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1 INTRODUKTION 

Ved amternes nedlæggelse i 2017 overgik administrationen af Usserød Å til de 3 kommuner i oplandet 

- Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg. Efter vedtagelse af det tidligere regulativ i 1999 er der blevet 

gennemført flere reguleringsprojekter med det formål at forbedre vandløbsmiljøet og reducere risikoen 

for oversvømmelser langs vandløbet. Der er ligeledes sket væsentlige ændringer i det planlægnings-

mæssige grundlag for vandløbet med vedtagelsen af Lov om miljømål og lov om vandplanlægning. 

Loven er udmøntet i Vandplan 2009 – 2015 Øresund, og siden i vandområdeplan 2015 – 2021 for 

vandområdedistrikt Sjælland. 

De 3 kommuner Langs Usserød Å er derfor gået sammen, om at revidere regulativet fra 1999 og der-

med sikre et opdateret og sammenhængende grundlag for administrationen af Usserød Å.  

Regulativet består af et hoveddokument og 5 bilag.  

 Selve regulativet indeholder som de væsentligste punkter tabeller med vandløbets dimen-

sioner og krav til vedligeholdelsen, samt en række administrative bestemmelser af prak-

tisk karakter.  

 Redegørelsen til regulativet indeholder en uddybning af udvalgte bestemmelser i regulati-

vet, og en gennemgang af de væsentligste ændringer og konsekvenserne heraf i forhold 

til det tidligere regulativ. 

 Refereceliste,  

 En sammenligning af nuværende stationering med tidligere stationering  

 En regørelse for høringssvar og indsigelser til regulativforslaget 

 Kort over vandløbet 

2 REGULATIV FOR USSERØD Å   

2.1 Grundlaget for regulativet 

Usserød Å blev optaget som kommunalt vandløb i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdals kommuner 

efter amternes nedlæggelse pr. 1/1 2007. Vandløbet var fra 1882 et amtsvandløb under Frederiksborg 

Amt. Før 1882 var åen opdelt i Amtsvandløb nr. 15 Sjælsø Å på strækningen fra Sjælsø til møllesøer-

ne i Hørsholm og nr. 16 Usserød Å videre herfra til udløbet i Nivå. De tre møllesøer, som før admini-

streredes af Hørsholm Kommune, blev optaget som en del af Usserød Å i 1978.  

Regulativet er udarbejdet på grundlag af vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 

2017) med senere ændringer samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regu-

lativer for offentlige vandløb med senere ændringer.  

Kendelser fra landvæsenskommissionen og reguleringssager m.v. er ligeledes indarbejdet. Listen er 

ikke komplet men omfatter nyere materiale.  

 2000. Reguleringsprojekt /14/: Genopretning af Usserød Å og Nive Mølledam. Genslyngning 

af Usserød å mellem Parallelvejsstien og Ullerødvej. 
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 April 2001. Reguleringsprojekt /12/: Ændring af afløbet fra Sjælsø og genslyngning af Usserød 

Å fra st. 0 – 2.584. 

 April 2011. Reguleringsprojekt /16/: Strækningen fra tilløb af Donse Å til Ullerødvej. Etablering 

af dobbeltprofil på strækningen. 

 Februar 2012. Reguleringsprojekt: Dige langs Usserød Å fra Donse Å til broen ved Parallelvej. 

 December 2012. Ændring af afløb fra Stampedammen. 

 April 2016. Reguleringsprojekt: Opsætning af sluse i Usserød Å ved Mortenstrupvej i Hørs-

holm Kommune .   

2.1.1 Planmæssige forhold 

Der er ved udarbejdelsen af regulativet taget hensyn til den statslige vandområdeplan ”Vandområde-

plan 2015 – 2021 for vandområdedistrikt Sjælland”. Redegørelsen til regulativet indeholder en grundi-

gere gennemgang af de planmæssige forhold af betydning for vandløbet. 

Dette regulativ erstatter ”Regulativ for Usserød Å, Frederiksborg Amt, 23. feb. 1999”.  

2.2  Betegnelse af vandløbet  

Usserød Å starter ved udløb fra Sjælsø på opstrøms siden af underføringen under Nebbegårds Allé 

(Euref89 UTM 32 koordinat 717.006; 6.197.472) og slutter ved udløb i Nivå (Euref89 UTM 32 koordi-

nat 718.314; 6.203.686), se Figur 1 og bilag 5.  

Usserød Å er 8.093 m lang. Åen er åben på hele strækningen og løber gennem Rudersdal, Hørsholm 

og Fredensborg kommuner.  

 fra st. 0 til 37 er åen grænsevandløb mellem Rudersdal og Hørsholm Kommune, 

 fra st. 37 til 110 er den beliggende i Hørsholm Kommune, 

 fra st. 110 til 795 er den beliggende i Rudersdal Kommune 

 fra st. 795 til 4.376 er den beliggende i Hørsholm Kommune, 

 fra st. 4.376 til 4.466 er åen grænsevandløb mellem Hørsholm og Fredensborg Kommune, 

 fra st. 4.466 til 8.093 er åen beliggende i Fredensborg Kommune.  

 

Åen har et samlet opland på 74,4 km
2
. Heraf udgør oplandet til st. 0 i afløbet fra Sjælsø 35,3 km², 

mens oplandet til Donse Å, som er det største tilløb, er 20 km².  

Der er følgende større tilløb til Usserød Å:  

 Blårenden, der er overvejende rørlagt, og løber til Usserød Å i st. 1.900. Umiddelbart inden Blår-

endens udløb i Usserød Å løber Puemoserenden til vandløbet. 

 Gedevadsrenden løber til Usserød Å i st. 2.577.  

 Donse Å i st. 4.466.  
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Blårenden og Gedevadsrenden er kommunale vandløb der administreres af Hørsholm Kommune. 

Donse Å er kommunalt vandløb i Fredensborg Kommune på nær en kort delstrækning før dennes 

udløb i Usserød Å, hvor det er grænsevandløb til Hørsholm Kommune.  

De tre mølledamme (Stampedam, Fabriksdam og Mølledam) er optaget som en del af Usserød Å.  
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Figur 1:  Oversigtkort. Rød linje angiver afgrænsningen af oplandet til Usserød Å, inklusive deloplande for Don-

se Å og Sjælsø. Hvide linjer angiver kommunegrænse. 
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Figur 2 Oversigt over Usserød Å med stationeringer inkl. større tilløb.. 
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2.2.1 Stationering 

I forbindelse med reguleringerne af Usserød Å er vandløbet blevet forlænget med 749 meter. Dette 

betyder, at der er ændret i stationeringen i forhold til det tidligere regulativ fra 1999. En sammenligning 

mellem de nye og de gamle stationeringer er angivet i bilag 3, ”Ændringer i starioneringen i forhold til 

regulativ 1999”. 

2.3 Vandløbets vandføringsevne/dimensioner  

Der er fastsat krav til vandløbets vandføringsevne. Dette betyder at vandløbet kan antage en vilkårlig 

skikkelse, hvis blot dets vandføringsevne svarer til et vandløb med de i tabel 2-1 angivne teoretiske 

dimensioner. Regulativet anses dog for overholdt, selvom der er aflejringer på op til 10 cm i profilet på 

strækningen fra station 2.317 (opstrøms Stampedam) til 6.178 (bro ved Ullerødvej), og for resten af 

vandløbet accepteres aflejringer op til 20 cm i profilet. Ved beregning af vandføringsevnen er der i 

forhold til de angivne bundkoter i tabel 2.1 anvendt bundkoter med tillæg på 10 cm og 20 cm alt efter 

strækning. På figur figur 3 ses en principskitse for hvorledes aflejringer behandles i forbindelse med 

kontrol af vandløbets vandføringsevne. 

 

Figur 3 Principskitse for aflejring i vandløbet op til kote +10 cm i forhold til regulativbundkoten 

Ved beregning af vandføringsevnen anvendes der Manningtal 20. Der foretages beregning af vandfø-

ringsevnen for lav, middel og høj afstrømning, se kap4 i redegørelsen til regulativet. 

Hvis beregningen af vandføringsevningen viser, at vandspejlet på en strækning er højere end vand-

spejlet for den regulativmæssige skikkelse inkl. aflejringer, foretages der en oprensning af den pågæl-

dende strækning som beskrevet i afsnit 2.9.7. 

2.3.1 Vandløbets dimensioner og stationering  

Usserød Å er opmålt i 2008. Desuden er strækningen fra tilløbet af Donse Å st. 4.466 og til passagen 

af Ullerødvej st. 6.160 opmålt i 2012 efter etableringen af et dobbeltprofil på denne strækning /16/. 

Opmålingerne danner sammen med ovennævnte lovgrundlag (afsnit 2.1), grundlag for dette regulativ. 

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra vandløbets start til udløbet i Nivå.  

Afstand fra venstre kronekant (m) 
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Vandløbets teoretiske dimensioner fremgår af nedenstående tabel 2-1. Koterne refererer til Dansk 

Vertikal Reference 1990 forkortet DVR90. 

Der er ikke fastlagt dimensionsbestemmelser for Stampedam, Fabriksdam og Mølledam. 

Tabel 2-1 Vandløbets teoretiske dimensioner. 

x i skema angiver ændring i fald, bundbredde eller anlæg. Anlæg = hældning på vandløbsskråningen (1:”Anlæg”). 

Station 
(m) 

Bundkote 
(m DVR90) 

Bundbredde 
(m) 

Anlæg 
Fald 
(‰) 

Bemærkning 

0 17,22 x x x Opstrøms Nebbegårds Allé 

  2,2 - 0,0 Nebbegårds Allé 

7 17,22 x x x Udløbsbygværk 

  5 1 - 31  

22 17,69 x x x  

  0,4 2 2,9  

206 17,16 x 2 x  

  1,75 2 0,3  

465 17,07 1,75 2 x  

  1,75 2 1,4  

1.185 16,03 1,75 2 x  

  1,75 2 1,5 Helsingør Motorvejen 

1.226 15,97 x 2 x  

  2 2 1,2  

1.900 15,16 2 2 1,2 Tilløb Blårenden 

  2 2 1,2  

2.384 14,62 x 2 x  

  3 2 0,1  

2.577 14,46 3 2 0,1 Tilløb Gedevadsrenden 

  3 2 0,1  

2.746 14,44 x x x Indløb Stampedam 

      

2.921 14,44 x x x Overfaldskant, Styrt, Stampedam 

  - - 101,3 Stampevej 

2.937 12,82 x x x  

  2,5 1,5 37,3  

2.970 11,59 2,5 1,5 x  

  2,5 1,5 7,5  

3.070 10,84 2,5 1,5 x  

  2,5 1,5 0,1  

3.300 10,82 x x x Indløb Fabriksdam 
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Station 
(m) 

Bundkote 
(m DVR90) 

Bundbredde 
(m) 

Anlæg 
Fald 
(‰) 

Bemærkning 

      

3.602 10,69 x x x 
Overfaldskant, Styrt, 

Fabriksdam 

  2,5 1,5 80,7 Fabriksvej 

3.629 8,61 2,5 1,5 x  

  2,5 1,5 13,8  

3.685 7,84 2,5 1,5 x  

  2,5 1,5 0,1  

3.900 7,82 x x x Indløb Mølledam 

      

4.135 7,78 x x x 
Overfaldskant, Styrt, 

Mølledam 

  2,5 1,5 118,8 Håndværkersvinget 

4.151 5,89 x 1,5 x  

  3 1,5 9,6  

4.255 4,89 3 1,5 x  

  3 1,5 2,8  

4.466 4,32 3 1,5 2,8 Tilløb Donse Å 

  3 1,5 2,8  

4.470 4,29 3 1,5 2,8 Start af dobbeltprofil (se tabel 2-2) 

  3 1,5 2,8  

4.789 3,39 3 1,5 2,8  

  3 1,5 2,8  

4.795 3,39 x 1,5 x  

  3,5 1,5 0,7  

5068 3,20 m x 1,5 0,7 Ø80 cm rørtilløb fra højre 

  4,5 1,5 0,7  

5.625 2,79 4,5 1,5 x 
Første træbro efter Parallelvejssti-

en 

  4,5 1,5 0,9  

5.918 2,54 4,5 1,5 x 
Anden træbro efter Parallelvejssti-

en 

  4,5 1,5 0,8  

6.160 2,34 4,5 1,5 x Slut af dobbeltprofil (se tabel 2-2) 

  4,5 1,5 0,0  

6.178 2,34 x 1,5 x Broindløb Ullerødvej 

  4,5 1,5 0,8  

6.488 2,1 x 1,5 x  

  3,5 1,5 0,7  
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Station 
(m) 

Bundkote 
(m DVR90) 

Bundbredde 
(m) 

Anlæg 
Fald 
(‰) 

Bemærkning 

6.585 2,03 x 1,5 x  

  2,5 1,5 1,3  

6.682 1,9 x 1,5 x  

  2 1,5 0,7  

6.779 1,83 x 1,5 0,7  

  2 1,5 0,7  

7.555 1,31 x 1,5 0,7  

  2,5 1,5 0,7  

7.652 1,24 x 1,5 x  

  4,5 1,5 0,2  

7.749 1,22 4,5 1,5 x  

  4,5 1,5 3,3  

7.924 0,64 4,5 1,5 x  

  4,5 1,5 2,4  

7.932 0,62 4,5 1,5 x Møllevej 

  4,5 1,5 1,7  

8.093 0,34 x x x Udløb i Nivå 

  

Dobbeltprofil st. 4.470 – 6.160  

Der er i 2011/2012 etableret et dobbeltprofil på strækningen st. 4.470 – 6.160 /16/.  Dobbeltprofilet har 

en bredde på 4,5 – 16,5 meter og er placeret ca. 0,75 m over dybeste punkt i vandløbet. Ved bereg-

ning af vandføringsevnen for vandløbet,  anvendes dobbeltprofilets dimensioner. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 10 Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner 

Regulativ for Usserød Å 

 

 

Figur 4 Principskitse af dobbeltprofil og vandløb med angivelse af termer anvendt i regulativet. 

 

Dobbeltprofilet er placeret på enten højre eller venstre side af vandløbet og er defineret i nedenståen-

de tabel 2-2. Dobbeltprofilet sikrer en bedre afledning af vandet ved store afstrømninger og reducerer 

dermed oversvømmelsesrisikoen væsentligt langs denne strækning af vandløbet. Dobbeltprofilet er 

yderligere beskrevet i kap. 5 i redegørelsen til regulativet.  

Tabel 2-2 Dimensionsskema for dobbeltprofil fra station 4.470 til 6.160. 

Station Dobbeltprofil 
kote 

Fald Dobbeltprofil-
bredde  

[m] 

4.470 4,89 x x 

  2,3 5 

4.547 4,71 2,3 x 

  2,3 4,5 

4.584 4,62 2,3 x 

  2,3 4 

4.632 4,51 2,3 x 

  2,3 4,5 

4.651 4,47 2,3 x 
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Station Dobbeltprofil 
kote 

Fald Dobbeltprofil-
bredde  

[m] 

  2,3 5 

4.671 4,42 2,3 x 

  2,3 5,5 

4.686 4,38 2,3 x 

  2,3 5 

4.795 4,13 x 5 

  0,7 5 

4.922 4,04 0,7 x 

  0,7 4,5 

4.971 4,00 0,7 x 

  0,7 5 

5.236 3,82 0,7 x 

  0,7 10 

5.294 3,78 0,7 x 

  0,7 11 

5.335 3,75 0,7 x 

  0,7 10,5 

5.342 3,74 0,7 x 

  0,7 16,5 

5.348 3,74 0,7 x 

  0,7 11,5 

5.397 3,70 0,7 x 

  0,7 12,5 

5.433 3,68 0,7 x 

  0,7 10,5 

5.625 3,54 x 10,5 

  0,9 10,5 

5.729 3,45 0,9 x 

  0,9 7,5 

5.777 3,41 0,9 x 

  0,9 9,5 

5.918 3,29 x x 

  0,8 10,5 

6.010 3,21 0,8 x 

  0,8 5 
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Station Dobbeltprofil 
kote 

Fald Dobbeltprofil-
bredde  

[m] 

6.057 3,18 0,8 x 

  0,8 10 

6.160 3,09 x x 

 

2.4 Kontrol 

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt regulativets krav til skikkelse og vandføringsevne er overholdt, kan 

vandløbsmyndigheden foretage en kontrolopmåling. Regulativets krav til vandføring kontrolleres dog 

mindst 1 gang hvert 10 år for hele vandløbet. På strækninger, hvor der erfaringsmæssigt er problemer 

med aflejringer, foretages der en hyppigere kontrol, typisk hvert andet år. Det drejer sig blandt andet 

om strækningen fra Parallelvejsstien (st. 5.216) – ca. 300 m nedstrøms Ullerødvej (st. 6.500). Vand-

løbsmyndigheden afgør hvilken type kontrolopmåling der benyttes og i hvilket omfang kontrolopmålin-

gen udføres. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade kontrolopmålingen foretage af et rådgivende 

firma. 

Vandføringsevnen kontrolleres ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse. Skikkelsen opmåles 

i et grødefrit profil, normalt i perioden 1. januar – 30. april. 

Opmålingen anvendes til at beregne vandføringsevnen. Den beregnede vandføringsevne sammen-

holdes med vandføringsevnen ved en skikkelse svarende til regulativdimensionerne inklusive de tillad-

te aflejringer. 

Hvis kontrollen viser, at der er behov for en oprensning, foretages denne i førstkommende periode    

1. august – 1. november. 

2.5 Registreringer  

2.5.1 Broer og overkørsler   

Tabel 2-3 Broer og overkørsler over Usserød Å. Alle koter er angivet i DVR90. 

