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Referat af Grønt Råds møde 26. april 2016 

 

Til stede:  

 

 

Foreninger og organisationer 

 

1. Birk Christiansen, Agrovi/Nola 

2. Troels Brandt, Naturparkens Venner 

3. Søren Vinding, Danmarks Naturfredningsforening 

4. Jørgen Bengtsson, Danmarks Naturfredningsforening 

5. Lone Lunding, Landsbyrådet 

6. Henning Christensen, Seniorrådet 

7. Søren Traberg Vestergaard, Ålauget 

8. Lars Falk Hansen (BUS – Spejderne) 

9. Steffen Erichsen, Lokalhistorisk Forening 

10. Hans Stage, Jægerråd Egedal 

11. Gunnar Brüsch, Friluftsrådet 

12. Peter Egemose Grib, KVE 

 

Egedal Kommune 

13. Peter Hansen, formand Grønt Råd og TMU 

14. Ib Sørensen, formand for Planudvalget 

15. Peter R. Hemmingsen, TMU 

16. Keld Stenlien PU 

17. Ole B. Hovøre PU 

18. Erhard Filtenborg PU 

19. Anne Mie Højsted, PU 

20. Bent Tranekær, TMU 

21. Bo Vesth, TMU 

22. Ingela Karlsson, CTM 

23. Thomas Jakobsen, CTM 

24. 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. 
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2) Nyt fra Center for Teknik og Miljø (CTM) 

a. § 3 beskyttede områder i Egedal – der er blevet sendt information ud til 510 

lodsejere, der ejer områder med beskyttet natur. Informationen er sendt til 16 

grundejerforeninger. Der er kun kommet få tilbagemeldinger, som CTM har 

behandlet. Birk Christiansen kommenterede, at få havde læst brevet. Der havde per 

15. april 2016 været 760 views på det vedlagte webbaserede Google-kort. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en_US&mid=1ZmNg8VpybLVXuXQthm

QCnv3Efq4. 

 

b. Naturparken mellem Farum og Slangerup 

i. Den 19. april blev der afholdt et møde for lodsejere med mere end 2 ha 

beliggende i Naturparken. Mødet viste en meget positiv stemning blandt 

de fleste deltagere. En enkelt meget skeptisk lodsejer kunne beroliges 

med konkret information. Budskabet til lodsejerne er, at der intet ændres 

i forhold til gældende fredninger, stiforløb og naturbeskyttelse. 

ii. Den 09. maj vil der være en markvandring nær Buresø, hvor nogle af 

Naturparkens perler præsenteres. 

iii. Der skal tilknyttes en naturvejleder til Naturparken. Det bliver 

formodentligt Furesø Kommune, der tager ansvaret for denne stilling. 

iv. Det er svært at finde kommunal finansiering af Naturparken, men Nordea 

fonden har fx givet over 50 millioner til udvikling af Naturpark Amager, 

så med et velfunderet forslag skulle det være muligt at opnå fondsstøtte. 

v. Peter Hemmingsen bemærkede det enorme arbejde Foreningen 

Naturparkens Venner ved Troels Brandt har lagt i at forberede 

ansøgningen om mærkning af Naturparken. Naturparken har stor 

betydning som brand for Egedal Kommune. 

 

c. Grønt Danmarkskort, Naturfonden 

i. Vedrørende Grønt Danmarkskort afventes en politisk beslutning fra 

Christiansborg 

ii. Naturfonden har modtaget cirka 150 ansøgninger, der nu bedømmes. 

