Referat, Grønt Råds møde 20. februar 2014

Til stede:
Ib Sørensen
PU, Næstformand
Flemming Hoff Kjeldsen
TMU
Jørgen Bengtsson
DN
Lone Lunding Landsbyråd
Stephen Erichsen
Lokalhistorisk forening
Henning Christensen
Seniorrådet
Marie Louise Allerslev
Handicaprådet
Troels Brandt Naturparkens Venner
Ole B. Hovøre PU
Bo Vesth
TMU
Bent Tranekær Rasmussen TMU
Keld Stenlien Værebro Ålaug
Søren Vestergård
NOLA
Peter Hansen TMU, Formand
Ingela Karlsson
Centerchef CTM
Mona Dates Jørgensen
Centerchef CPK
Thomas Jakobsen
Afdelingsleder, Vand og Natur
Rikke Storm-Ringström
Naturgruppe
Mette Thornholm
Naturgruppe

Tema: BNBO kl. 16.30 – 17.00:
Da der ved forrige Grønt Råds møde var interesse for BNBO, holdt kommunen, ved Eva Birch Karlsen fra
Grundvandsgruppen, et kort oplæg. For flere detaljer se vedhæftede bilag.

Møde kl. 17.00 – 19.00:
1. Velkomst ved formand for TMU, Peter Hansen
2. Præsentation af tilstedeværende
Der blev anmodet om at rykke rundt på dagsordenens punkter, således at punkt 10 og 13 blev rykket op.
Det blev efterlevet, hvorfor referatets punkter ikke ’matcher’ dagsordenens punktopstilling.
3. Nyt fra repræsentanterne (punkt 13 i dagsorden)



DN vil gerne understrege, at de ikke mener, man kan tale om at ”forbedre” naturen, jf. en § 3
dispensation, der er udsendt af kommunen
Landsbyrådet er glad for, at kommunen bakker op om affaldsindsamlingen d. 27. april 2014

4. Sund i Egedal (punkt 10 i dagsorden)
’Sund i Egedal’ er et 4-årigt strategisk mål for kommunen, herunder at implementere Sundhedsstyrelsens
10 ’Forebyggelsespakker’. CSO står bag projektet i kommunen. I januar måned har der f.eks. været
fokus på rygestop, senere vil der bl.a. være fokus på fysisk aktivitet, mad indeklima, mental sundhed
m.fl. Det bemærkes fra Grønt Råd, at Forebyggelsespakkerne bør udbredes mere. Der kun var få, der
kendte til dem.
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5. Revidering af vedtægter
Bl.a. skal der fremover stå ”Byrådet” i stedet for ”Kommunalbestyrelsen”. De private vandværker (KVE)
ønsker at indtræde i grønt Råd. Det bemærkes, at der i vedtægterne er skrevet, at der skal være en
repræsentant fra ”ålaugene” i kommunen og ikke udelukkende Værebro Ålaug. Det skal således sikres, at
en ålaugets repræsentantskab afklares. For øvrige ændringer i vedtægter, se vedhæftede fil.
6. Egedal som Klimakommune
Kommunen har bundet sig til et mål om at reducere energiforbruget med 2 % om året i 10 år. Dette mål
er for længst nået. Det overvejes at indgå aftale om at blive klimakommune igen, men der skal være
visse fordele ved at binde sig andet end ”branding”. CPK er i dialog med DN om dette. Kommunen
udtrykker, at de ’lavt hængende frugter er plukket’, og det fremover vil blive sværere at reducere
energiforbruget. Størstedelen af kommunens borgere bruger i dag olie og naturgas, og den store opgave
ligger således i at tage en retning imod vedvarende energi, biogas og vindmøller. Der er i dag kun ét sted
i kommunen, der er udpeget til egnet vindmølle-lokalitet.
7. Husejere med oliefyr
Der er sendt brev til alle borgere, der har oliefyr. I 2050 skal alle bruge vedvarende energi. Der er
forskellige frister for afhændelse af oliefyr; gamle oliefyr må dog ikke længere erstattes med nye.
8. Naturstrategi
Naturstrategien har været i høring i Grønt Råd. Der er ikke indkommet høringssvar, og den vil nu blive
forelagt TMU.




