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Referat 

Grønt Råds møde – efterår 2019 

Tid: Tirsdag den 17. september 2019 kl. 17-20 

Sted: Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke 

Kontakt: Center for Teknik og Miljø, Tlf. 72 59 73 15,  

natur@egekom.dk 

 

 

Deltagere: 

Gæster 

Poul og Eilif fra Biavlerforeningen Roskilde 

Bi-Knudsen, Ganløse 

 

Organisationer 

Lars Falk Hansen, BUS 

Hatla Johnsen, Agrovi/NOLA 

Rasmus Christiansen (Suppleant), DN 

Jørgen Bengtsson, DN 

Henrik Torp, DH 

Paw Meineche Marnæs, EIF 

Lone Lunding, Landsbyrådet 

Leif Tomasson, Friluftsrådet 

Peter Egemose Grib, KVE 

Steffen Erichsen, Historisk Forening 

Søren Vestergaard, Værebro Ålaug 

Alice Nørhede, DOF 

Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen 

Ole Dalskov, Jægerråd Egedal 

 

Byrådsmedlemmer 

Bo Vesth (V) 

Ib Sørensen (A) 

Anne-Mie Højsted Johansen (A) 

Peter Hemmingsen (DF) 

 

Administrationen 

Ingela Karlsson, Centerchef CTM 

Henrik Wolfhagen, CBK 

Jana Eger Schrøder, afdelingsleder CBK  

Jeanette Christensen, Afdelingsleder CTM 

Rikke Storm-Ringström, CTM

  

mailto:natur@egekom.dk
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Ordstyrer: Bo Vesth, formand for TMU 

 
Referat 
 

1. Velkommen og Præsentationsrunde (Bo Vesth) 
 

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 CBK (Center for By, Kultur og Borgerservice): 
 

- Nyt fra byudviklingsprojekterne: byudviklingskatalog til Byrådet blev 
præsenteret  

- Trap Tours har kørt 3 ture dette efterår: gåtur, cykeltur og bustur – turist i 
egen kommune (Instagramprofil: # mit egedal) 

4. Nyt fra CTM (Center for Teknik og Miljø): 
 
- Nye friluftsfaciliteter ved Skenkelsø Sø: fugleskjul, madpakkehus, ny sti, 

samt hundeskov 
- Status på Værebro Å § 17 udvalgets arbejde: 8 oplandskommuners 

udvalgsformænd og centerchefer, Call Copenhagen, samarbejde med 
NOVAFOS/Region Hovedstaden om sensorer i Værebro Å 

- Nyt fra Naturpark Mølleåen: ny hjemmeside, QR-koder 

-  Bjørneklo – status 2019: på private arealer blev der varslet 160 påbud, 85 fik 

efterfølgende påbud, hvoraf 7 endte op med at få udført selvhjælpshandlinger. Der 

blev på mødet stillet spørgsmål ved udlæg af plastik på de kommunale arealer ved 

Lærkebækvej og Knardrupvej: Administrationen har vurderet, at denne plastik kan 

fjernes – det vil ske i løbet af vinteren 2019/2020. 

5. Pause 

6. TEMA 

Biodiversitet 
- Oplæg vedrørende biodiversitet fra CTM 

- Oplæg vedrørende ’ekstensiv drift’ fra Materielgården 
- Oplæg fra Eilif og Poul fra Biavlerforeningen, Roskilde 
- Oplæg fra Poul Knudsen (’Bi-Knudsen’), Ganløse 

  

Debat og spørgsmål 

Disse 4 oplæg gav anledning til positiv debat og mange indlæg, samt en solid 
viden om biernes levevis og udfordringer. Nedenfor er listet nogle af de ideer, der 
blev nævnt på mødet: 

- Økobønder (med kløver i græsset): kan I ikke slå om aftenen/natten, da 
bierne dræbes, når der slås hø om dagen 

- Udplantning af bi- og insektvenlige blandinger – og lad det gro samme sted 
år for år  

- lade grønne områder og vejkanter gro ’vildt’ 

- genskabe læhegn og volde i landskabet, da de er vigtige levesteder for 
insekter 

http://www/
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- Pamflet til borgere, virksomheder og landmænd: ’hvad kan jeg gøre for at 

skabe mere biodiversitet’ 
- Samarbejde mellem kommune og biavlerforening 
- Børn skal lære om bier, insekter og biodiversitet i skolen 

7. Pause 

8. Svar på spørgsmål og kommentarer fra Grønt råds medlemmer – se liste 
nedenfor – en del spørgsmål blev besvaret under ’biodiversitetstemaet’: 

 

 Bjørneklo - indgreb på privat grund? (Friluftsrådet) 
Svar (CTM): på private arealer blev der varslet 160 påbud, 85 fik efterfølgende påbud, 

hvoraf 7 endte op med at få udført selvhjælpshandlinger.  

 

 Problematisk udbredelse af ’engbrandbæger’ (Værebro Ålaug) 

Svar (CTM): Eng-brandbæger er hjemmehørende og udgør en naturlig del af den 

danske flora. Eng-brandbæger bekæmpes derfor ikke som de invasive arter f.eks. 

kæmpe-bjørneklo. Kommunen har hverken lovgivning eller mandskab til at udføre en 

indsats mod denne plante.  

 

 Status på Stenløse Å projektet? (Agrovi) 
         Svar (CTM): Den 10. april 2019 sendte kommunen afgrænsning til  

          miljøkonsekvensrapport for ”Klimatilpasning af Stenløse By” til bygherre (Novafos). 