Station 

(m) 

Regulativ-

mæssig 

bundkote 

Ind-

løb/udløb 

(m) 

Dimension for 

vandslug/ 

rørdiameter 

(cm) 

Ejerforhold Bemærkning 

0 – 7 17,22 / 17,22 220 Nordvand A/S 
Betonbro, 

Nebbegårds Allé 

169 – 

171 
17,22 / 17,21 - Privat Spang 

465 – 

469 
17,07 / 17,07 330 Privat Betonbro 
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Station 

(m) 

Regulativ-

mæssig 

bundkote 

Ind-

løb/udløb 

(m) 

Dimension for 

vandslug/ 

rørdiameter 

(cm) 

Ejerforhold Bemærkning 

789 – 

825 
16,62 / 16,57 2 x Ø200 Hørsholm Kommune Isterødvejen 

937 – 

945 
16,41 / 16,40 215 Privat 

Betonbro, 

Grønnegadevej 

1.048 – 

1.050 
16,25 / 16,25 - Privat Spang 

1.185 – 

1.226 
16,03 / 15,97 2 x Ø200 Vejdirektoratet Helsingørmotorvejen 

2.126 – 

2.130 
14,84 / 14,84 350 Hørsholm Kommune 

Betonbro, 

Mortenstrupvej 

2.526 – 

2.530 
14,61 / 14,61 - Hørsholm Kommune 

Stibro i træ, 

Ahornvej 

2.921 – 

2.936 

Stampedam 

/ 12,82 
125 Hørsholm Kommune 

Betonbro, 

Stampevej 

3.035 – 

3.037 
11,10 / 11,09 - Hørsholm Kommune Stibro af træ 

3.271 – 

3.289 
10,82 / 10,82 250 Hørsholm Kommune Usserød Kongevej 

3.602 – 

3.629 

Fabriksdam / 

8,61 
90 Privat Fabriksvej 

3.813 – 

3.815 
7,83 / 7,83 - Hørsholm Kommune Stibro af træ 

4.135 – 

4.151 
7,96 / 5,89 70 Hørsholm Kommune 

Betonbro, 

Håndværkersvinget 

4.306 – 

4.317 
4,75 / 4,72 300 Hørsholm Kommune 

Betonbro, 

Ådalsvej 

4.740 – 

4.743 
3,53 / 3,53 - 

Fredensborg Kom-

mune 

Skovbrynet, 

Stibro i træ 

5.216 – 

5.226 
3,10 / 3,09 800 

Fredensborg Kom-

mune 

Betonbro, 

Parallelvejsstien 

5.622 – 

5.625 
2,79 / 2,79 - 

Fredensborg Kom-

mune 

Stibro af træ og flydebro på dob-

beltprofil 

5.917 – 

5.920 
2,54 / 2,54 - 

Fredensborg Kom-

mune 

Stibro af træ 

v. kolonihaverne 
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Station 

(m) 

Regulativ-

mæssig 

bundkote 

Ind-

løb/udløb 

(m) 

Dimension for 

vandslug/ 

rørdiameter 

(cm) 

Ejerforhold Bemærkning 

6.160 – 

6.178 
2,34 / 2,34 800 

Fredensborg Kom-

mune 

Betonbro, 

Ullerødvej 

7.054 – 

7.056 
1,64/ 1,64 - 

Fredensborg Kom-

mune 
Spang 

7.563 – 

7.565 
1,30/ 1,30 - 

Fredensborg Kom-

mune 
Spang 

7.924 – 

7.932 
0,64 / 0,62 Ø150 

Fredensborg Kom-

mune 
Møllevej 

8.075 – 

8.077 
0,38/ 0,38 - 

Fredensborg Kom-

mune 
Spang 

 

2.5.2 Øvrige bygværker 

Tabel 2-4   Øvrige bygværker i Usserød Å. Der er etableret riste til at tilbageholde grene etc. ved overfaldsbyg-
værkerne på Stampedam, Fabriksdam og Mølledam. Alle koter er angivet i DVR90. 

Station (m) Beskrivelse Ejerforhold Bemærkninger 

0 Sjælsø sluse Nordvand A/S 
På opstrømsside af broen 

ved Nebbegårds Allé 

2.126 Hydraulisk reguleringssluse Hørsholm Vand 
På opstrømsside af broen 

ved Mortenstrupvej 

2.505 Grødeoptagningsplads Hørsholm Kommune 
20 m opstrøms stibro ved 

Ahornvej  

2.921 
Stemmeværk, Stampedam, ind-

løbsside 
Hørsholm Kommune 

Overfaldskant: 

- Sliske bredde 1,3 m og 
overfaldskote 14,44 m. 

- Overløbskant bredde 
6,2 m og overløbskote 

14,56 m. 

3.602 
Stemmeværk, Fabriksdam, ind-

løbsside 
Privat 

Flodemål for Fabriksdam 
i kote 10,69 m 

4.135 
Stemmeværk, Mølledam, indløbs-

side 
Hørsholm Kommune 

Overkant af stemmeværk 
i kote 7,78 m 

6.190 Grødeoptagningsplads 
Fredensborg Kom-

mune 
Nedstrøms Ullerødvej 

7.923 Grødeoptagningsplads 
Fredensborg Kom-

mune 
Opstrøms Møllevej 
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2.5.3 Placering af dræn, spildevandsudløb m.m.   

Ved opmålingen er alle synlige udløb registreret. Placeringen fremgår af nedenstående Tabel 2-5. 

Tabel 2-5   Registrerede tilløb til Usserød Å. Tabellen viser placering (stationering samt vandløbsside set med-
strømmen) af dræn, spildevandsudløb, tilløbende grøfter mv. Ved opmåling af vandløbet er alle synlige udløb 
registreret. 

Station 
(meter) 

Vandløbsside Dimension for tilløb 

rørdiameter/bundbredde 
(cm) 

Bundkote (m) Bemærkning 

12 V Ø30  Rørtilløb 

243 H Ø15  Rørtilløb 

280 V Ø50 17,21 Rørtilløb 

313 H Ø60 17,22 Rørtilløb 

318 H Ø50 17,15 Rørtilløb 

409 H Ø30  Rørtilløb 

421 H Ø60  Rørtilløb 

467 V Ø10  Rørtilløb 

467 H Ø10  Rørtilløb 

470 V   Udløbsbygværk 

477 H Ø40  Rørtilløb 

484 H Ø40  Rørtilløb 

487 H Ø40  Rørtilløb 

496 V Ø30  Rørtilløb, brønd 

501 H Ø20  Rørtilløb 

602 H Ø10  Rørtilløb 

650 H Ø15  Rørtilløb 

654 H Ø15  Rørtilløb 

658 H Ø10  Rørtilløb 

660 V Ø10  Rørtilløb 

664 H Ø15  Rørtilløb 

672 H Ø15  Rørtilløb 

676 H Ø10  Rørtilløb 
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Station 
(meter) 

Vandløbsside Dimension for tilløb 

rørdiameter/bundbredde 
(cm) 

Bundkote (m) Bemærkning 

682 H Ø10  Rørtilløb 

694 V 2*Ø5  Rørtilløb 

705 V Ø5  Rørtilløb 

710 V   Rørtilløb 

712 H   
Rørtilløb, byg-

værk 

750 V Ø5  Rørtilløb 

786 H Ø15  Rørtilløb 

789 V Ø30 16,56 Rørtilløb 

874 H Ø10  Rørtilløb 

889 H Ø10  Rørtilløb 

911 V   Udløbsbygværk 

956 V Ø8 16,82 Rørtilløb 

1.018 H Ø10 17,15 Rørtilløb 

1.049 V Ø15  Rørtilløb 

1.081 V Ø15  Rørtilløb 

1.106 H 30 16,45 Åbent tilløb 

1.145 V Ø10 16,07 Rørtilløb 

1.184 V Ø15 16,33 Rørtilløb 

1.184 V Ø15  Rørtilløb 

1.184 H Ø10 16,09 Rørtilløb 

1.228 H Ø10  Rørtilløb 

1.244 H Ø40  Rørtilløb 

1.262 V Ø5  Rørtilløb 

1.262 V Ø10  Rørtilløb 

1.289 V Ø5  Rørtilløb 

1.324 H Ø15  Rørtilløb 
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Station 
(meter) 

Vandløbsside Dimension for tilløb 

rørdiameter/bundbredde 
(cm) 

Bundkote (m) Bemærkning 

1.347 V Ø10  Rørtilløb 

1.360 V Ø20  Rørtilløb 

1.360 V Ø10  Rørtilløb 

1.604 V, H   Krydsende rør 

1.900 H 60 16,43 
 Åbent tilløb, 
Blårenden 

2.138 H Ø40 14,70 Rørtilløb 

2.394 H Ø25 14,51 Rørtilløb 

2.452 V Ø75 14,42 Åbent tilløb 

2.512 H Ø50 14,61 Rørtilløb 

2.577 V 100 14,38 
Åbent tilløb,                   

Gedevadsrenden 

2.936 V Ø15 15,11 
Rørtilløb v. udløb 

af bro 

2.936 V Ø22  Rørtilløb 

2.936 H Ø10  Rørtilløb 

3.007 V Ø20 11,57 Rørtilløb 

3.026 H Ø95 11,80 Rørtilløb 

3.035 H Ø70 11,44 
Rørtilløb v. indløb 

af bro 

3.060 V Ø30  Rørtilløb 

3.265 V Ø35  Rørtilløb 

3.269 H Ø20  Rørtilløb 

3.290 H Ø25  Rørtilløb 

3.630 H Ø13  Rørtilløb 

3.678 H 300 7,89 Åbent tilløb 

3.680 V 190 8,35 Åbent tilløb 

3.722 H Ø30  Rørtilløb 

3.733 V 70 8,75 Åbent tilløb 
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Station 
(meter) 

Vandløbsside Dimension for tilløb 

rørdiameter/bundbredde 
(cm) 

Bundkote (m) Bemærkning 

3.775 V 200 8,12 Åbent tilløb 

3.788 V 350 8,00 Åbent tilløb 

3.016 H 2 * Ø50  
Bygværk med 2 

rørtilløb 

3.822 V Ø60 7,97 Rørtilløb 

3.821 V Ø23  Rørtilløb 

4.153 H Ø100 6,07 Rørtilløb 

4.155 H - - Rørtilløb 

4.165 V - - Rørtilløb 

4174 V   
Rørtilløb (Ned-
løbsrør på byg-

ning) 

4.175 H Ø10 6,19 Rørtilløb 

4.239 V 300 4,66 Åbent tilløb 

4.290 H Ø100 4,61 
Usserød Rense-

anlæg 

4.296 V Ø40 4,66 Rørtilløb 

4.307 H   
Rørtiløb under 

broen 

4.345 H   Rørtilløb 

4.466 V 250 4,05 Donse Å 

4.697 V Ø50 - Rørtilløb 

4.739 V Ø90 4,05 Rørtilløb 

4744 H - - Rørtilløb 

4.840 V Ø25 3,84 Rørtilløb 

4.935 V Ø12  Rørtilløb 

5.033 H Ø20 3,58 Rørtilløb 

5.033 H Ø30 3,65 Rørtilløb 

5.048 H Ø25 3,82 Rørtilløb 

5.068 H Ø80 3,99 Rørtilløb 
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Station 
(meter) 

Vandløbsside Dimension for tilløb 

rørdiameter/bundbredde 
(cm) 

Bundkote (m) Bemærkning 

5.238 H Ø150 3,53 Rørtilløb 

5.429 V Ø85 - Rørtilløb 

5.486 H Ø22 3,88 Rørtilløb 

5.550 H Ø15 3,80 Rørtilløb 

5.913 V Ø15 - Rørtilløb 

5.977 V Ø8 - Rørtilløb 

6.112 V Ø75 2,68 Rørtilløb 

6.157 V - - Rørtilløb 

6.175 H Ø30 - Rørtilløb 

6.251 H Ø70 - Rørtilløb 

6.311 V Ø20 2,81 Rørtilløb 

6.395 V 110 - Åbent tilløb 

6.597 V Ø25 - Rørtilløb 

7.648 H Ø15 - Rørtilløb 

7.960 H Ø10 1,61 Rørtilløb 

8.039 H - - - 

8.073 H Ø5  Rørtilløb 

8.073 H Ø5  Rørtilløb 

 

2.5.4 Skalapæle 

Langs med åen er der placeret en række skalapæle. Skalapælenes placering og koter er angivet i 

nedenstående tabel. Bunden af skalaen på pælene stemmer overens med den regulativmæssige 

bundkote. 

Tabel 2-6  Skalapæle langs med Usserød Å med placering og bundkote for skala 

Station (m) Regulativmæssig 
bundkote (cm) 

Lokalitet Position, UTM Euref 89 (E ; N) 

5.427 295 Nedstrøms Parallelvejsstien 718.652 ; 6.201.710 

7.066 163 Nord for tennisbanerne 718.416 ; 6.202.952 
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7.933 62 Nedstrøms Møllevej 718.232 ; 6.203.574 

 

2.5.5 Kabler og ledninger   

Oplysninger om krydsende kabler og ledninger er registreret i Ledningsejerregisteret (LER) under 

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Før etablering af nye krydsende ledninger skal der indhentes tilladelse 

hos vandløbsmyndigheden. 

2.5.6 Beskygning og grøde  

Usserød Å er overvejende lysåben, dog med træbevoksede delstrækninger langs vandløbet, f.eks. 

elleskoven nord for Ullerødvej og på strækningerne mellem mølledammene. Som følge af at vandlø-

bet generelt er lysåbent og har spildevandstilledning fra det store bebyggede opland, kan der være en 

kraftig grødeudvikling og algevækst i dele af vandløbet og i mølledammene. Grøden domineres på 

visse strækninger af pindsvineknop og næringskrævende trådalger (Cladophora), men er mere varie-

ret på strækninger med kraftigt fald, se afsnit 3.1 i redegørelsen. 

2.5.7 Bundforhold  

Indtil tilløbet af Donse Å er faldet relativt kraftigt, og over lange strækninger er der fast bund beståen-

de af grus og sten. Efter tilløb af Donse Å er der strækninger med blød mudret bund, som følge af de 

ringere faldforhold. 

2.6 Administrative bestemmelser  

2.6.1 Administration   

Vandløbsmyndighederne for Usserød Å er henholdsvis Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kom-

muner. Hvor vandløbet er grænsevandløb administreres det af de to pågældende kommuner i fælles-

skab. 

Vandløbets vedligeholdelse påhviler tilsvarende Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. 

Med hensyn til de for vandløbet fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser henvises til afsnit 2.9. 

2.6.2 Bygværker   

Bygværker såsom stryg, styrt og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedli-

geholdes af vandløbsmyndigheden.   

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - 

påhviler de respektive ejere. Vedligeholdelse inkluderer ligeledes fjernelse af materialer, der hindrer 

vandets frie strømning. Dette betyder, at ejerne har pligt til at opsamle slam, grene, grøde m.v., der 

samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4. 

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighe-

dens foranstaltning og på ejerens bekostning jævnfør vandløbsloven. 

Der er ikke vandløbsmyndighedens opgave at vedligeholde brinksikringer langs med åen, med mindre 

disse er en del af vandløbet og er beskrevet i regulativet, og det vurderes, at der fortsat er behov for 

vedligeholdelse af disse. 
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Enhver ændring af bygværker skal inden etablering godkendes af vandløbsmyndigheden jf. vandløbs-

lovens § 47. 

2.7 Bestemmelser om sejlads  

Det er ikke tilladt at sejle på Usserød Å.  

Bestemmelsen gælder dog ikke vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedlige-

holdelse, undersøgelser i vandløbet samt fiskerikontrollens tilsyn efter ferskvandsfiskeriloven  

2.8 Bredejerforhold  

2.8.1 Vandløbets bræmmer   

Dyrkning, jordbehandling, terrænændringer eller opførelse af bygværker må i landzone ikke foretages 

på 2,0 m brede bræmmer langs vandløbet målt fra kronekante (se fig. 4), jf. vandløbslovens § 69a.  

Vandløbsmyndigheden har ikke pligt til at vedligeholde bræmmen. Bredejeren har pligt til at bekæmpe 

flyvehavre. Kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes i henhold til kommunernes indsatsplaner. 

Arealerne langs Usserød Å i landzone omfatter strækningen fra st. 0 (udløb fra Sjælsø Sø) til st. 1.226 

(Helsingørmotorvejen) og st. 6.177 (Ullerødvej) til st. 8.093 (udløbet i Nivå).  

2.8.2 Arbejdsbælter   

Ejere og brugere af ejendomme, der grænser op til vandløbet må tåle udførelse af de fornødne vedli-

geholdelsesarbejder, herunder transport langs vandløbets bredder. Tilsynets færdsel vil som hovedre-

gel foregå så tæt på vandløbet som muligt.  

Landzone: 

Arbejdsbæltet vil normalt ikke blive over 8 m bredt.  

Bygninger, bygværker, faste hegn og beplantninger, samt udgravninger og lignende anlæg af blivende 

art må ikke uden kommunens tilladelse anbringes nærmere end 8 m fra vandløbets øverste kant.  

Byzone: 

Vandløbsmyndigheden skal have adgang til vandløbet langs hele strækningen i hele byzonen, idet der 

skal være plads til de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, herunder tilkørsel af maskiner. Vandløbet 

må således ikke gøres utilgængeligt for tilsyn og vedligeholdelse af vandløbet. 

2.8.3 Afgræsning og hegning   

Hvis arealer, der grænser op til vandløbet, benyttes til løsdrift, kan vandløbsmyndigheden stille krav 

om at der etableres et forsvarligt hegn langs med vandløbet mindst 1 m fra vandløbets øverste kant 

for at beskytte vandløbets brink. 

Sådanne hegn kan vandløbsmyndigheden kræve fjernet med 1 uges varsel, såfremt det skønnes 

nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet, tilsyn o.l.  
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2.8.4 Bortledning af vand   

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med 

mulepumpe, vindpumpe eller lignende. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af 

egentlige vandingssteder. Andet vandindtag må ikke finde sted uden vandløbsmyndighedens tilladel-

se.  

Ingen må hindre vandets frie løb, bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden foran-

dres, jf. vandløbslovens bestemmelser.  

2.8.5 Regulering   

Regulering må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens tilladelse. Ved regulering forstås ændring 

af vandløbets skikkelse, herunder forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.  

Foranstaltninger ved vandløbet, der medfører, at tilstanden i vandløbet kommer i strid med bestem-

melserne i dette regulativ eller vandløbsloven må ikke foretages uden vandløbsmyndighedens tilladel-

se.  

2.8.6 Forurening   

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, sprøjtemidler, spildevand eller andre væsker, der 

medfører aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand jf. miljøbeskyttelseslovens § 27.  

2.8.7 Naturbeskyttelse   

Usserød Å er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Der må således ikke foreta-

ges ændringer af vandløbets tilstand uden en forudgående dispensation fra kommunen.  

2.8.8 Drænudløb og overkørsler   

Nye tilløb, og tilløb der reguleres kan kræves forsynet med en indtil 8 meter bred overkørsel ved udlø-

bene til brug for tilsynet samt til transport af materialer og maskiner, der anvendes til vandløbets vedli-

geholdelse.  

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets 

skråninger. Udførelse af drænledninger med pumpestationer og andre rørledninger må kun ske efter 

forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. Det er dog tilladt ejeren af en grund, der støder 

op til vandløbet, fra egen grund at aflede overfladevand og vand fra almindelige drænings- og udgrøft-

ningsanlæg til vandløbet, jf. vandløbslovens § 3. 

