Referat af Grønt Råds møde 22. november 2016
Til stede:
Foreninger og organisationer
1. Gunnar Brüsch, Friluftsrådet
2. Hans Stage, Jægerråd Egedal
3. Birk Christiansen, Agrovi/Nola
4. Søren Traberg Vestergaard, Ålauget
5. Peter Egemose Grib, KVE
6. Vagn Handlos, KVE - gæst
7. Lars Falk Hansen (BUS – Spejderne)
8. Henning Christensen, Seniorrådet
9. Lone Lunding, Landsbyrådet
10. Jørgen Bengtsson, Danmarks Naturfredningsforening
11. Søren Vinding, Danmarks Naturfredningsforening
12. Troels Brandt, Naturparkens Venner
13. Paw Meinicke Marnæs, Egedal Idrætsforeninger
Egedal Kommune
14. Peter Hansen, formand Grønt Råd og TMU
15. Ib Sørensen, formand for Planudvalget
16. Peter R. Hemmingsen, TMU
17. Bo Vesth, PU
18. Erhard Filtenborg, PU
19. Anne Mie H. Johansen, PU
20. Ingela Karlsson, CTM
21. Mona Dates Jørgensen, 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) Nyt fra Center for Teknik og Miljø (CTM)

a) Rikke Storm Ringstrøm gav en præsentation af Natura 2000 Handleplanen, der
ligger i offentlig høring frem til 20. december 2016. Handleplanen kan ses på
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http://www.egedalkommune.dk/media/523536/forslag_til_natura_2000handleplan_2016-21.pdf.
b) Ansøgning om mærkning af Naturpark Mølleåen (tidligere Naturparken mellem
Farum og Slangerup) er blevet indsendt til Danmarks Naturparker. Ansøgningen
forventes behandlet i løbet af få uger og resultatet forventes ultimo januar 2017.
Se mere på http://www.friluftsraadet.dk/indhold/en-rig-natur/naturparker/opretdanske-naturparker.aspx om kriterier og den videre proces.
PostScript: Mærkningen er allerede gennemført og certifikatet til Naturpark Mølleåen
blev overrakt ved en ceremoni på Rådhuset den 19.december 2016.
c) Borgerinddragelse i naturplejen
i. Klippe, klippe tagrør
Naturgruppen planlægger at gentage kurset i foråret 2017 ved Smørumovre Gadekær.
Her er en borgergruppe aktiv i pleje af gadekæret.
ii. Balsmosen
Naturplejeplanen for Balsmosen skal have et serviceeftersyn i foråret 2017. I den
forbindelse vil samarbejdsaftalen med Balsmosens Venner (BV) blive genforhandlet. Der
tænkes på en vandring omkring Balsmosen primo 2017 for at interessenter kan
fremlægge deres ideer. Alle Grundejerforeninger, faglærer fra Balsmoseskolen og
BV inviteres til at deltage.
iii. Veksø Borgerlaug
Borgerlauget har beskåret tagrør i søen ved Veksø Skole.
Samarbejdet med Brøns Mose gruppen fortsætter uforandret godt. Der er
koordineringsmøde med gruppen i januar 2017.
iv. Storesø Lyngen
Et projekt udarbejdet af den lokale interessegruppe om en sansesti på kommunens
matrikel i Storesø er blevet forsinket pga. en indsigelse fra DN. Der arbejdes på en
løsning.
Motionsanlægget foreslået af samme gruppe på Tennisbanen, har været i høring og det
forventes at der meget snart gives byggetilladelse.
Begge tiltag har modtaget støtte fra Natur- og Miljøinitiativpuljen.
v. Hove Bylaug
Bylauget har beskåret tagrør i Hove Gadekær. Naturgruppen støttede med at bortkøre
det høstede rør og andet affald.
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Bylauget er også aktiv vedrørende broen over Hove Å, som de gerne vil have renoveret.
De har organiseret ståldragere til konstruktionen. Det er endnu uklart, hvordan en
genetablering kan finansieres efter Natur- og Miljøinitiativpuljen er blevet nedlagt. Der
tænkes på at søge Friluftsrådet samt igen kontakte Roskilde Kommune.
vi. Stråmosen
Der er ønsker om at etablere samarbejde om naturpleje i Stråmosen og vi har
modtaget et forslag til plejeplan fra en borgergruppe. Foreløbigt prioriterer vi de
etablerede samarbejder. Hvis vi får tid i 2017, vil vi se på ønskerne fra borgergruppen.
For tiden gennemfører vi nødvendig beskæring af vegetation, så stierne i Stråmosen
kan benyttes.
d) Natur og Miljøinitiativpuljen (NMP) – status
Budgettet blev halveret ved opbremsningen ultimo 2016 så seks ansøgninger til
forskellige initiativer (Aktivitetsplads ved Ledøje Lillesø, Smørumovre Gadekær, LAR ved
Regnersvej, m.fl.) fik afslag på deres ansøgning.
Ølstykke FDF. Masterne er rejst ved hjælp af Materielgårdens kranbil og
klatreindretningen forventes klar primo 2017.
Bastrup Badebro. Byggetilladelse og § 3 dispensation modtaget. Broen forventes anlagt
primo 2017. Materialet bevilliget af NMP er indkøbt.
Kursus i tagrørsbeskæring. Naturgruppen har indkøbt en hækkeklipper til brug for
fremtidige kurser og som kan udlånes til borgergrupper, der deltager i naturpleje af
søer, gadekær og vandløb.
Andre tiltag relateret til NMP er rapporteret under ’c. Borgerinddragelse i naturplejen’

e) Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2016
Jævnfør indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo har Naturgruppen ført tilsyn
på arealer med registreret bjørneklo med en varighed på ca. 2 uger med start d. 20.
juni.
Myndighedsbehandling - videre opfølgning på mangelfuld bekæmpelse:
I perioden under og efter tilsynsrunden er der:




Udsendt 27 orienteringsbreve. Orienteringsbrevene er henvendt borgere som har
bekæmpet, men mangler det sidste.
Givet 45 varsler pr. telefon.
Udsendt 95 varsler pr digital og fysisk post

Der er i år ikke udsendt påbud.
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Status på bjørneklo, 2016 versus 2015 – overordnet billede
Sæsonen i 2016 har været yderst gunstig for Kæmpebjørneklo, da vækstbetingelser
med jævn varme og vand over en længere periode har været optimale. Det har betydet
at bjørnekloen er skudt tidligere i år, men også at nye blomster (panikskud) efter
slåning er skudt hurtigt igen. I 2015 var forholdene anderledes, da de første blomster
skød noget senere og vi måtte rykke deadline for bekæmpelse. Overordnet er billedet at
bjørnekloen svinder ind i Egedal Kommune. Målet er at bjørneklo skal ud af Egedal
Kommune og dette er kun muligt med en målrettet kontinuerlig indsats over en længere
årrække.
Status på kommunale arealer
Vi har rigtig godt styr på de kommunale arealer, hvor indsatsområder med bl.a.
afgræsning og brug af sort plastik bærer frugt. Derudover har vi et kompetent team på
Materielgården med godt kendskab til lokaliteter og effektive bekæmpelsesmetoder.
Hvad var vores udfordringer i sæsonen 2016?
De optimale vækstbetingelser har betydet at panikskuddene efter bekæmpelse jf.
deadline ganske hurtigt er vokset frem(genvækst). Det har resulteret i mange
henvendelser til kommunen, hovedsageligt med kritikken om at vi ikke har styr på
vores egne arealer – ergo ikke har bekæmpet til tiden. Forklaringen på dette er at
disse nye panikskud har fremstået som ubekæmpede planter, hvilket ikke er tilfældet.
Konsekvensen af dette er at Materielgårdens team så hurtigt som muligt, efterfølgende
skal ud og bekæmpe panikskuddene, da bestemmelserne (forhindring af spredning) i
indsatsplanen stadig skal efterleves.
Økonomi
Efter afsluttet sæson og gennemgang af regnskabet, er budgettets rammer lige akkurat
overholdt.
***
Debatten i Grønt Råd gik på de store bjørneklobestande nær Kildedal Station. CTM er
bekendt med disse bestande, der ligger i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune er i
gang med bekæmpelse. Bestanden ved Knardrup og på Egedals områder nær Kildedal
er blevet bekæmpet i en årrække og er ved at være under kontrol.
f)