Den første bevilling er gået til et naturprojekt med vildheste i Mols 

Bjerge. 

d. Borgerinddragelse i naturplejen – samarbejde med lokale borgergrupper – status 

i. Balsmosens Venner (BV) 

Der skal forhandles en ny samarbejdsaftale med BV i løbet af 2016 

Jørgen Bengtsson bemærkede at BV havde hærget i Balsmosen og at 

gruppen ikke er i stand til at være ansvarlig for naturpleje i området. Den 

etablerede bro er ulovlig og det hele ligner en velfriseret park. Gunnar 

Brüsch bemærkede dertil, at det var vigtigt, at børn trygt og sikkert kan 

lege frit i området. Bent Tranekær bemærkede at det er et 

beboelsesområde, så det er begrænset hvor meget natur man kan 

beskytte i området. Søren Vinding sagde at biodiversiteten lider under 

den nuværende pleje, blomsterengen bliver slået for ofte på trods af det 

er § 3 NBL beskyttet natur. Peter Hemmingsen foreslog at DN, 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en_US&mid=1ZmNg8VpybLVXuXQthmQCnv3Efq4
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en_US&mid=1ZmNg8VpybLVXuXQthmQCnv3Efq4


 Referat af Grønt Råds møde 26. april 2016 

Side 3 af 5 
 

Friluftsrådet og BV mødes til en evaluering i forbindelse med at den nye 

samarbejdsaftale skal forhandles. 

 

ii. Ledøje Bylaug 

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ledøje Bylaug og Egedal 

Kommune for pleje af området ved Præstesø og Lillesø i Ledøje. En del af 

de planlagte aktiviteter er allerede ved at blive gennemført. 

 

iii. Veksø Borgerlaug (Veksø Skole Sø og Brøns Mose) 

Samarbejdet med Veksø Borgerlaug udvikler sig positivt. Søen ved Veksø 

Skole er blevet renset, Bylauget har modtaget værktøj til vedligeholdelse 

af søen og assisterede ved affaldsindsamlingen i området. Samarbejdet 

med Brøns Mose gruppen fortsætter uforandret godt. 

 

iv. Storesø Lyngen 

Aktiviteterne i Storesø Lyngen afventer landzonetilladelse og dispensation 

fra fredningen. Søren Vinding informerede, at DN planlægger 

Fredningscheck på Storesø Lyngen fredningen. 

 

v. Hove Bylaug 

Vi har gennemført forberedende konsultationer, bevilliget værktøj og 

Bylauget arbejder på at finde ud af hvem der ejer broen over Hove Å, 

som de gerne vil have renoveret. Roskilde Kommune har også ytret 

interesse i forbindelsen, men om det kan føre til en genetablering er 

endnu ikke sikkert. 

 

e. Natur og Miljøinitiativpuljen - status 

Flg. Forslag blev modtaget ved sidste ansøgningsrunde: 

i. Udvidelse af Stuehøj Fitnesspark 

ii. Støtte til etablering af nyttehaver (Egedal FlygtningeVenner) 

iii. Genetablering af Badebro i Bastrup Sø  

iv. Oprensning af Ganløse Gadekær 

Dommerkomitéen har bevilliget støtte til ii, iii og iv. Oprensningen af Ganløse Gadekær blev 

gennemført den 17. april med stor lokal tilslutning. 

f. Bjørneklo 

Vækstsæsonen er småt begyndt. Vidensniveauet er højt hos borgerne, men vi må fastholde 

bekæmpelsen ellers er års indsats tabt. I 2015 blev 280 sager behandlet og 2 endte med 

politianmeldelse. 

 

Det blev bemærket, at der nogle steder stadig ligger gammel, sort plastikfolie. Ved Knardrup 

kommer der efter 3-4 års indsats igen bjørneklo. 

 

g. Naturens Dag – Søndag, den 11. september 2016 

Egedal Kommune kan ikke stille ressourcer til rådighed i forbindelse med Naturens Dag. 

Friluftsrådet har midler til aktiviteter. Ansøgningsfristen er 20. august 2016.  
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DN planlægger et arrangement i Storesø Lyngen. Søren Vestergaard bemærkede at landbruget 

tilbyder Naturens Dag hver dag. Det blev også bemærket, at nogle lærere arrangerer besøg til 

for eksempel Søris, Flyvestation Værløse samt at Landboforeningerne også laver 

arrangementer for befolkningen. Foreningen Naturparkens Venner og naturvejlederen i Furesø 

kontakter lærere og andre for at få folk med til Naturens Dag. 

