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Ordstyrer: Bo Vesth, formand for TMU
Dagsordenspunkt
1. Velkommen og Præsentationsrunde (Bo Vesth)
a. Velkommen til nyt medlem Alice Nørhede fra Dansk Ornitologisk Forening
Egedal
b. Velkommen til nyt medlem Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen
c. Information om nyt medlem Jørn Arne Nielsen, Egedal Erhvervsforening
(afbud)
2. Referat fra sidste møde godkendt. Referatet kan ses på
http://www.egedalkommune.dk/politik/naevn-og-raad/groent-raad
3. Nyt fra Center fra Plan, Kultur og Erhverv (CPK)
a. Centeret får nyt navn fra 19. november 2018
Nyt navn: Center for By, Kultur og Borgerservice (CBK)
b. Status på udvikling af ny Planstrategi med fokus på afsnittet om natur –
ved Amalie Dombernowsky, CPK
Amalie præsenterede status for udarbejdelse af ny Planstrategi.
Se bilag 1 Planstrategi.
Friluftsrådet ville vide, om der stadig kan ændres noget i Planstrategien.
Det blev bekræftet med ja af Planudvalgets formand.
4. TEMA
Bynær Natur
Heidi Thorstensen fra Rudersdal holdt oplæg, se bilag 2 Rudersdal PP.
De vigtigste punkter:
 Der slås så lidt græs som muligt i de udvalgte parker.
 Alt dødt ved, græs og blade forbliver i parken – nogle steder som
kompostbunker.
 Afbrænding af naturenge i tidligt forår normalt i 1.og 2. uge/april, når
ingen dug falder og det har været en uge tørt. Det kan ikke ske hvert år.
 Rabatter slås 1-2 gange årligt afhængig af trafiksikkerhedskrav. Ved
slåning i maj kommer flere arter, men rugende fugle kan være en
udfordring
 Information til borgere er vigtigt – ellers mange klager
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Debat og spørgsmål
Det blev bemærket, at tiltagene bør spredes til private og erhvervsområder.
I Rudersdal måles på nogle arealer biodiversiteten med Bio Blitz. Et Bio Blitz går
ud på at undersøge et specifikt område for arter og registrere, det man finder.
Gruppearbejde
I tre grupper debatteredes Heidis indlæg. Derefter præsenteredes gruppernes
anbefalinger:
- Der er behov for vejledning til hvad, der er hensigtsmæssigt
- Inddrage virksomheder og foreninger
- Ved nye udstykninger sikre plejeplaner for bæredygtig natur, blomster
- Skabe forståelse for hvordan man opfører sig i den fælles natur
- Vejledning til hvor, hvordan og hvad det er godt at plante/udså; flora, græsser,
vibe blanding, osv.
- Opfordre organisationer, virksomheder & private/grundejerforeninger til at
tænke i natur (med vejledninger)
- Inddrage borgere til at tænke med, hvor det giver mening
- Sikre at folk ved, hvordan man må færdes i naturen og hvordan man passer på
naturen
- Reducere græsslåningen, hvor det er muligt
- Fortsætte med at udlevere frø til landmænd
- håndtere invasive arter ud over Bjørneklo
3. Nyt fra Center for Teknik og Miljø (CTM)
a) Biodiversitetsprogram – Faunastriber
Se Bilag 3 Faunastriber
b) Naturrådets arbejde og Grønt Danmarkskort
Se Bilag 4 Naturråd, hvoraf fremgår at et af formålene med Grønt
Danmarkskort er at sikre en forstærket indsats for større og mere
sammenhængende naturområder, danne grundlag for prioritering af
naturindsatsen og understøtte opfyldelse af FN’s og EU’s mål for biodiversitet
i 2020.
Landbrugets repræsentanter udtrykte bekymring for at landbruget igen af
bagvejen bliver indskrænket i driften. Det mener de, er sket på Natura 2000
arealerne.
c) Implementering af ’Leg og Oplevelse ved Skenkelsø Sø’
Der er bygget et madpakkehus og et fugleskjul ved Skenkelsø med støtte fra
en lokal grundejerforening, Nordeafonden og 15. Juni Fonden. Der er
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etableret en hundeskov, men borgerne ønsker adgangsforholdene forbedret.
En natursti fra P-pladsen ved Irisvej til Engvej er under anlæg.
Det blev bemærket, at udsigten fra Fugleskjulet for store og små personer er
rigtig fin. For middelstore personer bør der laves et ca. 20 cm højt trin.
d) Status på arbejde med Stenløse å omlægning inkl. Miljø/VVM undersøgelse





