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Dagsordenspunkter 

1. Velkommen og kort præsentationsrunde – rammesætning  

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde. (referat findes 

her https://www.egedalkommune.dk/politik/raad-og-naevn/groent-

raad/#referater-og-bilag-til-referater)  

- Referat fra sidste møde 17. september 2020 blev godkendt. 

3. Center for Plan, Kultur og Erhverv (CBK) 

a. Introduktion til planhierarki og fokusområder i Egedal Kommune  

- Planlægger i CBK fortalte om planhierakiet fra landsplanlægning, 

planstrategi, kommuneplan, udviklingsplan, helhedsplan, 

rammelokalplan og helt ned i en lokalplan. 

- Landsplanlægning, f.eks. Fingerplanen beskriver eksempelvis 

stationsnærhedsprincippet og grønne kiler. 

- Planstrategien udlægger kommunens politiske mål og strategier for 

fremtidige udvikling og herunder beskrives emner og områder, der 

sættes fokus på i kommende kommuneplan. Denne indeholder også 

kommunens Agenda 21 strategi for en bæredygtig udvikling og kan 

bruges til at skabe dialog med borgere om politiske visioner og fysisk 

udvikling. 

- Kommuneplanen fastlægger overordnede mål for kommunens 

udvikling og arealanvendelse og omfatter både byer og åbent land. En 

kommuneplan er gældende i en 12-årig periode, men kommunens 

politikere kan bestemme at den revideres oftere. I Kommuneplan 

2021 for Egedal Kommune har man inddelt temaerne i ”By, bolig og 

erhverv”, ”Klima og bæredygtighed” og ”Natur, landskab og 

oplevelse”. Kommuneplanen indeholder også rammer for 

lokalplanlægning. 

- Lokalplaner fastsætter regler for bebyggelse, anvendelse af arealer 

mv. inden for planens geografiske område i tråd med de mål, der er 

udstukket i en kommuneplan. En lokalplan regulerer alene fremtidige 

forhold/ændringer. 

- I 2023 skal en kommende Planstrategi være klar og arbejdet starter 

allerede medio 2022. Arbejdet indebærer borgerdialog, 

temadrøftelser, offentlig høring og borgermøde inden den kan 

vedtages endeligt i sommeren 2023.  

- Generelt vægtes borgerdialog meget højt i udviklingen af vores byer, 

byområder, landsbyer og det åbne land. Der lægges op til, at dette 

foregår via fokusgrupper om udvalgte emner, digitale infomøder og 

løbende formidling via hjemmeside og Facebook, indkaldelse af idéer 

og forslag og et borgermøde i høringsperioden. 

4. Center for Teknik og Miljø  

a. Orientering: Vild med Egedal – Hvor langt er vi og kommende 

projekter  

- Indtil nu har man i Vild med Egedal: 

o  udarbejdet 9 foldere, der beskriver handlinger, der kan give 

naturen plads på arealer lige fra grusgrav til en skarpklippet 

villahave.  

https://www.egedalkommune.dk/politik/raad-og-naevn/groent-raad/#referater-og-bilag-til-referater
https://www.egedalkommune.dk/politik/raad-og-naevn/groent-raad/#referater-og-bilag-til-referater
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o Der er afholdt børne- og voksenkonkurrencer hvor man 

eksempelvis dystede om at bygge et flot insekthotel.  

o Kommunen er kåret som bi-venlig kommune og deltager i den 

statslige konkurrence Danmarks Vildeste Kommune.  

o Der er uddelt Egedal-frøblanding til både private og 

foreninger,  

o Kommunens naturvejleder har lavet projekter om 

biodiversitet i børnehaver og skoler. 

o Der er afholdt 2 Vild med Egedal-arrangementer (juni+sept. 

2021, herunder oplæg fra Signe Wenneberg) 

o Uddannet 19 naturambassadører, lokale borgere kan rådføre 

sig med, hvis man ønsker nogle vildere og mere 

biodiversitetsvenlige arealer. 

o Driftsmæssigt har kommunen anlagt 3 inspirationshaver, 

omlagt driften ca. 40 steder i kommunen svarende til 20 ha og 

opsat skiltning ved de største arealer. 

- Fremadrettet vil der i Vild med Egedal ske flg. 

o Uddeling af de sidste frø. 

o Der vil forsat være tilbud til landmænd om faunastriber på 

deres landbrugsjorde. 

o Uddeling af spejdermærket Vild med Egedal, hvor man bl.a. 

skal indsamle lokale vilde frø og lave frøbomber. 

o Inden årsskiftet fremlægger Materielgården 4-6 

biodiversitetsprojekter på kommunale arealer, som forventes 

udført i 2023. 

- VÅ spurgte om Egedal Kommune måler på effekten af tiltagene. Det 

gør man ikke, men tiltagene udføres også for at vise at kommunen 

gerne vil gå forrest. 

- NPMV foreslår at Egedal Kommune tilslutter sig Danmarks 

Naturfrednings ”Naturkommune”.  

- DHE spørger hvor man kan købe Egedalblandingen til større private 

arealer. Dette kan man ikke, da dette er undersøgt og konkluderet, at 

ville være konkurrenceforvridende. Der findes flere gode 

frøblandinger på markedet, som kan købes hos forhandlere. 