Udløb fra drænledninger o.l. private udløb skal udføres således, at aflejringer undgås. 

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret 

dybere end 1,25 meter under terræn, dog minimum 20 cm over den teoretiske bundkote, som er angi-

vet i tabel  2.1. 

Ved etablering af nye dræntilløb skal der etableres et sandfang på disse mindst 8 m fra øverste kant 

af vandløbet. Disse sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt af ejeren af drænet. 

Nye dræntilløb skal indberettes til kommunen. 
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2.8.9 Beskadigelse og påbud   

Kantpæle, skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den ansvarlige for 

beskadigelsen eller fjernelsen pligtig til at bekoste retableringen. 

Beskadiges selve vandløbet eller diger, bygværker, og andre anlæg ved vandløbet, der har betydning 

for vandløbet og vandløbsvedligeholdelsen, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbslo-

ven, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud 

ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornød-

ne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54, stk. 3. 

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra 

kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud 

og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.  

2.8.10Beplantning  

Skyggegivende træer og buske langs vandløbet på brinker og op til 2 m fra kronekant skal i videst 

mulig omfang søges bevaret. Dette gælder i særlig grad beplantning på vandløbets syd- og vestside.  

Det er tilladt de enkelte lodsejere at fjerne grene og skud, der strækker sig ud over marken og hindrer 

eller besværliggør markarbejdet.  

Vandløbsmyndigheden kan dog i særlige tilfælde tillade mere omfattende fældning og beskæring af 

beplantningen langs vandløbet.  

Hvis dele af beplantningen er til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden 

foretage den nødvendige udtynding.  

Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om ny beplantning på 2 m bræmmen, for at øge beskyg-

ningen af vandløbet. Udgiften hertil og vedligeholdelsen påhviler vandløbsmyndigheden.  

Oprydning efter et væltet træ betragtes ikke som vedligeholdelse af vandløbet og påhviler derfor eje-

ren af den bred, hvorfra træet kommer. Undlader en ejer eller bruger at fjerne et væltet træ, kan vand-

løbsmyndigheden efter 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den på-

gældendes bekostning. Hvis træet er plantet af vandløbsmyndigheden kan der være truffet anden 

aftale herom.  

2.8.11Fiskeri 

Bredejeren har fiskeretten i vandløbet i henhold til de gældende regler (Lovbekendtgørelse nr. 764 af 

19. juni 2017. Fiskeredskaber, såsom ruser m.v., skal afmærkes med en 1,5 m høj pæl, anbragt på 

vandløbets øverste kant. Fiskeredskaberne skal fjernes i forbindelse med grødeskæring i vandløbet. 

Det påhviler ejeren af fangstredskaberne selv at holde sig underrettet om tidspunkterne for grødeskæ-

ring.  

Fiskeredskaber må ikke placeres så de udgør fælder eller på anden måde indfanger ænder, andre 

fugle og dyr, der svømmer eller jager i vandløbet. 
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2.8.12Overtrædelse   

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.  

2.9 Vedligeholdelse  

2.9.1 Oprydning 

I forbindelse med grødeskæring fjernes affald som plastik, sække, cykler, flasker og lign.. Samtidig 

fjernes nedhængende og nedfaldne grene, som skønnes at være til gene for vandets frie løb og vedli-

geholdelse. Fjernelse af væltede træer påhviler bredejeren, jf. afsnit 2.8.10. Materialet lægges på ter-

rænet ovenfor vandløbskanten. Bortskaffelsen påhviler bredejeren. 

 

2.9.2 Grødeskæring   

Afhængigt af strækningen skæres grøden op til 2 eller 3 gange årligt inden for perioderne 1. juni - 30. 

juni (sommer), 1. juli - 30. august (sommer) og 1. september - 31. oktober (vinter). I tabel 2-7 kan man 

se hvor mange terminer, der er på de enkelte strækninger. På strækninger med 2 skæringer gennem-

føres skæring i første og sidste periode.  Der skal være mindst 14 dage mellem to på hinanden føl-

gende grødeskæringer. Strømrendebredder er vist i tabel 2-7. 

Ved unormal høj vandstand kan der iværksættes en ekstra grødeskæring, hvis vandløbsmyndigheden 

skønner, at dette vil kunne afhjælpe problemet. 

Redegørelsen for ændringer i grødeskæring og strømrendebredder i forhold til regulativet fra 1999 er 

præsenteret i redegørelsen til regulativet.  

Opretvoksende stivstænglet vegetation skæres i hele vandløbets bundbredde, også hvor vandløbet er 

bredere end krævet i regulativet. Derimod skæres den pudeformede lave grøde i strømrenden ikke 

fuldstændigt. I Usserød Å består den stivstænglede vegetation, som skæres fuldstændigt, overvejen-

de af høj sødgræs og grenet pindsvineknop. 

Mellem vandløbets sving udtyndes den pudeformede vegetation i hele det eksisterende profil, så der 

dannes flere strømrender og efterlades en spredt mosaik af grødepuder, se Figur 5. Den samlede 

bredde af strømrenderne skal svare til de i tabel 2-7 angivne strømrendebredder 

I vandløbets sving skæres der kun én samlet strømrende i svingets yderside. Her skæres grøden ge-

nerelt i bund for at understøtte vandløbets naturlige slyngede forløb. Dog efterlades enkelte særligt 

værdifulde grødepuder i strømrenden, f. eks vandranunkel, vandstjerne og visse arter af vandaks. 

Denne type grødeskæring kaldes kombineret strømrendeskæring, /4/. 
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Figur 5: Illustration af kombineret strømrendeskæring.  

Grøden skæres manuelt enten med le eller med motoriserede håndredskaber.  

Generelt for hele vandløbet gælder det dog, at disse bestemmelser ikke er til hinder for, at nyudviklet 

miljøvenligt materiel kan benyttes til vedligeholdelsesarbejdet med vandløbsmyndighedens tilladelse. 

Efter grødeskæringen vil grøden begynde at vokse igen, og strømrenden er således kun grødefri 

umiddelbart efter skæringen. Vandløbsmyndigheden er ikke forpligtet til at sørge for at strømrenden er 

til stede på ethvert givet tidspunkt, men kun i dagene efter grødeskæringerne. 

Der foretages normalt ikke grødeskæring i Stampedam, Fabriksdam og Mølledam. Vedligeholdelsen 

af dammene foretages efter en konkret vurdering fra vandløbsmyndigheden. 
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Tabel 2-7 Strømrendebredder 1. juni - 30. juni (sommer), 1. juli - 30. august (sommer) og 1. september - 31. oktober (vinter). 
Station Beskrivelse Strømrende Note 

 Start Slut sommer [cm] Vinter [cm] 

0 – 205 Sjælsø 205 m nedstrøms Sjælsø 40 40 Grødeskæring max 2 gange årligt 

205 – 1.226 205 m nedstrøms Sjælsø 
Udløbsside rørunderføring ved 

Helsingør Motorvej 
110 110 Grødeskæring max 2 gange årligt 

1.226 – 1.526 
Udløbsside rørunderføring ved Helsin-

gør Motorvej 

300 m nedstrøms Helsingør 

Motorvej 
120-170 170-200 Grødeskæring max 2 gange årligt 

1.526 – 2.300 300 m nedstrøms Helsingør Motorvej 

85 m opstrøms slut af genslyn-

ning ved Ahornvej. 

178 m opstrøms stibro ved 

Ahornvej 

110 110 Grødeskæring max 2 gange årligt 

2.300 – 4.255 

85 m opstrøms slut af genslynget 

strækning ved Ahornvej. 

178 m opstrøms stibro ved Ahornvej 

100 m nedstrøms Håndvær-

kersvinget 
120-170 170-250 Grødeskæring max 2 gange årligt 

4.255 – 4.795 100 m nedstrøms Håndværkersvinget 
640 m nedstrøms Håndvær-

kersvinget 
150-200 200-300 Grødeskæring max 3 gange årligt 

4.795 – 5.068 640 m nedstrøms Håndværkersvinget  Ø80 cm rørtillløb fra højre 175-250 250-350 Grødeskæring max 3 gange årligt 

5.068 – 6.178 Ø80 cm rørtillløb fra højre Ullerødvej 230-300 300-450 Grødeskæring max 3 gange årligt 

6.178 – 6.488 Ullerødvej 300 m nedstrøms Ullerødvej 230-300 300-450 Grødeskæring max 3 gange årligt 

6.488 – 6.585 300 m nedstrøms Ullerødvej 400 m nedstrøms Ullerødvej 175-250 250-350 Grødeskæring max 3 gange årligt 

6.585 – 6.682 400 m nedstrøms Ullerødvej 500 m nedstrøms Ullerødvej 125-175 175-250 Grødeskæring max 3 gange årligt 

6.682 – 6.779 500 m nedstrøms Ullerødvej 600 m nedstrøms Ullerødvej 100-125 125-200 Grødeskæring max 3 gange årligt 

6.779 – 7.555 600 m nedstrøms Ullerødvej 1400 m nedstrøms Ullerødvej 75-100 100-150 Grødeskæring max 3 gange årligt 

7.555 – 7.652 1400 m nedstrøms Ullerødvej 1500 m nedstrøms Ullerødvej 125-175 175-250 Grødeskæring max 3 gange årligt 

7.652 – 8.093 1500 m nedstrøms Ullerødvej Udløb i Nivå 225-300 300-450 Grødeskæring max 3 gange årligt 
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2.9.3 Vegetation på dobbeltprofil og brinker   

Vegetationen på vandløbets skråninger vil som hovedregel ikke blive slået. Dog kan der foretages 

slåning i følgende tilfælde:  

 Ved beplantninger, hvor pleje af nyetableret skyggegivende vegetation er nødvendig.   

 Hvor skråningsvegetationen i væsentlig grad hæmmer vandets frie løb, således at den fastlag-

te vandføringsevne er væsentligt nedsat.  

 Af hensyn til brinkernes stabilitet må der foretages bekæmpelse og slåning af arter som f.eks. 

bjørneklo, rød hestehov og brændenælde. Her må slåning dog foretages i hele sommerperio-

den. 

 Strækninger med tagrør. 

 I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder såsom bundoprensning, kantsikring og udbedring 

af bygværker.  

På strækningen fra st. 4.470 til 6.160 er der etableret et dobbeltprofil, se afsnit 2.3. Af hensyn til vand-

afledningsevnen skal vedligeholdelsen af dobbeltprofil og skråningen ned til dobbeltprofilet og ud mod 

vandløbet gennemføres, så der ikke kommer kraftig opvækst af stivstænglet vegetation som f.eks. 

Sødgræs, Pindsvineknop, Tagrør eller Dueurt eller træer og buske. Derved søges der etableret en 

typisk engvegetation af lave græsser og blomstrende planter. Samtidig sikres dobbeltprofilets afvan-

dingsmæssige funktion. Vegetationen skæres efter vandløbsmyndighedens skøn. Som hovedregel 

opsamles og borttransporteres afklippet vegetation. 

2.9.4 Skråningssikringer   

På steder, hvor vandløbet har tilbøjelighed til at borterodere skråninger, og hvor dette samtidig skøn-

nes at være uhensigtsmæssigt for vandløbet, kan vandløbsmyndigheden lade foretage sikring af de 

truede skråninger med sten, faskiner og lignende.  

2.9.5 Vedligeholdelsesarbejdets tilrettelæggelse   

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges 

ligeligt fordelt på begge sider af vandløbet. På strækningen i byzone fra st. 1.226 (Helsingørmotorve-

jen) til st. 6.177 (Ullerødvej) er dette dog ikke muligt.  

Afskåret grøde opsamles kontinuerligt, og oplægges på vandløbets kant. På strækninger, hvor dette 

ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige 

steder (grødeopsamlingspladser).  Vandløbsmyndigheden fjerner selv den opsamlede grøde fra grø-

deopsamlingspladserne. 

Den fra vedligeholdelsen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets vedligeholdelse, skal 

brugerne af de tilstødende jorder fjerne, eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag minimum 2 meter fra 

vandløbets øverste kant inden hvert års 1. maj. Dog er det vandløbsmyndighedens ansvar, at fjerne 

oprenset materiale som beskrevet herover på strækningen i byzone fra st. 1.226 (Helsingørmotorve-
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jen) til st. 6.177 (Ullerødvej). Bestemmelsen gælder ikke for grøde, der optages på indrettede grøde-

opsamlingspladser.   

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes 

eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan vandløbsmyndigheden efter 2 ugers 

skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.  

2.9.6 Grødeoptagningsplads   

Såfremt den fremtidige vedligeholdelse nødvendiggør etablering af grødeopsamlingspladser etableres 

disse, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Pladserne etableres normalt kun på vandløbets ene side, og 

nødvendige arealer hertil kan eksproprieres jf. vandløbslovens kapitel 13.  

2.9.7 Oprensning   

Oprensning foretages ud fra krav til  til vandløbets vandføringsevne. Vandføringsevnen beregnes for 

de dimensioner, der fremgår af tabel 2-1. Regulativet anses dog også for overholdt, selvom der er 

aflejringer på op til 10 cm i profilet på strækningen fra station 2.317 (opstrøms Stampedam) til 6.178 

(bro ved Ullerødvej), og for resten af vandløbet accepteres aflejringer op til 20 cm i profilet. 

Ved oprensning kan vandløbet gøres dybere end den i regulativet fastsatte teoretiske bundkote, dog 

ikke mere end 10 cm 

Bundoprensningen må kun omfatte sand- og mudderaflejringer. Sten og grus, der er med til give en 

stabil bund, må som hovedregel ikke graves op. Underskårne brinker, trærødder m.m., der giver vand-

løbet gode fiskeskjul, må ikke beskadiges. Enkeltliggende sten, der ligger over den regulativmæssige 

bundkote må ikke fjernes, med mindre de er til væsentlig gene for vandløbets vedligeholdelse. 

Naturlige, uberørte vandløb vil altid slynge sig. Et slynget vandløb vil oftere være i balance, således at 

der ikke aflejres sand og mudder. Oprensningen begrænses derfor så vidt muligt til vandløbets natur-

lige strømrende, og udføres under hensyntagen til princippet om grødeskæring i strømrenden. 

Det skal tilstræbes at bevare overhængende brinker. Huller i bunden må ikke jævnes eller på anden 

måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen. 

Ved oprensning af en større mængde aflejret materiale kan oprensningen udføres med maskine, dog 

under hensyntagen til de ovennævnte forhold. 

Der foretages normalt ikke oprensning af Stampedam, Fabriksdam og Mølledam. Oprensning af 

dammene foretages kun efter en konkret vurdering fra vandløbsmyndigheden. 

2.9.8 Klage over vedligeholdelsen   

Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand 

eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vand-

løbsmyndigheden.  

2.10 Tilsyn  

Tilsynet med vandløbet udøves af Fredensborg, Hørsholm og Rudersdals kommuner.  



Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelse.
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Bilag 1 Redegørelse til regulativet 

1 Indledning  

I følge vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26. januar 2017 med senere ændringer), skal vandløbsregulati-

ver udarbejdet efter vandløbsloven ledsages af en redegørelse, der beskriver de forhold, der har haft 

betydning for regulativets udarbejdelse. Desuden skal der redegøres for konsekvenserne af regulati-

vets bestemmelser.  

Det fremgår af vandløbslovens § 1 stk. 2, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til 

afledning af vand, og endvidere at fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal 

ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgiv-

ning.  

2 Offentlig planlægning  

2.1 Vandområdeplan 2015-2021 og nuværende tilstand  

De væsentligste forhold af betydning for miljøet i vandløbet fremgår af Vandområdeplanerne. Vand-

områdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland planperioden 2015 -2021 er vedtaget i juni 2016, /9/. 

Vandområdeplanerne er statens samlede plan for et forbedret dansk vandmiljø og skal sikre renere 

vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Hver vandområdeplan opstiller mål for miljøtilstanden i områdets søer, vandløb, kystvande og grund-

vand. Til  vandområdeplanerne er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og 

hvilke virkemidler der skal til for at nå de opstillede mål. Miljøtilstanden inddeles i 5 klasser: dårlig, 

ringe, moderat, god og høj 

For Usserød Å er der i vandområdeplanen angivet krav om  udskiftning af bundmateriale på stræknin-

gen fra udløb af Gedevadsrenden (st. 2.577) til udløbet i Nivå, fig. 2.  

Der findes desuden 4 faunaspærringer i vandløbet. Det drejer sig om slusen ved udløbet fra Sjælsø, 

samt opstemningerne ved de tre damme. Tidsfristen for indsatskravene for kontinuitet er for alle fire 

opstemninger udskudt til efter 2021 jf. figur 1, /10/. 

I Vandområdeplanen er Usserød Å klassificeret som et naturligt vandløb og målsat til god økologisk 

tilstand udtrykt ved krav til tilstanden i forhold til smådyr, fisk og planter. 
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Figur 1: Indsatskrav for indeværende planperiode 2015-2021, /10/. 

Smådyr 

For smådyr er der fastsat krav til faunaklassen i Usserød Å udtrykt ved Dansk Vandløbsfauna Indeks 

(DVFI). Faunaklassen skal være mindst 5 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den højeste værdi, som kan 

findes i vandløb, der stort set ikke er påvirket af menneskelig aktivitet.  

Faunaklassen i vandløb bestemmes ved undersøgelse af smådyrsfaunaen. Ved faunaklasse 1 er der 

kun meget forureningstolerante smådyr tilstede. Det kan være dansemyggelarver, som er rødfarvede 

af hæmoglobin, der sætter dem i stand til at optage ilt selv ved meget lave koncentrationer. I ekstreme 

tilfælde findes der kun smådyr som rottehaler, der er larver af svirrefluer, som har et ånderør op gen-

nem vandoverfladen og således kan overleve under helt iltfrie forhold. Ved faunaklasse 7 er der en 

varieret fauna med mange arter som eksempelvis slørvinge- og døgn- og vårfluelarver, som stiller 

store krav til iltkoncentrationen og de fysiske forhold i vandløbet. 
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Figur 2: Forskellige arter af vårfluelarver, der bygger huse af sten eller planterester 

Vandløbskvaliteten, målt som DVFI klasse, er generelt ikke tilfredsstillende, og enkelte stationer ligger 

helt nede på en klasse 2. De nyeste DVFI registreringer er udført af Fiskeøkologisk Laboratorium i 

2013. Denne undersøgelse viser også at potentialet for at Usserød Å med tiden kan komme til at op-

fylde miljømålet er til stede i forhold til smådyrsfaunaen. 

