Frederiksborg Statsskovdistrikt
Landsdelscenter Nordsjælland
J.nr. 4332 00161
Ref. ml
Den 11. juni 2007

Indsatsområde Mølleå.
Referat af følgegruppemøde nr. 2

Afholdt:

Tirsdag den 29. maj 2007 på Jægersborg Statsskovdistrikt

Deltagere:

Vibeke Preisler
Knud Nielsen
Bo Kayser
Lis Jensen
Niels Heding
Niels P. Hansen
Bjørn Borgen Hasløv
Kirsten Nykjær Kragh
Klaus Waage Sørensen
Ida Dahl-Nielsen
Mogens Lindhardtsen

Referent:

Mogens Lindhardtsen

Dansk Kano- og Kajakforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
DOF
Kulturarvsstyrelsen
Dansk Skovforening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Forening for Rosport
Friluftsrådet
Jægersborg Statsskovdistrikt
Landsdelscenter Nordsjælland
Landsdelscenter Nordsjælland

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status for de 3 forprojekter
4. Det videre arbejde – prioritering af projekter, tidsplan mm.
5. Oplæg til møde med Connie Hedegaard den 6. juni
6. Eventuelt

Ad. 1.

Projektleder Ida Dahl-Nielsen bød velkommen til dette ekstraordinære følgegruppemøde som til dels er begrundet i at der
er aftalt møde med kommunernes politikere, styregruppen og
miljøminister Connie Hedegaard i Lyngby Kulturhus den 6. juni. De tilstedeværende præsenterede sig. Dagsordenen godkendtes.
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Ad. 2.

Referatet fra sidste møde godkendtes. På grund af flere nye
deltagere i følgegruppen, resumerede Ida endnu engang kort
om grundelementerne i miljømilliarden (den Styrkede Vandog Naturindsats), og det etablerede samarbejde med kommunerne og organisationerne om indsatsområde Mølleå.

Ad. 3

Der udarbejdes forundersøgelser i indsatsområdet af 3 rådgiverfirmaer fordelt på 3 delprojekter:
DHI: Mere vand, sørestaurering. Hvor, hvorledes, kvalitetskrav
og effekter.
COWI: Terrestriske naturtyper, NATURA 2000. Naturtyper og
arter. Pleje.
Bedt om 5 konkrete projektideer.
Rambøll: Vandløbsrestaurering. Gennemgår områdets vandløbsstrækninger og udarbejder forslag til forbedringer.
Konsulenterne skal aflevere rapporter den 11. juni. Herefter
lægges rapporterne på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside
den 12. juni.
Diskussion: (Initialer refererer til deltagerlisten)
BBH: Mener at der også bør fokuseres på vandressourcen i
relation til bl.a. vandindvinding. Spørger desuden til reguleringspraksis på opstemningsbygværkerne. Mener at bl.a.
vandstanden i Bagsværd Sø er sænket.
IDN: DHI opstiller vandbalancemodeller der også inddrager
vandindvinding. Reguleringspraksis på stemmeværkerne er
nøje fastlagt mellem møllerne og myndighederne.
BK: Er det ikke også bunden i Bagsværd Sø der hæver sig?
LJ: Synes der tales meget om vand og natur. Indgår kulturmiljøet ikke i projekterne? Påpegede en række kulturmiljøudpegninger og fredninger omkring møllerne.
IDN: Det indgår også i forundersøgelserne. Der kan blandt
andet skabes større indkig til møllerne i forbindelse med genskabelse af mere lysåben natur. Vi er f.eks. inspireret af guldaldermalerier fra området som viser åbne engflader og langt
mindre tilgroning.
BK: At skabe naturoplevelser for befolkningen er måske den
største forbedring vi kan opnå.
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KWS: Vi er meget opmærksomme på kulturmiljøet, selvom det
ikke vægtes højt i de tildelingskriterier vi skal indtænke i vores
projektansøgning. Kulturmiljø bliver derfor bliver præsenteret
som positive effekter på friluftsliv mv.
IDN: I relation til tildelingskriterierne vægtes reduktion i belastning af vandmiljøet med kvælstof og fosfor højt. Projektet kan
spare vandmiljøet for 45 t. kvælstof og 7,5 tons fosfor om året
på grund af kommunernes indsats, især ved den planlagte
bedre rensning på Lundtofte Renseanlæg.

Ad. 4

IDN: Der er netop afsat 15 mill. kr. til indsatsområdet i ”bølge
2”. Der håbes på yderligere midler i ”bølge 3” til september,
hvor anbefalingerne fra konsulentrapporterne skal inddrages
fuldt ud.
Man skal ikke forvente at alle forslag vil kunne gennemføres
inden for den økonomiske ramme, men det kan vise sig godt
at have forundersøgte projekter parat til senere. Endelig har
samtlige kommuner stor fokus på området og vil også kunne
tage projekter op.
NPH: Man kan også forstille sig tage projekter op i offentlige/private partnerskaber, f.eks. i samarbejde med fonde.
Konsulenternes rapporter modtages 11. juni og lægges dagen
efter på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. Projektgruppe,
styregruppe og følgegruppe holder alle møder i august for at
drøfte forslagene.

Ad. 5

Der afholdes et temamøde om indsatsområdet i Lyngby Kulturhus den 6. juni med deltagelse af kommunalpolitikere, miljøministeren og organisationerne. Pressen er også inviteret.
IDN redegjorde for programmet.
En repræsentant fra organisationerne skal holde 5 min. oplæg
efter oplæg fra ministeren og 2 borgmestre.
Det besluttedes at NPH holder indlægget. NPH tilbød at tale
på hele følgegruppens vegne og modtager evt. input fra medlemmerne.

Ad. 6

Næste møde i følgegruppen er den 14. august kl 16 – 18
på Jægersborg Statsskovdistrikt
Her fremlægges bl.a. resultaterne af forprojekterne.
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Punkter til dagsordenen bedes meddelt til Ida Dahl-Nielsen
senest den 7. august, hvorefter en endelig dagsorden udsendes.

Med venlig hilsen
Mogens Lindhardtsen
48465612
mogli@sns.dk
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