LIFE RigKilde – status på indsats i Sortemosen

Botanikrapport – Natur 360 har udarbejdet en rapport Botaniske forundersøgelser i
N139 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Resultaterne indgår i de videre
planer for indsatser i projektområdet. Der er fundet interessante rigkær og kildevæld,
som enten skal beskyttes eller udvikles.
Opkøb af jord er planlagt i Farum Sortemose. Købet finansieres af bevillingen fra EU.
Forslaget vil blive fremlagt TMU ved næste møde.
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Botanikrapporten indeholder et udsagn om regulering af vandstand, så overfladevand
ikke oversvømmer rigkær. Det førte til en længere debat om dræning, vandstand og
drift af engområder. Det fremhæves, at afgræsning med kvæg er det bedste for at
udvikle rigkær og kildevæld. Derudover anbefales afbrænding, høslæt samt rydning af
opvækst og pilekrat.
g)

Etablering af Vandråd VandOplands-Styregruppens (VOS) beslutning af 02. november 2016

20 kommuner skal danne et vandråd. Lejre og Holbæk deles om sekretariatet. Rådene
nedsættes nu efter samme skabelon som ved tidligere vandplaner. Der afventes
lovgivning og udførselsbestemmelser fra SVANA. Der skal komme et oplæg fra
vandrådene inden 01. oktober 2017.
3) Nyt fra Center fra Plan, Kultur og Erhverv (CPK)

a)
Grønt Danmarkskort
Det er i kommuneplanen, at registreringerne i forhold til Grønt Danmarkskort
fastlægges. Udgangspunkt for udpegning af områder er Statens biodiversitetskort samt
Natura2000 udpegninger. Det vil sige, det er eksisterende, værdifuld natur, der
udpeges. Udpegningerne skal bidrage til klimaforbedringer, rekreation samt
biodiversitet. Udpegningerne vil ikke stille lodsejere dårligere. Der er koordineret med
nabokommunerne. Forslaget behandles på næste TMU og PU.
Gunnar Brüsch ville vide om det fredede areal i Værebro Ådal ikke skal inkluderes i
Grønt Danmarkskort. Administrationen svarede, at man afventer Naturklagenævnets
afgørelser til efterår 2017.
b)

Der orienteres om forventede ændringer af planloven, herunder liberaliserede
regler i landzone
Der foreligger et oplæg til lovforslag til Planlov. Der skal ryddes op i reservationer og
etableres nye muligheder for detailhandel, bydelscentre og indkøbscentre. Det er
Kommunens ansvar at udpege nye arealer til byudvikling, renovering af
erhvervsområder samt tage højde for forskellige forventninger. Der vil kunne gives
midlertidige dispensationer op til 3 år fra lokalplaner.
Der kommer kortere høringsfrister for mindre lokalplaner. Sommerhusområder vil
kunne blive brugt mere fleksibelt. Pensionister får lempeligere vilkår for at bruge
sommerhus hele året. I landzone vil man kunne udvide boliger op til 500 m2.
Der skal tillades at erhverv i nedlagte driftsbygninger, og andre overflødige bygninger
uden landzonetilladelse kan udvides med 500 m² Kritikken går på knopskydning i
landzone og at det vil være nemmere at etablere erhverv i landzone end i
erhvervsområderne
Gunnar Brüsch kommenterede at mindre lovlige aktiviteter i fremtiden bliver lovlige.
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4) Input fra Grønt Råds medlemmer

a) Sløjfning af brønde og boringer – ved Peter Grib og Vagn Handlos, KVE
Se bilag med Power Point om emnet.
b) Råstofindvinding – opdatering vedrørende Regionens planer - Jægerråd Egedal
Der er intet nyt om råstofplanerne. Det blev bemærket, at sagen om
råstofplanerne resulterede i en imponerende borgerinddragelse. I sidste ende er
det lodsejeren der bestemmer om en råstofindvinding på et godkendt område vil
finde sted. Det er store beløb, der kan tjenes, så gode intentioner kan hurtigt
smuldre.
c) Ændring i Fingerplanen – hvor langt er Regeringens udspil kommet på det
kommunale område? – Friluftsrådet
Fingerplanen har været i høring i kommunerne. Hvordan har kommunerne
svaret? Sagen drejer sig om forskellige ejendomme i den grønne kile, hvor
begrænsninger har været forstyrrende.
Tværvej og hovedtransportkorridoren blev diskuteret. Eventuel vejbygning bliver
planlagt gennem et landsplansdirektiv – som normalt ikke går i høring.
5) Eventuelt

a) Gunnar Brüsch nævnte en udfordring, som Dansk Vandrelaug er rendt ind i
vedrørende skiltning. Administrationen henviste sagen til kommunens stiudvalg.
b) Søren Vestergaard spurgte til status på BNBO Bjellekær og til Fællesregulativet
for Værebro Å.
i. Peter Hansen svarede at Kommunen fastholder BNBO på de udvalgte
områder. Denne afgørelse er påklaget/anket. Processen vil tage 1-1½ år
pga. af udflytningen af klagemyndigheden.
ii. Fællesregulativet for Værebro Å kommer i politisk behandling og derefter
i høring.

