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Referat af Grønt Råds møde 22. september 2015 

 

Til stede:  

 

 

Foreninger og organisationer 

 

1. Birk Christiansen, Agrovi/Nola 

2. Troels Brandt, Naturparkens Venner 

3. Søren Vinding, Danmarks Naturfredningsforening 

4. Lone Lunding, Landsbyrådet 

5. Henning Christensen, Seniorrådet 

6. Marie Louise Allerslev, Danske Handicaporganisationer Egedal 

7. Søren Traberg Vestergaard, Ålauget 

8. Poul Kaltoft, Friluftsrådet 

9. Lars Falk Hansen (BUS – Spejderne) – observatør 

10. Steffen Erichsen, Lokalhistorisk Forening 

 

 

Egedal Kommune 

11. Willy Eliasen, Borgmester 

12. Peter Hansen, formand Grønt Råd og TMU 

13. Bo Vesth, TMU 

14. Peter R. Hemmingsen, TMU 

15. Keld Stenlien (Plan) 

16. Erhard Filtenborg (Plan) 

17. Ingela Karlsson, CTM 

18. Mona Dates Jørgensen, CPK 

19. Thomas Jakobsen, CTM 

20. Michael Øllgaard; CTM 

 

 

Referat 

 

Velkommen og Præsentationsrunde (Peter Hansen) 

 

Kort om aftenens program (Michael Ø) 

 

Dagsorden: 

 

 

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) Nyt fra Center for Teknik og Miljø (CTM) 

a.  Biodiversitet, Grønt Danmarkskort, Naturfonden og hvad betyder det for Egedal 
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i. Vedrørende Biodiversitet og Naturplan Danmark:  

Der er ikke meldt noget ud fra centralt hold. Dvs. kommunerne har ikke fået 

nogen retningslinjer om, hvordan denne opgave skal løftes, ud over det, der står i 

planloven. Flere kommuner er så småt gået i gang med at udarbejde ’Det grønne 

Danmarkskort’, da planafdelinger i de enkelte kommuner har deadline på denne 

del af kommuneplanen i efteråret 2015. 

 

ii. Vedrørende naturfonden: 

Vi refererede et møde med direktør for den danske naturfond, Flemming Nielsen 

der netop var tiltrådt og har haft travlt med at ansætte sit sekretariat. 

Naturfonden vil ud over naturprojekter og biodiversitet også arbejde med 

klimaprojekter. Fonden har en startkapital på 875 mio. kr. hvoraf  500 mio. kr. 

fra staten, som ikke skal anvendes direkte til projekter, men er fondens kapital, 

derudover 250 mio. kr. fra Villum fonden og 125 mio. kr. fra Aage V. Jensens 

Fonde. Derudover har fonden en bestyrelse bestående af 6 personer, heriblandt 

den TV-kendte Frank Erichsen, også kendt som bonderøven. 

 

Det er tanken, at fondens arbejde skulle være tydeligt fra start, derfor ville de 

støtte en række forskellige projekter, så det kunne mærkes, at de var i gang. 

Store prestigeprojekter kan jo tage lang tid at løbe i gang, og så ville det kunne 

føles som om, naturfonden ikke rigtig kom i gang. Fonden vil i den kommende tid 

lægge en plan for prioritering og indhold af projekter, der kan støttes. 

Projekttyper kunne være: 

 

- Erhverve arealer 

- Udvikle og igangsætte fondes egne projekter 

- Tilskud og aftaler 

- Partnerskaber 

 

Så der er en meget bred tilgang til projekttyper. De modtager gerne ideer på 

projektstadiet – fonden vil GERNE være med fra start. Men inden kommunerne 

begynder at spamme dem med projekter, skal de lige have deres strategi på 

plads først. Men i løbet af efteråret 2015, må vi gerne begynde at sende ind – 

både kommuner og private. 

 

b. Borgerinddragelse i naturplejen (Storesø Lyngen, Balsmosen, Ledøje Bylaug) 

i. Storesø Lyngen 

Der eksisterer udkast til Plejeplan og der er områder i midten af området, der 

med fordel kunne afgræsses af kvæg. 

