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Nye skilte synliggør Usserød Å Samarbejdet
Tre store flotte skilte langs Usserød Å er nu med til at gøre aktiviteterne i Usserød Å Samarbejdet meget mere
synlige.
Skiltene fortæller hver sin historie om åen og det konkrete sted, de er placeret i forhold til projektet:
• Ved slusen ved Sjælsø
• Ved dobbeltprofilet ved Kokkedal
• Ved vådengen ved Mortenstrupsvej.
Fx fokuserer skiltet ved slusen dels på den tekniske løsning til styring af vandet, dels på Sjælsøs historie. Den
blev i 1932 erhvervet af Gentofte Kommune, som brugte den til indvinding af vand helt frem til 1999.
På skiltet kan du naturligvis også se, hvor på åens strækning du befinder dig, ligesom du får information om
Usserød Å Samarbejdet.
Ud over de tre store skilte er syv mindre skilte sat op ved målestationer langs åen (se nyhed om nyt
målersystem).

Nyt målesystem for Usserød Å
Nu kan borgerne i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal selv holde øje med vandet i Usserød Å. Der er blevet
placeret målestationer langs åen , som der leverer data om bl.a. vandstand og iltindhold, som man kan følge med
i via en ny hjemmeside. Dette skal give borgerne mulighed for, at få et overblik over og mulighed for at følge med
i, hvordan vandet opfører sig i åen.
Som arbejdsredskab for de tre kommuner kan målersystemet advare, når vandstanden når et kritisk niveau. Det
er tre målere ved Mortenstrupvej, Stampedam og Parallelvej, som reagerer, når vandstanden når et vist niveau,
og sender en besked til de tre kommuner om, at vandstanden i Usserød Å er meget høj, og at der er risiko for at
vandet fra åen vil kunne oversvømme huse, hvis vandstanden bliver ved med at stige.Dette giver kommunerne
mulighed for på forhånd at forberede sig på at håndtere en oversvømmelsessituation, og derved mindske
konsekvenserne af en oversvømmelse.
Målerne benyttes også i en model for Usserød Å, der kan forudsige hvor der er størst risiko for oversvømmelser
fra åen i forbindelse med kraftige skybrud.
Nu og her er der udelukkende mulighed for at se ”historiske” data, da hjemmesiden kun opdateres en gang i
døgnet, men der arbejdes på at ændre dette, så målerne fremover kan følges live.

LIFE projektets sidste
spørgeskema
Usserød Å Samarbejdet laver
afslutningskonference i samarbejde
med KL og LIFE 70

Sidste spørgeskema har nu været udsendt og
svarene er blevet indsamlet. Svarene bliver
sammen med de tidligere tre spørgeskemaer brugt til
at måle, den samlede samfundsmæssige effekt af
EU LIFE projektet omkring Usserød Å. Mange gange
tak for jeres besvarelser.

Videndeling og muligheden for mere samarbejde
kommunerne imellem om natur, vand og
klimatilpasning var på dagsordenen, da KL, Usserød
Å og Life 70 afholdte en stor konference 27. januar
i Vejle.
Konferencen henvendte sig til faglige medarbejdere
i kommunerne, og på programmet var en
præsentation af tre tværkommunale samarbejder,
bl.a. Usserød Å Samarbejdet. Mange fra Usserød Å
projektet deltog, og god feedback og brugbare
værktøjer var præsenteret.
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