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Referat, Grønt Råds møde 17. marts 2015 
 

Til stede:  
 
Henning Christensen, Seniorrådet 
Birk Christiansen, Agrovi/Nola 
Poul Kaltoft, Friluftsrådet 
Claus Lund Poulsen, Danmarks Naturfredningsforening 

Lone Lunding, Landsbyrådet 
Marie Louise Allerslev, Danske Handicaporganisationer Egedal  
Peter Egemose Grib, Kontaktudvalg Vandværker Egedal 
Søren Vestergård, Værebro Ålaug 
Jens Nielsen, Naturstyrelsen Østsjælland 
 
 

Peter Hansen TMU, Formand TMU og Grønt Råd 
Ib Sørensen PU, Formand PU og Næstformand Grønt Råd 

Erhard Filtenborg, PU 
Keld Stenlien, PU 
Bo Vesth, TMU  
Peter Hemmingsen, TMU 

Bendt Tranekær, TMU 
Flemming Hoff, TMU 
 
Mona Dates Jørgensen, Centerchef CPK  
Amalie Dombernowsky, Planafdelingen CPK 
Thomas Jakobsen, Afdelingsleder CTM 
Michael Øllgaard, Vand og Natur, CTM  

 
 
Referat 
 
Velkommen og Præsentationsrunde (Peter Hansen) 
 

Kort om aftenens program (Michael Ø) 

 
Dagsorden: 
 

 
1) Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde (Michael Ø). Referatet kan ses på:  

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

Referatet blev godkendt uden videre kommentarer. 
 

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

a. Dispositionsforslag Skenkelsø Sø (Michael Ø) 

CTM og CPK har udarbejdet et Dispositionsforslag ’Leg og Oplevelse ved Skenkelsø Sø’. 

Budgettet er på cirka 1, 7 millioner. Der har været afholdt møde med de interesserede 

grundejerforeninger og en borgergruppe Engen. Der vil blive skrevet ansøgninger til 

forskellige fonde for at sikre finansiering af projektet. En grundejerforening har meddelt, at 

de gerne vil støtte projektet med et mindre beløb. 

b. Naturplan og Naturfond Danmark (Michael Ø) 

Formål og implementering af disse to programmer blev præsenteret.  

Se bilag 2015 03 17 GRØNT RÅD NATURPLAN DANMARK.pptx 

c. Status fra Natur- og Miljøinitiativpuljen (Michael Ø) 

I 2014 blev der i alt udbetalt 50.722 kr. til 5 projekter (Ørnebjerg Fitnesspark, Ledøje 

Fårelaug vandforsyning, Slagslunde Kogræsserlaug solcelle-elhegn, Hove Bylaug oprensning 

af gadekær og Smørum Golfklub hegning til urokser). Grundejerforeningen Æblevangen fik 
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bortkørt grenaffald betalt af Materielgården. Nygaard I/S fik bevilliget tilskud til hegning af et 

overdrev, men frafaldt ansøgningen, da vi krævede et græsningskrav tinglyst. Der ligger to 

forslag i behandling (Balsmosens Venner borde/bænke og Veksø Bylaug naturpleje ved Veksø 

Skole). 

 

d. Skjoldungelandet Nationalpark (Michael Ø) 

Sjællands første nationalpark er blevet indviet 21. marts 2015.  

Vision? Samtænk Farum Naturpark – grønne korridorer i Egedal – Skjoldungelandet 

 

e. Kystbeskyttelse Jyllinge Nordmark/Tangbjerg (Thomas J) 

Se bilag jyllinge_nordmark_2_marts_2015_projekter_infomoede_02.03.2015. Byområdet 

Tangbjerg sikres, hvis højtvandslukket bliver etableret.  

 

Søren Vestergaard ville vide, om der er taget forbehold for faktor 1,5 på vandføringen i 

Værebro Å pga. klimaforandringer. Der er ikke vedtaget en klimafaktor 1,5 på vandføringen i 

Værebro Å, da det vil kræve at der rejses en reguleringssag. 