Tabel 1:  Nyeste DVFI registreringer for Usserød Å ved regulativets udarbejdelse. Generelt næringspåvirket 

fauna bestående af overvejende robuste grupper 

Lokalitet DVFI  

V. Sjælsø sluse 4  

V. Grønnegadevej 3  

Opstrøms Blårenden 3  

V. Mortenstrupvej 4  

Ml. Stampedam og Fabriksdam 4  

Ml. Fabriksdam og Mølledam 4  

OS. Usserød Rensningsanlæg 4  

NS. Usserød Rensningsanlæg 4  

Jellerød 4  

OS. Ullerødvej 4  

Nive Mølle 4  

 

Vandområdeplanen stiller krav om en faunaklasse på mindst 5 i vandløbet, og kravene med hensyn til 

faunaklasse er således ikke opfyldt. I Vandområdeplanen karakteriseres tilstanden ringe på stræknin-
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gen fra  afløbet fra Sjælsø tog frem til tilløbet af Gedevadsrenden og moderat på den resterende 

strækning frem til udløbet i Nivå.  

Der kan spores en lille fremgang fra 2006 - 2013, og hovedparten af vandløbet er klasse 4. Stationer-

ne tæt ved udløbet fra Sjælsø er dog påvirkede at det ustabile iltniveau i vandet fra Sjælsø i sommer-

månederne, /1/. Der er et klart sammenfald mellem strækninger med mere følsomme smådyr og 

strækninger med tilfredsstillende fysiske forhold, /1/. 

Fisk 

Med hensyn til fisk er tilstanden i Usserød Å i Vandområdeplanen karakteriseret som ukendt fra  aflø-

bet fra Sjælsø og frem til tilløbet af Gedevadsrenden og ringe på den resterende strækning frem til 

udløbet i Nivå. Kravet om god økologisk tilstand er således ikke opfyldt. 

I den reviderede udsætningsplan fra 2015, /3/, bemærkes det, at selvom der er gode fysiske forhold i 

vandløbet nedstrøms Ådalsvej i form af genslyngning, stryg og gydepladser, og det bemærkes at op-

gangen af gydende ørreder er betydelig, så er der en meget lille ynglesucces. Det bemærkes, at 

vandkvaliteten forekommer forringet og formentlig er en medvirkende årsag til den manglende yngle-

succes. 

På strækningen fra Mølledammen og ned til udløbet i Nivå blev der registreret flere gydebanker fra 

havørred både i 2013 og 2014 . De største tætheder af ½ års ørredyngel blev fundet nedstrøms 

Ådalsvej og ved Parallelvejsstien med 0,4 fisk pr 100 m
2
 vandløb. Der blev ved DTU Aqua´s undersø-

gelser ikke fundet ½ års yngel nedstrøms udløbet af Donse Å. Stationen ved Nive Mølle blev ikke 

undersøgt På strækninger med gode fysiske forhold, vil tætheden af ½ års ørredyngel være minimum 

50 fisk/100 m
2
. Tætheden af ørredyngel er således meget ringe i vandløbet. Strækningen opstrøms 

Ådalsvej betegnes som stedvis egnet for ørred, men er grundet stemmeværker og 3 mølledamme 

uegnet til udsætning. Strækningen fra Ådalsvej til udløbet i Nivå beskrives som stedvis havende 

strøm- og bundforhold, der benyttes af gydende ørred. Der er ikke planlagt udsætninger. Det bemær-

kes, at vandkvaliteten stadig er forringet, og at dette påvirker ørredbestanden i en negativ retning. 

Der blev ved undersøgelsen i 2014 observeret en god bestand af ål og mindre aborrer i vandløbet. 

Det konkluderes, at der er en nøje sammenhæng mellem de fysiske forhold og ørredbestanden, såle-

des at kraftigt fald, skjul for fiskene og geniltning af vand et begunstiger ørredbestanden, /1/, som det 

også vurderes i udsætningsplanen, se afsnittet herover.  

Fiskebestanden i vandløbet var alsidig, men talmæssig beskeden og fortsat domineret af unge fisk, 

hvilket peger på forstyrrelser i form af svigtende ilt, hydraulisk stress og muligvis påvirkning af algetok-

siner fra Sjælsø, /1, 8/. Der blev ved undersøgelserne i 2013 og 2014 fundet følgende fiskearter: Abor-

re, gedde, karusse, rudskalle, skalle, skrubbe, suder, ørred (bæk og havørred) og ål. Der blev desu-

den fanget flodkrebs /1, 3/. 

Planter 

Hvad angår planter er tilstanden i Usserød Å i Vandområdeplanen karakteriseret som ukendt fra  aflø-

bet fra Sjælsø og frem til tilløbet af Gedevadsrenden og moderat på den resterende strækning frem til 

udløbet i Nivå. Kravet om god økologisk tilstand er således ikke opfyldt. 
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Plantedækket og artsammensætningen blev registreret i 2006, 2007 og 2013 /1, 8/. 

På de lysåbne strækninger med fast bund er der generelt en høj dækningsgrad af vandplanter (40-80 

%) primært bestående af kruset vandaks, børstebladet vandaks, vandstjerne og vandpest. Specielt 

strækningen nedstrøms Ådalsvej har høj dækningsgrad (60 %) med mange forskellige arter. 

Strækningen med forholdsvis ensartede fysiske forhold og sandet/blød bund har enten lav dæknings-

grad (7-10 %) med enkelt pindsvineknop og en hybrid af glinsende/svømmende vandaks som de do-

minerende arter, eller høj dækningsgrad (75 %) domineret af enkelt pindsvineknop. 

På store strækninger af åen er der stor opvækst af trådalger om sommeren. 

2.2 Spildevandsplaner 

Usserød Å er belastet af spildevand. 

Åen modtager renset spildevand umiddelbart efter Sjælsø fra Sjælsmark Renseanlæg i Allerød Kom-

mune (ca. 16.500 PE) og Sjælsø Renseanlæg i Rudersdal Kommune (ca. 17.000 PE). Desuden tille-

des renset spildevand fra Usserød Renseanlæg (ca. 50.000 PE). 

Usserød Å belastes ved større regnskyl yderligere med fortyndet spildevand fra overløbsbygværker, 

og der tilledes regnvand/overfladevand fra separatkloakerede områder.   

I Vandområdeplanen er der fastlagt indsatskrav for den spildevandsrensning, der er nødvendig for at 

opfylde planens målsætning. Vandområdeplanens krav indarbejdes i kommunernes spildevandspla-

ner. 

2.3 Naturbeskyttelse   

Usserød Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som bestemmer, at der ikke må foretages æn-

dringer i vandløbets tilstand uden en forudgående dispensation fra kommunen.  

På strækningen fra st. 0 (udløb fra Sjælsø) til st. 4.135 (udløb af Mølledam) er vandløbet omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 16 om åbeskyttelseslinjer,   

Naturbeskyttelsesloven skal sikre et alsidigt dyre- og planteliv bl.a. i vandløbene. Udover fiskeinteres-

serne bør også det øvrige dyre- og planteliv prioriteres højt.  

I forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven er det vigtigt, at der tages vidtgående 

hensyn til de biologiske og landskabelige interesser.   

2.4 Fredning 

Usserød Å løber gennem tre områder der er omfattet af fredninger se figur 3.  

Det første område er fra Sjælsø til Isterødvejen, hvor der er en arealfredning af Sjælsøs øst ende. 

Fredningen har til hovedformål at sikre, at de landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier 
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i den østlige del af Sjælsø bevares og forbedres, således at det storslåede ålandskab også fremover 

vil fremtræde som en landskabelig helhed med naturmæssig og rekreativ kvalitet.  

Det andet område er fra Helsingørmotorvejen til og med Stampedam, hvor der er en arealfredning af 

Usserød Ådal. Fredningen skal sikre at området permanent fastholdes som grønt område, der på en 

karakterfuld måde afgrænser det bebyggede område i forhold til det åbne land, med mulighed for kul-

tur og friluftsformål på og omkring Mortenstrupgård, som ligger midt i områdets sydlige del. 

Det sidste område er fra Ullerødvej til Nivå, hvor der er en arealfredning af Nivå Ådal og Usserød 

Ådal. Fredningen har til formål at bevare de landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier, 

der knytter sig til området, samt at fastholde offentlighedens ret til færdsel i området. 
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Figur 3 Fredninger langs Usserød Å. Fredningerne er markeret med lilla markering. 

2.5 Vandindvindingsplanlægning   

Den fredede del af oplandet til Usserød Å nord for Kokkedal samt oplandene til Sjælsø og til Donse 

dam er udpeget som beskyttelsesområde mod vandindvinding, hvilket indebærer, at der som hoved-

regel ikke gives nye tilladelser til indvinding af grundvand, og eksisterende erhvervstilladelser forlæn-

ges ikke. Dog forlænges eksisterende tilladelser til almen vandforsyning.  

2.6 Jordbrugsplanlægning   

Oplandet til selve Usserød Å udgøres altovervejende af bymæssige områder og udyrkede/ fredede 

arealer, og er derfor kun i meget beskeden grad omfattet af landbrugsinteresser. 

2.7 Råstofindvindings planlægning   

Der foretages ikke råstofindvinding i umiddelbar nærhed af Usserød Å.   

3 Oplandet og vandløbets nuværende tilstand  

Oplandet til selve Usserød Å ligger i byzone på størstedelen af sit forløb, fra den krydser motorvejen 

nær Sjælsø indtil Ullerødvej nord for Kokkedal. På de øvrige strækninger ligger Usserød Å i landzone.  

Usserød Å’s samlede opland på 74,4 km² er fordelt med 19,1 km² på selve Usserød Å, 35,3 km² på 

Sjælsø og 20 km² for Donse Å.  

Usserød Å er 8.093 m lang, med et fald på 17 m. Det største fald findes på strækningerne fra st. 500 – 

1.881, på de korte delstrækninger mellem mølledammene, nedenfor Mølledam fra st. 3.938 – 4.470 

og de sidste ca. 200 meter inden udløbet i Nivå. På disse strækninger består bunden overvejende af 

sten og grus. På de øvrige strækninger er faldet svagt, og bunden udgøres typisk af sand og mudder.  

Typisk er vandføringen om sommeren 200 – 500 l/s ved Nive Mølle (data fra årene 1979-90). Vandfø-

ringen består i tørre perioder for en stor dels vedkommende af renset spildevand. I forbindelse med 

store regnhændelser stiger vandføringen til flere tusind l/s på grund af de store områder med bymæs-

sig bebyggelse i åens opland. 

For at opfylde de tidligere Regionplaners mål for vandløbet har Frederiksborg Amt restaureret længere 

strækninger af åen /12, 14 og 15/. Vandløbet er blevet slynget, og der er i vid udstrækning skabt bedre 

fysiske betingelser for smådyr, fisk og planter.  

Ved etablering af dobbeltprofilet i 2011-2012 /16/ er de fysiske forhold forbedret på strækningen ned-

strøms tilløb af Donse Å (st. 4.466) . 

Dertil kommer, at vandkvaliteten er blevet forbedret i kraft af en forbedret spildevandsrensning og 

renovering af kloak- og regnvandssystemerne. Der er etableret bassiner og vådområder, hvor regn-

vandet forsinkes og renses inden udledning til åen. 
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Resultaterne heraf har vist sig med indvandring af et mere varieret plante- og dyreliv. Desuden har 

restaureringen forbedret den rekreative værdi af ådalen.  

Usserød Å er dog stadig belastet af udledninger af spildevand. 

I tabel 1 afsnit 2.1 ses resultaterne af seneste faunaundersøgelse. 

3.4 Oversvømmelsesrisiko 

Der er udført en oversvømmelsesrisikoanalyse ved anvendelse af en hydrodynamisk model for Usse-

rød Å fra Sjælsø til udløb i Nivå og videre til udløb i Øresund /13/. Forudsætningen for modellen er 

opmåling af vandløbets dimension i januar 2009 og diverse data for perioden maj 2006 til december 

2008. Modellen indeholder således den kraftige nedbørshændelse fra sommeren 2007, men ikke 

hændelsen i august 2010. 

Oversvømmelsesrisikoanalysen udpeger strækninger med risiko for oversvømmelse og de stræknin-

ger, der kræver øget bevågenhed. De mest udsatte områder fremgår af 

 

Figur 4 . Dog er der siden udarbejdelsen af analysen foretaget en række tiltag for at imødegå denne 

risiko og risikoen for oversvømmelser af boliger vurderes herefter ikke længere at være særlig stor. De 

tiltag der er foretaget er: 
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 Etablering af dobbeltprofil i Kokkedal 

 Etablering af dige langs boligområde i Kokkedal 

 Sænkning af overløbskant i Stampedam 

 Etablering af hydraulisk sluse ved Mortenstrupvej 

 Udarbejdelse af en beredskabsplan for håndtering af oversvømmelser langs Usserød Å med 

forebyggende tiltag i form af en aktiv styring af sluserne ved Sjælsø og Mortenstrupvej. 

 

 

 

 

Figur 4 Risikoområder langs Usserød Å med hensyn til oversvømmelse. De grønne områder er områder med 
risiko for oversvømmelse, men hvor eventuelle oversvømmelser ikke giver anledning til nævneværdige 
problemer.  

 

I både 2007 og 2010 oplevede boligområdet ved Jellerød/Parallelvej fra tilløb af Donse Å (st. 4.466) til 

station 5.200 væsentlige oversvømmelser. Fredensborg Kommune har efterfølgende etableret et dob-
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beltprofil og diger, der væsentligt har reduceret risikoen for oversvømmelse. Området er således ikke 

længere karakteriseret som et område, der kræver øget bevågenhed. 

De 3 kommuner har i foråret 2011 udarbejdet en fælles og helhedsorienteret strategi for klimatilpas-

ning og miljøforbedring langs Usserød Å, /17/. Strategien er udmøntet i et Indsatskatalog, der omfatter 

forslag til indsatser, der blandt andet sigter mod en reduktion af risikoen for oversvømmelse.  

Ved den kraftige nedbørshændelse i august 2010 løb vandet hen over vejen ved stemmeværkerne 

ved både Stampedam, Fabriksdam og Mølledam. Der har ikke tidligere været observeret overstrøm-

ning af disse veje ved Stampedam og Mølledam, hvilket er samstemmende med, at der blev observe-

ret oversvømmelse af arealer langs Usserød Å, der ikke tidligere har oplevet tilsvarende grad af over-

svømmelse. Det vurderes således, at oversvømmelseshændelsen i 2010 var mere ekstrem end i 

2007. 

Ved inddragelse af observationerne fra 2010 vurderes det, at også området ved Stampedam var udsat 

for oversvømmelse, hvor specielt udløbet fra Stampedam vurderes at være årsagen til den forøgede 

risiko. Der er dog siden dels ændret på overfaldskanten for udløbet af Stampedammen og dels etable-

ret en sluse ved Mortenstrupvej. Disse to tiltag har tilsammen væsentligt minimeret risikoen for over-

svømmelser  

Andre områder, hvor der er en vis risiko for oversvømmelse er: 

 Haveforeningen ved Helsingørmotorvejen, hvor der ved ekstreme hændelser kan forekomme 

oversvømmelse af nogle haver, dog uden at husene på grundene er i risiko for oversvømmel-

se 

 Landområder opstrøms Stampedam, hvor det er engarealer, der oversvømmes. Disse over-

svømmelser er til gavn for de biologiske forhold langs vandløbet 

 Området omkring Fabriksdam hvor vandstanden i 2010 nåede næsten op til Den gamle Klæ-

defabrik, Lyngsø, der har sokkelkoter 1 m over vejkote ved stemmeværket. 

 Engområder nedstrøms Ullerødvej, hvor det er engarealer, der oversvømmes. Disse over-

svømmelser vil være til gavn for de biologiske forhold langs vandløbet. 

4 Generelle ændringer i forhold til tidligere regulativ  

Siden vedtagelse af regulativ af 23. februar 1999 er der gennemført flere reguleringsprojekter: 

I forbindelse med dette regulativ er der endvidere udført en analyse af vedligeholdelsesbehovet for 

vandløbet. Dette har udmundet i nedenstående ændringer, og de hydrauliske og biologiske konse-

kvenser er beskrevet i afsnit 5. 

4.1 Vandløbets dimensioner 
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De regulativmæssige dimensioner er fastlagt med baggrund i det gamle regulativ af 23. februar 1999, 

gennemførte reguleringsprojekter og de faktiske forhold opmålt i 2008 og 2012, som beskrevet i afsnit 

5. 

Følgende reguleringsprojekter er gennemført: 

1.  Genopretning af Usserød Å og Nive Mølledam (Marts 1999, godkendt af Frederiksborg Amt 

den 16. marts 2000.) Frederiksborg Amt. 

2.  Ændring af afløbet fra Sjælsø og genslyngning af Usserød Å (April 2001) Frederiksborg Amt. 

3.  Usserød Å, Anlæg af dobbeltprofil på strækningen fra tilløbet af Donse Å til Ullerødvej, Regu-

leringsprojekt (April 2011) Fredensborg Kommune. 

4.  Dige langs Østsiden af åen på strækningen fra Jellerød Parkvej 5 til Parallelvejsstien (Paral-

lelvej 27), Station 4.320 til station 5221. Oktober 2011. Fredensborg Kommune. 

5.  Ændring af afløb fra Stampedammen. December 2012, Hørsholm Kommune – er ikke ind-

tegnet på figur 5 

6.  Sluse ved Mortenstrupvej. 28. april 2016, Hørsholm Kommune – er ikke indtegnet på figur 5. 
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                        Figur 5 Gennemførte reguleringsprojekter. 

Dimensionerne i regulativet fra 1999 er på de pågældende strækninger erstattet med dimensionerne i 

reguleringsprojekterne ved revision af regulativet. 

4.2 Skalapæle 

I forbindelse med opmålingen i 2008 kunne det konstateres, at de 16 skalapæle langs åen var i dårlig 

forfatning, og flere af dem kunne ikke findes ved opmålingen. Grundet den store forskel mellem den 

nuværende og den tidligere stationering var det desuden vanskeligt at identificere de skalapæle der 

ikke stod nær et fast kendemærke f.eks. en bro. 

Skalapælene er forsynet med vandstandsskalaer og numre. Vandstandsskalaernes nulpunkt angiver 

den regulativmæssige teoretiske bundkote, og numrene angiver stationeringen på vandløbet 

 

1 

2 

4 

3 
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For at undgå misforståelser og grundet vandløbets nye regulativ med ændret stationering, koter og 

vandspejl er skalapælene ikke anvendt som fikspunkter til kontrol af vandløbets dimensioner ved revi-

sionen af regulativet. 