Projektejer er NOVAFOS
Alle lodsejersamtaler afsluttet
Teknisk biologisk undersøgelse (NIRAS) er gennemført
VVM undersøgelse skal nu gennemføres
e) Status på Værebro å vedligeholdelse, udbud mv.






1. grødeskæring begyndt af WP Værktøj, som gav op undervejs
2. grødeskæring gennemført af Kommunens medarbejdere
3. grødeskæring gennemført af HedeDK med mejekurv og manuelt. Forventes
afsluttet i denne uge
Værebro Å grødeskæring skal i nyt EU udbud for perioden 2019-23
Å-lauget bemærkede, at HedeDK havde gennemført et godt stykke arbejde.
Der er brugt det rigtige grej og maskintype til opgaven.

4. Status på Værebro å § 17,4 udvalg
Bo Vesth orienterede om udvalgets arbejde. Udvalget består af repræsentanter
fra DN, Sporfiskerforbundet, NOLA og Å-lauget. TMUs formand er formand for
udvalget. CTMs Centerchef er sekretær til udvalget.
Ved mødet i september kom Erik Jørgensen fra Landbrug & Fødevarer (L&F) og
præsenterede L&Fs rapport fra 2017 om vandløbene. Der er ifølge Bo Vesth
vidtgående enighed i udvalget med rapportens konklusioner. De indgår i forslag
til ny Vandløbslov. Det forventes at en ny vandløbslov ikke kan vedtages før i
løbet af 2020.
Egedal Kommune kan ikke selv løse vandløbsproblemerne. Det kræver
samarbejde med oplandskommunerne. Formand og Centerchef vil derfor besøge
alle TMU i oplandskommunerne for at informere om problematikken og
koordinere den videre proces.
I forhold til ekspertudvalget arbejdes der på, at Værebro Å bliver en case i det
efterfølgende arbejde.
5. Input fra Grønt Råds medlemmer
a) Information om stiforløb over kommunegrænse
Friluftsrådet ønsker, at der på Egedal Kommunes stikort tilføjes information om
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stiernes videre forløb over kommunegrænsen.
Som eksempel kan nævnes en sti ved Søris, som et kort stykke forløber i
Frederikssund Kommune og derefter fortsætter i Egedal Kommune. Det burde
fremgå tydeligt af stikortet. Det kan enten gøres ved at der ved
kommunegrænsen skrives ’mod x-by’; ’til y-skov’ og/eller stien vises med
nødvendigt forbehold for senere ændringer i nabokommunen.
b) Sti i Tunneldalsfredningen – Friluftsrådet – Klagemuligheder
Friluftsrådet udtrykte bekymring over Fredningsnævnets afgørelse i forhold til
den vestligste del af Tunneldalsstien, der på en kort strækning er bygget hvor
lodsejeren ønskede det, men udenfor fredningen.
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
6. Eventuelt
Afvandingsproblematikken på Forten i Ganløse blev nævnt. Der har været drøftet
projektløsninger, hvortil der vil blive søgt fondsfinansiering.

