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Indvielse af slusen ved Mortenstrupvej
Den nye sluse ved Mortenstrupvej og den tilhørende
udvidede vådeng lige vest for åen er blevet indviet og
taget i brug. Slusen skal hjælpe med at håndtere vandet,
dels det som kommer fra Sjælsø, dels når der falder store
regnmængder over Hørsholm Midtby, som løber ned
mod åen.
Et halvt hundrede mennesker var mødt op ved slusen
ved Mortenstrupvej i Hørsholm, da sluse og vådeng
søndag den 18. september blev indviet ved et lille
arrangement, der samtidig markerede afslutningen på
Usserød Å-projektet.

TRE HURTIGE TIL CLAUS MATZEN
Usserød Å EU LIFE projektet er ved at være ved sin ende. Det kan skabe en
del refleksioner og spørgsmål. Eksempelvis: ”Hvad har vi opnået, hvad
mangler vi, før vi er i mål, hvordan kommer arbejdet med Usserød Å til at se
ud fremover, og hvad kommer der til at ske med nyhedsbrevet?” For at få
svar på spørgsmålene har vi bedt daglig leder af Usserød Å sekretariatet
Claus Matzen, om at svare på tre hurtige spørgsmål om projektet.

1. Hvad er status på Usserød Å EU LIFE projektet?
Status for Usserød Å EU LIFE projektet er, at vi nu er nået så langt, at vi er færdige med de leverancer, vi har
lovet EU i forhold til projektbeskrivelsen. Samtidig har vi endeligt fået godkendt midtrapporten. Det betyder, at vi
næsten har rundet EU LIFE projektet af, hvilket også betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste.
Det, der mangler nu, er, at vi skal lave en slutrapport og færdiggøre regnskabet for EU LIFE projektet.
Slutrapporten inkl. regnskab skal afleveres inden den 31. december 2016. Det er primært mig og Klaus Pallesen,
der er hyret ind som konsulent samt økonomifolk fra Fredensborg Kommune, der skal levere til slutrapporten.

2. Hvad har projektets store bedrifter været?
For mig at se har den helt store gevinst været, at man har lært at arbejde sammen og respektere hinanden på
tværs af kommuneskel og organisationer, og at vi har en fælles vilje og vision for, hvor vi vil hen. Det har også
udmøntet sig i, at vi har fået oprettet en varig fælles samarbejdsorganisation ”Usserød Å Samarbejdet”, med en
dedikeret medarbejder (sekretariatsleder), der fremover arbejder videre med at udvikle de redskaber og
resultater, vi har opnået med projektet.

Derudover har vi naturligvis også fået nogle rigtig gode fælles redskaber såsom det fælles målesystem, fælles
beredskabsplaner for håndtering af oversvømmelser og forureningshændelser samt en hydraulisk model for
Usserød Å.
Endelig er vi også i gang med at lægge den sidste hånd på en håndbog med refleksioner og erfaringer fra
projektet. Vi håber, at håndbogen kan motivere til videndeling og være en slags kogebog for, hvorledes andre
kommuner kan opbygge en lignende organisation.

3. Hvad kommer der til at ske fremadrettet?
Som nævnt er det jo ikke sådan, at bare fordi EU LIFE projektet nu er stoppet, går det hele i stå.
Vi har allerede lagt et budget for vores arbejde i 2017, og i de kommende par måneder skal vi i gang med den
videre planlægning for arbejdet det kommende år og 2018. Desuden skal vi i den næste tid arbejde på at udvikle
en ny organisering af arbejdsgrupperne, så at vi får færre arbejdsgrupper, der er tilpasset de opgaver, vi
fremover sammen skal løfte.
Som sagt er det besluttet, at der også fremover skal være en sekretariatsleder, der styrer arbejdet i Usserød Å
Samarbejdet. Jeg fortsætter som sekretariatsleder, men fra næste år er det kun på halv tid, da opgavemængden
vil være mindre. Arbejdet vil fremover være mere driftsorienteret med optimering og videreudvikling af de
eksisterende redskaber.