Kommunerne agter at vedligeholde de skalapæle der fremgår af tabel 2-6 i regulativet, så at de også-

fremover kan benyttes i den daglige overvågning af åen. Da der er etableret et online målesystem 

(http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html) for Usserød Å, vurderes det, at der ikke længere er behov 

for så mange skalapæle. 

4.3 Vedligeholdelse 

For at målsætningerne kan opfyldes for vandløbene, er det vigtigt, at vandløbsvedligeholdelsen udfø-

res så den understøtter målsætningerne i Vandområdeplanen. 

4.3.1 Oprensning 

TIDLIGERE REGULATIV (1999):  

Der foretages oprensning af vandløbet, hvis den opmålte skikkelse ved en vilkårlig vandføring giver 

højere vandstand, end den ville have været ved de regulativmæssige dimensioner. 

Vandføringsevnen kontrolleres mindst hvert 3. år ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse. 

På strækninger, hvor der erfaringsmæssigt er risiko for aflejringer, foretages kontrollen hvert år.   

GÆLDENDE REGULATIV (2017):  

Oprensning foretages ud fra krav til  til vandløbets vandføringsevne. Vandføringsevnen beregnes for 

de dimensioner, der fremgår af tabel 2.1. Regulativet anses dog også for overholdt, selvom der er 

aflejringer på op til 10 cm i profilet på strækningen fra station 2.317 (opstrøms Stampedam) til 6.178 

(bro ved Ullerødvej), og for resten af vandløbet accepteres aflejringer op til 20 cm i profilet. 

Det ændrede kriterium vil kun have en marginal betydning for oversvømmelsesrisikoen langs vandlø-

bet, idet disse forekommer ved høj vandføring, hvor en lille aflejring på bunden kun vil øge vandstan-

den marginalt /11/. 

Vedligeholdelsen af vandløbet efter krav til vandføringsevne sikrer, at der ikke foretages unødvendige 

oprensninger i vandløbet, samt at vandløbet med tiden kan få et mere varieret forløb. 

Regulativets krav til vandføring kontrolleres mindst 1 gang hvert 10 år for hele vandløbet. På stræk-

ninger, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med aflejringer, foretages der en hyppigere kontrol, 

typisk hvert andet år. Det drejer sig blandt andet om strækningen fra Parallelvejsstien (st. 5216) – ca. 

300 m nedstrøms Ullerødvej (st. 6.500) . Vandløbsmyndigheden afgør hvilken type kontrolopmåling 

der benyttes og i hvilket omfang kontrolopmålingen udføres. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade 

kontrolopmålingen foretage af et rådgivende firma. 

Vandføringsevnen kontrolleres ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse. Skikkelsen opmåles 

i et grødefrit profil, normalt i perioden 1. januar – 30. april. 

http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html
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Opmålingen anvendes til at beregne vandføringsevnen. Den beregnede vandføringsevne sammen-

holdes med vandføringsevnen ved en skikkelse svarende til regulativdimensionerne inklusive de tillad-

te aflejringer. 

I regulativet fra 1999 var der krav om at vandføringsevnen skulle kotrolleres mindst 1 gang hvert 3. år. 

Ændringen i kravet til hyppigheden af kontrollen vurderes ikke at have nogen væsentlig betydning for 

vandløbets krav til afvanding. Med de nye krav, undgås det at foretage unødvendige opmålinger på 

strækninger, hvor der erfaringsmæssigt ikke sker væsentlige aflejringer. 

Opmålingen anvendes til at beregne vandføringsevnen. Den beregnede vandføringsevne sammen-

holdes med vandføringsevnen ved en skikkelse svarende til regulativdimensionerne inklusive de tillad-

te aflejringer. Beregningerne foretages efter metodikken beskrevet herunder. 

Der foretages vandspejlsberegninger for 3 afstrømningshændelser (se tabel 2 herunder), som ikke er 

ikke specifikke statistiske hændelser men konstruerede afstrømninger med henblik på at sikre en kon-

trol af regulativvandføringsevnen i nedre, midterste og øvre del af vandløbsprofilet.  

Den nedstrøms rand ved udmundingen til Nivå er sat til 0,85 m i alle scenarier og der er anvendt 

manningtal 20 for alle scenarier. 

Der er ved alle scenarier en fast tilledning på 50 l/s fra Sjælsø til Usserød Å st. 0. På strækningen st. 0 

– 4466 (strækningen mellem udløb fra Sjælsø og indløb fra Donse Å) er afstrømningen stigende. Ind-

løbet fra Donse Å (st. 4.466) er defineret som punkttilledning /20/. 

Tabel 2 Oversigt over flowmængder til kontrol af vandføringsevnen. 

 
St. 0 – 4.466 (indløb til 

Sjælsø sluse – tilløb af 

Donse Å 

(l/s) 

St. 4.466 – 8.093 (Til-

løb af Donse å – Ud-

løb i Nivå 

(l/s) 

Lav vandføring 350 550 

Middel vandføring 700 1100 

Høj vandføring 1700 2100 

   

Der skal foretages en oprensning, hvis den beregnede vandføringsevne baseret på de opmålte profiler 

er mindre end den beregnede vandføring for regulativdimensionerne inkl.aflejringstolerance. Det vil 

sige hvis det beregnede vandspejl for den opmålte skikkelse er højere end det beregnede vandspejl 

for regulativdimmensionerne inkl. aflejringstolerance for en af de 3 vandføringer, skal der renses op. 

Hvis kontrollen viser, at der er behov for en oprensning, foretages denne i førstkommende periode 1. 

august – 1. november. 

4.3.2 Grødeskæring 
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TIDLIGERE REGULATIV (1999):  

For at fremme et slynget forløb af vandløbet, skal grøden skæres i en slynget strømrende. Der vil så-

ledes være grøde i vandløbet hele sommerperioden, hvilket tillige giver skjulesteder til fiskene og le-

vesteder for vandløbets smådyr. Det sikres også, at vandstanden ved meget lave sommervandførin-

ger ikke sænkes unødigt lavt, samt at vandløbets evne til at rense vandet forøges.  

For at sikre afvandingen skæres grøden op til 3 gange i løbet af grødeskæringsperioden. På stræk-

ninger med minimal eller ingen grødevækst skæres ikke.  

GÆLDENDE REGULATIV (2017):  

Afhængigt af strækningen skæres grøde op til 2 eller 3 gange om året inden for perioderne 1. juni - 15. 

juli, 16. juli - 30. august og 1. september - 31.oktober.   

Opretvoksende stivstænglet vegetation skæres i hele vandløbets bundbredde, også hvor vandløbet er 

bredere end krævet i regulativet, derimod skæres den pudeformede lave grøde i strømrenden ikke 

fuldstændigt. I Usserød Å består den stivstænglede vegetation, som skæres fuldstændigt, overvejen-

de af høj sødgræs og grenet pindsvineknop. Disse stivstænglede vækster skaber meget høj strøm-

ningsmodstand og er heller ikke en ønskværdig del af floraen i vandløbet, da de fremmer sedimentati-

on af fine partikler på bunden mellem stænglerne. 

På de lige stykker af vandløbet udtyndes den pudeformede vegetation i hele det eksisterende profil, 

så der dannes flere strømrender og efterlades en spredt mosaik af grødepuder, se figur 7. Den sam-

lede bredde af strømrenderne skal svare til de i tabel 2-7 i regualtivet angivne strømrendebredder 

I vandløbets sving skæres der kun én samlet strømrende i svingets yderside. Her skæres grøden ge-

nerelt i bund for at understøtte vandløbets naturlige slyngede forløb. Dog efterlades enkelte særligt 

værdifulde grødepuder i strømrenden, f.eks. vandranunkel, som er sjælden og ønskes fremmet. Den-

ne type grødeskæring kaldes kombineret strømrendeskæring /4/. 

 

Figur 6: Illustration af kombineret strømrendeskæring. For yderligere beskrivelse af den kombinerede strømren-

deskæring, se tekst. 

4.4 Bræmmebredde   

I henhold til Vandløbslovens § 69 må der i landzone indenfor en 2 m bred bræmme regnet fra vandlø-

bets øverste kant (kronekant) ikke foretages dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring, an-



 

 

 

 

 
 16 Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner 

Regulativ for Usserød Å - Redegørelse 

 

bringelse af hegn og opførelse af bygværker i landzone i naturlige eller målsatte vandløb og søer. 

Usserød Å er omfattet af bestemmelserne om 2 m bræmmer i landzone. 

Arealerne langs Usserød Å beliggende i landzone omfatter strækningen fra st. 0 (udløb fra Sjælsø Sø) 

til st. 1.226 (Helsingørmotorvejen) og st. 6.177 (Ullerødvej) til st. 8.093 (udløbet i Nivå).  

5 Detaljeret redegørelse og konsekvensvurdering vedr. dimensioner og vedligeholdelse 

5.1 St. 0 – 205 (Sjælsø - 205 m nedstrøms Sjælsø) 

5.1.1 Dimensioner 

På denne strækning er vandløbet restaureret i henhold til reguleringsprojektet ”Ændring af afløbet fra 

Sjælsø og genslyngning af Usserød Å. April 2001.” /12/. Reguleringen blev gennemført af Frederiks-

borg Amt efter en konsekvensvurdering af de biologiske og vandafledningsmæssige forhold. 

I forbindelse med projektet blev der etableret et nyt styret afløb fra Sjælsø med henblik på at tilbage-

holde en del af vinterafstrømningen i Sjælsø og udnytte det opmagasinerede vand i søen til at øge 

sommervandføringen. I kraftige nedbørshændelser bruges det styrede afløb endvidere til at reducere 

afløbet fra Sjælsø.  

For at skabe bedre fysiske forhold i vandløbet blev der endvidere udgravet et nyt slynget forløb og 

udlagt sten og grus, for at skabe et naturligt forløb med stryg og høller.  

I forhold til regulativet af 1999 er bundbredden i forbindelse med reguleringsprojektet blevet indsnæv-

ret fra 250 cm til 40 cm og anlægget på vandløbsskråningerne ændret fra 1:1,5 til 1:2. De første ca. 22 

m af vandløbet består af en lille sø uden fastlagte dimensioner, der fungerer som udløbsbassin for 

vandet fra Sjælsø. I forhold til regulativet af 1999 er bundkoten hævet med 45 cm i st. 22 m. Hævnin-

gen aftager frem mod st. 205, hvor den regulativmæssige bundkote er bevaret uændret.  

 

5.1.2 Vedligeholdelse 

Analysen forud for regulativrevisionen /13/ viser, at det kun er langs de første 100 m af vandløbet, der 

vil forekomme væsentlige oversvømmelser af engene. Nedstrøms herfor er der ikke væsentlig risiko 

for oversvømmelse af de ånære arealer.  

Grødeskæringen ændres til skæring i fuld bundbredde op til 2 gange årligt. 

Det vurderes ikke at denne ændring vil give anledning til nogen problemer, da der ikke er nogen væ-

sentlige afvandingsmæssige interesser på denne strækning. Samtidig vurderes det, at færre grøde-

skæringer over tid øger muligheden for en mere varieret grødesammensætning til gavn for miljø og 

natur i vandløbet. 

5.2 St. 205 – 1.226 (205 m nedstrøms Sjælsø - udløbsside af rørunderføring under Helsingør 

Motorvejen) 
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5.2.1 Dimensioner 

På denne strækning er vandløbet restaureret i henhold til reguleringsprojektet ”Ændring af afløbet fra 

Sjælsø og genslyngning af Usserød Å. April 2001.” /12/. Reguleringen blev gennemført af Frederiks-

borg Amt. 

I forhold til regulativ af 1999 er faldet uændret, men reguleringsprojektet har indsnævret bundbredden 

fra 250 cm til 175 cm og anlægget på vandløbsskråningerne er ændret fra 1:1,5 til 1:2. 

Der er på den øvre halvdel af strækningen blev der udlagt stenbanker for indsnævring af vandløbspro-

filet, mens indsnævringen i øvrigt sker ved naturlige processer, hvor der tillades aflejringer i profilet 

uden for den bundbredde på 175 cm, der er angivet i reguleringsprojektet. 

5.2.2 Vedligeholdelse  

Analysen af de afvandingsmæssige interesser på denne strækning /13/ viser, at der en meget lille 

risiko for oversvømmelse af de ånære arealer og konsekvensen af de mulige oversvømmelser er lille. 

I henhold til regulativet af 1999 skæres der på denne strækning en strømrende på 120 cm – 170 cm 

ved 1. og 2. skæring og en strømrende på 170 cm – 250 cm ved 3. skæring.  

Vedligeholdelsen ændres til, at strømrenden skæres op til 2 gange årligt med en bredde på 110 cm, 

hvor vandløbet ikke af sig selv friholder en åben strømrende. Dette fordi bundbredden i regulerings-

projektet på denne strækning er reduceret fra 250 cm til 175 cm. 

5.3 St. 1.226- 2.385 (udløbsside af rørunderføring under Helsingør Motorvejen – Ahornvej) 

5.3.1 Dimensioner 

På denne strækning er vandløbet restaureret i henhold til reguleringsprojektet ”Ændring af afløbet fra 

Sjælsø og genslyngning af Usserød Å. April 2001” /12/. Reguleringen blev gennemført af Frederiks-

borg Amt. 

For delstrækningen 1.226 til 1.526 er der for at skabe bedre fysiske forhold i vandløbet, udlagt 5 stryg 

på hver ca. 8 m og der er givet mulighed for at bundbredden naturligt indsnævres fra nuværende 250 

cm til 200 cm. Fra st. 1.526 til 2.385 er der for at skabe bedre fysiske forhold i vandløbet, udgravet et 

nyt slynget forløb og udlagt sten og grus, så der skabes et naturligt forløb med stryg og høller. 

I forhold til regulativet af 1999 er bundbredden indsnævret fra 250 cm til 200 cm og anlægget på vand-

løbsskråningerne ændret fra 1:1,5 til 1:2. I forhold til regulativet af 1999 er bundkoten hævet med op til 

40 cm på den øvre halvdel af strækningen. Hævningen af bunden aftager frem mod st. 2.385, hvor 

den regulativmæssige bundkote og dimensioner i øvrigt er bevaret uændret. 

5.3.2 Vedligeholdelse  

I henhold til regulativet af 1999 skæres der på denne strækning en strømrende på 120 cm – 170 cm 

ved 1. og 2. skæring og en strømrende på 170 cm – 250 cm ved 3. skæring. 



 

 

 

 

 
 18 Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner 

Regulativ for Usserød Å - Redegørelse 

 

Fra st.1.226 til 1.526 ændres denne grødeskæring til en strømrende på 120 cm – 170 cm ved 1. skæ-

ring og 170 cm – 200 cm ved 2. skæring. Dette er for at sikre de afvandingsmæssige interesser ved 

kolonihaverne lige nedstrøms motorvejen. 

For den resterende strækning fra st. 1.526 til 2.300 ændres skæring af en strømrende op til 2 gange 

årligt med en bredde på 110 cm, hvor vandløbet ikke af sig selv friholder en åben strømrende. 

En eventuel øget oversvømmelse af landområderne langs vandløbet på denne strækning vil være til 

gavn for biodiversiteten og reducere oversvømmelsesrisikoen nedstrøms området. De nærliggende 

landbrugsarealer og den bymæssige bebyggelse er højt beliggende i forhold til ådalen, og der er såle-

des ikke afvandingsmæssige problemer på disse arealer.  

På strækningen lige opstrøms Ahornvej fra station 2.300 til 2.385 ændres grødeskæringen til 2 gange. 

Der grødeskæres en strømrende på 120 cm – 170 cm ved 1. skæring og en strømrende på 170 cm – 

250 cm ved 2. skæring. 

Det vurderes ikke at denne ændring vil give anledning til nogen problemer, da der ikke er nogen væ-

sentlige afvandingsmæssige interesser på denne strækning. Samtidig vurderes det, at færre grøde-

skæringer over tid øger muligheden for en mere varieret grødesammensætning til gavn for miljø og 

natur i vandløbet. 

5.4 St. 2.385 – 4.466 (Ahornvej – Tilløbet af Donse Å) 

5.4.1 Dimensioner 

Den øvre overløbskant på afløb fra Stampedammen er sænket med 10 cm, hvorved oversvømmelses-

risikoen for ejendommene langs Stampedammen er reduceret væsentligt. Ref. 19. Ud over dette er 

dimensionerne i regulativ af 1999 ikke ændret ved denne regulativ revision.  

5.4.2 Vedligeholdelse 

Grødeskæringen ændres til max 2 skæringer på strækningen ned til ca. 100 meter nedstrøms Hånd-

værkersvinget ved udløbet af det gamle forløb igennem møllebygningen st. 4.255. For den resterende 

strækning ned til tilløbet af Donse Å (st. 4.466) videreføres den tidligere grødeskæringspraksis uæn-

dret. Vandløbet er beskygget på størstedelen af strækningen og grødevæksten er meget ringe. Der er 

desuden ingen betydelige afvandingsmæssige interesser på denne strækning. 

Det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at en ændring af grødeskæringen på den ovennævn-

te strækning ikke vil have nogen nævneværdig betydning for vandstanden i åen. 

5.5 St. 4.466 – 6.178 (Tilløbet af Donse Å – Ullerødvej, nedstrøms side) 

5.5.1 Dimensioner 

På denne strækning er vandløbet restaureret af Frederiksborg Amt i henhold til reguleringsprojekt 

”Genopretning af Usserød Å og Nive Mølledam” /14/. Under forudsætningen af at vandløbet skal have 

samme vandafledningsevne opstrøms Ullerødvej, er der i en teknisk redegørelse fastlagt dimensioner 
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for vandløbet /15/, hvilket vandløbet forvaltes efter. Denne regulativrevision har derfor således taget 

udgangspunkt i disse dimensioner for vandløbet. 

Der var problemer med oversvømmelse på strækningen fra 4.795 til 5.226 (Jellerød og området ved 

Parallelvej). For at afhjælpe problemet har Fredensborg Kommune i 2011/2012 gennemført en regule-

ring af vandløbet fra st. 4.466 til 6.178 med reguleringsprojektet ”Usserød Å, Strækningen fra tilløbet 

af Donse Å til Ullerødvej” /16/. På denne strækning er der etableret et dobbeltprofil langs vandløbet. 

Fredensborg Kommune har desuden etableret et dige fra st. 4.466 til 5.226 ”Dige langs Østsiden af 

åen på strækningen fra Jellerød Parkvej 5 til Parallelvejsstien (Parallelvej 27), Station 4.320 til station 

5.221” /18/.  

