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Referat af Grønt Råds møde 13. marts 2017 

 

Til stede:  

 

 

Foreninger og organisationer 

 

1. Gunnar Brüsch, Friluftsrådet 

2. Hans Stage, Jægerråd Egedal 

3. Hatla Johnsen, Agrovi/Nola 

4. Søren Traberg Vestergaard, Ålauget 

5. Peter Egemose Grib, KVE 

6. Lars Falk Hansen, BUS – Spejderne 

7. Lone Lunding, Landsbyrådet 

8. Jørgen Bengtsson, Danmarks Naturfredningsforening 

9. Søren Vinding, Danmarks Naturfredningsforening (suppleant) 

10. Steffen Erichsen, Lokalhistorisk Forening 

11. Troels Brandt, Naturpark Mølleåens Venner 

 

Egedal Kommune 

12. Peter Hansen, formand Grønt Råd og Teknik og Miljøudvalget (TMU) 

13. Ib Sørensen, formand for Planudvalget (PU) 

14. Bo Vesth, PU 

15. Erhard Filtenborg, PU 

16. Anne Mie H. Johansen, PU 

17. Keld Stenlien, TMU 

18. Willy Eliasen, PU 

19. Ingela Karlsson, CTM 

20. Mona Dates Jørgensen, CPK 

21. Sophie Langkjær, CPK 

22. Thomas Jakobsen, CTM 

23. Rikke Storm Ringström, CTM 

24. 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. 

 

2) Information om Seniorrådet udtræden af Grønt Råd og Egedal Erhvervsforenings ønske 

om stand-by rolle. 

 

http://www.egedalkommune.dk/politik/naevn-og-raad/groent-raad
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Seniorrådet skriver den 16. januar 2017: 

 

For det første føler vi, at vi ikke kan bidrage med noget konstruktivt i Grønt Råd. 

Derudover føler vi heller ikke, at vi får noget konstruktivt ud af Grønt Råd med vor 

deltagelse. Umiddelbart er det vort indtryk, at hver især plejer særinteresser uden den 

store respekt for helheden. Desuden er en del af mødedeltagerne nogle “store-

tidsforbrugere-af-den afsatte-mødetid”, efter Seniorrådets opfattelse. På det sidste 

møde gav det sig især til udtryk med en mødedeltager. Her kunne mødeledelsen godt 

have fungeret bedre. Og afslutningsvis ser vi ikke Grønt Råd, som et organ, der skaber 

de helt store resultater; men mere som et informativt organ. Men Grønt Råd skal 

hermed ønskes lykke og held med fremtiden. Det kan jo være et nyt Seniorråd ser 

anderledes på det og måske vil genindtræde igen. 

 

Egedal Erhvervsforening skriver den 11. januar 2017: 

 

På grund af tidsmæssige forhold bliver Egedal Erhvervsforening nødt til at sætte sin 

medvirken i det grønne råd på stand-by. Vi er fortsat meget interesserede i området, 

og vil gerne holdes underrettet om udviklingen på området … 

 

Grønt Råd tog informationen til efterretning. 

 

 

3) Nyt fra Center for Teknik og Miljø (CTM) 

a) Natura 2000 Handleplaner blev godkendt i TMU og Byrådet i marts. 

NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) har udgivet en brochure 

om tilskudsmuligheder til naturpleje på Natura 2000 arealer: 

(http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljo

e/Natura2000_og_HNV-kort/Naturpleje_i_Natura_2000_-

_tilskudsmuligheder_2017 til_enkeltsidet_print_A4-format_.pdf)  

b) Naturpark Mølleåen – status 

Forvaltningerne i de fire kommuner er i gang med at sammensætte 

Naturparkrådet. Der er fundet to lodsejerrepræsentanter. Naturparkrådet vil 

beslutte regelsættet, så flere lodsejerrepræsentanter kan findes. Det foreslås at 

lodsejerrepræsentanten skal have ejendom og bopæl indenfor Naturparkens 

grænser, mens opstillerne kun behøver at eje ejendom indenfor Naturparkens 

grænser. 

