Referat
Grønt Råds møde – efterår 2020
Tid:

Tirsdag den 17. september 2020 kl. 17-20

Sted:

Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

Kontakt:

Center for Teknik og Miljø, Tlf. 72 59 73 15,
natur@egekom.dk

Deltagere:
Organisationer

Ib Sørensen (A)

Lars Falk Hansen, BUS

Anne-Mie Højsted Johansen (A)

Hatla Johnsen, Agrovi/NOLA

Peter Hemmingsen (DF)

Søren Vinding, DN
Jørgen Bengtsson, DN

Administrationen

Henrik Torp, DH

Sune Schou, direktør

Peter Egemose Grib, KVE

Ingela Karlsson, CTM

Steffen Erichsen, Historisk Forening

Henrik Wolfhagen, CBK

Alice Nørhede, DOF

Jeanette Christensen, Afdelingsleder CTM

Ole Dalskov, Jægerråd Egedal

Rikke Storm-Ringström, CTM

Troels Brandt, FNV

Annika Lassen, CTM

Byrådsmedlemmer
Bo Vesth (V)

1. Velkommen og præsentationsrunde
2. Tema – Vild med Egedal (bedre biodiversitet)
- Oplæg og præsentation vedrørende ’Vild med Egedal’ fra CTM
- Workshop med brainstorm og idéer vedrørende ’Vild med Egedal’ (gruppeinddeling)
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GRØNT RÅD – BRAINSTORM MED IDEER OG TANKER – VILD MED EGEDAL
VILD MED EGEDAL
Det er et stærkt ’brand’ med et flot logo. Vi skal styrke og udbygge dette. Det er en god platform og
identitet. Det er fint at deltage i diverse kampagner, men vi skal finde vores egen vej i Egedal med
biodiversitet. Det handler om, hvem vi er, og hvad vi gør lokalt. Der efterspørges tilbagevendende
traditioner og events, så der opbygges en kultur omkring VILD MED EGEDAL.
GRØN MOSAIKGULDSMED – kommunens ansvarsart
Da amterne blev nedlagt i 2007, gav daværende miljøminister Connie Hedegaard alle kommuner en
ansvarsart, som er beskyttet og sårbar på EU-niveau (Habitatdirektivets bilag IV-arter). Egedal Kommune fik
Grøn Mosaikguldsmed, som er blevet observeret i kommunen. Denne art er den guldsmed, som indgår i
logoet til VILD MED EGEDAL.

KOMMUNENS INDSATS MED BIODIVERSITET
Der er ønske om, at kommunen går tydeligt foran med biodiversitet, så blomstrende planter kan ses på
kommunale arealer: vejkanter, rundkørsler og i grønne områder/parker. Der er et ønske om, at kommunen
etablerer ’inspirationshaver’ der, hvor borgerne færdes, så det bliver en del af deres hverdag – og så man
kan se, hvordan det gøres: kvasbunker, dødt ved, insekthoteller, vandhuller.
KAMPAGNER
Egedal Kommune har allerede gang i diverse ’kampagner’. Disse fortællinger skal fremhæves: Giftfri
Kommune, BNBO, naturvenlig drift af vejkanter, træpolitik, faunastriber på landbrugsjord. Derudover kunne
der være eksisterende kampagner, der kunne være interessante for kommunen at være en del af:
Naturkommune eller klimakommune (DN ordning), Bi-kommune, BLÅ FISK, Rent drikkevand til møgungerne
(Vandværkerne har fokus på at undgå sprøjtemidler i private haver), landbrugskampagner med naturplaner
(læhegn og indsats for viber/lærker).
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PRESSE OG KOMMUNIKATION
Der ønskes, at der sættes fokus på at lave aktiv presse på VILD MED EGEDAL. Facebook, instagram,
lokalaviser, events, konkurrencer, så borgerne inddrages og måske viser frem? Det skal også italesættes,
hvordan færdes man i naturen (hund i snor, ikke skade naturen, vise hensyn (skrald, støj))