Dobbeltprofilet er udformet som et 4,5 – 16,5 m bredt plateau, udgravet ca. 0,75 m over dybeste punkt 

i vandløbet. Dobbeltprofilet sikrer en bedre afstrømningskapacitet ved store afstrømninger.  

I forbindelse med etablering af dobbeltprofilet er det blevet muligt at forbedre de fysiske forhold i vand-

løbet på strækningen fra indløbet af Donse Å  og til Parallelvejsstien. Dette er sket ved at udlægge 

bundforbedrende materialer som grus og sten. På denne måde er der skabt varierende strømforhold i 

den dybe del af profilet. Nord for stibro ved Parallelvej vil projektet give uændrede fysiske forhold. 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af regulativet i Fredensborg Kommune, er der påpeget en 

fejl i angivelsen af bundbrede på strækningen fra st. 4.765 til st. 6.178 i det nye regulativ. Der er fore-

taget en konsekvensrettelse således at bundbredden fra st. 4.765 til st. 5.068 nu er angivet til 3,5 me-

ter og fra st. 5.068 til st. 6.178 er angivet til 4,5 meter. Rettelsen vurderes ikke at have nogen biologisk 

eller afvandingsmæssig betydning. 

5.5.2 Vedligeholdelse 

Ved en jævnlig mekanisk klipning af vegetationen på dobbeltprofilet sikres en høj afvandingsmæssig 

kapacitet med en forventet lille konsekvens for de økologiske forhold i vandløbet. For at reducere den 

økologiske konsekvens vil der kunne efterlades mindre "øer" af vegetation langs vandløbet, der vil 

have en vis skyggegivende effekt over for fisk 

Kravene til grødeskæring i vandløbet fastholdes uændret på strækningen.  

5.6 St. 6.178 – 8.093 (Ullerødvej nedstrøms side – udløb i Nivåen) 

5.6.1 Dimensioner 

På denne strækning er vandløbet restaureret i henhold til reguleringsprojekt ”Genopretning af Usserød 

Å og Nive Mølledam” /14/. 

Vandløbet er genslynget og der er udlagt stryg og større sten. Fra st. 5.625 til 6.488 er de tidligere 

regulativdimensioner fastholdt ved reguleringen, men på den sidste del af strækningen er vandløbet 

flere steder indsnævret fra 450 cm og lokalt ned til 160 cm for at skabe oversvømmelse af de ånære 

arealer og derved fjerne næringssalte fra vandet. 
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I forbindelse med den endelige vedtagelse af regulativet i Fredensborg Kommune, er der rejst 

spørgsmålstegn ved bundbredde på strækning st. 6.779 til 7.555. Det ikke været muligt at opklare om 

om bundbredden på strækningen ifølge det gennemførte reguleringsprojekt er 1,5 meter eller 2 meter, 

idet der er modstridende oplysninger i fredningsnævnets kendelse af 22. februar 2000 og det udbud-

det projekt af 10. maj 2000. I fredningsnævnets kendelse er det angivet at vandløbsprofilet kan ind-

snævres til en bundbredde på ikke under 2,0 meter mens bundbredden i udbudsmaterialet på stræk-

ningen er angivet til 1,5 meter. Ref. 15 ”Genopretning af Usserød Å Teknisk redegørelse (april 2000) 

er desværre siden udarbejdelsen af regulativforslaget bortkommet. Det vurderes ikke at have negative 

biologiske konsekvenser for vandløbet at ændre bundbredden fra 1,5 meter til 2,0 meter fra st. 6.779 

til 7.555, derfor ændres bundbredden fra 1,5 meter til 2 meter. Ændringen betragtes som en konse-

kvensrettelse.  

5.6.2 Vedligeholdelse 

Kravene til grødeskæring fastholdes uændret på hele strækningen. 

6 Restaureringer m.m. i vandløbet  

6.1 Vandløbsrestaurering 

Det er fastsat i Vandområdeplanen /10/, at der skal være kontinuitet i vandløbet ved at skabe fauna-

passage forbi de tre mølledamme. Dette vil skabe en biologisk forbindelse mellem den øvre og nedre 

del af Usserød Å uden spærringer for vandrende fisk og anden fauna. Samtidig vil det skabe et nyt og 

spændende rekreativt nærmiljø i tråd med ”Handlingsplan for forskønnelse af Usserød Å” udarbejdet 

af Hørsholm Kommune i 2001 /7/. 

6.2 Beplantning   

Mere langsigtet kan det overvejes at foretage en vis beplantning af træer og buske såsom rødel, ask, 

tjørn, hassel, fuglekirsebær el. hæg langs med vandløbet. 

Dette vil på længere sigt give en skygning af grøden i vandløbet, hvilket vil forbedre vandaflednings-

evnen og sænke vedligeholdelsesbehovet. Den mindskede grødevækst og mindskede vedligeholdel-

se vil være til gavn for både biologien i vandløbet samt vandafledningsinteresserne. 

Udplantningen af træer og buske bør i givet fald varieres ned gennem vandløbet, så der opnås en 

mosaik af beskyggede og mere lysåbne strækninger. 

7. Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å 

Grundet de kraftige oversvømmelser i 2007 og 2010 på arealerne omkring Usserød Å, blev det i 2010 

besluttet at styrke det eksisterende samarbejde og beredskab mellem Rudersdal, Hørsholm og 

Fredensborg Kommuner i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal, Hørsholm Vand og 

Fredensborg Forsyning. 

Et af disse initiativer var, at udarbejde en fælles strategiplan til imødegåelse af fremtidige oversvøm-

melser. Borgmestrene fra de 3 kommuner ønskede desuden, at denne strategi skulle øge kvaliteten af 
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vandmiljøet, de rekreative værdier, naturen, samt sikre de kulturhistoriske elementer. Strategien skulle 

desuden sikre synergi mellem eksisterende kommunale planer og initiativer, og tiltag der fokuserer på 

klimatilpasning og miljøforbedring. 

På denne baggrund har de 3 kommuner i foråret 2011 udarbejdet en fælles og helhedsorienteret stra-

tegi for klimatilpasning og miljøforbedring langs Usserød Å, /17/. Visionen i fælleskommunale klimatil-

pasnings- og miljøstrategi for Usserød Å er: 

 

Med afsæt i visionen er der udpeget 9 indsatsområder, se tabel 2. 

Indsatsområderne ”Vand i oplandet” og ”Åen og ådalen” er primært indsatser på en specifik fysisk 

lokalitet.  

Implementeringen af indsatserne og mulige nye indsatser vil løbende forbedre miljøet i vandløbet og 

tilpasse vandsystemet til nuværende og fremtidige klimatiske udfordringer.  

Kommunerne arbejder videre både i fællesskab og individuelt med klimatilpasnings- og miljøstrategien 

via Usseørd Å Samarbejdet. 

Tabel 2 Indsatsområder og gruppering af disse. 

Gruppering af indsatsområder Indsatsområde 

Danner rammerne for det videre arbejde 1. Serviceniveau 

2. Finansielt og juridisk partnerskab 

3. Tværkommunal organisering 

4. Tværsektoriel planlægning og forvaltning 

Temaindsatser 5. Beredskabsplanlægning 

6. Overblik og tekniske værktøjer 

7. Kommunikation 

Vand i oplandet og indsatser i åen og ådalen 8. Vand i oplandet 

9. Åen og ådalen 

 

Usserød Å skal være et samlende element for borgerne i sit forløb gennem Rudersdal, 

Hørsholm og Fredensborg kommuner. Den skal opleves som et værdifuldt by- og land-

skabselement, der optimerer og forener hensynet til både miljø og klimatilpasning. 

De rekreative, landskabelige og kulturhistoriske værdier langs Usserød Å bør samtidig 

styrkes. Målet er, at borgerne langs åen skal se Usserød Å som et attraktivt samlings-

punkt og en styrke for bymiljø og rekreativ udfoldelse. 

Visionen går på tværs af kommuneskel og betragter Usserød Å som et fælles-

kommunalt element. 
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http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred/Udsaetningsplaner/Vandloeb-paa-Sjaelland-og-oeerne
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/70158/groedesk%C3%A6ring2.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1995/87-7810-354-1/pdf/87-7810-354-1.pdf
http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
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Bilag 3 Ændringer i stationeringen i forhold til regulativ 1999 

 

Regulativ 1999 

 station (m) 

Regulativ 2017 

 station (m) 

Bemærkninger 

297 456 Betonbro, indløb 

789 728 Isterødvejen, indløb 

937 874 Grønnegadevej, broindløb 

1.075 1.185 Helsingørmotorvejen, indløb 

1.848 2.126 Mortenstrupvej, broindløb 

2.171 2.526 Stibro v. Ahornvej, indløb 

2.585 2.921 Stampevej, broindløb 

2.700 3.035 Stibro, indløb 

2.937 3.271 Usserød Kongevej, broindløb 

3.276 3.602 Fabriksvej, broindløb 

3.488 3.813 Stibro, indløb 

3.822 4.135 Håndværkersvinget, broindløb 

3.986 4.306 Ådalsvej, broindløb 

4.420 4.740 Stibro v. Skovbrynet, indløb 

5.675 6.160 Ullerødvej, broindløb 

7.141 7.924 Møllevej, broindløb 

7.344 8.093 Udløb i Nivå 
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Bilag 4 Indsigelsesredegørelse 

Udvalgene for Miljø- og Teknikområdet i de 3 kommuner vedtog at forslag til regulativ for Usserød Å 

skulle fremlægges offentligt i henhold til vandløbslovens bestemmelser. 

Offentlighedsperioden på 8 uger startede ved annoncering den 1. juni 2017 og fristen for at fremsende 

bemærkninger og ændringsforslag udløb den 27. juli 2017. Ved fristens udløb var der indkommet i alt 

4 indsigelser/ høringssvar fra henholdsvis Grundejerforeningen Jellerødgaard, Fredensborg Vandløb-

slav (GF); Danmarks Naturfredningsforening (DN Rudersdal, DN Hørsholm, DN Fredensborg) (DN); 

Niels B. Jørgensen (NJ); Usserød Ådals Kogræsserforening (UK). 

Hovedpunkterne i indsigelserne/ høringssvar var (det er markeret i parentes, hvilke høringssvar punk-

terne stammer fra). 

1. Det er vanskeligere for borgere at kontrollere om krav til vandløbets vandføringsevne er over-

holdt med den nye type regulativ(GF). 

2. Bundkoten hæves med 10/ 20 på grund af aflejringstolerancen på 10/ 20 cm. Der bør ikke væ-

re en aflejringstolerance, vandløbet skal således oprenses, hvis den regulativmæssige bund-

kote overskrides(GF, NJ). 

3. Krav til hvornår der skal udføres oprensning af aflejringer i mølledamme(GF) 

4. Vandløbet bør kontrolopmåles 1 gang hvert 3. år samt hvert år for strækningen langs dobbelt-

profilet i Kokkedal(GF). 

5. Der bør være krav til at vandløbet fremover kan føre mere vand pga. klimaforandringer(NJ). 

6. Fjernelse af krav om at vandløbsmyndigheden skal give tilladelse, hvis dræn skal anbringes 

mere end 1,25 m under terræn ved nyanlæg (GF). 

7. Tilføjelser til afsnittet om grødeskæring angående, hvornår der kan iværksættes ekstra grøde-

skæringer, krav til offentliggørelse af en grødeskæringsplan på kommunernes hjemmeside 

m.m., skæring af skråninger samt ændring af formulering om antal grødeskæringer i tabel 2-7 

(GF). 

8. Ingen ændringer i antallet af grødeskæringer i forhold til regulativet fra 1999(NJ). 

9. Forslag om kun en årlig grødeskæring(DN). 

10. Strømrenden for strækningen 7.795 – 6.178 skal fastholdes uændret fra regulativet fra 

1999(GF, NJ). 

11. Ændret krav til strømrendebredde ved netskæring(GF). 

12. Ændret formulering om slåning af vandløbsskråninger(GF). 

13. Dobbeltprofilet skal slås 3 gange årligt(GF) 
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14. At der er dyrkede arealer indenfor selve oplandet til Usserød Å(NJ) 

15. Tilføjelse af vandløbsnære forsinkelsesbassiner i regulativet(GF). 

16. Der skal være samme antal skalapæle som i regulativet fra 1999 (GF). 

17. Afsnit om hegning bør slettes (DN, UK). 

Derudover er der forslag til redaktionelle rettelser, der skal lette forståelsen af regulativet samt rettelse 

af stavefejl m.m. (DN, GF). Nogle af disse kommentarer har ført til rettelser i regulativteksten. 

Svar til indsigelser/ høringssvar: 

Ad 1) 

I henhold til afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er det ikke længere er tilladt at benytte den 

tidligere benyttede regulativtype ”Teoretisk skikkelse”, som benyttes i regulativet fra 1999. Det er 

vandløbsmyndighedernes vurdering, at regulativtypen ”vandføringsbestemt skikkelsesregulativ” er den 

regulativtype, der bedst tilgodeser de natur-, miljø- og afvandingsmæssige interesser i og langs Usse-

rød Å. Det er ikke vandløbsmyndighedernes vurdering, at det er væsentlig vanskeligere for borgere at 

kontrollere vandløbets vandføringsevne med den nye regulativtype, i forhold til regulativet fra 1999.  

Ad 2) 

Det, at der er en aflejringstolerance på 10/ 20 er ikke ensbetydende med, at vandløbsbunden konse-

kvent hæves med 10 / 20 cm. På langt de fleste strækninger er der erfaringsmæssigt ingen problemer 

med aflejringer på grund af gode faldforhold i åen. Aflejringstolerancen er desuden dels indført af 

praktiske hensyn til vedligeholdelse af vandløbet, da det ikke er hverken praktisk eller fysisk muligt, at 

fjerne f.eks. 2 cm aflejringer i et vandløb. Dels er det vandløbsmyndighedernes vurdering, at ved at 

tillade aflejringer på 10/ 20 cm, vil der skulle udføres færre omkostningstunge oprensninger, der reelt 

ikke har nogen væsentlig afvandingsmæssig betydning eller betydning for risikoen for oversvømmel-

ser. Færre oprensninger i vandløbet, giver desuden et mere stabilt miljø i vandløbet, da enhver op-

rensning skaber en forstyrrelse af dyr og planter i vandløbet. Færre oprensninger vil derfor også kun-

ne bidrage til at miljømålet for åen kan opnås. 

Der er udført en hydraulisk beregning, som viser at aflejringer på 10 / 20 cm ikke har nogen væsentlig 

afvandingsmæssig konsekvens. En bundhævning på f.eks. 10 cm vil ikke betyde, at vandspejlet i et 

fuldløbende vandløb vil have en tilsvarende vandspejlshævning på 10 cm, da vandløbet er langt bre-

dere i toppen end ved bunden.  

Aflejringstolerancerne vil ikke forøge oversvømmelsesrisikoen mærkbart. Der er desuden etableret 

døgnovervågning af vandstanden og etableret tiltag og procedurer til mindskning og håndtering af 

oversvømmelsesrisikoen. Huse langs med åen er således sikret langt bedre mod oversvømmelser nu 

end det tidligere regulativ fra 1999. På baggrund af ovenstående er det er vandløbsmyndighedernes 

vurdering, at der er behov for aflejringstolerancer. 

Ad 3) 
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Det har hidtil ikke har været normal praksis at oprense mølledammene på Usserød Å som en del af 

den normale vandløbsvedligeholdelse. Ændringen er derfor en tilpasning til virkeligheden. Det er des-

uden vandløbsmyndighedens erfaring, at der ikke hidtil har været problemer med, at der har været 

aflejringer i dammene, som har givet anledning til stuvningsproblemer på opstrømsliggende stræknin-

ger eller arealer. Det er meget vanskeligt og bekosteligt at foretage opmålinger af bundforholdene i 

Mølledammene, som kan benyttes til at vurdere, om der er problemer opstrøms mølledammen. Hvis 

der er problemer med aflejringer i mølledammmene, vil dette typisk også slå igennem i selve vandlø-

bet, hvor der så også er aflejringer. Vandstanden i dammene er alene afhængig af overløbskoten ved 

udløbet af dammene og har intet at gøre med aflejringer i dem. Det er derfor vurderingen, at et krav 

om ”Aflejringer i de 3 damme må ikke hæve vandstanden opstrøms disse” ikke vil give værdi i regula-

tivet. Vandløbsvedligeholdelsen omfatter desuden alene den teoretiske strømrende/ vandløb igennem 

dammene, ikke dammene som helhed. 

Med hensyn til hvor grødeskæringen ved Stampedammen stopper, så passer det meget godt med, at 

st. 2.746 er der, hvor den almindelige grødeskæring stopper. Det kan dog godt variere lidt afhængig af 

forholdene de forskellige år. 

Ad 4) 

Det er vandløbsmyndighedernes vurdering, at der ikke er så store generelle problemer med vandfø-

ringen i åen, at der er behov for at kontrolopmåle hele vandløbet hvert 3. år. På de fleste strækninger 

er der erfaringsmæssigt ingen problemer med aflejringer i vandløbet.  Det er derfor samfundsmæssigt 

ikke hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt, at foretage kontrolopmålinger med så kort et interval. 

Det vurderes heller ikke, at der er behov for at kontrolopmåle strækningen langs med dobbeltprofilet 

hvert år. Det vurderes at der med tiden vil blive færre problemer med aflejringer på denne strækning, 

da det meste af sandtransporten her, menes at kunne henføres til de vandløbserosioner, der foregik i 

forbindelse med etableringen af dobbeltprofilet. 

Ad 5) 

Der er inden for de senere år gennemført en del projekter for at klimasikre beboere langs med åen 

mod oversvømmelser fra åen. Samtidig følges vandstanden i åen løbende via et online målersystem 

med indbyggede alarmsystemer i tilfælde af skybrud eller forhøjede vandstande. Der er derfor allerede 

taget højde for, at der falder mere nedbør i fremtiden. 

Ad 6) 

Denne bestemmelse er videreført fra regulativet fra 1999. Bestemmelsen betyder ikke, at der ikke vil 

kunne etableres nye dræn dybere end 1,25 meter under terræn, men blot at vandløbsmyndigheden 

skal have mulighed for at vurdere om det er hensigtsmæssigt. 

Ad 7) 

Det er vandløbsmyndighedernes vurdering, at indkomne kommentarer og ønsker om tilføjelser til af-

snittet om grødeskæring ikke skal indgå i regulativet. Den eksisterende formulering vurderes derfor at 

være tilstrækkelig. Vandløbsmyndighederne er opmærksom på de nævnte forhold, som indgår i myn-

dighedernes og åmændenes løbende vurdering af vedligeholdelsen af vandløbet. De enkelte kommu-
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ner vurderer løbende, om der er behov for at offentligøre en grødeskæringsplan på kommunernes 

hjemmeside. 