Naturparken indvies ved et arrangement den 10. maj 2017 ved Buresø. 

Styregruppen har ansat en naturvejleder 12 timer om ugen. Johan Haagen Schmith 

er geolog og arbejder ud over tiden i Naturparken på deltid som udelivspædagog i 

Køge Kommune. Johan vil fokusere på naturoplevelse for førskolebørn. 

Jørgen Bengtson fra DN bemærkede, at Naturparken giver Egedal Kommune en 

oplagt mulighed for at blive branded på natur. 

c) Borgerinddragelse i Naturpleje – samarbejde med lokale borgergrupper og 

opfølgning på projekter i Natur og Miljøinitiativpuljen – status 

Bastrup Badebro forventes anlagt i forsommeren 2017.  

Vadbro - broen over Hove Å – etableres på initiativ af Hove Bylaug og Herringløse 

Landsbylaug. Projektet gennemføres med egenfinansiering og tilskud fra Roskilde 

Kommune på op til 50.000 kr. Egedal Kommune bidrager med projektstyring, 

udbudsarbejde og landmåling. Forventes færdig i efteråret 2017 

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-kort/Naturpleje_i_Natura_2000_-_tilskudsmuligheder_2017%20til_enkeltsidet_print_A4-format_.pdf
http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-kort/Naturpleje_i_Natura_2000_-_tilskudsmuligheder_2017%20til_enkeltsidet_print_A4-format_.pdf
http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-kort/Naturpleje_i_Natura_2000_-_tilskudsmuligheder_2017%20til_enkeltsidet_print_A4-format_.pdf
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Sansebanen i Storesø Lyngen stod stille nogle måneder mens en løsning i forhold 

til fredningen findes1. Aktivitetsbanen afventer byggetilladelse, men der skulle alle 

formaliteter nu være i orden. 

Samarbejdsaftaler med borgergrupper i Balsmosen og Stråmosen er sat på 

venteliste. Opgaven opprioriteres ultimo 2017 

Et nyt ’Skære, skære tagrør’ kursus er planlagt og blev udført  ultimo april med 

borgergrupper, der vedligeholder småsøer og gadekær. 

d) Bjørneklo bekæmpelse – status 

Vi er startet op som tidligere år. Det er planter i blomst, der skal meldes ind – Brug 

Tip Egedal! 

Budgettet var i 2015 1.112.000 kr., i 2016 685.000 kr. og er i 2017 600.000 kr. 

Keld Stenlien spurgte ind til de uskønne arealer med sort plastik til bekæmpelse af 

bjørneklo. Rikke Storm-Ringström informerede om, at disse arealer bliver 

genetablerede i løbet af 2017. Der bruges stadig plastik, men en nyere type er 

mere bestandig og vil fx blive brugt ved Stationsvej i Ølstykke. Her er der et 

alvorligt problem med japansk pileurt lige i kanten af Storesø Lyngen. 

Hatla Johnsen bemærkede at der er store bestande af bjørneklo ved Kildedal. Det 

er CTM opmærksom på og har et tæt samarbejde med Ballerup Kommune, langs 

kommunegrænsen. 

Søren Vestergaard bemærkede, at nogle af Egedals problemer opstår pga. de store 

bjørneklobestande i Ballerup, da frøene herfra spredes i vandet langs vandløbene. 

 

Herefter udspandt der sig udenfor dagsorden en længere debat om (manglende og mangler 

på) stier i Egedal Kommune. 

 

4) Nyt fra Center fra Plan, Kultur og Erhverv (CPK) 

e) Værebro Ådal fredning – status ved Sophie Langkjær 

(a) Fredningen er gået igennem den 24. januar 2017 så nu er Værebro Ådal 

endeligt fredet af Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN). 

