Referat af Grønt Råds møde 05. oktober 2017
Til stede:
Foreninger og organisationer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gunnar Brüsch, Friluftsrådet
Hans Stage, Jægerråd Egedal
Søren Traberg Vestergaard, Ålauget
Peter Egemose Grib, KVE
Lone Lunding, Landsbyrådet
Søren Vinding, Danmarks Naturfredningsforening (suppleant)
Troels Brandt, Naturpark Mølleåens Venner
Arne Kristensen, Danske Handicaporganisationer - Egedal

Egedal Kommune
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Peter Hansen, formand Grønt Råd og Teknik og Miljøudvalget (TMU)
Ib Sørensen, formand for Planudvalget (PU)
Bo Vesth, PU
Anne Mie H. Johansen, PU
Keld Stenlien, TMU
Peter Hemmingsen, TMU
Bent Tranekær, TMU
Ingela Karlsson, CTM
Katrine Buhl Møller, CPK
Thomas Jakobsen, CTM
Rikke Storm Ringström, CTM
Michael Øllgaard; CTM

Referat
Velkommen og Præsentationsrunde (Peter Hansen)
1) Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde. Referatet kan læses på:
http://www.egedalkommune.dk/politik/naevn-og-raad/groent-raad
Referatet blev godkendt uden videre kommentarer.
Som ny repræsentant i Det Grønne Råd i Egedal Kommune har Dansk Ornitologisk
Forening udpeget:
Lars Jensen
Langåsen 11, Ganløse Hessel
3660 Stenløse
tlf: 32 62 01 92
mb: 23 71 17 92
E: egedal(at)dof.dk
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Som suppleant er udpeget:
Poul Ulrik
Øbakkevej 6, 1. Ledøje
2765 Smørum
tlf: 32 59 40 28
mb: 44 53 20 02
E: egedal(at)dof.dk
Grønt Råd tog informationen til efterretning.
2) Nyt fra Center for Teknik og Miljø (CTM)
a)

Den danske Naturfond ved Rikke Storm-Ringström

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 som en privat, erhvervsdrivende fond af den
danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond. Fonden består af 1 mia. kr.
’Formål er at fremme private, frivillige og ildsjæles mulighed for at bevare eller skabe ny
natur’
i.
ii.

Store projekter (> 1.5 mio. kr.): Bøtø Skov, Mandø, Kollund Skov, Mols Bjerge
Nord
Mindre projekter (< 1,5 mio. kr.)
•

der var afsat 11,8 mio. kr. i 2016

•

der er afsat 15 mio. kr. i 2017

Hvis der er ideer til større eller mindre naturprojekter, så er der penge at søge.
Mere information på http://ddnf.dk/.
b)

Din natur ved Rikke Storm-Ringström

Portalen https://dinnatur.miljoeportal.dk/ er til alle, som vil holde sig opdateret med
ændringer i registreringen af § 3-beskyttet natur. Her kan man se hvor der er udpeget
beskyttet natur.
c)

Natura 2000 – revidering af grænser ved Rikke Storm-Ringström

Grænserne for Natura 2000 arealerne er blevet revideret. Flere mindre arealer, der drives
konventionelt som ager eller græsmarker eller er bebyggede er taget ud. Ændringerne er i
høring fra 28. september 2017 til den 3. januar 2018. De berørte lodsejere har fået
besked, men lodsejere uden for eller ikke berørte har ikke fået besked.
Se mere på http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/
d)

Naturpleje som driftsgren

På Seges hjemmeside findes en hel række af fakta-ark, som kan være til nytte ved
naturpleje i landbruget.
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kulturvildtpleje/Naturpleje/Sider/faktaark-om-naturpleje_pl_13_1478.aspx
e)

Naturpark Mølleåen – status (pkt. c i dagsorden) – ved Ingela Karlsson

Naturvejlederen har påbegyndt sit arbejde. Naturparken blev indviet ved et arrangement
den 10. maj 2017 ved Buresø.
Der er fundet yderligere to lodsejerrepræsentanter.
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Naturparkrådet holdt møde den 17. august. Rådets formål blev debatteret. Hvilke aktører
og interessenter har vi i Naturpark Mølleåen. Blandt andet er der opnået kontakt med
Smag på Nordsjælland initiativet.
Skilteprogrammet blev gennemgået. Skal der være få eller mange skilte? Skal der være
skilte ved indkørsel til Naturparken? Naturvejlederen varetager opgaven.
Friluftsrådet har bevilliget ekstra timer til naturvejledning for børn og unge.
Troels Brandt informerede om fejringen af 75 året for Naturparkens grundlæggelse, der
finder sted på Kalkgaarden den 08. oktober 2017. I den anledning er der udgivet en bog i
lommeformat med ture i Naturparken som supplement til de elektroniske muligheder.
Peter Hansen roste åbningsarrangementet den 10. maj der – på trods af vedvarende regn
– var vellykket.
f)

