Referat af Grønt Råds møde mandag den 26. november kl. 16.30 – 19.00
Lilletrommen, Rådhuset, Egevangen 3 B, Kokkedal
Niels Jørgen Olsen (afløser Søren Schmidt fra Landsbyrådet), Carsten Ryby, Finn Langgård,
Flemming Jørgensen, Tim Falck Weber, Torben Forskov, Frank Jacobsen, Bente Jensen, Erik
Vestergård, Lene Brøndal, Karen Tommerup (ref), Søren Hansen, Birgitte Garde, Jens
Søndergård, Lisbeth Gram Holdum, Tonny Lacombe, Søren Schmidt
Referat
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Orientering og dialog om udkast til helhedsplan for Nivå Havn og Strandpark
https://www.fredensborg.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/nivaa-havn-og-strandpark
Første udkast til helhedsplan blev præsenteret. Der har været en større brugerinddragelse
ift. skoler, institutioner, foreninger og erhvervsdrivende i havnen. Der er kigget på
anvendelse, bygninger, natur, miljø, mobilitet - internt på havnen og hvordan man kommer
dertil. Det første udkast rummer forslag til landindvinding, fælles hus, tydeligere og bedre
stiforbindelser for gående og cyklende, aktiviteter til børnefamilier, klimasikring,
cykelparkering, sammenhængende promenade mv. Den foreslåede placering af fælleshus
og sauna vil blive ændret i det egentlige forslag, da de udgør en sikkerhedsrisiko for
surferne. For at skabe flere parkeringspladser er forslaget, at omplacere klubhusene for Roog Kajaklub samt Fritidsfiskerne, så der opnås et større areal til parkering. Samtidig med vil
de eksisterende parkeringsarealer blive optimeret med en opmærkning af pladserne.
Der er i tegningsmaterialet lavet en signatur for en tværgående forbindelse på tværs fra
Nivå. Denne signatur har givet anledning til bekymring blandt nogle borgere. Projektet
omhandler alene Nivå Havn og Strandpark og en tværgående forbindelse er således ikke en
del af projektet. Der afholdes dialogmødemøde med foreninger og erhvervsdrivende på
havnen den 11/12, herefter laves forslag plan klar til politisk behandling i foråret 2019.
Herefter skal den i høring mhp. endelig vedtagelse efter sommerferien 2019. Rådet drøftede
planen, og der blev især stillet spørgsmål til stier og parkering.
3. Stiplan for rekreative stier, status, proces- og tidsplan
Baggrund og formål for den rekreative stiplan blev præsenteret. Kommunen har modtaget
en del input, som de er ved at samle og digitalisere – herunder grønt råds input fra
stigruppen. Der har bl.a. været afholdt workshop med Grønt Råds stigruppe, landsbylaug og
hestegruppe. Der er mange stier og mange kategorier der giver meget data, som skal

formidles på en enkel måde. Primære målgrupper er vandrere, cyklister og ryttere. Der er
også noget juridisk afklaring omkring stiernes anvendelse. Politisk behandling den 30/1
2019, herefter kvalificering og afklaring af hvilke stier der skal anlægges. I 2020 vil der ske
en formidlingsindsats. Der var i rådet ønske om, at det bliver afklaret, hvilke stier der
ryddes om vinteren, og hvem der må færdes hvor. Endvidere en opfordring til, at der
sættes skilte op, som angiver hvor man må færdes – især i landområdet – og gør
adgangsreglerne enkle. Vær opmærksom på, at skilte giver borgerne forventning om stierne
driftes. Naturstyrelsen vil gerne ind over ved ny-afmærkning, hvis der er sammenhæng
med deres stier. Stier i sammenhæng med naturstyrelsen kan indtegnes i
www.friluftsguiden.dk. Naturstyrelsen har gode erfaringer med stilaug og opfordrer til de
oprettes i kommunen.
4. Dyrkning af muslinger i Nivå Bugten
Orientering om påtænkt anlæg på 100.000 m2 i den centrale del af Nivå Bugten/syd for
tangen. Administration vil svare, at der mangler en del ting i ansøgningsmaterialet og
påpege manglende redegørelse ift. natur, arbejdsveje mv. Kopi af ansøgningsmaterialet
vedlagt referatet. Der var drøftelse af om muslingebruget er gavnligt eller skadeligt for
området.
5. Evaluering af dialogmødet med politikerne den 18. september 2018
Bordrunde med evaluering. Udmærket form, som kan gentages. Positiv og fri stemning.
Gode emner. Der var mere dialog end tidligere – alle var aktive og bidrog. Det ville have
været fint med deltagelse af Infrastruktur- og Teknikudvalget, da vi berørte nogle af deres
emner. Rådet vil gerne have feedback fra udvalget om de også havde en positiv oplevelse.
6. Revision af Natur- og miljøpolitik
Den eksisterende plan skal revideres i 2019. Proces er ikke lagt fast, men det forventes at
den skal sammenskrives med Klima og Energipolitikken. Det kan give god mening at tænke
CO2, klimatilpasning, rekreation og natur sammen. Emnet tages op igen, når processen er
lagt fast. Natur- og Miljøpolitikken og Klima og Energipolitikken kan ses her:
https://www.fredensborg.dk/politik/politikker-og-strategier. De konkrete handlinger til
udmøntning af Natur og Miljøpolitikken, som blev præsenteret på mødet, kan ses her:
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan---miljoe--ogklimaudvalget/2017/september/6--september-2017--referat/186 (nederst som bilag).
7. Meddelelser
1. Status for naturprojektet på Græstedgård: Har været politisk behandlet i oktober, se
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/plan---miljoe--og-

klimaudvalget-(18-21)/2018/oktober/3--oktober-2018--referat/151. Planen blev
gennemgået. Der var drøftelse af om der skulle beplantes mere.
2. Status vedr. oprensning på Karlebo skydebane: Politisk beslutning om oprensning til fuldt
niveau. Sagen bliver behandlet i Byrådet den 26. november 2018, se
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet-(1821)/2018/november/26--november-2018--referat/180 . Oprensning forventes at ske efter
sommerferien 2019.
3. Nyt boligområde ved Teglsøerne med 300 boliger er på vej (MT Højgaards grund i Nivå).
8. Møder 2019
Mandag 18/3; mandag 20/5; tirsdag 17/9 (dialogmøde med politikere), mandag 18/11.
9. Eventuelt
Borgermøde vedr. 10 boliger på gl. idrætsanlæg i Karlebo, Gunderødvej 46 i morgen den
27. november 2018 kl. 17-19 på Karlebo Kro.