 

Jens Nielsen, Naturstyrelsen, fortalte om et vådområdeprojekt i Hareskoven. Bl.a. var grøfter 

blevet forsynet med en lav brink, hvor vandet kunne stå i tilfælde af meget vand.  

 

f. Egedal Kommunes planer for vandløbsvedligeholdelse 2015 (Thomas J) 

 

Vedligeholdelse af Værebro Å er sendt i EU-udbud. Der er frit valg af 

vedligeholdelsesmateriale og udvælgelse sker efter laveste pris. 

 

Kommunen udarbejder nye regulativer i perioden 2015-2018. Regulativ for Værebro Å 

forventes sendt i høring primo 2016 og vedtaget ultimo samme år. Vandløbsvedligeholdelsen 

overholder bestemmelser i regulativet. 

 

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

a. Præsentation af Egedal Kommunes Sti-GIS (kortmateriale), bænkeregister og rutekort – 

herunder kulturruter, cykelruter, naturstier, motionsruter, etc.. Under næste punkt vil vi 

drøfte forbedringsmuligheder, nye temaer (fx handicapvenlighed) og det videre samarbejde 

om dette 

 

4) Input fra Grønt Råds medlemmer 

a. Stier (Danske Handicaporganisationer Egedal DH Egedal) 

(1) Hvad er status? 
(2) Hvilke udfordringer har borgere i forhold til brug af Kommunens stier? 
(3) Eventuel Handlingsplan 

 
b. Stier (Lokalhistorisk Forening og Landsbyrådet) 

(1) Status for anlæggelse af cykelsti fra Ganløse til Farum  
(2) Status for anlæggelse af stier iht. fredning af tunneldale ved Ganløse og Slagslunde. 

Egedal kommune er medforslagstiller. Stierne skal være færdigetablerede senest 
23.12.2016 iht. Naturklagenævnets afgørelse af 23.12.2010  

(3) Handlingsplan? 
 

Sammenfatning af diskussionen under punkterne 4 a og b: 

 Sti-linket på Egedal Kommunes hjemmeside giver mulighed for ruteplanlægning. Der 

er meget detaljerede beskrivelser af kulturruter. 

 Mere handicapvenlige stier blev efterlyst, alle bænke skal registreres og markeres på 

kortet. Der er flere steder i Kommunen, hvor der mangler korte forbindelser mellem 
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eksisterende stier. Samtidigt er vedligeholdelsen af stierne mangelfuld. DH Egedal vil 

gerne medvirke til at kortlægge disse mangler på forbindelser og vedligeholdelse. 

 Vi har i den nordlige del af Kommunen gode naturstier som er en del af et større net. 

Fx sti fra Strandmøllekroen langs hele Mølleådalen og videre op til Buresø. 

 Måske skal vi have flere pressemeddelelser om mulighederne i stisystemet. 

 Skiltningen på stierne er mangelfuld og ikke konsekvent gennemført. 

 Skiltekort i marken bør indeholde vejnavne, stednavne, rutens længde og standard. 

 Stikortet (http://infokort.egedalkommune.dk/cbkort?profile=stier_extern) på nettet 

er meget overordnet og ikke detaljeret nok for personer med handicap. 

 Der er kort med beskrivelser af mange ruter på Friluftsguiden.dk. 

 Spor.dk - Spor i Landskabet blev også nævnt, men der er ingen spor beskrevet i 

Egedal Kommune; Ej heller i hjertestier.dk. 

 Flere udtrykte at Grønt Råd er åbne for samarbejde om udvikling af handicapvenlige 

stier. 