- Der fremsættes ønske om at der laves en kampagne målrettet 

grundejerforeninger, hvor man informerer om, at hækken er en vigtig 

nektarkilde og redeplads, så derfor opfordres man til at vente med at 

klippe. DOF støtter op om dette.  

- VÅ påpeger at den tidlige klipning af rabatter i forår 2022 var 

omsonst, da græsset ikke var særlig højt og nu står græsset til 

gengæld meget højt og dermed er trafiksikkerheden udfordret. 

Materielgården svarede, at man pt. er låst af en kontrakt, som man 

arbejder på at ændre, så klippetidspunktet kan varieres alt efter det 

enkelte års vejrforhold. 

b. Tema om DK2020 – præsentation af klimastrategien + input fra 

Grønt Råd: hvilke områder skal vi arbejde med (1 time 10 min) 

- Rådet blev inddelt i to arbejdsgrupper til en workshop om hvordan 

rådet ser at man kan arbejde med hvordan man kan forbedre 
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bæredygtigheden i hhv. byer og det åbne land. Rådet kom frem til 

nedenstående forslag til ting, der kan arbejdes videre med: 

o Bæredygtige Byer: 

 Mere natur og træer ind i byplanlægning 

 Oregonmodellen 

 Bedre offentlig transport, så husstandene kun har 

brug for max én bil 

 Mere fjernvarme 

 Vertikal jordvarme 

 Solceller på alle nye tage 

 Genbrug spildevand 

 Gør mere brug af grønne tage 

 Bæredygtige valg skal gøres nemme og børn skal 

inddrages 

 Oplysning er vigtig for at fremme tiltag, herunder 

bedre biodiversitet 

 Cykelstier og elladere til biler 

 Brug af biogas 

 Multifunktionalitet (eks. p-kældre kan være 

regnvandsbassin) 

o Bæredygtigt åbent land 

 Ingen jordpåfyld, men udtag af lavbundsjorde 

 Lad natur være natur 

 Vandkraft i vores vandløb 

 Udtræk varme fra spildevand 

 Klog skovdrift med forskellige træsorter 

 Solceller på støjvolde 

 Korridorer af skov eller natur, der forbinder naturen 

bedre 

 Klimaskov 

 Biodiversitetsskov 

 Pas på det åbne landskab 

 Rense åer, så de kan håndtere store mængder vand 

 Genanvendelse af alt det, vi høster, afklip og 

haveaffald 

 Bæredygtig energi 

 Biogas 

5. Pause m. sandwich 

6. Input fra Grønt Råds medlemmer 

a. DOF – Kan vi være med til øge antallet af redepladser for 

mursejlere, da de er i tilbagegang? 

- DOF startede med at fortælle om denne fugleart og at arten er truet. 

Derfor ønsker DOF, at Egedal Kommune er med til at man ved 

renovering af bygninger sikrer, at man ikke ødelægger fuglenes 

redemuligheder. Man kan også sætte redekasser op på en bygnings 

nord og østside. For mere information om arten og mål på redekasser 

henvises til hjemmesiden www.mursejler.dk. Ordstyrer tager dette til 

efterretning og nævner, at det eventuelt kan indarbejdes i 

kommunens arkitekturpolitik. 

http://www.mursejler.dk/
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- DN støtter op og nævner, at det er vigtigt at arbejde med co-

eksistens, hvor vi som mennesker giver plads til andre arter også. 

b. E.I.F - Hvordan kan vi tænke mere natur ind i vores 

"Borgerområder", så det bliver et aktiv i stedet for en gene? 

- E.I.F. undrer sig over hvorfor man ikke har tænkt større biodiversitet 

ind i planlægningen af idrætsanlæg. Der er store randområder ved 

eksempelvis boldbaner, som kan bruges til biodiversitet frem for at 

der gror tidsler og brændenælder, som boldhentere brænder sig på. 

- DN nævner, at der mangler generel oplysning om planlægning for 

biodiversitetsindsatserne, men at man jo har materialet, som 

eksempelvis blev vist frem ved miljøministerens besøg på Grønningen 

i Ganløse i maj måned. 

c. DN – Bekæmpelse af invasive arter – Hvad er status?   

- DN vil gerne have en opdatering på Egedal Kommunes indsats mod 

invasive arter og administrationen fortæller, at den eneste art, der er 

lovhjemmel til at beordre bekæmpet på alle arealer er 

kæmpebjørneklo. Denne bekæmpes på egne arealer og alle lodsejere 

er pålagt at skulle bekæmpe arten på egne arealer. Desuden 

bekæmpes gul pastinak i institutioner og skoler. Der er kendskab til 

flere invasive arter i kommunen, herunder japansk pileurt og 

gyldenris, men disse bekæmpes ikke koordineret.  

- Bl.a. DN og E.I.F. ønsker, at der sættes fokus på formidling til borgerne 

om disse invasive arter, så den enkelte borger har mulighed for at 

kende planten og bekæmpe.  

d. DN – Giftfri Kommune – Kan vi komme videre i dette arbejde, 

ved at rulle det ud hos landmændene/lodsejerne? 

- Egedal Kommune har været giftfri på egne arealer siden 

kommunesammenlægningen i 2007 og meldte sig ind i DNs Giftfri 

Kommune i 2020. Ordstyrer fortæller, at der ikke er en politisk 

beslutning om at arbejde uden for kommunale arealer. 

7. Eventuelt 