NOLA bemærker, at Værebro ådal i en naturstrategi ikke fremstår som ’prioriteret natur’
DN er glad for, der er fokus på invasive arter
Handicaprådet vil gerne have fokus på formidling og tilgængelighed til naturen

9. Andefodring
Grønt Råd orienteres om opstart af kampagne mod andefodring i Ledøje. På længere sigt ønskes
kampagnen at omfatte hele kommunen.
10. Projekt Hagerup Sø
Der er igangsat forundersøgelse for at undersøge muligheden for at genskabe det gamle vådområde ved
Hagerup Sø, nord for Skenkelsø Sø. Det er endnu ikke muligt at sige noget konkret. Der er flere formål
med projektet: rekreativt område, skabe sammenhæng med Skenkelsø Sø, regnvandshåndtering fra det
nye boligområde Vinge i Frederikssund Kommune, klimasikring. Forundersøgelsen er udgiftsneutral for
Egedal Kommune.
11. Affald i det åbne land
DN afholder en landsdækkende kampagne d. 27. april. Kommunen har oprettet en udfordring på TAGDEL for at engagere borgerne i affaldshåndtering i kommunen.





DN bliver tit mødt af borgere, der mener, det må være kommunens problem at håndtere affald i
det åbne land. DN mener, det er et fælles ansvar. Der skal ske en holdningsændring
Landsbyrådet mener, at der er problemer ved især udfaldsvejene til byerne. De ønsker hjælp fra
kommunen på indsamlingsdagen, f.eks. i form af kassevogne, idet der flere steder er tale om
tungt affald. De mener, at en fælles afslutning på dagen forskellige steder i kommunen er en god
ide.
NOLA ønsker at genbrugsstationer gøres gratis, da det er et problem, at der smides byggeaffald
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Flemming, TMU, mener, at de nye affaldsspande i Smørum er en god løsning
PU formand fortæller, at genbrugsstationerne er brugerfinansierede, så kommunen må ikke
investere penge i det

12. Vand- og naturplaner
Vandplaner
Egedal er del af to oplande; Øresund og Roskilde Fjord/Isefjord.
Vandråd: Der er i begge oplande indkommet opfordringer til etablering af Vandråd, hvorfor kommunerne
er forpligtiget at etablere Vandråd. Lige nu arbejdes der på at udpege et sekretariat. Sekretariatet afgør,
hvem der på anmodning kan være repræsenteret i Vandrådet.
Tidsplanen for udarbejdelse af input til Vandplan II er meget stram, og tidsplanen vil derfor udgøre en
alvorlig udfordring for arbejdet i Vandrådet.



NOLA påpeger, at vandrådene skal give lokal viden til udarbejdelse af indsatsplanen
Thomas, Vand og Natur, påpeger, at grundet tidspresset vil det være en udfordring

Rammerne for Vandplan II er endnu ikke udstukket, men der er bred enighed om, at planprocessen er
tidspresset.
Naturplaner
Formålet er primært at få private til frivilligt at gøre en indsats vha. puljer. Kommunen skal i den
forbindelse fungere som katalysator.
13. Eventuelt:




DOF arrangerer fugletur til Skenkelsø Sø 3. maj kl 8-11. Mødested: P-plads for enden af
Mimosevej, Ølstykke
Der er pt. igangsat to rågeskræmmekampagner i Smørum
CTM og CPK har indkøbt skilte til formidling af kultur og natur

14. Afslutning ved Peter Hansen
Se vedhæftede bilag for flere detaljer for de forskellige oplæg.

/Mette Thornholm, CTM, den 26. februar 2014
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