 Status – klage over selvtægt behandles af juristerne i CAS 

 Opgaver 

 Plejeplan skal udarbejdes på basis af eksisterende referat 

 Møde med interessegruppe om plejeplan og aftale grundlag 

 Aftale udarbejdes og underskrives 

 Fremdrift – ingen 

 Status – klage over selvtægt behandles af juristerne i CAS 

 Opgaver 

 Plejeplan skal udarbejdes på basis af eksisterende referat 

 Møde med interessegruppe om plejeplan og aftale grundlag 

 Aftale udarbejdes og underskrives 

 Fremdrift – ingen 

 Mona (CPK) foreslog, at der i samarbejde med Sundhedscenteret informeres om, 

hvordan der kan findes gode stiforløb til borgene, som er/har været i genoptræning, 

samt at det frivillige it-korps folk måske kan hjælpe borgerne med, hvordan de kan 

printe individuelle kort 

 Bedre information om hvordan kortet kan bruges. Alt i alt udtrykte flere ønske om 

mere brugervenlighed vedrørende stikort 

 Ganløse har en stigruppe, der måske kan være behjælpelige 

 Naturstyrelsen vil se på mulighed for at lægge jord til stien Ganløse-Farum 

 Cykelstien Ganløse-Farum er i budgettet 2015 og 2016. Detailprojekteringen er 

påbegyndt. Stien vil ligge syd og øst for Farumvej, da der her er færrest bygninger og 

indkørsler at tage hensyn til 

 DN udtrykte forundring over et mærkeligt planlagt stiforløb i Klokkekildeskoven 

 Stien ved Mørkhøjvej (Tunneldalsfredningens sti mellem Ganløse Ore og Ganløse 

Eged) er i projektering. En lodsejer ønsker stiforløbet ved Mørkhøjvej ændret, da det 

ligger tæt på hans beboelse og i øvrigt gennemskærer en mark. 

Handlingsplan: DH Egedal og Egedal Kommune laver et forslag vedrørende forbedring af stiforløb 

for personer med handicap (projektforslag udarbejdet efter mødet vedlagt til orientering og med 

ønske om opbakning). 

c. Årets affaldskampagne (Landsbyrådet og DN) 

Det blev bemærket at affaldskampagnen 2014 var elendigt gennemført. 

For 2015 er følgende planlagt: 

 DN stiller affaldssække til rådighed 

 Materielgården samler ind fra anmeldte steder 

 Det er DN, der er tovholder på affaldskampagnen 

http://infokort.egedalkommune.dk/cbkort?profile=stier_extern
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Der blev under dette punkt bemærket at der skal ryddes op på genbrugspladserne, især 

udenfor. Folk smider deres affald udenfor, hvis pladsen er lukket. Kommunen reagerer på 

dette og planlægger på forsøgsbasis at holde døgnåbent i visse sektioner. Udlevering af net til 

trailerfolket blev også nævnt som en option. 

 

5) Forberedelse af Naturens Dag 2015. Hvem er med i år? Hvem tager koordineringsrollen? Budget 

og fundraising. 

Sidste års arrangement blev kort refereret. Der var trods et interessant program ved Buresø 

kun cirka 80 deltagere og næsten ingen kørte med bussen, der skulle gøre deltagelse for alle 

nemmere. Keld Stenlien gjorde til sammenligning opmærksom på, at der til Åbent 

Landbrugsdag kom næsten 3.000 deltagere. 

 

DN meldte sig som tovholder på Naturens Dag 2015. Egedal Kommune kan ikke være 

proaktiv som i tidligere år. Der kan indtil 20. august 2015 søges om tilskud til aktiviteter på 

Naturens Dag. 

 

6) Eventuelt 

Lone Lunding informerede om, at Landsbyrådet ikke var blevet hørt om Vindekilde 

Naturgødnings udvidelsesplaner. Lone bad derfor om fristudsættelse. Mona fra Plan svarede, 

at der er tale om en partshøring, da det er et mindre projekt. Det lader til at projektets 

omfang er blevet gjort større end det i virkeligheden er. Plan er opmærksom på situationen. 

 

Parkeringssituationen på Rådhuset blev kort berørt. Alle vil gerne parkere tæt på, men der er 

næsten altid frie pladser i den fjerne ende. Lige ved indgangen er der P-pladser for personer 

med Handicapskilt. En ny P-plads forventes klar om cirka et år. 

19 – 20 Fællesspisning 
Mødet blev afsluttet med fællesspisning. Deltagerne var glade for, at vi efter mødet kunne have en 
uformel samtale om emnerne og andet. 

 
 
/Michael Øllgaard, 10. juni 2015 


