Referat af Grønt Råds møde 25. november 2014

Referat, Grønt Råds møde 25. november 2014
Til stede:
Alf Schrøder, Jægernes Kommunale Fællesråd
Jørgen Lange, Seniorrådet
Birk Christiansen, Agrovi/Nola
Poul Kaltoft, Friluftsrådet
Henrik Lunøe, Erhvervsrådet
Søren Vinding, Danmarks Naturfredningsforening
Jesper Skytte, Karmstengaards Grundejerforening
Lone Lunding, Landsbyrådet
Maj-Britt Quitzau, Grundejerforeningerne
Marie Louise Allerslev, Danske Handicapforeninger Egedal
Peter Egemose Grib, Kontaktudvalg Vandværker Egedal
Søren Vestergård, Værebro Ålaug
Preben Stenalt, Lokalhistorisk forening
Peter Hansen TMU, Formand TMU og Grønt Råd
Ib Sørensen PU, Formand PU og Næstformand Grønt Råd
Anne Mie Johansen, PU
Erhard Filtenborg, PU
Bo Vesth, TMU
Lotte Roed, leder af Planafdelingen, CPK
Anne Wegener, Planafdelingen, CPK
Thomas Jakobsen, konstitueret Centerchef CTM
Michael Øllgaard, Vand og Natur, CTM

17 – 19 Møde
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/media/1293213/gr_nt_r_d_referat__20_februar_2014__final.pdf
Referatet blev godkendt uden videre kommentarer.
2) Godkendelse af Grønt Råds reviderede vedtægter (Thomas J)
Navnene på DH og Jægernes organisationer blev korrigeret og vedtægterne derefter godkendt til
forelæggelse for TMU og PU.
3) Nyt fra Center for Teknik og Miljø (CTM)
(se Bilag 1 for PP præsentation)
a.

Skovrejsning til grundvandsbeskyttelse (Peter H/Michael)
Der er opstået private initiativer til støtte for kommunal skovrejsning. Se blandt andet
http://www.growingtrees.dk/. Derudover kan en række fonde søges til støtte til
etablering af skov og rekreative områder.
Skovrejsning på private matrikler kan støttes af Naturstyrelsen, når visse betingelser er
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opfyldt. Se http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskudtil-private-skove/privat-skovrejsning/.
Følgende kommentarer blev noteret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langs Bundsvej skal man bibeholde de smukke udkig
Brug af pesticider og fungicider bør undgås ved skovrejsning
Skovrejsning skal afstemmes med fredningsønsker
Ved privat (offentligt støttet) skovrejsning bør forbindelsesveje og stier sikres
Juletræsplantager er IKKE skovrejsning, juletræer og pyntegrønt i kort omdrift
opfattes i landbrugsloven som landbrugsafgrøder
Skovrejsning ønskes langs motorvejen og motorvejstraceen
Skovrejsning har rekreativ værdi nær beboelse, i byområder og for eksempel ved
Stengårdsskolen ønskes
Ved planlægning af skovrejsning skal der tænkes på lyset og udsigter. Det kan
også blive for mørkt
Nogle steder synes DN at der er for mange læbælter, der tager udsigten
Vildtets behov for små skove skal afvejes
De åbne kulturlandskaber bør bevares
Den sydlige del af Kommunen har behov for større skovrejsningsprojekter.

Det kan konkluderes, at der er rigtigt mange forskellige hensyn at tage ved planlægning
af skovrejsningsprojekter. Inddragelse af organisationer og borgere tidligt i
planlægningen er vigtig, for relativt hurtigt at kunne etablere ny skov.
b.

Bjørneklo – status og rapport fra kampagnen 2014 (Michael Ø)
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo – status august 2014 blev gennemgået. Bekæmpelsen
fortsættes og 2014 har opvist en del positive resultater opnået i intensivt samarbejde
med en række lodsejere. Det har i 2014 kun været nødvendigt at udsende 101
orienteringsbreve om manglende bekæmpelse mod 184 i 2013. Der er dog indgivet 2
politianmeldelser for ikke at have reageret på påbud om bekæmpelse.
Det blev bemærket, at der gennem Damvads Å spredes frø som stammer fra Toppevads
Genbrugsplads. Det må være gamle, stadig spiringsdygtige frø, som volder problemer.
Alle forekomster af Bjørneklo på alle Kommunens arealer bekæmpes aktivt flere gange
årligt. Det gælder også i øvrigt ved Tranekær, hvor der var set store bestande af
Bjørneklo.
Der blev rejst spørgsmål om det lovlige i at bekæmpe Bjørneklo (og andre invasive arter)
i randzonen og på brinken af vandløb. Lodsejer er forpligtiget til at foretage bekæmpelse.
Hvis det sker med herbicider, skal afstandskrav overholdes. Bedst sker bekæmpelse med
får eller manuel slåning.
Det blev bemærket at lodsejere også bør bekæmpe Gyldenris (Sildig og Kanadisk
Gyldenris) samt Japansk Pileurt, der begge er invasive arter.

c.