Ca. 19:30 Fællesspisning på reposen på 1’ste sal

/Michael Øllgaard, CTM, 13. november 2018
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Planstrategi 2019
Tager udgangspunkt i visionen for Egedal
Hverdag

Hverdag og fællesskab i bevægelse
• Muligheder for alle
• Let adgang til arbejde
• Energi og miljø i balance
• Mangfoldighed i den nære
kultur og natur

Hverdagen skal fungere for familier, børn,
unge og ældre i Egedal. Det skal være muligt
at få arbejdsliv til at harmonere med tid til det
sociale liv med familie, venner, bolig og fritidsinteresser.
Vi skal etablere sunde, aktive og grønne byer,
hvor mennesker trives og kan bo i alle livets
faser. Der skal være kultur- og fritidstilFællesskab
bud til alle aldre, så vi vedbliver at
være et oplagt sted at bosætte
Fællesskaber findes
sig for Hovedstadens
på mange niveauer, på ararbejdskraft.
bejdspladsen og i landsbyen, om-

kring skoler og daginstitutioner eller
på villavejen. Fællesskaber kommer
ikke af sig selv og er i høj grad baseret
på frivillighed, men med fælleskaber kan
vi bedre overkomme nogle af hverdagens
udfordringer.
Vi skal vedligeholde
vores relationer, men
også udvide og skabe
nye fællesskaber på
tværs af alder og
byer.

Bevægelse
Bevægelse betyder, at kommunen udvikler sig.
Egedal afprøver nye løsninger. Vi udvikler den
offentlige service. Vi arbejder tværfagligt og i nye
sammenhænge, hvor eksempelvis kultur og erhverv
spiller sammen på nye måder.
Vi har mod til at tænke i nye baner og anvende den
nyeste teknologi. Vi skal også være i bevægelse
rent fysisk. I Egedal bygger vi fremtiden på de
sunde og aktive valg.

Forslag til Planstrategi 2019
Grønt Råd den 25. oktober 2018

Proces- og tidsplan
Godkendelse af
proces- og tidsplan

Temadrøftelser
i fagudvalgene

Feb
Politiske milepæle

April

Strategi seminar

2018
Jan

Feb

Okt

Maj

Marts

April

Budget

Juni

Okt

Budget seminar

Maj

Juni

Marts

Forslag

Juli

Aug

Sep

Okt

Endelig

Nov

Dec

2019
Jan

Feb

Marts

Arbejdsperioder
Analyser og forundersøgelser

Dialog og
inddragelse

Skriveperiode
og inddragelse

Layout og
rettelser

Behandling af
høringssvar

Offentlig høring
Dialogmøder med borgere,
foreninger og erhvervslivet

Borgermøde

I dag
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Byrådets Strategiseminar i april 2018
Byrådet besluttede, at der skulle arbejdes videre med 7 fokusområder

Varierende boligformer
Erhvervsudvikling
Identitet i bysamfundene
Bymidter og fortætning
Sammenbinding af Egedal – infrastruktur
Energi, ”Smart City” og grøn omstilling
Natur og landskaber
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Byrådets Strategiseminar i april 2018
Smørumnedre
Kong Svends Park
Kildedal ferie
Smørum Bymidte

7
9
0

Veksø
Veksø syd
Veksø nord

10
2

Stenløse-Ølstykke
Egedal By
Maglevad
Egedal Centeret
Stenløse Syd

7
4
10
0

Udvikling mellem Egedal By
og Stenløse Station

Ølstykke Stationsby
Rådhus alle (Bymidten)
Idrætsområdet		
Nordbyen

11
3
0

Udvikling på Rådhus Allé
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Udvikling omkring
Kildedal Station

Forslag til Planstrategi 2019
Planstrategi 2019 indledes med en beskrivelse
af Egedals fysiske struktur, de regionale sammenhænge og en udfoldelse af visionen om
”Hverdag og fællesskab i bevægelse,” herefter
følger:

