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Nyt Usserød Å sekretariat
Usserød Å Samarbejdet vil fortsætte i fremtiden. Måden hvorpå dette skal gøres er ved at skabe en fælles
organisation – Usserød Å Sekretariatet. I første omgang indledes det videre samarbejde med en pilotfase, der
blev markeret med et kickoff i starten af 2015. Her præsenterede projektets styregruppe baggrund, mission og
de konkrete opgaver for den tværkommunale organisation, der i fremtiden skal varetage udfordringerne omkring
Usserød Å.
Opgaverne vil i fremtiden også være fokuseret på at skabe det bedst mulige beredskab mod oversvømmelser og
sikre en god vandkvalitet i åen. Derudover er det stadig en del af den fremtidige vision, at vi skal udvikle åens
som et rekreativt område.

Claus Matzen fra Fredensborg
Kommune bliver ny daglig leder
Claus Matzen er 40 år og uddannet biolog ved
Syddansk Universitet i Odense i 2004.
Han har blandt andet arbejdet hos Fyns Amt, hvor
han beskæftigede sig med MVJ-ordningen (Miljø
Venlige Jordbrugsforanstaltninger) og med
administration af Naturbeskyttelseslovens §3, og i
Assens Kommune, hvor han bl.a. arbejdede med
administration af Vandløbslovens bestemmelser,
vedligeholdelse af offentlige vandløb,
vandløbsrestaurering og vådområdeprojekter.
I 2012 kom han til Fredensborg Kommune, hvor han
arbejdede med administration af Vandløbslovens
bestemmelser, vedligeholdelse af offentlige vandløb
samt revidering af vandløbsregulativerne i
kommunen.
Endelig har han deltaget i UÅ LIFE projektet som
fagmedarbejder, inden han blev udpeget til at være
daglig leder for Usserød Å Sekretariatet.
Claus' opgave bliver at sikre fremdrift og kvalitet i
løsningen af en række opgaver, der tilsammen skal
sikre de bedste betingelser for Usserød Å.
Claus vil i det daglige fungere som bindeled mellem
de seks samarbejdspartnere (de tre kommuner og
deres forsyninger) og koordinerer ressourcerne på
tværs i opgaveløsningen vedr. åen. Fysisk vil Claus
være at finde på Fredensborg Rådhus.

Miljømål for forsyningerne vedtaget første gang i Danmarkshistorien
Som en del af Usserød Å – Fælles Klimatilpasningsprojektet har det fra starten også været et mål at
skabe et bedre miljø i og omkring Usserød Å for at
sikre åens værdi som naturressource og rekreativ
ressource.
De tre kommuner og tre forsyninger har indledt et
samarbejde, der blandt andet skal sikre, at det
vand, som ledes til å-systemet, ikke forringer åsystemets tilstand.
Ifølge Vandsektorloven, som bl.a. regulerer
udskilningen af vandforsyning og
spildevandshåndtering i selvstændige selskaber,
kan de tre forsyninger ikke uden videre gå ind i
Usserød Å Samarbejdet med aktiv,
omkostningskrævende indsats.
For at muliggøre dette har kommunerne og
forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet indgået en
miljømålsaftale, som sikrer, at forsyningerne kan
indregne deres indsatser i samarbejdet i deres
egen takstfinansierede virksomhed.

Beredskabsindsatsen
Arbejdet vedr. udarbejdelse af beredskabsplanen
for Usserød Å er i fuld gang. Denne kommer både til
at afdække de tekniske indsatsområder og de
kommunikative indsatsområder. Begge ting finder vi
meget nødvendige i en krisesituation og kan hjælpe
til at formindske skader og ubehagelige oplevelser.
Den tekniske indsats er pt. under planlægning i
Usserød Å Samarbejdet og LIFE projektets
arbejdsgruppe WG2. Arbejdet er fokuseret på at
tilvejebringe en kvalificeret fælles beredskabsplan,
som omfatter både oversvømmelser og miljøuheld.
Arbejdet vedr. den kommunikative indsats er
fokuseret på at opfylde to primære formål:
- At varsle centrale interessenter om truende
begivenheder
- At informere og klæde borgerne ordenligt på, hvis
uheldet er ude.
Løsningsforslaget for kommunikationsdelen bliver
endeligt færdiggjort, når den teknisk-faglige
beredskabsindsats er færdigudviklet, da
kommunikationen skal underbygge de beslutninger,
der bliver truffet her.

Det er første gang, denne form for formaliseret
miljømålssamarbejde afprøves i Danmark.
Miljømålsaftalen vil have afgørende betydning for
den konkrete indsats for vandmiljøet omkring
Usserød Å, idet den vil stille forsyningernes
ekspertise og ressourcer til rådighed for realisering
af de overordnede planer og mål.

Hjemmeside for målesystem
Det bliver efter sommerferien muligt for både
projektdeltagere og borgere at følge vandet i åen.
Eksempelvis vil det være muligt at aflæse, hvor
meget vand der er i åren, og hvordan iltforholdet er i
vandet. Data kommer fra ni målere placeret
strategisk langs åen, med start ved Sjælsø og hele
vejen ned til Nive Mølle. Data vil blive lagt ud på en
hjemmeside, som er åben for alle.

Måling af udvikling
Vi skal inden sommerferien havde besvaret endnu et af de halvårige spørgeskemaer vedr. måling af udvikling i
samarbejdet. Det er vigtigt, at alle deltager, selv om nogle spørgsmål kan være svære at besvare for nogen.
Deltagelsesprocenten var så lav i sidste runde, at resultatet var på kanten til at være ubrugeligt. Dette håber vi

ikke gentager sig, og vi vil opfordre alle til at hjælpe med, at denne projektleverance bliver overholdt.
Dbh. Kommunikationsgruppen

Brug hjemmesiden

Velkommen til et par nye ansigter

Der er i den seneste tid blevet foretaget en del
ændringer på vores hjemmeside, som nu indeholder
yderligere indhold for alle, der er involveret og / eller
har interesse for projektet.

Den sidste tid har vi glædeligt fået nye hænder om
bord i projektet. Det drejer sig om den nye
centerleder for Plan og Miljø i Fredensborg
Kommune, Ulla Cathrine Brinck.

Du kan blandt andet finde de seneste nyheder,
baggrund for projektet, artikler og
informationsmateriale og også se en film af Usserød
Å optaget af dronen, vi havde på besøg sidste år.

Derudover skal vi sige hej til Dorte Hansen fra
Fredensborg Vand og Naja Jensen Panduro fra
Fredensborg Rådhus.

Følg linket for direkte adgang til hjemmesiden.

Vi ønsker jer velkommen til projektet og glæder os til
at arbejde sammen med jer i fremtiden.

Usserød Å Hjemmeside

Usserød Å - et samarbejde mellem Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommune

