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Ordstyrer: Bo Vesth, formand for TMU
Dagsordenspunkt
1. Velkommen og Præsentationsrunde (Bo Vesth)
Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde. Referatet kan ses på
http://www.egedalkommune.dk/politik/naevn-og-raad/groent-raad
Thomas Jakobsen gav information om ansættelse af vores nye Naturvejleder Kristoffer
Schou fra 01. februar 2018
2. Nyt fra Center for Teknik og Miljø (CTM)
a) Biodiversitetsprogram
(1) Arbejder på mere natur – mindre pleje – ikke alle græsplaner skal slås –
kan blomstre og høslæt – fx i Balsmosen – pleje af bynær natur – balance
behov for rekreation (park med bænke og stier) og naturpleje.
(2) Kommunen henter inspiration fra Naturstyrelsens handlingsplaner
(3) Fremme insekterne fx med flere blomsterenge
(4) I Naturparken oprettes læringsstationer – se bilag 1
Søren Vinding nævnte muligheden for anlæg af lærke- og vibepletter
(https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/temaer/landbrug/laerke-og-vibepletter-skaludlaegges-som-mosaikker-i-landbrugslandet).
Jørgen Bengtsson fortalte om ansøgningen til DN og virksomheden A. Vogel
konkurrence om landets bedste sommerfugleprojekter, som Egedal Kommune og DN
Egedal udarbejdede i fællesskab. Vi vandt ikke, men vi lærte en del om, hvor
kompliceret det er at (gen-)etablere biotoper for sommerfugle, når de først er
forsvundet.
Hatla Johnsen gjorde opmærksom på faunastriber – se punkt 4.
b) Naturstier i Egedal Kommune
Tunneldalsstien indviet
Naturstyrelsen er åben for muligheden at genåbne parkeringspladsen ved Broskov
Bakke på Lyngevej hvor Tunneldalsstien går ind i Ganløse Eged under forudsætning om
at kommunen vedligeholder parkeringspladsen. Forslaget vil blive bragt op på TMU.
Overgangen fra stien i det åbne land til Naturstyrelsens stier i Ganløse Ore hhv.
Ganløse Eged er utilfredsstillende. Begge steder fortsætter stien på skovstier, der
bruges af ryttere. Det blev af flere deltagere anbefalet at kontakte Naturstyrelsen for at
få omlagt ridestierne, så gående uhindret kan fortsætte fra Tunneldalsstien ind i de to
skove.
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Søren Vestergaard spurgte om de hvide kantpæle langs Tunneldalsstien i kurven ved
Broskov Bakke er nødvendige. Efter mødet har administrationen undersøgt dette. Stien
går tæt på vejen og arealet, hvor stien nu går, blev tidligere ofte brugt til at parkere
på. For at undgå parkering på den nye sti er de hvide kantpæle blevet placeret mellem
stien og vejen.
Arne Kristensen bemærkede at sidste del af Tunneldalsstien ved Mosevej i Ganløse Ore
er alt for stejl. Stien følger Fredningskendelsen.
Beskæring
Alle stier er blevet beskåret, så fremkommeligheden er sikret. Naturstierne har fået
beskåret tæthængende grene og krat der, hvor de kan være til gene for brugerne, eller
hvor væksten skal holdes kraftigt tilbage.
Reparationer og vedligehold af kommunens naturstier
Kommunens medarbejdere har gennemgået alle naturstier og udført reparationer,
således at de nu står i rimelig stand.
Niels Lindhardt bemærkede at stien ved Ganløse Gadekær ofte står under vand.
Administrationen er i dialog med Ganløse Bylaug om mulige løsninger.
Fra start maj og sommeren over vil naturstierne blive slået for græs efter behov, da
dette bestemmes af sæsonen. Naturstierne bliver slået minimum 3 gange henover
sommeren.
Bastbjergstien (fra Ganløse mod Ganløse Eged) – der pumpes vand væk – stien
repareres
Grundet oversvømmelse, som skyldes et defekt dræn, har Kommunen været nødt til at
udsætte reparation på første strækning i syd. Vandet er pumpet væk.
Projekteringen af stier i Værebro Ådals fredningen er af budgetmæssige årsager
udskudt et år.
Kommunen har ingen muligheder for at forbedre private markveje.
Flere mødedeltagere gav udtryk for dårligt sammenhængende stier og dårligt skiltede
stier i Egedal. Jørgen Bengtsson opfordrede til dialog med lodsejer syd for Skenkelsø
med henblik på at få fjernet adgang forbudt skilt. På grund af jagtinteresser er dette
vanskeligt at få lodsejer til at indvilge i.
Sti ved Søris mangler på stikortet jf. Gunnar Brüsch. Det nøjagtige stiforløb bliver nu
undersøgt og derefter indtegnet på stikortet.
Gunnar Brüsch foreslog også at etablere en sti rundt om Skenkelsø Sø. Der er
jagtinteresser, og behov for beskyttede områder, hvor de vilde dyr kan få fred.
Hatla Johnsen bemærkede, at der er behov for bedre skilte vedrørende løse hunde.
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c) Naturpark Mølleåen – status ved Thomas Jakobsen
(1) Kristoffer Schou har påbegyndt arbejdet som Naturvejleder. Kristoffer har
kontor på Egedal Rådhus
(2) Friluftsrådet finansierer en del af naturvejleder Kristoffer Schous
ansættelse. Det er meningen, at Kristoffer skal etablere naturvejledning
og forskellige arrangementer for 0-6 årige.
(3) Vejdirektoratet anser Naturparken for at være en kommerciel
organisation, hvorfor regler om skiltning for privat erhvervsliv skal følges.
Der er forslag om at markere Naturparkens grænse med et eller to
solitære træer. Det kan ikke forventes, at Naturparken kan få et
motorvejsskilt ved Fiskebæk, da det koster i omegnen af 125.000 kr.
(4) Naturparken har været med i forberedelsen af Furesø Picnic Festival. En
række lokale fødevareproducenter vil i den forbindelse blive eksponeret.
(5) Naturpark ’Naturlandet Lolland Falster’ har fået udviklet en app til brug for
besøgende. Appen giver inspiration til ture og oplevelser i naturen. Det
ville ikke være så dyrt at købe appen, men de løbende driftsomkostninger
ville ligge uden for mulighederne i Naturparkens budget.
d) Borgerinddragelse i Naturpleje – samarbejde med lokale borgergrupper –
status ved Michael Ø
(a) Drift og pleje i Balsmosen er nu beskrevet. Der er indgået en aftale
med Balsmosens Venner og Balsmoseskolen om deres rolle i
naturplejen
(b) Samarbejdet om naturpleje i Brøns Mose fortsætter
(c) Implementering af ’Leg og Oplevelse ved Skenkelsø Sø’ i samarbejde
med flere lokale grundejerforeninger er sat i gang
(i)

Midler fra 15. juni fonden, Nordea og Friluftsrådet ca. 250.000 kr.
En grundejerforening har bevilliget 5.000 kr.

(ii) Kommunen etablerer en hundeskov i den grønne kile syd for
fyrreskoven på det gamle forsyningsområde og reparation af hegn
(iii) Byggeansøgning for madpakkehus og fugleskjul ligger i CPK;
dispensation fra § 3 er opnået
(iv) Natursti og motionssti i projektering
(d) Projekter i Natur og Miljøinitiativpuljen
(i) Vadbro mellem Hove og Herringløse færdig og indviet
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(ii) Sansestien og Aktivitetsbanen i Storesø Lyngen i nærheden af
Tennisbanerne er færdige.

16. december 2017: Formand for Teknik og Miljøudvalget Peter Hansen, Egedal hilser på
Formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen, Roskilde efter de synkront har klippet
de røde bånd

e) Bjørneklo bekæmpelse – status ved Michael Ø






Bjørneklo – Kommunen har ekstra fokus på Knardrupvej i år. Kommunen afventer
erfaringer med den nye bekendtgørelse.
Der er indsamlet sort plastik fra en del bjørneklo-områder. Plastikken skal helst
ligge 3 år for at virke.
Det undersøges i KL, hvad det egentligt koster at fjerne Bjørneklo på privat
lodsejers grund jf. markedspris – i forhold til Bekendtgørelsens 3,81 kr. pr m2.
Der samarbejdes med Syddansk Universitet om et digitalt genkendelsesprogram,
der gør det muligt at se BK i naturen vha. billeder optaget fra drone efter nødvendig
kalibrering med kendte forekomster.
Der samarbejdes med Kildedal Flyveklub om at tage billeder med kamera sat fast
under klubbens flyvemaskiner.