Status fra Natur- og Miljøinitiativpuljen (Michael Ø)
Der er i alt udbetalt 24.352 kr. i perioden november 2013 – oktober 2014. Derudover er
der bevilliget 22.000 kr. til andre projekter i løbet af 2014.
Oprensning af gadekær, støtte til etablering af hegn, solceller til el-hegn, vandforsyning
til dyr og tilskud til en fitnesspark er eksempler på bevilligede projekter. Næste deadline
er 01. marts.
Det blev spurgt om renovering af Ganløse Gadekær kan støttes. Stensætningen er ved at
falde sammen. De kommunalt ejede gadekær bliver vedligeholdt af Materielgården og der
kan vi anmode om at få dette arbejde gennemført.
Vedrørende regnvandsprojekter ligger det i Forsyningens regi. Der kan bestå en interesse
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i at få regnvand ud af kloaksystemet og nedsivet lokalt eller bortledt til
forsinkelsesbassiner.
Til mange projekter kan der søges fondsmidler. Velux-fonden blev nævnt, men der er
mange fonde, der støtter større og mindre natur-relaterede projekter.
4) Nyt fra Center fra Plan, Kultur og Erhverv (CPK)
a.

Plan og Agenda 21 strategien (Lotte)
(Se Bilag 2 for PP præsentationen)
Lotte Roed fra CPK præsenterede Planstrategien for Egedal Kommune..
Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21
strategien er Byrådets redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i
det 21. århundrede.
Det er en politisk strategi, der viser retning både indadtil og udadtil. Den inkluderer
dialog med borgerne om de politiske visioner. Samtidigt giver den rammen for det faglige
indhold og de formelle krav i forhold til fysisk planlægning.
Udfordringerne er at etablere et bredt ejerskab i organisationen samt at sikre en relevans
i forhold til borgerne, der gør det meningsfuldt at involvere dem.
Byrådet har i et seminar samt i en række dialogmøder med borgerne defineret den nye
vision. Den nye vision for 2015 – 2018 er ’Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse’
•
•
•
•

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

Den nye planstrategi vil blive udarbejdet på baggrund af disse visioner.
Kommentarerne til Lottes præsentation gik meget på stier. Stier bør bindes sammen med
nabokommunernes stisystemer. Hvor mange bruger egentligt vores stisystem og
naturområderne?
Dialogmøderne er blevet dokumenteret på http://tagdel.dk/egedal. Tagdel bruges ikke
meget, så nogle af Rådets medlemmer udtrykte bekymring for om borgerne har kunnet
følge ordentligt med.
b.

Kommuneplantillæg om vand og klima (Lotte/Anne)
(Se Bilag 3 for PP præsentationen)
Anne Wegener fra CPK præsenterede udkastet til klimatilpasningsplanen for Egedal
Kommune.. Et link til udkastet til Kommuneplantillæg 01 – Vand og Klimatilpasning findes
på http://www.egedalkommune.dk/borger/bolig,-byggeri-og-plan/kommuneplan.
Klimatilpasningsplanen er en opfølgning af Plan- og Agenda 21 strategi 2011. Formålet er
at se på vand som samlet kredsløb, indtænke klimatilpasning bredt i kommunens arbejde
samt at være nytænkende og finde tværgående løsninger for at få mest muligt ud af
investeringerne.
Der er tale om en opfølgning på en aftale mellem staten og KL om klimatilpasningsplaner.
Kommunen skal få udarbejdet risikokort (oversvømmelseskort + værdikort), skal
prioritere indsatsområder og etablere en handlingsplan for klimatilpasningsindsatser.
Klimatilpasningsplanen indeholder en opsamling på tidligere beslutninger samt forslag til
nye tiltag. De tematiske afsnit er:
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•
•
•
•

Grundvand og drikkevand
Spildevand og regnvand
Vandløb og søer samt
Planlægning for klimatilpasning

Endvidere er der redegørelser for vision, status og udfordringer, strategi,
ansvarsområder, retningslinjer og tilhørende kort.
Planlægningens væsentligste mål er
•
Sikring af samfundsmæssige værdier mod skadevoldende oversvømmelse
•
klimatilpasning og vandhåndtering sammentænkes, så der skabes synergi og
merværdi
•
Klimatilpasning skal løses af kommunen, forsyningen og borgerne i fællesskab
De væsentligste virkemidler er
•
•
•
•

3 trin - beredskab, forebyggelse, planlægning
Krav om indtænkning af klimatilpasning i al planlægning
Forbud mod planlægning for ny bebyggelse og anlæg i områder med
oversvømmelsesrisiko med mindre der kan sikres mod oversvømmelse
Krav om klimatilpasning i indsatsområder og nærmere undersøgelser i øvrige
risikoområder i by

