Referat af Grønt Råds møde mandag den 5. maj 2014 i
Asminderød-Grønholt Jagtforenings Klubhus i Langstrup
Mose
Deltagere
Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund
Bent Sonne, Agenda 21 Foreningen
Finn Langgaard, 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
Claus Steffensen, 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. Meddelelser
3. Tema: Langstrup Mose
4. Tema: SAVE registreringsprojekt
5. Kort status for evt. optagelse af parforcejagtvejene på
UNESCOs liste over verdensarv
6. Stilleområder i kommuneplanen
7. Forslag til emner til fælles møde mellem Plan, Miljø og
Klimaudvalget og Grønt Råd
8. Naturstrategien og Grønt Råds bemærkninger

9. Evt.
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Meddelelser
Jørgen Løvgreen er ny repræsentant for Jægernes Kommunale
Fællesråd i Fredensborg.
Finn Langgaard er ny repræsentant for Agenda 21 Foreningen.
Ad 3. Tema: Langstrup Mose
I forbindelse med temaet besigtigede Grønt Råd de kommunalt
ejede arealer samt Asminderød-Grønholt Jagtforenings arealer.
Karen Tommerup og Lotte Rye Vind orienterede. I forbindelse
med Byrådets godkendelse af Naturstrategien i december 2013
blev der sat fokus på både benyttelse og beskyttelse af
arealerne i Langstrup Mose med udgangspunkt i den
nuværende anvendelse af arealerne. Desuden har det
daværende Miljø- og Teknikudvalg ønsket at supplere
ovenstående med fokus på mulighederne for at bruge (dele af)
Langstrup Mose som kapacitet i forhold til tilbageholdelse af
vand (ekstremregn mv.). Emnet har også været behandlet på
Grønt Råds møde den 24. januar, hvor Rådet udtrykte ønske
om at blive inddraget i dialogen omkring anvendelsen af
mosen.
Mosen, der er afvandet, anvendes både landbrugsmæssigt og
rekreativt til bl.a. høslæt, jagt, udflugtsmål, hundetræning,
modelflyvebane og 2 flugtskydebaner.
Området er primært privat ejet, men kommunen ejer enkelte
lodder i området. En del af brugerne af arealet har organiseret
sig i et mosebrugerråd, der omfatter 7 foreninger, der er
tilknyttet området.
Mosen indeholder et uudnyttet potentiale for at forbedre de
rekreative-, natur- og landskabsmæssige værdier i området,
samtidig med at den nuværende anvendelse vil kunne
fortsætte. Det kræver dog et overblik over den nuværende
anvendelse samt de fremtidige udviklingsmuligheder. Dette
overblik kun kan opnås gennem en tæt dialog med ejere og
brugere af området.

Grønt Råd drøftede, hvordan en dialogproces bedst kunne
sættes i gang med henblik på at afklare status, muligheder og
ønsker for områdets udvikling.
Administrationen indbyder først lodsejerne til et åbent hus
arrangement samt supplerende samtaler og dernæst
brugergrupperne i mosen. Foreningerne i Grønt Råd ønskede at
drøfte deres ønsker og synspunkter med administrationen på
særskilte møder.
Dernæst vil administrationen overveje det videre forløb.
Ad 4. Tema: SAVE registreringsprojekt
Claus Steffensen fortalte om projektet i Fredensborg Kommune,
hvor ca. 3000 bygninger registreres og 20 kulturmiljøer
kortlægges.
En registrering af bygningernes bevaringsværdi giver borgere,
planlæggere og politikere bedre mulighed for at vurdere, hvilke
kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der bør varetages
ved fremtidig omdannelse og udvikling i kommunen.
Projektet gennemføres i samarbejde med Cowi / Niras.
Registreringen af bygninger foregår fra 29. april til ultimo juni
2014. Omfang og økonomi er besluttet af Byrådet.
Bygningerne bliver registreret efter den såkaldte SAVE-metode,
som er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere
bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger mht. arkitektonisk,
kulturhistorisk og miljømæssig værdi og tilstand. Hver bygning
får tildelt en samlet bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9.
Bygninger med en bevaringsværdi på 1-6 genregistreres, og
bygninger med en SAVE værdi på 1- 4 bliver optaget på listen
over bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen, hvilket
medfører, at der gælder særlige regler ved eventuelle
ansøgninger om nedrivning. Bygningsregistreringen indebærer
ikke umiddelbart andre restriktioner for bygningen.
Grønt Råd drøftede fordele og ulemper for den enkelte
bygningsejer ved en eventuel registrering af bygningen.
Der blev gjort opmærksom på Landsforeningen By og Land,
som gerne bistår med rådgivning om bygningsvedligeholdelse
mv., samt kan henvise til relevante forsikringer for ejere af
bevaringsværdige huse.