Med hensyn til ændringen i overskrifterne i tabel 2-7, så vil det ikke være hensigtsmæssigt at indføre 

denne ændring. Da det kan forekomme, at der er strækninger, hvor der ikke er behov for grødeskæ-

ring fordi strømrenden allerede naturligt er til stede, vil det være misvisende at skrive, at der skal skæ-

res grøde. 

Ad 8) 

På de strækninger hvor grødeskæringen er ændret fra 3 til 2 gang pr år, er der ingen dyrkningsmæs-

sige arealer langs med åen. Der er tale om strækninger, hvor vandet løber ind over en vådeng eller 

lignende, og hvor vandet ikke stuver så meget op, at det kan gøre skade. Sammenholdt med, at der 

ikke tidligere har været nogen problemer med oversvømmelser på disse arealer, har vandløbsmyn-

dighederne på de pågældende strækninger vurderet, at grødeskæringen godt kan ændres fra 3 til 2 

gange årligt. Ændringerne er baseret på erfaringer med grødeskæringen i gennem mere end 10 år. 

Samtidig vurderes det, at ændringen vil føre til en mere varieret plantesammensætning og dermed 

bidrage til at Usserød Å kan leve op til dens miljømæssige målsætning i henhold til anden lovgivning.  

Ad 9) 

 

På grund af de udfordringer, der tidligere har været med oversvømmelser af huse langs åen, er det 

vandløbsmyndighedernes vurdering, at det ikke vil være forsvarligt generelt kun at have 1 grødeskæ-

ring. Det er usikkert, om man på de strækninger, hvor der er 2 grødeskæringer, vil kunne klare sig 

med 1 grødeskæring uden risiko for vandproblemer langs åen på de pågældende strækninger. 

Det er derfor vandløbsmyndighedernes vurdering, at afvandingsinteresserne langs med Usserød Å 

p.t. er vigtigere end at fremme en større diversitet i plantesammensætningen i åen i forhold til at æn-

dre grødeskæringen til kun 1 gang om året i forhold til de 2/ 3 gange der er fastlagt i regulativet. 

Med den grødeskæring, der foretages i åen, forsøges det at sikre størst mulig variation ved at lave 

differentieret grødeslåning, hvor visse arter helt eller delvist skånes for grødeslåningen. 

Ad 10) 

De ændrede krav til strømrenden skyldes at dimensionerne for vandløbet er ændret i forbindelse med 

genslyngning af vandløbet. Strømrendebredden er derfor en tilpasning til den ændrede vandløbsbred-

de og stemmer overens med principperne for fastlæggelse af strømrendebredderne i resten af vand-

løbet. Det er i øvrigt ikke vandløbsmyndighedens vurdering, at der generelt er problemer med vand-

standen i åen om sommeren på grund af grøde. En fastholdelse af bestemmelserne fra regulativet fra 

1999 ville medføre, at der skulle skære grøde i fuld bundbredde uanset om der er behov for det eller 

ikke, hvilket vurderes ikke at være foreneligt med kravet til vandløbets miljømæssige målsætning. 

Ad 11) 

Da der allerede er et større spænd i strømrendebredderne, vurderes det ikke, at der er behov for yder-

ligere krav til strømrendebredden ved netskæringer. Da der kan være op til flere strømrender ved 
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netskæringer, vil det desuden være vanskeligt at fastlægge et bestemt tillæg til den samlede strøm-

rendebredde. 

Ad 12) 

Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at den eksisterende formulering er dækkende, og det vil 

være for vidtgående, at indføre i regulativet at der skal skæres, da det ikke altid er nødvendigt. Ved at 

bibeholde den eksisterende formulering bevares vandløbmyndighedens mulighed for at foretage en 

konkret vurdering af behov ud fra afvanding, natur og miljø. Langs med dobbeltprofilet skæres brinken 

1 gang årligt for at bevare dobbeltprofilets afvandingsmæssige kapacitet. 

Ad 13) 

Da der kun er få års erfaring med udviklingen væksten på dobbeltprofilet i løbet af sommeren i Fre-

densborg Kommune, vides det ikke, om der i fremtiden kun er behov for f.eks. 2 eller flere skæringer 

af dobbeltprofilet for at holde den ønskede afvandingsmæssige kapacitet i dobbeltprofilet. Det vil der-

for være uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, at binde sig til 3 skæringer, hvis det skulle vise 

sig ikke at være nødvendigt. 

Ad 14) 

Det er vandløbsmyndighedernes opfattelse, at der ligger meget få dyrkningsmæssige arealer langs 

med åen i det nære opland til Usserød Å. Disse er dog kun ekstensivt udnyttet. Dermed vurderes det, 

at der ikke dyrkede arealer, der vil kunne blive påvirket negativt af bestemmelserne i dette regulativ. 

Vandløbsmyndighederne er allerede meget opmærksomme på at sikre åens afvandingskapacitet. Det 

er desuden vurderingen at forholdene i Usserød Å kun i begrænset omfang vil have indflydelse på 

afvandingen i det større tilløb til Usserød Å, og i så fald kun på de nedre strækninger. 

Ad 15) 

Det er ikke et krav til vandløbsregulativer, at de skal indeholde informationer om vandløbsnære forsin-

kelsesbassiner. Oplysninger om disse fremgår af kommunernes spildevandsplaner. Det vurderes at 

en indskrivning af disse oplysninger i regulativet ikke vil bidrage til en fornuftig balance imellem et 

overskueligt regulativ med let tilgængelige oplysninger, og et regulativ med så mange informationer, at 

vigtige informationer drukner i mængden. 

Ad 16) 

Da der i dag er etableret et velfungerende online målersystem i Usserød Å, hvor man som borger let 

løbende kan følge blandt andet vandstand og vandføring ned gennem vandløbet, er det vandløbs-

myndighedernes vurdering, at der ikke længere er behov for så mange skalapæle i åen. Ved de fleste 

af målerne er der i øvrigt opsat en skala. 

Ad 17) 

”Regulativet for Usserød Å” gælder for hele åen. Afsnittet om afgræsning og hegning er nødvendigt i 

regulativet af hensyn til mulighederne i alle tre kommuner for beskyttelse af vandløbet, hvis der skulle 
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vise sig behov for dette. Afsnittet kan derfor ikke udgå. Der er i øvrigt lempet på reglerne omkring 

hegning langs med åen, idet der i regulativet fra 1999 var krav om at der skulle hegnes langs med 

vandløbet, hvor det nu blot er en mulighed, at vandløbsmyndigheden kan kræve, at der hegnes langs 

med åen, af hensyn til nødvendig beskyttelse af vandløbet mod uhensigtsmæssig sandvandring i 

vandløbet. I henhold til bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 skal regulativet indeholde bestemmel-

ser om hegning. 

 



             
Grundejerforningen  
Jellerødgaard 
 

 Side 1 af 5. 
 

 

 

Fredensborg kommune        26. juli. 2017 

Vandløbsmyndigheden 

att. Claus Matzen 

pr. mail: vandognatur@fredensborg.dk  

 

Indsigelse vedr. forslag til regulativ for Usserød Å, april 2017 
Grundejerforeningen Jellerødgaard og Fredensborg Vandløbslav har læst forslaget til nyt regulativ for 

Usserød å.  

Der er en række generelle indsigelser og specifikke indsigelser. 

Generelle Indsigelser: 

1. De facto ændring af  vandføringsevne/skikkelse 

Vi har konstateret at regulativet er ændret efter kendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet til et 

”vandføringsregulativ”, ulempen ved dette er at eftervisning af vandføringsevnen kræver en større 

beregning, som det er vanskeligt for borgerne at kontrollere. 

Den helt afgørende problemstilling er, at vandføringsevnen, beregnes i referencen med en 

bundkote 10 eller 20 cm over regulativmæssig kote hvilket betyder, at bundkoten de facto hæves 

med hhv. 10 eller 20 cm.   

 

Først at oprense når minimums kravet overskrides med hhv. 10 eller 20 cm vil give mindre 

vandføring.  De nuværende tiltag fra 2011-15 til at sikre Gl. Kokkedal mod oversvømmelser er 

dimensioneret efter nuværende bundkoter (regulativ 1999).    

 

En analyse af vandstanden ved Parallelvejsbroen i perioden 1/6 2015 til 31/5 2016 viser at 

dobbeltprofilet var oversvømmet ca. 17% af tiden og hæves bundkoten med 10 cm, som foreslået, 

vil dobbeltprofilet blive oversvømmet 34% af tiden - primært i sommerperioden. Dette er i 

modstrid med forudsætningen for etableringen af dobbeltprofilet, hvor oversvømmelse af dette 

kun skulle forekomme ved kraftige regnskyl og den hyppige oversvømmelse vil umuliggøre ønsket 

om ”en typisk engvegetation med lave græsser og blomstrende planter”. 

 

 

mailto:vandognatur@fredensborg.dk


             
 

Der er i forslaget ikke givet forklaring til, hvad man vil opnå ved at øge bundkoten. 

Det vil ikke give miljømæssige eller økonomiske fordele men alene give en forringet vandføring. 

Det virker ulogisk at øge risiko for oversvømmelser og forringe dræning, når vi må forvente mere 

og mere intenst regn. 

2. Objektive kvantitative krav mangler 

Med henvisning til Miljø- og Fødevareklagenævnets  afgørelse skal der sættes specifikke krav til 

terminer for kontrolopmåling og vedligeholdelsesterminer mm.  

Som vi læser regulativforslaget er dette kun delvis imødekommet, idet der ”bare” er angivet en 

kontrolopmåling  af åen ved regulativets udløb.  

Hele å-løbet skal som i det tidligere regulativ opmåles hver 3. år.   

Som det nævnes i regulativforslaget er der behov for oftere opmåling af strækningen langs 

dobbeltprofilet, vi forslår at denne strækning opmåles hvert år.  

Skønsmæssigt udledes årligt ca. 150 m3 faststof/slam  fra Usserød renseanlæg, en stor del af dette 

bundfælder på strækningen nedstrøms Parallelvej, hvorfor den hyppige opmåling og oprensning er 

relevant. 

 

Specifikke indsigelser: 

Udover ovennævnte generelle kommentarer til regulativet har vi en række specifikke indsigelser: 

Teksthåndtering: 

 Ved anvendelse af oprindelig forslagstekst benyttes normal tekstformatering. 

 Ønsket formulering er anført med fed kursiv. 

 Kommentarer/forklaringer angives i (parenteser) 

Forslagets afsnit 2 

Der skal tilføjes et afsnit der beskriver de vandløbsnære forsinkelses bassiner, som engen ved 

Mortenstrupvej, området nord for Parallelvejsstien, Ellesumpen nord for Ullerødvej. 

Disse skal angives med  nedbørskapacitet/areal af opland, volumen og dimensioner på rørtilløb til åen etc. 

Ved at nævne disse i regulativet ”glemmes” den oversvømmelsessikrende funktion af disse ikke, ligesom de 

også har en miljømæssig funktion for vandkvaliteten i åen. 

Forslagets pkt. 2.3 Vandløbets vandledningsevne/dimensioner 

Aflejringerne skal fjernes, når disse er over regulativmæssige bundkote uanset strækning.  En øgning af 

bundkoten på op til 20 cm er uacceptabel. 



             
 
Der er ca. 60 drænudløb  i åen mellem station 0 og 2317; nogle af disse formodes allerede nu at ligge under 

bundkoten, dvs. at 20 cm-regel for disse allerede nu ikke er overholdt. Der er 8 udløb  mellem station 6178 

og udløb i Nivåen. 

 Alle disse rørtilløb vil have svært ved at rense sig selv, når de risikerer at ligge under slamaflejringer en stor 

del af året. Dette vil medføre en forsumpning af området langs åen og vil reducere plantevæksten da 

rodzonen er vandmættet. Dette gælde både landbrugsarealer og haveanlæg. 

Hævningen af bundkoten op til +20 cm vil forringe sikkerheden mod oversvømmelser tilsvarende og på 

visse strækninger eliminere de tiltag som er foretaget for at sikre mod oversvømmelser (f.eks. 

digebygningen) 

Forslagets pkt. 2.4 Kontrol 

1. afsnit ændres til: 

Regulativets krav til skikkelse kontrolleres mindst 1 gang hver 3. år  for hele vandløbet. På 

strækninger, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med aflejringer, foretages kontrolopmåling 

hvert år. Det drejer sig blandt andet om strækningen fra Parallelvej (st5216) – ca 300 m nedstrøms 

Ullerødvej (st 6500). Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade kontrolopmålingen foretages af et 

rådgivende firma eller landinspektør. 

Tilføjelse til afsnittet: 

Hvis der opstår tvivl om hvorvidt regulativets krav til skikkelse er overholdt, skal 

vandløbsmyndigheden foretage en kontrolopmåling 

Oprensning skal iværksættes senest når ”kravvandspejlshøjden” overskrides. Dvs. hvis det forventes at 

”kravvandspejlshøjden” vil overskrides inden næste opmåling/kontrol skal oprensning iværksættes ved 

førstkommende oprensningsperiode. 

Forslaget pkt. 2.5.4 Skalapæle. 

Der bør etableres flere skalapæle, antallet fra det nuværende regulativ skal fastholdes.  

Forslaget pkt.  2.6.2 Bygværker 

4.afsnit ”og det vurderes, at der fortsat er behov for vedligeholdelse af disse” skal ændres til ”anlæg 

beskrevet i regulativet som en del af dette skal vedligeholdes” – det skal ikke løbende vurderes af 

kommunen, men i forbindelse med vedtagelse af regulativet fastlægges. 

Forslaget pkt. 2.8.8 Drænudløb og overkørsler 

 I afsnit 4 skal udgå kravet om 1,25 m under terræn skal udgå, da terræn i større afstand kan nødvendigøre 

at dræn i vandløb skal ligge dybere.  

Er der lovhjemmel til kravene i de 2 sidste afsnit?  



             
 
Forslagets 2.9.2 Grødeskæring. 

Tilføjelse til 2. afsnit: 

I tilfælde af ekstraordinært behov for grødeskæring, f.eks. unormal stor 

grødevækst eller unormal høj vandstand, kan vandløbsmyndigheden beslutte 

at gennemføre en ekstra grødeskæring på udvalgte strækninger efter 

henvendelse fra lodsejere f.eks. ved fare for oversvømmelse af huse eller 

landbrugsarealer og efter en konkret vurdering af behovet. 

(det vil være vanskeligt at skære grøden, når vandstanden er blevet unormal høj. I 2007 var det nødvendigt 

at fjerne grøden med maskine p.g.a. langvarig høj vandstand efter oversvømmelsen)  

Tilføjelse til afsnittet: 

Planlagte og gennemførte grødeskæringer offentliggøres på Vandløbsmyndighedens 

hjemmeside. Planen for grødeskæring skal offentliggøres senest 15. maj og tidsfristen 

for offentliggørelse af gennemførte grødeskæringer er 2 dage. 

Tilføjelse til 4. afsnit: 

Til  1. sætning tilføjes ”samt på skråningerne” 

 

Forslagets Tabel 2.6 Strømrendebredder: 

Noten ændres: 

Grødeskæring max x gange årligt ændres til: Grødeskæring x gange årligt 

Strækning 4795 til 6178 :  

Strømrenden fastholdes til hhv 230-300 (sommer)og 300-450 (vinter) 

(Strømrenden var tidligere på en del af denne stækning ˂station 5058-6945 gl. stationering˃ hhv. 230-300 

(sommer) og 300-450 (vinter). Strømrenden må under ingen omstændigheder formindskes, men burde 
snarere øges, der er i dag problemer med vandstanden på strækningen om sommeren. Hvis ikke dette 

rettes er redegørelsen til regulativforslaget fejlagtig, da der angives at ”kravene til grødeskæring fastholdes 

uændret på strækningen”) 

 

Ved delt strømrende skal bredden af disse være større end hvor der en enkelt strømrende (+ 0,5 m pga 

øget modstand ved 2 smalle løb)  

Forsalgets pkt. 2.9.3 Vegetation på dobbeltprofil og brinker: 

Ændring til 1. afsnit : 

 ”kan” ændres til ”skal” 



             
 
Ændring af Afsnit 7, næstsidste linje: 

Dobbeltprofilet skal skæres mindst 3 gange årligt  

(I henhold til forudsætninger for dobbeltprofilet jf. Reguleringsprojekt, ”Usserød å Strækningen fra tilløb af 

Donse å til Ullerødvej”, Niras, Jan 2011.) 

Forslagets pkt. 2.9.7 Oprensning: 

Tekst ændres til: 

 
Der accepteres ikke aflejringer over regulativmæssig bundkote 
 

Tilføjelse til 3. afsnit: 

Vandføringsevnen må dog ikke forringes pga. ovenstående forhold. 

Tilføjelse til sidste afsnit: 

Aflejringer i de 3 damme må ikke hæve vandstanden opstrøms disse. 

 

 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Jellerødgaard    Fredensborg vandløbslav 

         

Best. Medlem Mogens Kjær Petersen    Formand Søren Hansen 







24. juli 2017 
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Vandløbsmyndigheden i 

 

Rudersdal Kommune tom@rudersdal.dk 

Hørsholm Kommune tek-post@Hørsholm.dk  

Fredensborg Kommune vandognatur@fredensborg.dk  

 

 

Usserød Å. Forslag til Regulativ 2017 med bilag.  

Høringssvar fra DN i de berørte kommuner  

 

Hermed fremsendes på vegne af Danmarks Naturfredningsforenings afdelingsbestyrelser i 

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner samt DN's sekretariat høringssvar og 

bemærkninger til det fremlagte forslag, som vi har læst med stor interesse. 

Usserød Å udgør et markant landskabeligt element i området og er i det daglige til stor 

glæde for befolkningen – ikke mindst efter at der i den seneste årrække er udfoldet en stor 

indsats for at forøge naturindholdet i og omkring åen, som kombineret med fredninger og 

kreaturhold har tilført hele området en ekstra kreativ værdi. 

DN finder det meget fint og væsentligt, at de tre vandløbsmyndigheder er enige om at 

hovedprincippet til Usserød Å er et krav til vandløbets vandføringsevne – og ikke til et 

bestemt geometrisk profil, som ikke nødvendigt ville indgå som et attraktivt 

landskabselement. 

Et vandløb med en naturlig dynamik vil altid udgøre et positivt og væsentligt bidrag til 

naturværdierne i og omkring åen. Men vandkvaliteten i åen er ringe – og for ringe. 

