
Referat af offentlig vandsyn 2022 

Dato: d. 8. november 2022 

Deltagere: Erik Nielsen (grundejer), Birgitte Nielsen (grundejer) Lars Egedal (Fredensborg Vandløbslav), 
Søren Hansen (Fredensborg Vandløbslav) Niels Prip (Nivå Lystfiskerforening), Henning Hjuler (Nivå 
Lystfiskerforening), Bente Rasmussen (grundejer), Thomas (dyrepasser), Carina Thorsted (Driftsleder NSPV) 
Morten Riel (Fredensborg Kommune) og Ronja Pedersen (Fredensborg Kommune). 

1. Besigtigelse Grønholt Å ca. st. 4750-5200 

Erik og Birgitte fortalte at Grønholt Å er blevet bredere henover de seneste år, vandløbet graver ind i 
brinken. Det kan undersøges om man kan sætte sten som brinksikring.  

Erik og Birgitte oplyste, at de gerne ville informeres inden NSPV kommer på ejendommen. De fortalte om 
en tidligere hændelse, hvor medarbejdere fra NSPV havde kørt rundt omkring mosen, Carina ville 
undersøge, hvem der var derude og hvorfor.  

Erik og Birgitte fremviste nedskredne brinker på strækningen. Erik fortalte, at brinkerne var skredet 
sammen på grund af et væltet træ, som spærrede for vandet og skabte en opstuvning opstrøms. Erik 
fortalte, at træet havde   ligget længe i vandløbet på trods af, at der var blevet tippet om det til NSPV. 
Morten fortalte, at hvis et træ vælter ned i et vandløb, så er det ejeren af den matrikel, hvor træet har 
været rodfæstet, som er ansvarlig for at fjerne træet.  Det vil sige at Naturstyrelsen i dette tilfælde skulle 
have fjernet det væltede træ .  

2. Besigtigelse Ålemoserenden ca. st. 0-750 

Lars viste en strækning, hvor der var okker og dele af strækningen med blød bund/aflejringer. Vi aftalte at 
Fredensborg Kommune opmåler strækningen til foråret for at undersøge om strækningen er i 
overensstemmelse med den regulativmæssige bundkote.  

Vi kunne konstatere, at alt grøden ikke var blevet opsamlet på en del af strækningen i Ålemoserenden.  
Carina vil sende å-manden ud for at fjerne det efterladte. 

3. Besigtigelse Donse Å ca. st. 600-800 

Morten fortalte om vandplansprojektet og den genslyngning, der blev udført på strækningen. Lars 
bemærkede forskellen på den del af strækningen der blev afgræsset og den del der ikke blev afgræsset. 
Morten fortalte om sandfanget og hvorfor det kan være en fordel at anlægge i et vandløb.  

Med venlig hilsen  

Ronja Pedersen  

Fredensborg Kommune 