Resultaterne af bygningsregistreringerne kan følges på en
projekthjemmeside, som oprettes.
Ad 5. Kort status for evt. optagelse af parforcejagtvejene
på UNESCOs liste over verdensarv
Claus Steffensen orienterede. Fredensborg Kommune er med i
et samarbejde om at få de nordsjællandske parforcejagtveje på
UNESCOs liste over verdensarv. Vejsystemet ligger
hovedsageligt på de statslige arealer.
Jette Baagøe fra Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er
tovholder på projektet. Naturstyrelsen har sammen med Dansk
Jagt- og Skovbrugsmuseum været initiativtager til projektet.
Fredensborg Kommune deltager i styre- og projektgruppen
sammen med nabokommunerne, Naturstyrelsen,
Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
Ansøgning er sendt til UNESCO d. 1. februar 2014. Det afgøres,
om parforcejagtveje kommer på listen over verdensarv i
begyndelsen af juni 2015.
Ad 6. Stilleområder i kommuneplanen
Link til materiale på Miljøstyrelsens hjemmeside var udsendt
med dagsordenen. Birgitte Garde orienterede om konference,
hvor bl.a. Silkeborg Kommune havde præsenteret deres
erfaringer med at udpege stilleområder i kommuneplanen.
Grønt Råd drøftede behovet og mulighederne for at udpege
stilleområder i Fredensborg Kommune. Det blev fremhævet, at
det kunne have værdi at angive enkelte stille områder i
kommuneplanen.
Ad 7. Forslag til emner til fælles møde mellem Plan, Miljø
og Klimaudvalget og Grønt Råd
Grønt Råd ønskede synspunkter fra udvalget om, hvordan
Grønt råd skulle bruges.
Grønt Råd ønskede generelt 2 årlige møde med udvalget.
Desuden foreslog Rådet følgende emner til et kommende fælles
møde:
1. Cykelhandlingsplan
2. Stier
-frivillighed

-stiplan
3. Klima- og energiindsatsen
- forebyggelse
- energi og iværksættercenter
- affald
Desuden foreslog Grønt Råd eventuelt at arrangere en
besigtigelse med Plan, Miljø og Klimaudvalget f.eks. en bustur
eller den traditionelle cykeltur, hvor flere nye emner kunne
tages med. Helt generelt ønskede Grønt Råd at have fokus på
dialogen med udvalget, og var indstillet på at diskutere
metoder hvor netop dialog kan fremmes.
Det blev aftalt, at medlemmerne sender eventuelle
underpunkter til de valgte emner senest 1. juni til Søren
Hansen og Marianne Kodahl, som derefter laver forslag til
dagsorden og plan for det videre forløb.
Ad 8. Naturstrategien og Grønt Råds bemærkninger
Notat med kommenterede høringssvar, som har indgået som
bilag i Plan, Miljø og Klimaudvalgets behandling af
Naturstrategien, blev udsendt med dagsordenen.
Grønt Råds medlemmer kunne ikke umiddelbart se, at deres
bemærkninger var indarbejdet i Naturstrategien. Rammerne for
indholdet i strategien blev fastlagt af Plan, Miljø og
Klimaudvalget, og administrationen arbejder indenfor de
rammer, som bliver fastlagt, og har derfor ikke medtaget
forslag, som ligger ud over disse. Dette afspejles i
administrationens bemærkninger i høringsnotatet.
Det blev foreslået, at administrationen fremover medtager
forslag, der ligger udenfor de besluttede rammer på en ideliste,
der kan bruges fremadrettet til nye aktiviteter.
Ad 9. Evt.
Birgitte Garde omdelte forslag til artikel til Frederiksborg
Amtsavis om anvendelse af ulovlige midler til fjernelse af alger
på tage og flisearealer. Det blev aftalt, at eventuelle
bemærkninger til forslaget sendes til Søren Hansen og Birgitte
Garde indenfor en uge.
Bente Nielsen orienterede om ny friluftsstrategi, samt om
Friluftsrådets konkurrence om at blive årets friluftskommune.
Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside:

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsraadetlokalt/friluftsliv-i-kommunerne/friluftspolitik-ikommunen/hvorfor-lave-friluftsstrategi.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/friluftskommune