(b) NMKN mangler fortsat at udsende de endelige fredningskort samt en 

opgørelse over erstatningerne. Det viste fredningskort (Bilag 1) er fra 

fredningsnævnets afgørelse. I kortet er de stier markeret, som er blevet 

slettet eller omlagt. Stierne er blevet slettet af NMKN, da de er for våde. 

(c) Fredningsafgørelsen lægger fast, at fredningen skal skabe offentlig adgang 

med stier og sikre naturpleje. 

(d) NMKN skriver desuden, at landbrugsdriften ikke må hindres, hvorfor der 

lempes på bestemmelser om beplantning. Det præciseres at 

tilplantningsforbuddet omfatter nye beplantninger. 

(e) I afgørelsen ændres teksten om tilplantningsforbuddet, da bestemmelserne 

lempes. Det gælder arealer indenfor naturbeskyttelsesloven §§ 16 og 18, 

hvor der er forbud mod beplantning.   

(f) Man kan læse fredningsafgørelsen her: 

http://www2.blst.dk/nfr/08183.00.pdf 

 

                                                           
1
 Sansebanen er siden sidste møde blevet flyttet. Lodsejer og Fredningsnævnet har nu godkendt projektet. 

Sansebanen og Aktivitetsbanen forventes indviet i efteråret 2017.  

http://www2.blst.dk/nfr/08183.00.pdf
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Jørgen Bengtsson annerkendte Kommunens medarbejderes indsats i forbindelse med 

fredningen og takkede for et godt samarbejde. 

 

Gunnar Brüsch bemærkede, at Friluftsrådet ikke havde været inviteret til det sidste møde 

angående fredningen. 

 

Søren Vinding spurgte til tidshorisonten vedrørende stianlæg og plejeplaner. Administrationen 

regner med 5 år.  

 

Rikke Storm-Ringström informerede, at der udarbejdes en plejeplan, som sikrer og prioriterer 

naturværdierne. Der eksisterer meget forskellig natur i det fredede område. 

 

Peter Hansen opfordrede Grønt Råds medlemmer til at melde ind hvilke naturværdier, der bør 

indgå i planerne. 

 

Søren Vestergaard ønsker at der genskabes enge med græssende dyr og fugleliv. For tiden går 

tilstanden kun tilbage. 

 

Jørgen Bengtsson bemærkede, at oversvømmelse skaber en anden slags natur. 

   

 

Oversvømmelser, overløb af spildevand og naturpleje i Værebro Ådal blev herefter drøftet. 

 

Afslutningsvis informerede Sophie Langkjær, at der på Egedalskortet ligger et menupunkt med 

Værebro fredningen. Dette er vist på nedenstående billede. 

 

 
 

5) CPK informerede om nyt fra Regionen om råstofplaner 

f) Der er inviteret til Borgermøde den 28. marts 2017 om råstofplanerne. 

g) Der er i de reviderede forslag indlagt et område ved Værebro, Ledøje området er 

formindsket og Vindekilde projektet blev sløjfet. Borgerne nær Vindekilde 

organiserede sig og kunne dermed forhindre tiltaget. 

 

6) Valg af Grønt Råds medlem og suppleant til Naturpark Mølleåens Naturparkråd 

Grønt Råd valgte enstemmigt Lone Lunding til repræsentant og Hans Stage til suppleant. 
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7) Input fra Grønt Råds medlemmer 

h) Egedal har placeret sig som nummer 25 på listen over naturens tilstand i danske 

kommuner. Kunne det være en ide at forvaltningen lavede en gennemgang af 

listen - og derudover et oplæg til om hvordan kommunen kan klatre højere op ad 

listen? (Friluftsrådet) 

 

Ingela Karlsson bemærkede hertil, at Egedal Kommune gennemfører en række 

mindre projekter, fokuseret på at kunne komme ud i naturen.  

 

Hatla Johnsen nævnte forstyrrelser af mountainbikes (MB), der har ført til 

problemer med en musvåge. 