Der blev stillet en del spørgsmål i forhold til vand i Værebro Å-dalen. Vil
Klimatilpasningsplanen flytte vandet ud til andre lodsejere og vil Værebro Å ikke blive
endnu mere oversvømmet? Det er sikkert at der vil komme mere vand. Det er dog planens
intention at etablere tiltag, der tilbageholder vandet i så lang tid som muligt, så langt oppe
i landskabet som muligt.
Søren Vestergaard ville vide om der var afgivet høringssvar til Ballerup Kommunes
klimatilpasningsplan. Det er der ikke. Det er planens formål at sinke afstrømning til
nabokommuner mest muligt og det er jo også i Egedals interesse.
Birk Christiansen gjorde opmærksom på muligheden for at etablere nedsivning af regnvand
og få en del af tilslutningsbidraget refunderet fra Forsyningen.
Det blev bemærket at vandløbsvedligeholdelse ikke er nok til at sikre sig mod
oversvømmelser.
5) Evaluering af Naturens Dag 2014 og forslag til hvordan vi kan gribe det an i 2015 (Michael Ø)
• Begrænset deltagelse af organisationerne i forberedelse og gennemførsel
• Det er organisationernes mulighed at bruge Friluftsrådets midler til at gennemføre
arrangementer
• Kommunen skal kun assistere – i år var vi proaktiv
• Tak til
1. Danmarks Naturfredningsforening (vandretur)
2. Foreningen Naturparkens Venner (vandretur)
3. KFUM-Spejderne (pandekager, popcorn, træklatring, GPS skattejagt)
4. Keld Stenlien Hansen, naturentusiast fra Byrådet (vandretur)
5. Ølstykke Menighedsråd (panorama udsigt fra kirkens tårn)
Vi håber på at vi kan vende tilbage til et stærkt frivilligt engagement til Naturens Dag
2015. Landsbyrådet vil understøtte DN affaldsindsamling i foråret.
Egedal Kommunes frivilligkoordinator stilling er blevet nedlagt og der er endnu ikke taget
beslutning om hvem der fra Kommunens side kan være med til at koordinere Naturens Dag
2015.
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6) Input fra Grønt Råds medlemmer
a.

Rågeregulering (Alf Schrøder, DJF)
i. Rågebekæmpelseskampagnen 2014 var velgennemført. Det forventes at der også
i 2015 vil være behov. Da problemet med råger ikke bare skal flyttes et andet
sted hen ved hjælp af skræmmeaktioner, er en kraftig regulering af først de
voksne råger og senere rågeungerne nødvendig.
ii. Måger er også i stigende grad et problem. Her bruges rovfugledrager og
afskydning til afskrækkelse og regulering.
iii. Det er vigtigt at rettidigt søge om tilladelser til regulering. TIP Egedal kan også
bruges til at melde om problemer med fugle.

b.

Samarbejde med borgergrupper om naturpleje i bynære § 3 områder (Søren Vinding, DN)
i. I bynære naturområder tilstræbes borgerinddragelse i naturplejen. Egedal
Kommune har på forskelligt niveau samarbejde med flere by-, landsby- og
dyreholderlaug og med grundejerforeninger om naturpleje i § 3 områder.
ii. Danmarks Naturfredningsforening ønsker at deltage i udarbejdelsen af plejeplaner
og aftaler med borgergrupper.

c.

Status på BNBO (Birk Christiansen, Agrovi/NOLA)
i. Birk Christiansen rejste spørgsmål om hvorfor Egedal Kommune har valgt at
udstede forbud i forbindelse med etablering af BNBO på Bjellekær Kildeplads.
Andre steder i landet har kommuner indgået frivillige aftaler.
ii. Egedal Byråd har truffet beslutningerne på baggrund af detaljerede
undersøgelser. Forbuddet udstedt til den enkelte grundejer kan påklages.
iii. Peter Grib fra vandværkerne påpegede at der er pesticider i hver fjerde boring.
Bjellekær er indtil nu det eneste sted, hvor det er besluttet at BNBO realiseres.
iv. Søren Vestergaard bemærkede at pesticider måske kommer fra gamle
lossepladser. Disse er kortlagt af Region Hovedstaden og Egedal Kommune er
opmærksom på at udsivninger fra forurenede arealer overvåges.

7) Eventuelt
Grønt Råds medlemmer vil gerne have Grundvands Nyhedsbrev tilsendt.

19 – 20 Fællesspisning
Mødet blev afsluttet med fællesspisning. Det blev generelt evalueret positivt, at vi efter mødet kunne
have en uformel samtale om emnerne og andet.

/Michael Øllgaard, 16. februar 2014
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