 

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

Kommuneplan 2017. Arbejdet med Kommuneplan 2017 er igangsat og der er lagt op til at 

forslag til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i høring primo 2017. Den 30. april inviterer 

Egedal Kommune til en fantastisk oplevelsesdag – helt ude i skoven - i Bastbjerglejren. I den 

nye Kommuneplan 2017 sætter vi fokus på oplevelse, tilgængelighed og formidling af vores 

natur, kultur, landskaber og friluftsliv. Ved arrangementet vil den fantastiske natur kunne 

opleves og der vil blive informeret om Naturpark Mølleåen. 

 

4) Input fra Grønt Råds medlemmer 

a. Orientering fra DN om Grønt Guld 

Jørgen Bengtsson fra DN Egedal informerede om et tiltag, hvor han sammen med to andre 

ældre vil formidle naturen ved Gundsømagle Sø til fire 5. klasser i kommunen. Med projektet 

vil de give deres glæde for fugle og naturen videre til børnene, ved at kombinere klassiske 

natur ture med moderne naturformidling og Citizens Science via DN’s Naturtjek App. Der 

arrangeres ture i foråret og i efteråret 2016, så de deltagende børn får oplevelsen af hvordan 

årstiderne påvirker dyre og planteliv omkring søen. Konkret er der bevilliget 20.000 kr. til 

bustransport fra skolen til Gundsømagle Sø og til 20 kikkerter for at levendegøre fuglelivet. 

Projekt Grønt Guld - aktiv i naturen er støttet af VELUX FONDEN med sammenlagt 2 millioner 

kroner. 

 

b. Lokalhistorisk Forening ønskede flg. Punkter behandlet: 

i. Status for etablering af de 2 sidste sti-strækninger i tunneldalsfredningen 

ved Ganløse og Slagslunde, dels den længste strækning fra Farumvej til 

Ganløse Eged og dels den vigtige korte strækning mellem enden af 

Mosevej og Ganløse Ore (termin 23.12.2016). CTM informerer, at stierne 

er i anlægsplanerne, men at der pga. mangel på budget kan opstå 

forsinkelser. 

ii. Hurtig opsætning af orienteringsskilte på de udførte strækninger, hvor 

det også fremgår, at ridning på stierne er forbudt. På de udførte stier 

bliver der redet, hvilket meget hurtigt ødelægger en grussti. Dette punkt 

førte til en længere debat om ridning og mulighederne for styring. Aftalen 

med Ryttere i Ganløse Ore blev nævnt og dokumentet er vedlagt 

referatet til orientering. 
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5) Vedtægtsændring – forslag til forenkling af procedure:  

Optagelse af nye medlemmer besluttes af Grønt Råd og godkendes af formændene for TMU og 

PU. Vedtægtsændringerne blev godkendt og bliver nu sendt til TMU og PU. 

 

6) Eventuelt 

a) Egedal Kommune er nu på Facebook 

b) Ballerup Kommune har opsagt lejeaftalen for Aeroklubben ved Kildedal. De søger 

nu et nyt sted for deres ultraletfly aktiviteter. 

c) Problemerne med vand i Værebro Å blev igen nævnt. Der er etableret en 

følgegruppe i forbindelse med at regulativet skal revideres. Det forventes at der 

vil være en god kommunikation ved hjælp af følgegruppen. Søren Vestergaard vil 

gerne have undersøgt om vandet fra Frederikssund MV og Tværveje løber i 

vandløbene og ikke nedsives i faskiner, som det var planlagt. Det blev også 

bemærket at grundvandet i Værebro oplandet også stiger i højere beliggende 

områder. 

 

 

20 – 21 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, 03. oktober 2016 

 

Bilag: Samarbejdsaftale om ridning i Ganløse Ore 

 


