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Usserød Ådal forbliver et naturområde
!"
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Et sjældent samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og en borgerlig
kommune har sikret herlighedsværdierne i et naturskønt område i Hørsholm for kommende generationer.
»Et godt eksempel for andre kommuner,« siger Naturfredningsforeningen.
Et dejligt naturområde med en spændende kulturhistorie er blevet sikret for eftertiden gennem en fredningssag,
som Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst i fællesskab.
Det drejer sig om Usserød Ådal, et 64 hektar stærkt kuperet morænelandskab, der ligger i byzonen, og som kunne
blive udlagt som boligområde.
»Det har vi ikke haft planer om i kommunalbestyrelsen. Men nu formaliserer vi de sidste 30 års intentioner, nemlig
at det skal forblive naturområde,« siger Hørsholms borgmester Uffe Thorndal (K), der fik 18 af
kommunalbestyrelsens 19 stemmer for forslaget.
Han vurderer, at salget af grunde i området kunne have indbragt kommunen 100 mio. kr. Nu laves der i stedet
trampestier og primitive overnatningsmuligheder.
I DN er fredningskoordinator Birgitte Bang Ingrisch meget glad for samarbejdet med kommunen.
»En sag som denne og en lignende sag fra Hirtshals, hvor man sikrer naturværdier for kommende generationer i
stedet for at udstykke dem, kan bruges som gode eksemper for andre kommuner,« mener hun.
Peter Skat Nielsen, der er formand for DN i Hørsholm og i Frederiksborg Amt, er ikke mindre tilfreds.
»Usserød Ådal har stor herlighedsværdi. Selv om motorvejen kun er 800 meter væk betyder det bakkede terræn
med skråninger med store og mindre bratte fald, at man har fornemmelsen af at være i et ubrudt landskab,« siger
han.
73 fuglearter
»Usserød Å, der kommer fra Sjælsø og løber ud i Øresund ved Nivå, har været rettet ud, men fik sine slyng tilbage
for nogle år siden. Der er et meget rigt fugleliv omkring den. Der er registreret 73 forskellige fuglearter på en to
kilometer lang strækning af åen, og i det nærliggende pilekrat er der mange nattergale. Der er også ynglende
tårnfalke,« fortæller Peter Skat Nielsen.
Naturplejen varetages af seks Herefordkøer og -kvier, som Usserød Ådals Kogræsserforening har sat ud. De sørger
for lys og luft til en mere og mere alsidig flora. Der gror bl.a. stornælde, lådden dueurt, agertidsel og mosebunke.
Midt i ådalen ligger Mortenstrupgård, som kommunen nu ejer, og som findes på kort helt tilbage fra 1685, men der
har sandsynligvis ligget en gård siden perioden 1000 -1300. Og siden Middelalderen er vandkraften fra Usserød Å
blevet udnyttet til bl.a. vandmøller.
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