En lokal arbejdsgruppe er under etablering. De ønsker aktivt at støtte naturpleje i 

området. Et lodsejermøde har været afholdt. Deltagerne gav udtryk for at en 

forbedring af stierne og afvanding af området var vigtige for de fleste deltagere. 

Japansk Pileurt er et stort problem i området, og det vil kræve en stor og 
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langvarig indsats at komme det til livs. Tilbud fra initiativtageren Lærke om 

guidede gåture i området for at se sjældne planter. 

 

ii. Balsmosen 

Aftale om borgerinddragelse i naturplejen udløber ved årsskiftet. Det skal 

besluttes om en ny aftale etableres og hvis ja, skal den udarbejdes med 

inddragelse af Balsmosens Venner og Danmarks Naturfredningsforening. 

 

Det blev bemærket, at Balsmosens Venners aktiviteter havde taget overhånd. 

Dertil svarede forvaltningen, at dette også er blevet skriftligt påtalt. 

Samarbejdsaftalen med Balsmosens Venner skal genforhandles efter Nytår 2016.  

iii. Ledøje  

Der har været afholdt møde med Ledøje Bylaug. Der er enighed om at udarbejde 

en aftale om naturpleje ved Præstesø og Lillesø. 

Der har været afholdt et vellykket arrangement vedrørende fodring af fugle og 

vandkvalitet i Lillesø og Ledøje Gadekær. Foredragsholder var Thomas Aabling fra 

Thomas Aabling Vandmiljø. 

Ledøje Fårelaug har fået assistance til samarbejde med FEFors vedrørende 

afgræsning af forsyningens anlæg i Ledøje og reparation af hegnet. 

 

iv. Brøns Mose 

Godt velfungerende samarbejde med arbejdsgruppe under Veksø Bylaug. 

 

 Det blev her bemærket at Ganløse Forten samt bjørneklobekæmpelse også burde 

være del af arbejdet med borgerinddragelse. 

 

c. Projektforslag Leg og Oplevelse ved Skenkelsø Sø 

Dispositionsforslag ’Leg og Oplevelse ved Skenkelsø Sø’ er færdigt og der 

sonderes mulig finansiering fra forskellige fonde. 

 

Der blev rejst ønsker om motionssted og –redskaber til ældre mennesker. Det 

blev foreslået at søge Aage V. Jensens Fonden om støtte. 

 

d. Projektforslag Handicapvenlige Stier 

Projektforslag ’Handicapvenlige stier’ er sent til forskellige fonde og svar afventes. 

 

e. Hagerup Sø 

Der har været afholdt følgegruppemøde og møder med lodsejere. Generelt synes 

stemningen for projektet at være positiv. Der er tekniske udfordringer, da den 

nuværende kote fastsat for en ny Hagerup Sø ville føre til tilbageløb til Skenkelsø 

Sø. 
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f. Natur og Miljøinitiativpuljen - status 

Flg. Forslag ligger til behandling: 

i. Oprensning og naturpleje ved Veksø Skole (Veksø Bylaug) 

ii. Oprensning og naturpleje ved Hove Gadekær (Hove Bylaug) 

iii. Istandsættelse af gangbro over Hove å ved spang mellem Hove og 

Herringløse (Hove Bylaug) 

iv. Retablering af langdyssen ved indkørslen til Hove fra Nonnemosen (Hove 

Bylaug) 

v. Borde-Bænke sæt til Balsmosen (Balsmosens Venner) 

vi. Indkøb af materialer til udskiftning af bundmaterialet, etablering af dræn 

samt fastbund i vores fangfold på engen mellem Slagslunde og Ganløse 

(Slagslunde Kogræsningslaug) 

vii. Ansøgning om tilskud til indkøb af skræmmefalke (og eventuelt 

beskyttelsesdragter) til andelsboligforeningen i Smørum 

viii. Grundejerforeningen Ørnebjerg ønsker belysning til Fitnessparken 

Den 24. september 2015 mødes Dommerkomitéen for at se på ansøgningerne.