Det er i den forbindelse endvidere DN's opfattelse, at en reduktion af grødeskæringen til 

kun én gang om året vil være mulig og hensigtsmæssig på dele af åen. 

Naturen langs Usserød Å har også udviklet sig ikke mindst takket være kreaturhold i 

sommerhalvåret på engarealerne langs åen, hvor der er fremkommet en tydelig (gen)vækst 

af en meget varieret engflora.  

DN har noteret sig, at kvæget udover at være billige og villige naturplejere udgør et af 

befolkningen meget påskønnet indslag. DN foreslår derfor, at de ret rigoristiske forslag til 

bestemmelser relateret til kreaturhold helt fjernes, da der ikke hidtil har været konstateret 

negative forhold for åen i denne forbindelse - snarere tværtimod.  

Vandløbsregulativer er ofte tung læsning for borgerne, og DN har derfor i bilaget til dette 

brev angivet forskellige forslag til ændringer eller tydeliggørelser. De er ikke indsat for at 

kritisere, men for at bidrage til at gøre oplægget – om muligt – endnu bedre. 

 

 

Med venlig hilsen 

Michael Olesen  Peter Skat Nielsen Peter Milan Petersen 

DN Rudersdal DN Hørsholm DN Fredensborg 

 

Bilag: Notater, forslag og bemærkninger ifm gennemgang af forslaget. indsat som side 2-6 
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mailto:vandognatur@fredensborg.dk
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Ved gennemgangen er forslag til ændringer markeret således: 

 (pil) (f.eks.: x  y) betegner en simpel ændring; her x skal ændres til y. 

Benyttes ved rent redaktionelle eller formelle ændringer. 

gul markering:  angiver en indsættelse 

rød skrift: benyttes kun ved delindsættelser af enkelttegn 

understregning fremhævelse af synspunkt eller forslag 

??? Betegner uklarhed overfor bestemmelsen 

 

A. Notater ifm gennemgang af forslaget til regulativ for Usserød Å 

 

s. 1 2.1 Grundlaget for regulativet 

stk.2. (lov nr. 127 …)  (lovbekendtgørelse nr. 127 …) 

s. 5 2.3 Vandløbets vandføringsevne/dimensioner 

 Første afsnit, som er meget væsentligt, foreslås – for at lette forståelsen samt fremhæve 

budskabet - ombrudt som angivet nedenfor under a) og b): 

a)  

Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, hvis blot vandføringsevnen svarer til et 

vandløb med de i tabel 2-1 angivne teoretiske dimensioner. 

Dvs. der er fastsat krav til vandløbets vandføringsevne.  

 b)  

Særbemærkningerne ifm aflejringer flyttes til et selvstændigt (under)afsnit. 

Dele heraf er i øvrigt gentaget i afsnit 2.9.7 og gentagelser bør ikke forekomme, men bør 

– om nødvendigt – erstattes af henvisninger. 

- Er Figur 3 en del heraf? 

 c) Henvisningen til station 2.317 (opstrøms Stampedam) er tekst- og figurmæssigt uklar, 

da denne station dels ikke optræder i nogen af tabellerne og dels er "opstrøms 

Stampedam" også en meget upræcis angivelse. 

(Henvisningen "som angivet herover" er også uklar. der er ikke angivet noget ovenfor 

eller herover). 

 d) Figur 3. 

Placeringen virker malplaceret, jf. pkt. B ovenfor. 

figurteksten "Afstand fra venstre brink" skal ordet "brink" ændres til "kronekant". 

s. 5 2.3.1. Vandløbets dimensioner og stationering 

Spørgsmål: Hvor finder man reference /16/? 

Svar: Efter gennemlæsning af 28 sider med bestemmelser og 19 sider med redegørelse 

dukker punkt 8, Referencer, op som side 20 og 21 i regulativets bilag 1(!) 

Løsning: Da referencerne viser sig at være fælles for såvel bestemmelserne som 

redegørelsen foreslås, 

 at referencer indsættes som et selvstændigt bilag D. 

Derved opnås også, at man allerede i indholdsfortegnelsen kan finde frem til 

referencerne. 

s. 9, Figur 4: 

Det anbefales, at der byttes om på principskitserne, således, at det almindeligste 

tilfælde, vandløbet, vises øverst, og det ikke-almindelige, dobbeltprofilet, vises nederst. 

Dette princip er i øvrigt også benyttet i figurteksten. 

s. 11, kap. 2.4 Kontrol 

st. 5216  st. 5.216 

Der henvises i teksten til Parallelvej; men "Parallelvej" nævnes ikke i tabellerne 2-1, 2-2 

eller 2-3. 
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s. 11, kap. 2.5.1 Broer og overkørsler, tabel 2-3: broer og overkørsler 

Er det korrekt, at broen/overkørslen i st. 789-825 ejes af Vejdirektoratet? Isterødvejen 

er jo nu en kommunevej. 

s. 13, kap. 2.5.2, Øvrige bygværker 

a) I tabel 2.5.2 skal station 2.126 flyttes op foran st. 2.205, således at bygværkerne 

nævnes i rækkefølge efter strømretningen.  

b) tabel 2-4, i st. 2.921, 3.602 og 4.135 beskrives stemmeværkerne ved de tre damme 

som "indløbsside" i modsætning til tidligere, i tabel 2-1, hvor de samme er beskrevet 

som "overfaldskant". 

Det anbefales, at terminologien så vidt muligt benyttes ensartet.  

I dette tilfælde vil "overfaldskant" absolut være et foretrække.  

s. 18, kap. 2.5.4 Skalapæle 

Er tabel 2.6 betegnet korrekt? eller burde den ikke hellere betegnes tabel 2-6 i lighed 

med de forudgående tabeller (2-1, 2-2, … 2-5) 

 

(Det virker ydermere stærkt forvirrende når der på side 23 henvises til en tabel 2-6, som 

ikke er at finde forud for eller i tilknytning til teksten, men først findes på side 25). 

s. 19, Kap. 2.6, Administrative bestemmelser. 

En ikke-uvæsentlig del af Usserød Å løber i dag gennem områder, som er omfattet af 

landskabsfredninger i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner. 

DN foreslår derfor, at der indsættes et nyt kapitel vedrørende dette forhold: 

2.6.3 Fredninger 

Ved planer for anlæg, arbejder og vedligeholdelse af åløbet i og langs områder, der 

er underlagt fredningsbestemmelse, skal vandløbsmyndigheden forelægge disse for 

fredningsmyndigheden til godkendelse.  

s. 20, kap. 2.8.3 Afgræsning og hegning 

Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 om særlig beskyttelse af vandløbets øverste kant for 

at beskytte vandløbets brink ved arealer med løsdrift forekommer alt for rigoristisk og i 

direkte modstrid med bestræbelserne for at sikre et varieret naturliv og etableringen af 

genslyngninger hvor det hidtil har været både ønskeligt muligt. 

Bestemmelsen strider også mod princippet om, at det er vandløbets vandføringsevne, 

som er det grundlæggende forhold – og ikke et fremmedartet, geometrisk nøje bestemt, 

tværprofil, som skal opretholdes. 

 

Bestemmelsen i stk.2 om at vandløbsmyndigheden kan kræve hegn fjernet med en uges 

varsel, såfremt det skønnes nødvendigt, virker helt umotiveret og diskriminerende, 

såfremt det – som angivet – kun gælder for hegn i forbindelse med løsdrift. 

 

Det falder utvivlsomt også uden for vandløbsmyndighedens kompetence – og dermed 

regulativet – at fastsætte at et areal, "der grænser op til vandløbet, må gerne benyttes 

til løsdrift".  

 

DN foreslår derfor, at kap. 2.8.3 helt udgår. 

s. 20, kap 2.8.4 Bortledning af vand 

??? Hvad indebærer stk.1? 

? Er det en indskrænkning af kreaturers ret til at drikke direkte fra åen eller uden særlig 

tilladelse? 

s. 22, kap. 2.8.11 Fiskeri 

Det angives, at bredejeren har fiskeretten i vandløbet "i henhold til de gældende regler". 

Udsagnet lyder rigtigt.  
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Men hvor finder bredejeren - eller andre - de gældende regler? 

De gældende regler bør indsættes som reference(r). 

s 23, kap. 2.9.2 Grødeskæring 

a) [citat] 

" Afhængigt af strækningen skæres grøden op til 2 eller 3 gange årligt inden for 

perioderne 1. juni - 30. juni (sommer), 1. juli - 30. august (sommer) og 1. september - 

31. oktober (vinter). I tabel 2-6 kan man se hvor mange terminer, der er på de enkelte 

strækninger. På strækninger med 2 skæringer gennemføres skæring i første og sidste 

periode. Der skal være mindst 14 dage mellem to på hinanden følgende 

grødeskæringer." 

 

DN finder, at afsnittet er utidssvarende, selv om der ganske vist står "op til 2 eller 3 

gange årligt". 

Der kan nemlig ikke opnås god økologisk tilstand for vandplanter med mere end 1 årlig 

skæring og flere skæringer favoriserer de trælse hurtigtvoksende vandplanter som 

pindsvineknop.  

Selve skæringsmønsteret lyder godt nok, men det skal altså seriøst overvejes at 

begrænse skæringen til 1 gang årligt, i hvert fald for alle strækninger med rimeligt fald. 

b) 

I stk.1 henvises endvidere til tabel 2-6, der i øvrigt let forveksles med tabel 2.6 på side 

18, men som først bringes to sider senere, nemlig på side 25. 

Det foreslås, at tabel 2-6 omdøbes til tabel 2-7, og at denne enten flyttes frem, eller at 

der også indsættes en sidehenvisning efter tabelangivelsen. 

s. 25, tabel 2-6 

Den henvises til bemærkningerne for side 18 og 23 vedrørende ændring af betegnelsen 

for denne tabel, samt DN's anbefaling på side 23 om en mere tekstnær placering.  

s. 26, kap. 2.9.4 Skråningssikringer 

Bestemmelsen om at vandløbsmyndigheden kan "lade foretage sikring af truede 

skråninger med sten, faskiner og lignende", er alt for åbent formuleret. 

 

Der er i de senere år lagt afgørende vægt på i videst muligt omfang at udvikle Usserød Å 

til et vandløb med fri dynamik. eksempelvis vil slyngninger altid indebære ændringer i 

såvel tværprofil som – over tid – i vandløbets placering. 

Befæstning med sten eller faskiner vil i øvrigt fremtræde som fremmedelementer langs 

Usserød Å. 

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at det er vandløbets forhold, der skal tages 

hensyn til og lægges vægt på. 

Konklusion: 

Da der ikke foreligger planer eller tanker af nogen art om at gennemføre særlige 

skråningssikringer indenfor den nærmeste fremtid, og da et eventuelt arbejde altid vil 

kunne gennemføres efter vandløbslovens almindelige bestemmelser, vil det mest enkle 

formentlig være, at bestemmelsen helt udgår. 

s. 27, kap. 2.9.7 Oprensning 

Efter stk. 2 må vandløbet ved oprensning gøres indtil 10 cm dybere – og dette svarer i 

øvrigt til normal praksis – og i stk. 3 er nærmere fastsat, at "Bundoprensningen må kun 

omfatte "sand- og mudderaflejringer". 

DN er enig heri.  

DN foreslår dog, at helsætningen for tydeligheds skyld forlænges således: 

 ", og der må ikke opgraves i fast bund." 
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B. Bemærkninger til bilagene 

Alment:  

I  Bilagene er indsat i fortsættelse af bestemmelserne, men med en selvstændig ny og 

fortløbende paginering fælles for alle bilagene.  

I det færdige regulativ med bilag forekommer eksempelvis sidenummeret 7 to gange og 

paginering i bilagene 2 og 3 osv. fortsætter den i bilag 1 påbegyndte.  

II Redegørelsen, bilag 1, på 21 sider (inkl. fælles referencer) er inddelt i kapitler og 

underkapitler uden direkte relation til inddelingen i bestemmelserne.  

III Der mangler en helt nødvendig indholdsfortegnelse for bilag 1, jf. pkt. II ovenfor. 

 

Bemærkninger til bilag 1, Redegørelse til regulativet 

 

b 5,  2.2. spildevandsplaner 

stk.1  tilledes spildevand  tilledes renset spildevand 

stk. 2 tilledes regnvand/overfladevand  tilledes spildevand (regnvand/overfladevand) 

b 7, 3 Oplandet og vandløbets nuværende tilstand 

Der ses ikke at være konkrete oplysninger om vandløbets tilstand. 

Der savnes faktuelle oplysninger om vandløbets tilstand, - og disse bør indsættes. 

b 8,  3.4 Oversvømmelsesrisiko 

Figur 4. … en række tiltage  en række tiltag  

b 10, stk. 1 ikke tidlig  ikke tidligere 

b 10, 1. pind (Hørsholm Haveforening): 

… oversvømmelse af haverne  … oversvømmelse af nogle få af haverne  

b 10,  4.1 Vandløbets dimensioner 

De gennemførte reguleringsprojekter kan udgå, da de er beskrevet i bestemmelserne 

på side 1 og 2, hvortil der med fordel kan henvises. 

b 11, Figur 5: Figuren skal naturligvis ajourføres. 

b 12,  4.2 Skalapæle 

stk. 4:  tabel 2.6  bestemmelsernes tabel 2-6 (jf. bemærkninger til 

bestemmelserne, side 18, 23 og 25). 

b12 4.3.1 Oprensning 

[overskriften] GÆLDENDE REGULATIV  REGULATIV 2017 

b13 stk.1, sidste sætning: "Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade kontrolopmålingen 

foretage af et rådgivende firma." kan helt udgå, da den kun udtrykker noget 

selvfølgeligt – og ikke kan ændre vandløbsmyndighedens ansvar. 

 stk. 6 (Der foretages beregninger …) 

Dette afsnit er upræcist, fuldstændig åbent uden en konkret angivelse. 

 

DN finder, at de forhold, som er lagt til grund skal angives, således at disse også kan 

anvendes til en før/efter-sammenligning i forbindelse med kontrollerne. Dette forhindrer 

ikke anvendelse af senere indvundne data og erfaringer. 

 Tabel 1: fowmængder  flowmængder   

b 14, stk.1 (Hvis den beregnede ...) 

Budskabet vil komme mere klart såfremt slutordene flyttes frem til indledningen, dvs. 

afsnittet indledes med:  

 "Der skal renses op, hvis den beregnede … " 

b 14-b16 5.1.1; 5.2.1 & 5.3.1 Dimensioner 

Her er i flere tilfælde anvendt decimalpunktum isf decimalkomma  
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b 14  4.3.2. Grødeskæring 

[overskriften] GÆLDENDE REGULATIV  REGULATIV 2017 

 stk. 5: "… grødepuder, se figur 3.6."  

NB: Hvor er figur 3.6 i udsendte materiale?  

b 19,  7. Klimatilpasnings og miljøstrategi for Usserød Å 

 7 Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å 

b 20, Tabel 2 foreslås indsat direkte efter henvisningen i stk. 4 (Med afsæt … , se tabel 2) 

b 20,  8 Referencer 

Da referencerne er fælles for bestemmelserne og redegørelsen og disse fremtræder 

som selvstændige dokumenter, anbefales at:  

 Referencer indføjes som et selvstændigt bilag, som omdøbes, hvoraf det klart 

 fremgår, at der er tale om et fælles bilag. 

b 21,  Referencerne /19/ og /20/ (Notater) 

Datering til identifikation af disse notater mangler. 

 

Bemærkninger til bilag 2, Tidligere stationering 

 Bilaget foreslås omdøbt til 

 Ændringer i stationeringen ift regulativ 1999 

Tilsvarende anbefales tabelhovedet ændret fra  

Tidligere station (m) Ny station (m) Bemærkninger 

til 

Regulativ 1999 

station (m) 

Regulativ 2017 

Ny station (m) 

Bemærkninger 

 

Bemærkninger til bilag 3, Detailkort 

 Det ville være ønskeligt, såfremt de vejnavne og sted- eller lokalitetsbetegnelser, som 

benyttes i regulativet også anføres på kortbilagene. 
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Emne: Bemærkninger til Forslag til Regulativ for Usserød Å 
 
Til Hørsholm Kommune 
 
På vegne af Usserød Ådals Kogræsserforening vil jeg fremkomme med nedenstående 
bemærkninger til ovennævnte regulativudkast: 
 
I afsnit 2.8.3 tillades løsdrift, men vandløbsmyndigheden kan kræve, at der etableres 
hegn 1 m fra åens kant. Vandløbsmyndigheden kan også kræve hegnet fjernet, hvis 
det skønnes nødvendigt. 
 
Usserød Ådals Kogræsserforening har en brugskontrakt med Hørsholm Kommune og 
en aftale med Sjælsø Vand A/S, der tillader afgræsning af arealerne langs åen ved 
Mortenstrupgård. På begge arealer hhv. syd og nord for Mortenstrupvej krydser 
hegnet åen på en kort strækning, hvorved kvierne på engene får adgang til at drikke 
fra åen. De eksisterende hegn er etableret af Frederiksborg Amt, der på 
opsætningstidspunktet også var vandløbsmyndighed. 
 
Hvis kvierne ikke længere får adgang til åen, skal der etableres oppumpning af åvand 
eller etableres forsyning med vandværksvand. Der er i forvejen knyttet et stort 
vedligeholdelses- og tilsynsarbejde til driften af en kogræsserforening, og økonomien 
balancerer på en knivsæg for, hvad medlemmerne vil betale for en kødandel, når de 
samtidig pålægges arbejde og tilsyn i engene. 
 
Ændret hegnsføring, alternativ vandforsyning eller fjernelse af hegn er ikke en 
opgave, som kogræsserforeningen kan påtage sig, og konsekvensen vil være, at 
foreningen og dermed afgræsningen af arealerne vil ophøre. 
 
Kogræsserforeningen har været aktiv i 14 år og har ikke i den periode givet anledning 
til klager fra borgere eller myndigheder. Ændringer i brinken pga. kviernes færdsel 
synes ikke gennem 14 år at have hindret åens løb. Arealet er fredet og skal jf. 
plejeplanen, delområde 13 og 16, afgræsses. Hvis der ikke sker afgræsning, så skal 
der foretages græsslåning med opsamling, som vil påhvile kommunen. 
 
Vi foreslår derfor, at afsnit 2.8.3 udgår. 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
Svend Muusmann 

  

Solsortevej 22  

DK - 2970 Hørsholm  

Telefon: +45 45 86 11 14 

Direkte: +45 40 80 62 10 

E-mail: svend@muusmann.eu 
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