Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014
Deltagere
Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund
Bent Sonne, Agenda 21 Foreningen
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening
Erik Vestergaard Madsen, Jægernes Kommunale Fællesråd i
Fredensborg
Jørgen Løvgreen, Jægernes Kommunale Fællesråd i
Fredensborg
No Widding, Bevaringsforeningen
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Christian Ibsen, Center for Plan og Miljø, Fredensborg
Kommune
Lotte Rye Vind, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Karen Tommerup, Center for Plan og Miljø, Fredensborg
Kommune
Marie Braun, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Marianne Kodahl, Center for Plan og Miljø, Fredensborg
Kommune (referent)
Afbud
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
Mads Larsen, Nive Å’s Lystfiskerforening
John Sylvester, De lokalhistoriske foreninger
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Grønt Råds arbejde i 2013 – kort evaluering bordet rundt
3. Valg af formand og næstformand
4. Meddelelser
5. Naturstrategi
6. Tema: Frivillig arbejdskraft - indledende drøftelse
7. De nye vandråd
8. Hvordan kan kommunikationen mellem Grønt Råd og
Byrådet bedst sikres
9. Forslag til temaer 2014
10. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Grønt Råds arbejde i 2013 – kort evaluering bordet
rundt
Emnet blev drøftet på mødet d. 25. november 2013 under pkt.
5 og 6. Grønt Råd havde ikke yderligere bemærkninger.
Ad 3. Valg af formand og næstformand
Begge genopstillede. Søren Hansen, Nordsjællands
Landboforening blev genvalgt som formand for Grønt Råd.
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd blev genvalgt som
næstformand for Grønt Råd.
Ad 4. Meddelelser
Jægernes kommunale fællesråd har fået ny bestyrelse og er i
gang med at vælge ny repræsentant til Grønt Råd i stedet for
Erik Vestergaard Madsen.
Byrådet har på sit konstituerende møde d. 10. december 2013
valgt følgende medlemmer til Grønt Råd: Tonny Lacomble
Nielsen, samt suppleant Marianne Bredgaard Karlsson og Ulla
Frøsig, samt suppleant Grete Signe Jensen.
Plan, Miljø og Klimaudvalget erstatter de to tidligere tekniske
udvalg.
Ad 5. Naturstrategi
Lotte Rye Vind fortalte om den endelige strategi og de
forventede indsatser i 2014 og uddelte den trykte version, hvor
bl.a. handlingerne er oplistet.
Naturstrategien blev vedtaget på Byrådets møde i december
2013 og opdateres i hver byrådsperiode.
Hvis Grønt Råds medlemmer har bemærkninger til strategien,
sendes de til Lotte Rye Vind lorv@fredensborg.dk .
Det blev foreslået at arrangere Naturens dag i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening og andre foreninger i Grønt
Råd.
Grønt Råd var interesseret i, hvilke planer der er for de
skovarealer, hvor der i øjeblikket er mange væltede træer.
Driftsplanerne for skove er i høring til 28. februar. Læs mere på
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskov
ene/Driftsplan/Nordsjaelland/