 

Gunnar Brüsch går ind for flersidig brug af naturen. Naturstyrelsen anlægger MB 

ruter. De organiserede MB’er følger disse ruter og hjælper med vedligehold og 

styring af trafikken. Det er kun få steder at forbud mod cykling er påkrævet. 

 

Jørgen Bengtsson bemærkede at MB færdes overalt på alle tider af døgnet med 

kraftigt lys. Det går helt over gevind. 

 

Troels Brandt bemærkede hertil, at aktiv brug af naturen, er den bedste 

beskyttelse. 

 

Søren Vinding bemærkede, at de mange ryttere er en belastning. I Ganløse Ore er 

der ridestier, som rytterne er med til at vedligeholde. I Ganløse Eged er der ingen 

ridestier. Almindelige skovgæster bliver ofte forstyrret af ryttere. 

 

Søren Vestergaard havde erfaringer fra Ganløse Ore, hvor et større 

spejderarrangement med over 100 deltagere side om side med MB og ryttere gik 

rigtigt fint. 

 

Hans Stage gav udtryk for, at vi har en særdeles dejlig natur i Egedal. Den er 

kortlagt og nu bør man igangsætte arbejdet med biodiversitetskort og informere 

om støttemuligheder for naturpleje i landbruget. 

 

Rikke Storm informerede om, at nogle data til biodiversitetskortet er blevet lagt 

ind i databasen. 

 

i) Jørgen Bengtsson præsenterede en idé til omlægning af fugtige marginaljorde 

som f. eks i Værebro Ådal til vådområder. Dette skulle ses i lyset af regeringens 

nye udspil i den sammenhæng. 

 

j) Det førte til en drøftelse af oversvømmelse, nedsat produktivitet i landbruget samt 

hvorfor det kvælstofreducerende Vådområdeprojekt Veksø ikke kunne 

gennemføres.  

 

k) Naturens Dag 10. september. DN-Egedal vil arrangere en kanotur på Værebro Å i 

anledning af den nyligt gennemførte fredning.  

 

l) Orientering om DN-Egedals projekt “Grønt Guld”. VELUX fonden har bevilliget 

penge til at seniorer kan tage skolebørn ud i naturen. Dette tænder interessen for 

naturen hos nogle af børnene. 

 

m) Friluftsrådet viderebragte en bekymring om ridestier i Vestskoven og i den østlige 

del af Egedal Kommune. Danmarks Rideforbund er meget bekymrede over 
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Naturstyrelsens anvendelse af færiste ved Margrethelund. Rytterlauget 

gennemfører over 800 ture fra Egedal til Vestskoven om året. Det er også 

vanskeligt for andre. CTM informerede om at gående og cyklister kan bruge 

klaplåger. Naturstyrelsen gennemfører for tiden større hegninger for at genskabe 

en lysåben natur. Sagen videresendes til Naturstyrelsen. 

 

n) Peter Hemmingsen (TMU hhv. Ganløse Mørke Borger og Grundejerforening) havde 

afleveret et skriftligt spørgsmål vedrørende oprydning af farlige grene langs 

kommunevejene i Ganløse Ore skoven. Spørgsmålet er sendt videre til 

Naturstyrelsen. 

 

o) Lone Lunding ytrede bekymring om en beplantning med grantræer langs Lyngevej 

mellem Ganløse og Lynge syd for Bastrup Sø i fredet område. CTM og CPK vil tage 

sig af sagen. 

 

8) Eventuelt 

Information om arrangementer i LIFE RigKilde projektet  

 27. april – møde med foreninger – 2 fra hver forening bliver inviteret 

 11. juni – vandring fra Sortmosen til Buresø med stop ved interessante Rigkær og 

Kildevæld 

 

 

19 – 20 Fællesspisning 

Mødet blev afsluttet med fællesspisning og der blev livligt udvekslet meninger om de 

forskellige emner. 

 

 

CTM/Michael Øllgaard, 11. september 2017 
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Bilag 1. Fredning_Værebro Ådal med stiændring 
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Bilag 2. Zoom af stiændring 

 