Stor opmærksomhed om Usserød
Å EU LIFE projektet
Den 20. september fik Usserød Å fint besøg fra den
polske by Radom, der har 200.000 indbyggere og
ligger ca. 100 km syd for Polens hovedstad
Warszawa.
Der kom 20 personer fordelt på folk fra kommunens
administration og byråd, det lokale universitet, fra
det lokale forsyningsselskab og fra en
konsulentvirksomhed. De er i gang med et andet EU
LIFE projekt om klimaplanlægning og var i den
forbindelse på en tredages tur til Danmark, hvor de
besøgte Københavns Kommune, Hofor, Århus
Kommune og så Usserød Å for at høre og se,
hvordan vi håndterer klimatilpasning hos os.
Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke
Pedersen tog imod gruppen på Fredensborg
Rådhus, hvor han introducerede gæsterne for
Usserød Å LIFE projektet. Derefter fik de en rundtur
langs med Usserød Å, hvor de så og hørte mere om
projektet og dets resultater.
To dage senere havde vi besøg fra Helsingør
Kommunes miljøteam, hvor sekretariatsleder Claus
Matzen viste dem rundt langs Usserød Å og fortalte
om projektet og blandt andet viste dem den nye
sluse ved Mortenstrupvej og muligheden for at tilgå
målerhjemmesiden med sin mobil via en QR kode på
pæle ved de forskellige målestationer langs med
åen. Turen gik også til Kokkedal, hvor de blandt så
dobbeltprofilet og så de boligområder, der blev ramt
af oversvømmelser tilbage i 2010. Claus Matzen
fortalte også om Klimaprojekt Kokkedal projektet.

Nye beredskabsplaner for Usserød
Å er næsten på plads.
Usserød Å Samarbejdet har udarbejdet en ny
fælles beredskabsplan for håndtering af
forureninger i åen.
Som hændelsen med den nylige sæbeforurening af
Usserød Å viser, er det vigtigt med en fælles
forståelse for, hvorledes vi sammen håndterer en
forurening. Beredskabsplanen er opbygget som en
kommunikationsplan for, hvordan vi informerer
hinanden og offentligheden i forbindelse med en
hændelse.
Selve den fysiske indsats med begrænsning og
bekæmpelse af en forurening ligger hos
Nordsjællands Brandvæsen og er derfor ikke
beskrevet i planen.
En ny revideret fælles plan for håndtering af
oversvømmelser langs med Usserød Å er også på
vej. Det nye i denne plan er, at vi udarbejder en ny
strategi for styring af slusen ved Sjælsø, og vi
implementerer den nye sluse ved Mortenstrupvej i
oversvømmelsesberedskabet. Således kan
sluserne fremover lukke af sig selv, når
vandstanden i åen stiger til et bestemt niveau.
Med den nye slusestyring skaber vi derved en
hurtigere responstid og minimerer muligheden for
menneskelige fejl. Den nye slusestyring forventes
at være klar ved udgangen af denne måned.

Ny hjemmeside i luften
En ny udgave af Usserød Å-hjemmesiden er gået i
luften, som er mere nutidig og moderne i sit visuelle
udtryk.
Desuden er den responsiv, dvs. at indholdet ses
lige godt på mobil og tablet som på den traditionelt
større skærm hjemme ved pc’en.
Indholdet er det samme som på den gamle
hjemmeside, blot er der lavet lidt om på strukturen.
Vi fortsætter naturligvis med at opdatere
hjemmesiden med nyheder.
Se hjemmesiden her...

Afsluttende ord fra Claus Matzen
Da dette er det sidste nyhedsbrev, vil jeg gerne
benytte lejligheden til at takke for det gode
samarbejde. Jeg oplever, at folk har været meget
dedikerede og entusiastiske i arbejdet, og at man
respekterer hinandens meninger og holdninger.
Jeg ser naturligvis frem til forsat at arbejde sammen
med jer alle sammen som sekretariatsleder.
Dbh Claus
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