GRØNT RÅDS ØNSKER TIL FÆLLES FREMTIDIGE INDSATSER
- Særlig indsats for børn – ’børnene er fremtidens naturplejere, og de kan vise vejen for deres
forældre’’: udvikle et forløb til børn/spejdere/institutioner, så de kan inspirere til
biodiversitetstiltag hjemme i haverne
-

-

Særlig indsats for grundejerforeninger – ’mange grundejerforeninger vil gerne, men de skal lige
have lidt ’start-hjælp’’: de store, grønne arealer med græs er oplagte områder at lave en betydelig
indsats med biodiversitet – og her færdes mange borgere, som kan inspireres
Særlig indsats til haveejere – ’med få midler kan man gøre en stor forskel hjemme hos sig selv’:
kampagne med, hvordan haver gøres mere biodiversitetsvenlige, klistermærke til postkasser,
inspirationshaver, konkurrencer

-

Særlig indsats for fugle, insekter – og Grøn Mosaikguldsmed: der ønskes en indsats for vores
ansvarsart, samt insekter og fugle generelt.

-

Styrke og anvende VILD MED EGEDAL – ’det skal ud at leve’: Ligesom der er lavet frøposer med
Egedalblandingen, samt klistermærker med logo til postkasser, kan der laves ’start-pakker’, så man
selv kan bygge insekthoteller og fuglehuse (med VILD MED EGEDAL logo)

-

Kommunen skal gå forrest og vise vejen

Slutlige spørgsmål
Vejkanter
Der bliver spurgt ind til vejkanter, om vi kan gøre noget som øger biodiversiteten ved vejkanterne, da det
ikke kommer af sig selv. Der bliver foreslået at man kan flytte klippetidspunkterne på året. Ved at ændre på
hvordan vejkanterne holdes på nuværende tidspunkt, kan de homogene områder mindskes. Der ønskes, at
urter får rigtige vækstbetingelser, så man kan fremskynde biodiversitet. Her menes det, at ændringen af
klippetider vil øge biodiversiteten ved at give mere plads, så de rigtige og ønskede arter kan nå at komme
med, inden græsset gror for hurtigt og overtager. Desuden bliver der spurgt ind til, om der tages hensyn til
vejrforhold, hvilket er tilfældet om muligt. Der bliver svaret, at det ikke er muligt at planlægge nye
tidspunkter hvert år, hvorfor det foreslås, at man måske kan ændre klippetidspunkt hver andet år. Selve
klipningen af vejkanter tager en uge, men denne tidsplan kan måske ændres, så klipningen deles op over to
gange. Det er planen at der til næste år klippes tidligere på året.
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Gadebelysning
Peter Grib indleder med om der kan spares mere ved gadebelysning. Der bliver svaret, at det er politisk
vedtaget, at der skal være lys i nattetimer. Desuden er det kendt, at der er et stort ønske om nattelys fra
borger, da det måske kan mindske indbrud og give mere tryghed. Der bliver fortalt, at 4.000 lamper er
skiftet ud med LED, hvorved det nu er muligt at dæmpe lyset. Dette betyder at man kan sætte lampernes
kapacitet ned med 40 % om natten. Flere lamper skiftes ud løbende – renoveringen af lamper er nu mindre
omfatsrig. Det meldes at Hove har fuld belysning på, så man kan ikke se stjernehimlen, hvor det foreslås at
der bliver slukket for nogle af lamperne. Man kan ikke dæmpe lyset i Hove, da der ikke er renoveret endnu.
Det ønskes at der gives info om tidshorisont for renovering af belysning i Hove til Peter.
Det meldes at døgn genbrugsstationen har meget lys efter den sidste bil er kørt ud. Man bør her overveje
om det automatiske lys kan ændres.
BioBlitz blev nævnt som en sidste kommentar i forhold til registrering af arter.

/ AL, CTM
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