          Miljøkonsekvensrapporten skal benyttes i forbindelse med Novafos ansøgning om VVM- 

          tilladelse. Novafos har efterfølgende indgået aftale med det rådgivende ingeniørfirma  

         Niras til at udarbejde Miljøkonsekvensrapporten. Undersøgelser og rapport forventes  

         færdigudarbejdet i december 2019. 

 

 Faunastriber 2019 – status? (Agrovi) 
Svar (CTM): Egedal Kommune tilbyder gratis hjemmehørende frøblandinger til 

faunastriber. Der var 2 deltagere fra Egedal Kommune i 2019 (4 i 2018). Det kunne 

ønskes, at denne ordning bliver mere anvendt fremadrettet. Hvis striberne udlægges 

permanent giver det mening med vilde blomsterarter, da de så er til gavn for insekterne 

som har deres livscyklus på planterne, og dermed også agerhønen der lever af insekter. 

 

 Grønt Danmarkskort – status? (Agrovi) 
Svar (CBK): I Planstrategi 2019 står der følgende vedr. Grønt Danmarkskort: 

Vi skal i fællesskab med nabokommunerne udpege sammenhængende naturområder til 

det landsdækkende ’Grønt Danmarkskort’. I løbet af 2018 har det lokale naturråd 

udarbejdet anbefalinger til os, som skal indgå i vores fremtidige arbejde med Grønt 

Danmarkskort. Grønt Danmarkskort giver os mulighed for, i dialog med lodsejere, at 

arbejde med en særlig indsats for at fremme biologisk mangfoldighed og skabe 

sammenhængende natur på tværs af kommunegrænserne. Kommunen tager det op i 

forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2021 som igangsættes i 2020. 

 

 Projekt Blå Fisk – i Egedal Kommune? (Agrovi) 
https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/spildevand/hjaelp-fiskene/projekt-

hjaelp-fisken 

Svar (CTM): Egedal Kommune synes, at Projekt Blå Fisk er et virkelig godt og 

informerende projekt, hvor der er meget miljø at hente. Derfor er der rettet 

henvendelse til Kolding Kommune, som er ophavskommune til hele kampagnen, for at 

høre til brug af materialer mm. 

 

https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/spildevand/hjaelp-fiskene/projekt-hjaelp-fisken
https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/spildevand/hjaelp-fiskene/projekt-hjaelp-fisken
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 Klipning af vejrabatter og ’faunastriber’ langs vejene? (BUS) 

Svar (CTM): Egedal Kommune iværksætter en gennemgang af vejkanter med henblik 

på at udpege særlige artsrige strækninger, som naturplejes for at fremme urter, der 

blomstrer. 

 

 Kommende byggeri ved Kildedal – DN Egedal arbejder på at begrænse dette 
(DN) 

Svar (CBK): Egedal Kommune fremviste de nuværende byudviklingsplaner og henviste 

til, at der ville være offentlige høringer i forbindelse med udviklingen af områderne. 

 

 Beskyttelsesbræmme omkring fortidsminder? (DN) 
Svar (CBK): Der er efter museumsloven fastlagt en bræmme på to meter rundt om 

fortidsmindet, hvor der ikke må foretages jordbehandling, tilplantes eller bruges 

metaldetektorer. Museumsloven administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

 Vejsider – lad planterne stå (DN) 

Svar (CTM): Egedal Kommune iværksætter en gennemgang af vejkanter med henblik 

på at udpege særlige artsrige strækninger, som naturplejes for at fremme urter, der 

blomstrer. 

 

 Offentlige arealer – stop med at slå græsset – plant blomsterenge (DN) 
Svar (CTM): Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en 

biodiversitetsstrategi. 

 

 Naturpleje i rigkær ved Småsøerne – fortsætter det? (DN) 

Svar (CTM): Området ejes og naturplejes af Naturstyrelsen. Egedal Kommune 

varetager opgaven med at overvåge udvalgte sjældne arter på arealet som en del af et 

forskningsprojekt: Orkidéovervågning i Danmark. Der er ikke planer om at ændre på 

dette samarbejde. 

 

 Klassificering af offentlige grønne områder m.v. til græsslåning, naturpleje og 

biodiversitetsområder: hvilke områder anvendes til hvilke formål? Hvad er 
idrætsområder, offentlige anvendelsesområder eller områder der 
"henlæggelsesområder"? (Egedal Idræts Fællesskab) 

Svar (CTM): Materielgården arbejder løbende med disse kategoriseringer. 

Materielgården kan siden Grønt råds mødet oplyse, at der i 2020 er afsat midler til at 

genindføre græsklipningen, de steder hvor græsklipningen blev sparet væk i 2019. 

Græsklipningen genindføres ikke en til en, da der er et politisk ønske om at øge 

biodiversiteten. Derfor vil der i starten af 2020, blive udarbejdet et forslag til hvordan 

græsklipningen skal udføres i 2020. Dette forslag vil blive lagt frem til politisk 

behandling i foråret 2020. 

 

 Status på Balsmosen ’natursamarbejdsaftale’? (DN) 
Vi har i år købt ny hækklipper til ’Balsmosens Venner’. Vi holder os til den 

samarbejdsaftale, som blev indgået mellem Egedal Kommune, DN og ’Balsmosens 

Venner’ i 2018. 

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

 

/RSR, CTM, 18. november 2019 