  

g. §3 områder Statens pakke – status på opfølgning 

Information om ændringer i § 3 registreringer til berørte lodsejere forventes sendt 

ud i løbet af februar 2016. Ændringerne er opstået som følge af Naturstyrelsens 

gennemgang af alle § 3 registreringer og den deraf følgende kontrol af de 19 

områder, hvor der ikke var overensstemmelse. På 18 lokaliteter er der derefter 

foretaget justeringer. I alt er cirka 1.300 ha beskyttet natur i Egedal Kommune.# 

 

h. Farum Naturpark – Friluftsrådets mærkningsordning for naturparker  

Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker åbnede i sommeren 2013 

og skal mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og 

gode rekreative friluftsmuligheder. Danske naturparker er større 

sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde 

naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med 

stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De 

repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør 

nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. 

 

På initiativ af Foreningen Naturparkens Venner (http://fnv.dk/) vil Furesø, Allerød, 

Frederikssund og Egedal Kommune samarbejde om at opnå mærkning af 

Naturparken mellem Farum og Slangerup. 

 

Troels Brandt fortalte om Naturparken, der er etableret i 1942 og hvorfor den 

aldrig blev formaliseret pga. Staunings død. Derefter blev emnet drøftet bredt og 

nedenstående er stikord fra debatten: 

 Naturparken er en diffus størrelse, den nævnes kun en passé i kommunale 

planer. Der findes ikke en officiel grænsedragning. 

 En mærkning som Dansk Naturpark vil have en række (gratis) fordele: 

o Bedre koordineret PR for området 

o Kan sælges som en samlet enhed 

http://fnv.dk/


 Referat af Grønt Råds møde 22. september 2015 
 

Side 5 af 7 
 

o Hver kommune kan udvikle og arbejde med sit område, men under 

en fælles målsætning 

o Borgerne vil opleve en samlet indsats og dermed have mere glæde 

af Naturparken 

o Det vil være muligt at søge støtte fra diverse fonde blandt andet 

Nordea fonden for tiltag indenfor Naturparken 

 Naturpark mærkningsordningen er tænkt til et lavere niveau end 

nationalparkerne (Skjoldungelandet, Kongernes Nordsjælland) og kan 

sammenlignes med Naturpark Amager 

 Ring 5 transportkorridoren spøger og Naturparken kan ikke agere uden at 

være registreret 

o For tiden kan man kun argumentere mod Ring 5 efter devisen not 

in my backyard, det er ikke nok for at få transportkorridoren 

annulleret 

o Vejdirektoratets trafiktal der skulle dokumentere behovet for Ring 5 

er ifølge FNV faldet fra hinanden 

 Forslaget skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet i den næste tid 

(sept-okt 2015) 

 Keld Stenlien bemærkede at alle er interesserede i at få Naturparken 

mærket, men at der ikke er finansielle ressourcer til at ansætte personale 

 Troels bemærkede, at fire kommuner kan dele opgaven, der er rigtigt 

mange gode ting i forslaget.  

Borgmester Willy Eliasen afsluttede punktet og bemærkede, at Egedal 

Kommune skal støtte forslaget, det er en god mulighed for sætte ord på 

praleriet med at vi har en naturpark og at det vil vise ud af at Egedal er en 

kommune med kvalitet. Størstedelen af Naturparken ligger i Egedal (>50 %). 

Frederikssund har 9 % og Allerød/Furesø hver cirka 20 %. Kommunerne bør 

stå sammen om initiativet. Ring 5 er stadig på tegnebrættet og vi vil prøve at 

få korridoren fjernet fra planlægningen. 

i. Naturens Dag 2015 

Egedal Kommune har ikke ressourcer til at deltage i Naturens Dag 2015. 

 

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

 CPK har udarbejdet en Kultur- og Fritidsstrategi. På centerets hjemmeside 

ligger der en film om denne strategi 

 Kulturhuset er meget populært. Man skal være ude med bookning af 

lokaler i god tid 

 CPK etablerer et forbedret bookingsystem til idræt- og andre anlæg 

 Puljeguiden er indkøbt og står til rådighed for alle foreninger og kommunen 

 Etableret samarbejde med Egedal Forum (privat Informations-hjemme-side 

om nyhedsformidling) 

 Kroppedal Museum graver nordøst for Rådhuset efter 10 

stenalderlandsbyer. Skoleklasser er inviterede til at deltage og en udstilling 

vil blive etableret. 