Der er observeret Japansk pileurt ved Toppevad og Damvad Å.
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f) Vandløbsvedligeholdelse Værebro Å og mindre vandløb – ny entreprenør og
nye kontrakter
(1) Hedeselskabet fortsætter som entreprenør på vedligehold af mindre
vandløb
(2) WP Værkstøj – et firma fra Sydsjælland vandt udbuddet på Værebro Å.
Stand-stil udløber i morgen 01. maj. Derefter underskrives kontrakt og
opstartmøde gennemføres.
Søren Vestergaard mener, at der i udbudsmaterialet mangler
dokumentationskrav for udført arbejde ved vandløbsvedligehold. Samtidig peger
han på, at marktrykket fra maskinerne kan ødelægge tørvelaget langs åen.

3. Nyt fra Center fra Plan, Kultur og Erhverv (CPK)
Information om udvikling af ny Planstrategi
Centerchefen for CPK Katrine Buhl præsenterede dele af udkast til ny Planstrategi.
Hverdag og fælleskab i bevægelse er fortsat strategiens titel. Nogle af FNs bæredygtighedsmål (SDG) vil være ledende del af planstrategien. Derudover bygger den nye
strategi også på resultater fra Visionsseminarerne med politikere og borgere i 2014.
Temaerne vil være natur, energi og udvikling af de små lokalsamfund.
I efteråret afholdes et borgermøde om Planstrategien, derefter er der en høringsperiode
før planen skal godkendes primo 2019.
Det blev bemærket at tilgængelighed for personer med handicap som del af
planstrategien ønskes.
Der kom forslag om at gennemføre et ekstra arrangement, et arrangement med tre
hotspots eller at have planstrategien som hovedtema på næste Grønt Råds møde.
4. Grønt Råd i den nye valgperiode – Forslag til temaer/temadrøftelser for den
kommende periode for Grønt Råd.
Ud over planstrategien, blev det foreslået at arbejde med, hvordan naturen udvikler
sig, hvordan kan tilgængelighed forbedres, samt at holde en udflugt om sommeren.
Det blev også foreslået at se på, hvad andre Grønt Råd laver, og hvordan de arbejder,
samt at mødet har et hovedtema med en oplægsholder.
5. Input fra Grønt Råds medlemmer
a) Faunastriber (NOLA)
Hatla Johnsen forelagde muligheden for samarbejde mellem Kommunen og Nola om
støtte til landmænd, der gerne vil etablere faunastriber. [Et samarbejde, som blev
etableret kort tid efter dette Grønt Råds møde – se https://nola.dk/egedal-tilbydernu-ogsaa-froe-til-faunastriber/ ].
Hillerød Kommune har støttet faunastriber. Disse striber langs store marker består
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af planter, der er vigtige for forskellige dyrearter og insekter. Striben indgår som
dyrket i landbrugsstøtten, så der er ikke noget direkte økonomisk tab for
landmanden ved at deltage. DN stillede opklarende spørgsmål til ordningen
b) Orientering om Stenløse Å projektet (NOLA)
NOLA bad om en orientering om projektet, som Thomas Jakobsen præsenterede. Hatla
Johnsen mente, der er fundet Sumpvindelsnegl i Helledemoserenden, som er en del af
det nye å-forløb. Søren Vestergaard efterlyste DN i diskussionen om omlægningen. Ålauget foretrækker en løsning, hvor åen afledes gennem Fuglesø. Det ville kun
forårsage flytning af få m3 jord i modsætning til de store mængder, der skal flyttes ved
et forløb under Frederikssundvej ved Stenlien Vandværk.
Omlægningen kan føre til mere natur, og der kan muligvis komme ørreder i åen igen.
Langs åen vil der opstå ny natur.
6. Eventuelt





Spørgsmål til Naturrådsstatus – Naturrådet arbejder på Grønt Danmarkskort,
og Egedal Kommune er repræsenteret i Naturrådet.
Gunnar Brüsch bemærkede at ”Det Grønne Danmarkskort” også skal virke for
menneskers adgang til naturen og ikke kun for dyr og fugle.
Troels Brandt spurgte, om ikke hele Ganløse Mørke kunne inkluderes i Grønt
Danmarkskort. Nu er der et hvidt areal, selvom det ligger i Naturparken.
Hatla Johnsen foreslog, at udsigtspunktet fra Frederikssundsvej ved de ”store
grantræer” reetableres. Det er et sted, hvor Mads Stage har malet Fuglesø
fra.

Mødet afsluttedes som vanligt med fællesspisning på reposen på 1’ste sal

/Michael Øllgaard, CTM, 02. oktober 2018
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