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Nyhedsbrev - og velkommen tilbage
fra sommerferie
Sommeren er stadig over os og de fleste er ved at
vende tilbage fra en velfortjent ferie. Jeg vil benytte
lejligheden til at sende Life-projektets første
nyhedsbrev og samtidig ønske velkommen tilbage
fra ferie.
Set fra min stol er LIFE projektet kommet rigtig godt
fra start og vi kan snart sætte hak ved flere af de
leverancer vi har lovet EU. Det er lykkes at skabe
positiv opmærksomhed hos borgere og politikere,
men nok vigtigst, så er det lykkes os, at skabe en
positiv stemning og samarbejdsånd. Derfor glæder
jeg mig også meget til at vi skal i gang med denne
”anden halvleg” af 2014.

Gå til hjemmeside

Drone overflyver Usserød Å
Med hjælp fra en fjernstyret drone fik vi i april
gennemført en succesfuld overflyvning og
optagelse af Usserrød å. Formålet er at lave et
virtuelt arbejdsværkstøj, der i første omgang skal
styrke vores kendskab til åen. Det er firmaet SkyWatch der har hjulpet os og de har også suppleret
med optagelser af åen fra jordhøjde.
En redigeret version af optagelser vil i løbet af den
kommende tid blive lagt på vores hjemmeside.
Se indslag i LORRY...

Usserød Å undersøges for fisk og smådyr
Konsulentfirmaet Fiskeøkologisk Laboratorium undersøgte i 2013 Usserød å for fisk, smådyr og planter.
Undersøgelsen skal give et her og nu-billede af åens miljømæssige tilstand, så det med åre bliver muligt at
vurdere effekten af vores tværkommunale klimatilpasningsprojekt. Desværre viser undersøgelse tydeligt, at der
ikke er sket væsentlige forbedringer af miljøtilstanden siden en lignende undersøgelse fra 2006. De talrige
punktkilder med spildevand er den væsentligste årsag til, at vandløbet ikke opfylder vandplanernes målsætning
om god økologisk tilstand. Der er dog gode muligheder for at forbedre tilstanden, såfremt initiativerne i LIFEprojektet gennemføres.
Frederiksborg Amts Avis har hele to gange hen over sommeren bragt en artikel om undersøgelse
Artikelen blev desuden til en kort nyhed i TV2 Lorry

Hørsholm vådenge visionsoplæg
Et vigtigt formål med LIFE-projektet er at begrænse risikoen for oversvømmelser, samt bevare og styrke Usserød
å som natur- og rekreativ ressource. Etablering af en vådeng ved Blårenden i Hørsholm er en vigtig brik i at indfri
målet. Projektet er så småt ved at tage form og der er nu lavet et visuelt forslag til hvordan vådengen kunne se
ud. Forslaget anvendes pt. til de indledende snakke med flere interessenter.
Desuden er firmaet Amphi Consult blevet hyret til at vurdere hvordan projektet kan gennemføres til gavn for
områdets biodiversitet. Deres rapport forventes i juli måned

Leverandør af overvågnings- og varslingssystem valgt
Opgaven med at etablere et overvågnings- og varslingssystem for vandføring og vandstand i Usserød å har
været i udbud og der er nu valgt en leverandør til opgaven.
Niras og Birgit Paludan har forestået udbuddet for os og skal herefter bl.a. hjælpe til, at det bliver et succesrigt

samarbejde med den nye rådgiver. Der nedsættes desuden en "task force" af medarbejdere fra de 3 kommuner,
som skal følge processen nøje og sikre at vi får et brugervenligt system.
Opstart forventes medio august.

Måling af udviklingen i den tværkommunale opgaveløsning
Fra årsskiftet af har vi arbejdet på, at skabe målingsværktøjer til brug ved den del af LIFE projektet der lyder på,
at der ved projektets afslutning skal foreligge en resultatmåling, som beskriver projektets ”samfundsmæssige
effekt”. Den samfundsmæssige effekt er i projektet defineret som udviklingen i den tværkommunale
opgaveløsning omkring Usserød Å.
Dette er blevet gjort, først og fremmest via interviews med få udvalgte projektdeltagere, hvilke løb af stablen i
slut marts/start april, og der skal lyde stort tak til dem der tog sig tid til at biddrage med deres tanker og
erindringer omkring projektet.
Videre er samtalerne blevet brug til, at definere centrale temaer, hvilke har fungeret som målepunkter i
spørgeskemaundersøgelsen, der er blevet sendt ud til alle projektdeltagere.
Spørgeskemaet er nummer 1 af flere, hvormed det forventes at der bliver udsendt ét hvert halve år, frem til
projektet afsluttes.

Sharepoint
Information til projektdeltagere: Usserød Å – Fælles Klimatilpasningsprojektet benytter sig af den digitale
projektplatform - Sharepoint. Her vil der løbende blive lagt dokumenter op, vedr. arbejdet i de forskellige WG
grupper, samt andre interne projektdokumenter.
Formålet med sharepointportalen er, at vi skal bruge dette som arbejdsredskab, hvormed det er vigtigt at du som
projektdeltager har adgang og kan benytte sites.
Hvis du har spørgsmål ang. Sharepointportalen kan du rette henvendelse til:
Teresa Behrend
terb@fredensborg.dk
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