 Der bliver flere steder i kommunen opsat nye og reviderede skilte med 

historiske data og informationer  
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Borgmester Willy Eliasen informerede om at onsdag den 30. september inviterer 

Egedal Kommunes Kunstråd til afsløring af en 4 tons mindesten, der er lavet af 

den lokale kunstner Steffen Harder med inspiration fra Egedals historie. 

Mindestenen placeres nær Stenløse Station i den gamle Stenløse krohave for at 

markere stedet, hvor der lå et kapel mellem 1260 og 1536. 

Keld Stenlien informerede om Afsnit I festivalen, som finder sted i november med 

udgangspunkt i Stenløse Kulturhus. 

 

4) Input fra Grønt Råds medlemmer 

a.  Levende hegn beplantning Lyngevej og Damvadsvej (Landsbyrådet) 

De levende hegn plantet ved Lyngevej og Damvadsvej er læhegn og remisser. De 

falder ikke ind under bestemmelserne om skovrejsning. Hvis beplantningerne, når 

de bliver større skæmmer for en flot udsigt, kan man tage det op med lodsejerne. 

Som udgangspunkt forhøjer læhegn og remisser biodiversiteten i det ellers golde 

landbrugsland betydeligt. 

 

b.  Naturtjek – biodiversitet (Danmarks Naturfredningsforening) 

DN gjorde opmærksom på Naturtjek appen, som alle kan installere, hvis man har 

en smartphone. Appen giver informationer om naturen og kan bruges til at 

registrere natur, man oplever på sin vej. De data man rapporterer, indgår i en 

større database på Københavns Universitet, som senere vil kunne give 

indikationer om biodiversitetens udvikling i Danmark. 

  

5) Vedtægtsændring: Optagelse af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd – BUS 

(Spejderne) i Grønt Råd 

Grønt Råd anbefaler at optage BUS. 

 

 

6) Eventuelt 

a.  Status på revisionen af regulativer for kommunens vandløb, herunder Værebro Å 

– hvem er ansvarlig projektleder? (Værebro Å-laug) 

 

Thomas Jakobsen (TJ) fra CTM informerede. Erik Nielsen er projektleder på 

revisionen af regulativernes for kommunens vandløb. Der er flere faktorer 

afgørende for vandmængden i Værebro Å. Først og fremmest har 

klimaforandringer ført til højere vandmængder.  

Søren Vestergaard (SV) fra Værebro Å-laug tilkendegav Å-lauget interesse i at 

være med til at udarbejde regulativet.  

 

TJ svarede, at kommunerne starter processen nu. Den vil strække sig over to år. 

Manglende ressourcer har ført til forsinkelse af processen. Der vil blive etableret 

forskellige klimatilpasningstiltag. Å-lauget og andre interessenter vil blive inviteret 

til at deltage i processen. 

 

SV tilkendegav Å-lauget interesse i at afholde møde med teknikerne for at dele 

data. 
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TJ informerede endvidere at der skal etableres et digelaug i Jyllinge og Tangbjerg 

Grundejerforening vil blive repræsenteret. Nu skal man blive enige om løsningen 

og omkostningsfordelingen. 

 

b. Status på arbejdet med tilgængelig på stier i naturområder med speciel fokus på 

Amaliestien (DH-Egedal) 

Det ønskes at ryttere bruger arealet ved siden af stien og at skiltningen bliver 

forbedret. 

Der blev informeret om et tiltag for motionister i Smørum samt om etableringen af 

ny sti i Stenløse Syd. 

Delstrækninger af stien gennem tunneldalen mellem Ganløse Ore og Ganløse 

Egede er sendt i udbud og etableringen vil begynde snart. 

 

c. Andet 

Der bliver mange steder pløjet for tæt på fortidsminder. Der bør tages en dialog 

med landmændene, hvor dette observeres. Som alternativ kan sådan iagttagelser 

meldes ind på TIP Egedal. 

Vedligeholdelse af gravhøje bør også kontrolleres. Manglende vedligeholdelse og 

andre observationer kan også meldes gennem TIP Egedal. Denne findes både som 

app og på kommunens hjemmeside. 

 

 

19 – 20 Fællesspisning 

Igen afsluttede vi mødet med fællesspisning. Det er en god mulighed for deltagerne til at have 

uformelle samtaler om emnerne og andet. 

 

 

/Michael Øllgaard, udkast 02. september 2015/redigeret 16. marts 2016 