Langstrup Mose
I forbindelse med Byrådets godkendelse af Naturstrategien blev
der sat fokus på temaet benyttelse og beskyttelse af arealerne i
Langstrup Mose. Administrationen vil fremlægge et forslag for
det videre arbejde for det nye Plan, Klima og Miljø Udvalg.
Forslaget skal indeholde et forslag til en proces for arbejdet,
herunder kontakt og samarbejde med lodsejere, borgere og
Grønt Råd.
Administrationen understregede, at der kun er tale om
indledende overvejelser på baggrund af bl.a. de politiske
beslutninger om Langstrup Mose i Naturstrategien.
Administrationen understregede desuden, at der skulle arbejdes
med at skabe synergi mellem benyttelse og beskyttelse, og
herunder at den eksisterende brug af mosen er en vigtig del af
arbejdet.
Grønt Råd ønskede at blive inddraget i arbejdet med udvikling
af Langstrup Mose, herunder de overordnede principper for
benyttelse og beskyttelse.
Målet er at administrationen efterfølgende kan lave et oplæg
med forskellige scenarier, som kan rumme forskellige hensyn
og se på nye muligheder for anvendelse af en del af arealerne,
f.eks. til forsinkelse af regnvand.
Det blev aftalt, at sagen drøftes på Grønt Råds møde d. 5. maj.
Det blev aftalt at mødes ved Asminderød-Grønholt
Jagtforenings Klubhus i Langstrup Mose kl. 16.00, så der kunne
være mulighed for en fælles besigtigelse af arealerne i
forbindelse med mødet.
Ad 6. Tema: Frivillig arbejdskraft - indledende drøftelse
Medlemmerne i Grønt Råd fortæller om deres ideer, erfaringer,
muligheder og ønsker.
Marie Braun indledte temaet med en overordnet gennemgang
af rammerne for, hvordan frivilligt arbejde kan fremme
naturindholdet på offentlige arealer. Hvilke typer opgaver der
kunne være egnede, samt hvilke typer udfordringer der er ved
frivilligt arbejde.
Foreningerne har et godt lokalkendskab og kan være
ambassadører ude omkring, hvilket kan udbrede kendskabet til
fælles projekter. Koordinering af arbejdet og administration af
de frivillige hjælpere kræver, at der afsættes den fornødne tid,

samt at der tages stilling til de juridiske og forsikringsmæssige
forhold i de enkelte opgaver.
Grønt Råd drøftede ideer, erfaringer samt fordele og ulemper
ved frivilligt arbejde.
Grønt Råd nævnte bl.a. følgende eksempler på samarbejde og
frivilligt arbejde på naturområdet: Bekæmpelse af mink og
regulering af råger, høslætslaug samt bekæmpelse af
bjørneklo.
Friluftsrådet har en støtteordning for projekter, hvori der indgår
frivilligt arbejde.
Det var enighed om, at det er vigtigt at lade frivilligt arbejde
indgå i kommunens prioritering af naturindsatsen fremover, så
nye muligheder kan afprøves.
Ad 7. De nye vandråd
Karen Tommerup orienterede om de nye vandråd.
Lov om vandplanlægning blev vedtaget i folketinget i december
2013, hvilket medfører et nyt koncept for udarbejdelsen af de
kommende generationer af vandområdeplaner.
Et vandråd skal bestå af medlemmer fra relevante erhvervs-,
interesse - og grønne organisationer og skal sammen med
kommunerne udarbejde et forslag til vandløbsindsatsen i
planperioden 2016-2021.
Kommunerne skal nedsætte vandrådene. Initiativet til at
oprette vandråd skal komme fra de organisationer og
foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. Donse å
laug har opfordret Fredensborg Kommune til at oprette et
vandråd.
Ad 8. Hvordan kan kommunikationen mellem Grønt Råd
og Byrådet bedst sikres
Grønt Råd drøftede, hvordan Byrådet kunne bruge Grønt Råds
viden og erfaring, og hvordan kommunikationen bedst kunne
finde sted. Generelt vil Grønt Råd gerne aktiveres, frem for at
have en reagerende rolle. Det kunne f.eks. være i form af have
mere udsendt til kommentering.
Grønt Råds medlemmer ønskede at høre hvilke forventninger
Byrådet har til Grønt Råd og samarbejdet.

Grønt Råd ønskede desuden, at få afklaret mulighederne for to
årlige møder med udvalget, da der nu er et Plan, Miljø og
Klimaudvalg i stedet for de to tidligere udvalg. Det ene af
møderne kunne eventuelt være en fælles besigtigelse.
Administrationen overvejer at udarbejde et orienteringspunkt til
Plan, Miljø og Klimaudvalget om dette.
Ad 9. Forslag til temaer 2014
Grønt Råd gennemgik oversigten over den foreløbige fordeling
af temaer for 2014 og supplerede denne. Revideret oversigt
udsendes med referatet.
Ad 10. Evt.
Birgitte Garde orienterede om problemer med anvendelse af
ulovlige midler til fjernelse af alger på tage og flisearealer. Det
blev aftalt, at Søren Hansen, Birgitte Garde og Agenda 21
foreningen skriver et indlæg til Frederiksborg Amtsavis om de
ulovlige midler og den ulovlige anvendelse af disse.