Borgerinddragelse i Naturpleje – samarbejde med lokale borgergrupper og opfølgning
på projekter i Natur og Miljøinitiativpuljen – status ved Michael Øllgaard
i)

Bastrup Badebro etableret

ii) Broen over Hove Å – på initiativ af Hove Bylaug og Herringløse Landbylaug –
egenfinansiering og tilskud fra Roskilde Kommune på op til 50.000 kr. – i
byggefasen
iii) Storesø Lyngen – Sansebanen installeret. Aktivitetsbanen godkendt i dag. Projekt
dermed afsluttet
iv) Balsmosen – samarbejdsaftale i udarbejdelse og forelægges snart parterne i
Balsmosen. Stråmosen – udarbejdes, når Balsmosen er afsluttet.
v) Skære tagrør kursus gennemført i begyndelsen af maj 2017 med borgergrupper,
der vedligeholder småsøer og gadekær
g)

Bjørneklo bekæmpelse – status

Der er kommet en ny bekendtgørelse, der udelukker muligheden for at politianmelde
lodsejer, der ikke efterkommer påbud om bekæmpelse.
Bekæmpelse kan nu i sidste instans gennemføres af Kommunen. Maksimumprisen på kr.
3,81/m2 for kommunal selvhjælpshandling er genstand for udbredt debat.
Der er gennemført tilsyn, blandt andet ved hjælp af en konsulent. Der er modtaget 172
tips på Tip Egedal.
Naturgruppen har derpå ringet til 168 lodsejere og opnået kontakt med 69. Flere har dog
reageret på besked på svarmaskinen og efterfølgende ringet tilbage.
Der er efterfølgende udsendt 58 breve til lodsejere, som vi ikke kunne komme i telefonisk
kontakt med. De fleste har meldt tilbage og sørget for bekæmpelse.
Status på Kæmpe-Bjørneklo i 2017 er at de store populationer svinder ind. Der meldes
dog om flere mindre nye populationer.
Vejledning om bekæmpelse prioriteres højt. Vi ser, at lodsejeres indsats er mere
målrettet, og der i større grad afgræsses med kvæg, får og geder. Brug af fiberdug, der er
bedre og pænere end sort plastik, vinder indpas.
Det kølige vejr har heldigvis haft den positive følge, at der er færre panikskud end tidligere
år.
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3) Nyt fra Center fra Plan, Kultur og Erhverv (CPK)
CPKs nye leder Katrine Buhl Møller, præsenterede sig selv. Katrine kommer fra en stilling
som Afdelingschef for By, Kultur og Fritid i Albertslund Kommune, hvor Katrine siden 2013
har været ansat i forskellige stillinger. Katrine har en HD i Organisation og Ledelse fra
CBS, en Cand. Scient. i Human Geography and Urban Studies fra Københavns Universitet,
og har også studeret Bystudier på Roskilde Universit Center.
Katrine informerede om KEUs vandretur i Naturpark Mølleåen den 12. september 2017,
om den nye Kommuneplan 2017 (KP17), ansøgning til Friluftsrådet om midler til formidling
om stisystemer i kommunen samt om Råstofplanen.
I KP17 er der ikke de store ændringer. Der er lagt vægt på bedre formidling og på at
kvalitetssikre indholdet. Naturpark Mølleåen er blevet indarbejdet, og det Grønne
Danmarkskort er på plads. Der er tilføjet kort over byernes grønne strukturer,
mødesteder, Grøn Kile, Skenkelsø Sø og oplevelseskort.
Planen er blevet opbygget i en ny form, og er mere letlæselig.
Råstofplanen er blevet indklaget, men ellers er der intet nyt i forhold til sidste møde.
4) Input fra Grønt Råds medlemmer
a)

Fortidsminder og pløjning rundt om kæmpehøjene (DN Egedal)
Mødedeltagerne blev hurtigt enige om, at der ikke bliver pløjet tæt på
kæmpehøjene, da bøderne og især træk i EU støtte er så massive, at det vil ingen
landmand risikere. Naturgruppens medarbejdere, der vedligeholder en del
kæmpehøje har heller ikke bemærket beskadigelser på grund af pløjning.

b)

Egedals arbejde som Klimakommune (DN Egedal)
Se bilag Klimakommune 2016

c)