Forslag til
Planstrategi

2019

Tre temaer sætter retningen

til debat

• Fællesskab og fleksibilitet
• Udvikling og identitet
• Miljø og ansvarlighed
Udviklingspotentialer i fire områder
• Lokale potentialer i de mindre bysamfund
• Udviklingen mellem Egedal Centeret og
Egedal Station
• Udviklingen af bymidten i
Ølstykke Stationsby
• Udviklingen omkring Kildedal Station
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Tre temaer sætter retningen
Økonomisk

Udvikling og identitet
Økonomisk bæredygtighed handler om fortsat at
sikre vækst og udvikling.
Derfor arbejder vi med identitet i bysamfundene,
udvikling af bymidter og byområder, varierede
boligformer og en stærkere og mere målrettet
erhvervsservice, så vi er robuste, når der opstår
udfordringer.

Fællesskab og fleksibilitet
Social bæredygtighed handler
om menneskers velbefindende nu og for fremtidige
generationer. Det handler om
fælleskab, sundhed, lighed og
retfærdighed.
Derfor arbejder vi med at sikre
gode rammer for stærke fællesskaber, sundhed i hverdagen, muligheder for et aktivt
liv og at sikre en mangfoldig
natur.

Miljø og ansvarlighed

Social

Miljømæssig bæredygtighed handler om at forvalte naturressourcer og arealer på en ansvarlig
måde.

Miljømæssig
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Derfor arbejder vi med grøn omstilling, hvor
der er fokus på energi og klimatilpasning, en
cirkulær tilgang til vores ressourcer, let adgang
til arbejde, transport og fritidsaktiviteter, og nye
digitale løsninger, så vi overdrager en planet,
som fremtidige generationer kan leve på.

Natur
Fokus på kommunens grønne arealer

Skabe tilgængelighed

Det er vores mål:
At spille en aktiv rolle for at stoppe tabet af biologisk
mangfoldighed.

Arbejde med Grønt Danmarkskort

At Egedal skal være et attraktivt sted at bosætte sig
- også for insekter. Vi vil gøre en særlig indsats for at
fremme levevilkår for ’almindelige insekter’ på vores
grønne arealer. Og vi vil inspirere grundejerforeninger,
virksomheder og private til at gøre det samme.
At arbejde for, at borgerne får bedre adgang til vores
naturområder ved at øge tilgængeligheden.

Sikre biologisk mangfoldighed
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Dialog om fire fysiske områder
Bymidten i Ølstykke Stationsby

De mindre bysamfund

De mindre bysamfund
Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00
Egedal Centeret og Egedal By
Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00

s

Ølstykke
Stationsby

s
Gl. Ølstykke

Bymidten i Ølstykke Stationsby
Lørdag den 19. januar 2019 kl. 12.00

s
Stenløse

Veksø

Omkring Kildedal Station
Torsdag den 24. januar 2018 kl. 17.00

s

Kildedal
s
Smørumnedre

Egedal Centret og Egedal By
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De mindre bysamfund
Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00

Netværk og workshop med
udgangspunkt i de fire temaer
fra dialogmøde i marts 2018:
- Varieret boligtype og former
– Frivillighed og fællesskab
– Byudvikling og fortætning
- Sammenbinding og
infrastruktur
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Egedal Centret og Egedal By
Torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00
Håndværkerbyen

Landskabsbyen
Pastor
Møhls Høj
Kirke

Workshop om hvordan der kan
skabes liv og aktivitet med fokus
på byrum og forbindelser:

Egedal
Station

Egedal By

S

Rådhus og
Sundhedscenter

Bækkegårdsskole

-Kulturhuset

Maglevad

Campus

Stenløse
Privatskole

-Gymnasiet

Fr

ed

-Forbindelsen

er

ik

ss

Gymnasium

un

ds

ve

j

Frydensberg

Signaturforklaring
Byudviklingsområde

Plejecenter

Bolig
Erhverv
Blandet byområde
Centerområde
Rekreativt område
Kulturmiljø

Stenløse
Station

S

Egedal
Centret

Kulturhus og
bibliotek
Kirke

Sø
Skov
Jernbanen
Hovedvej
Bygning
Matrikelskel
Stenløse Å
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Lærkeskolen