19 – 20 Fællesspisning
Mødet blev afsluttet med fællesspisning og der blev talt livligt om de forskellige emner.
/Michael Øllgaard, 27. januar 2017
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Erfaringer fra Grundvandspuljen for Egedal
Kommune
Peter Egemose Grib og Vagn Handlos










Hvem er vi:
Almene vandværker, som indvinder drikkevand I
kommunen.
16 mindre almene vandværker, HOFOR, Furesø
Egedal Forsyning og Forsyning Ballerup.
Hvad gør vi:
Er medvirkende til at sikre rent grundvand for
fremtiden.
Hvordan:
Sløjfer ubenyttede boringer og brønde. mm.








Erfaringer fra arbejdet I marken, hvor vi så
boringer og brønde der blev brugt til affald.
Ølstykke sagen, med klorerede
opløsningsmidler.
Opfordring fra Københavns Vandforsyning.
Manglende opfølgning ved tilslutning til
vandværk af nye ejendomme.
Rapport fra Storstrøms Amt om tilstanden af
ubenyttede anlæg.










Udarbejdelse og vedtagelse af vedtægter.
Årlig betaling af 5-10 øre pr. m3 indvundet vand.
Nedsættelse af en styregruppe.
Kontakt til studerende på RUC, der ville tage sig af
det praktiske arbejde (Rasmus).
Godt og åbent samarbejde med kommunens
ansvarlige for vandforsyning.
Udvikling af opgaven I nært samarbejde med
kommunen bl.a. med opsporing af ubenyttede
boringer og brønde og deling af personale.

Forløbet af arbejdet.

Ca. 1995 Ideen opstår og
mulighederne diskuteres.
2001
Grundvandspuljen i Egedal Kommune
(tidligere Stenløse) etableres
Politisk beslutning om, at overflødige
boringer og brønde skal sløjfes.
21. november 2007 er skillelinjen
2016
Grundvandspuljen har sløjfet alle
”kendte” overflødige boringer og
brønde

Klienten set i 1:1.

Indhold af pesticider i sløjfede boringer og brønde

Hyppighed af fund blandt ca. 200 anlæg.

Udvalgte data på Grundvandspuljens sløjfninger i 2016
Brønd/boring

Hvor
Dybde, m Pris, kr
Post nr/by.

Brønd
Brønd
Brønd
Brønd
Brønd
Brønd
Brønd/boring
Brønd
Brønd/boring
Brønd
Brønd
Brønd

Ølstykke*
20
35.000
Ølstykke
2,5
14.000
Ølstykke
3,3
10.500
Ølstykke
?
14.000
Smørum
11,7
17.500
Smørum
3,4
12.000
Smørum 3,5 Brønd 10.500
Slagslunde 4,5 m
10.500
Veksø
2,5
10.500
Ganløse
11,05
28.000
Søsum
3,1
10.500
Ganløse
?
10.500
I alt
148.500

Tør/våd Analyse
Grænse overholdt
(< 0,1 ug/l)
Våd
Ja
Nej
Våd
Ja
Nej
Våd
Ja
Nej
Tør
Nej
?
Tør
Nej
?
Våd
Nej ?
?
Våd
Ja
ja
Våd
Ja
Nej
Våd
Ja
Ja
Tør
Nej
?
Våd
Ja
Nej
?
Nej
?
Gennemsnit 12.400 kr

Fund
antal/konc.
10/8 µg/l
9/1,2 µg/l
7/ 3,2 µg/l

1/ 0,068 µg/l
11/ 2,4 µg/l
0/ 0
3/ 2,7 µg/l

3 ud af syv lukkede anlæg overholdt grænsen for indhold af stoffer der er undersøgt for, 29%
Hyppigst fundne stoffer:
BAM (Prefix nedbrydningsprodukt)
Glyphosat ( Round Up)
Atrazin og nedbrydningsprodukter (Ukrudt bekæmpelse)
Simazin

