Å som et positivt og
betydningsfuldt element skal blive en realitet, bør der etableres en styrket organisering af
samarbejdet om Usserød Å. Målet er fremme og koordinere både fællesprojekter og
individuelle projekter i hver kommune.
Det styrkede samarbejde bør tage udgangspunkt i konkrete indsatser i forhold til udfordringer
og muligheder, og i den forbindelse vedtage årlige handleplaner for initiativer langs Usserød Å.
Kommunernes eksisterende ressourcer til Usserød Å bør målrettes disse aktiviteter, og der skal
desuden sigtes mod at finde finansiering via konkrete projekter.
6. Ekstern finansiering fra EU, fonde mv.
Visionen for Usserød å er ambitiøs og en meget væsentlig parameter for at kunne opfylde den
er, at der målrettet søges ekstern finansiering. Der bør derfor gennemføres et fælles arbejde
med udformning af ansøgning om ekstern finansiering i første omgang i forbindelse med EU
Life programmet med frist sommeren 2011, men også regionale vækstmidler, øvrige fonde
etc. skal afsøges.
7. Arbejdet skal på skinner
Det er nødvendigt at afsætte midler allerede nu for at kunne få sat arbejdet på skinner. Der
bør derfor tilvejebringes den nødvendige finansiering for at fastholde fremdriften i miljø- og
klimatilpasningsarbejdet, og få de nødvendige analyser mv. færdiggjort. Målet er at der i
sommeren 2011 foreligger en handlingsplan der adresserer organisation, finansiering og
projekter på kort sigt på tværs af de tre kommuner.