Bymidten i Ølstykke Stationsby
Lørdag den 19. januar 2018 kl. 12.00

Ølstykke Station

S
Rådh

us A
llé

Udvikling af bymidten
-Byvandring
Kirke

Bytorv

-Workshop om udvikling af bymidten

Rideskole
Bibliotek

Toftehøjskolen

Signaturforklaring
Bolig
Erhverv
Blandet byområde
Centerområde
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Rekreativt område
Kulturmiljø
Sø
Skov
Jernbanen
Hovedveje
Anden vej

Byparken

Omkring Kildedal Station
Torsdag den 24. januar 2018 kl. 17.00
Flyvestation Værløse

Egedal Kommune

Kildedal
Furesø Kommune

Fyraftensmøde og paneldebat

Ferieboliger

- Politisk perspektiv

Ballerup Kommune
Novo nordisk

- Regionalt perspektiv
Kildedal Station

- Lokalt perspektiv

S

Eva
Lyfa

Håndværkerbyen

Erhverv
Bolig og
erhverv

Bolig

Kong Svends Høj

Perspektivområde
til erhverv

Smørum
Vest
Bolig

Signaturforklaring
Byudvikling
Bolig

Centerområde
Kulturmiljø
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Sø
Skov
Perspektivområde
Jernbanen
Hovedveje
St-nærhed 600 m
St-nærhed 1000 m
Bygning
Matrikelskel

Tvæ

Blandet byområde

rvej

Erhverv

Rekreativt område

Oticon

S

Måløv Station

?

Spørgsmål
Forslag til
Planstrategi

2019
til debat

s

s
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s
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Faunastriber i Egedal Kommune
Egedal Kommune fulgte eksemplet fra Hillerød og Fredensborg Kommune og fik lavet et tilbud til de lokale
landmænd om at modtage gratis naturlige blomsterfrø til faunastriber i deres marker for at gøre en indsats for
insekterne.
Egedal Kommune kom med i ordningen i sidste øjeblik, hvorfor der kun var meget kort tid til at gøre reklame
for tilbuddet (cirka en uge). På trods af det kom der 6 tilmeldinger ind. De to sprang senere fra, hvilket
skyldtes det tørre forår.
Egedal Kommune påtænker at gentage initiativet til næste år. Det er Agrovi/NOLA, som er tovholder på
projektet.
Man kan læse mere her: https://nola.dk/egedal-tilbyder-nu-ogsaa-froe-til-faunastriber/

Folderen til projektet ses nedenfor:

Naturråd nr. 12
Baggrund
Kommunerne skal i henhold til planloven udpege områder, som har naturværdier eller tjener som korridorer, som dyrene kan vandre ad. Disse
udpegninger til kommuneplanen er ikke nye. Det har kommunerne gjort siden 1980’erne. Det nye var, at disse udpegninger skulle lægges ind på
et fælles kort, som er blevet kaldt ’Grønt Danmarkskort’.
Udpegningen af natur og korridorer (økologiske forbindelser) bestod i kommuneplan 2017-2021 af 4 kategorier:
-

naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
økologiske forbindelser
potentielle naturområder
potentielle økologiske forbindelser

Kommunernes samlede udpegninger vil udgøre Grønt Danmarkskort (planloven, § 11 a, stk. 2).
Kommunalbestyrelserne skulle oprette lokale naturråd, som skulle bistå kommunerne med udpegning af områder, der skulle indgå i Grønt
Danmarkskort. De lokale naturråd skulle etableres senest den 15. januar 2018, og rådene skulle afslutte deres arbejde senest den 15. juli 2018.
Egedal Kommune var med i Naturråd 12, som bestod af lige dele repræsentanter for grønne interesseorganisationer (5) og
erhvervsorganisationer (5), og dækkede de 8 kommuner: Rudersdal, Furesø, Gladsaxe, Hørsholm, Egedal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og
Allerød.