Ridestier i Vestskoven og i den østlige del af Egedal Kommune. Svar fra
Naturstyrelsen på Friluftsrådets forespørgsel fra sidste møde.
Naturgruppen har modtaget følgende svar fra Naturstyrelsen vedrørende ridestier
og færiste:
”Det er rigtigt at Naturstyrelsen har etableret større hegningen i den vestlige del
af Vestskoven. Dette er sket af hensyn til at forbedre biodiversiteten ved at
gennemføre en aktiv naturpleje, fx ved græsning mellem træerne samt øge
mulighederne for mere varierede og efterspurgte oplevelser for de mange
forskellige brugere, når de møder kreaturerne i skoven. Hertil kommer, at
afgræsning i større folde er et virksomt middel til at kunne forbedre
driftsøkonomien. Fx ved at ved at fodre mindre, da kreaturerne i de store folde
ikke skal fodres særlig meget, ligesom udgifterne til hegning reduceres.
Vi er fuldt opmærksomme på, at der visse steder kan være behov for at etablere
låger udenom færistene - det gælder i relation til fx dårligt gående, børn, hunde,
heste m.fl.
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I forbindelse med foldenes etablering blev styrelsen kontaktet af de lokale ryttere,
og styrelsen har på baggrund af møder efterfølgende ændret meget på projektet.
Der er ændret på foldene og et, af rytterne, meget benyttet areal er blevet
udeladt. Der er opsat brede låger, og ved indgangene til foldene er der opsat
rækværk som afspærring mellem ridestien og færisten for at forhindre at hestene
ved et sidestep havner i færisten. Se evt. vedlagte foto.
Naturstyrelsen Østsjælland fortsætter møderækken med det nystartede rytterlav
med henblik på at sikre, at der fortsat er gode rideforhold i Vestskoven.”

d)

Stier i Tunneldalsfredningen
De sidste etaper af stien mellem Ganløse Ore og Ganløse Eged er ved at blive
anlagt.
Overgangen mellem Kommunens naturstier og Naturstyrelsen stier i skovene er
ofte en mudret oplevelse. CTM er i dialog med Naturstyrelsen for at forbedre
stierne inde i skoven, så man i fremtiden burde kunne gå med normalt
vandrefodtøj rundt i naturen på tværs af forvaltningsgrænser.
Troels Brandt bemærkede at naturstierne er flotte, hvor der ikke bliver redet.
Fortsættelsen af National cykelrute nr. 2 fra Undinevej gennem Ganløse Eged er i
dårlig stand.

e)

Parkering i skoven på Lyngevej.
Nogen har spærret den lille parkeringsplads med store sten. Bør denne ikke åbnes
igen nu? P-pladsen blev af Naturstyrelsen lukket i 2012 (?), efter der var blevet
skrællet to biler og efterladt affald.

Side 5 af 6

Referat af Grønt Råds møde 05. oktober 2017
f)

Post Script: Naturstyrelsen meddeler 10. oktober 2017 følgende: ”P-pladsen er
nedlagt. Dens kapacitet er begrænset, og har derfor ikke reel betydning for, om
der er P-pladser nok. Såfremt kommunen vurderer, at det er vigtigt med denne
kapacitetsudvidelse, så kan kommunen godt få lov til at genåbne den på vilkår
om fuld vedligeholdelse / oprydning.”

g)

Færdiggørelse af det lille stistykke fra Mørkhøjvej ved skoven og ned til Mosevejs
afslutning ved spejderhytten.
Stistykket bliver efter planen anlagt i skel som planlagt i indeværende budgetår.

5) Eventuelt





Erhvervsbiavlernes henvendelse (vedlagt). Slåning af rabatter som græsplæne blev
sat til debat. De færreste rabatter slås mere end 1-2 gange om året. Rabatterne
ude på landet slås af hensyn til trafiksikkerheden. I Furesø slås afvekslende venstre
og højre side af vejen med nogle ugers mellemrum, for at hjælpe dyr og insekter
samt for at sikre blomsters frøkastning.
Der fulgte en længere debat om oversvømmelse på cykelstien Stenløse-Veksø,
grødeskæring, omlægning af Stenløse Å og dæmningsbyggeri.
Peter Hemmingsen spurgte til beskæring af farlige træer efter snefald og storm i
Naturstyrelsens skove langs kommunevejene. Hertil har Naturstyrelsen svaret, at
man fremadrettet vil gøre det bedre end efter snefaldet i november 2015.

19 – 20 Fællesspisning
Mødet blev afsluttet med fællesspisning, hvor mødets diskussionsemner blev vendt i
uformel samtale.
CTM/Michael Øllgaard, 02. november 2017
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