Referat af Grønt Råds møde mandag den 14. september 2015
Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening
Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund
Erik Vestergaard Madsen, Danmarks Jægerforbund Fredensborg
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Lisbeth Gram Holdum, suppleant for No Widding, Bevaringsforeningen
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening
Henrik Riise, Dansk Vandrelaug
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Karen Tommerup, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Ulla Catrine Brinch, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Claus Matzen, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune deltog i
besigtigelsen og under pkt. 4
Lotte Rye Vind, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune deltog i
besigtigelsen
Martin Haugan Ullerup, Center for Politik og Strategi, Fredensborg Kommune
deltog i besigtigelsen
Marianne Kodahl, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune (referent)
Afbud
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
No Widding, Bevaringsforeningen
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsordenen
2.
Meddelelser
3.
Tema: Helhedsplan for lergravsområdet i Nivå
4.
Projekt for stemmeværk i Usserød Å ved Mortenstrupvej,
og status for det nye modelsystem ved Usserød Å
5.
Status og drøftelse af stigruppens arbejde om stierne i det åbne land
i Fredensborg Kommune.
6.
Tema: Møde med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget – emner og
forberedelse
7.
Orientering fra administrationen
8.
Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Meddelelser
Centerchef Ulla Catrine Brinch, Center for Plan og Miljø præsenterede sig.
Grønt Råd bød velkommen til Henrik Riise, Dansk Vandrelaug
Ad 3. Helhedsplan for lergravsområdet i Nivå
I forbindelse med mødet besigtigede Grønt Råds medlemmer området ved
lergravssøerne og Islandshøj.

Arealerne er dels ejet af boligselskabet Vibo og dels af Fredensborg
Kommune. Ideen er at koordinere projekter på det samlede areal, så der
kan opnås en hensigtsmæssig anvendelse og samtidig sikre beskyttelse af
natur og fugleliv.
Medlemmerne af GR havde følgende generelle bemærkninger i forbindelse
med projekter ved lergravssøerne:
- Væsentligt at der bliver afsat tilstrækkeligt budget til vedligeholdelse,
herunder fjernelse af affald.
- Fint med en kombination af beskyttede områder og tilgængelige områder.
- Væsentligt at tage hensyn til natur og fugleliv, herunder isfuglen.
- Spørg interessenterne helt konkret om hvad der er brug for.
- Udsigtskiler vil forskønne området, som er blevet meget tilgroet.
- Skiltning med information om flora og fauna som ved fugletårnet i Nivå
bugten.
- Stierne bør være differentierede og ikke alle være let tilgængelige.
- God ide med en trappe ned til vestsiden af søen nærmest Nivåhøj, som vil
kunne skabe adgang fra bebyggelsen.
- Måske et indhegnet hundelufter område.
- Den tidligere stiplan omfattede en sti vest for banen, som stadig vil være
en god ide. Desuden er der oprindeligt planlagt en sti gennem arealet syd
for søen, som stadig er ønskværdig, men med passende afstand til
søskrænten, hvor isfuglen yngler.
Ad 4. Projekt for stemmeværk i Usserød Å ved Mortenstrupvej,
og status for det nye modelsystem ved Usserød Å
Grønt Råds medlemmer besigtigede Usserød Å ved Mortenstrupvej og det
tilstødende engareal.
Claus Matzen fortalte om stemmeværket i Usserød Å og præsenterede det
nye modelsystem for den samlede strækning i Usserød Å.
Det er muligt at følge med i ændringer i åens tilstand via linket til
hjemmesiden med målerne i Usserød Å:
http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html.
Læs mere om det samlede projekt på Usserød Å projektets hjemmeside:
http://www.usseroed-aa.dk/forside.
Ad 5. Status og drøftelse af stigruppens arbejde om stierne i det
åbne land i Fredensborg Kommune.
Peter Milan orienterede om stigruppens arbejde. Stigruppen har udarbejdet
et notat om stierne i det åbne land i Fredensborg Kommune, samt et
kortbilag. Notat og kort var udsendt med dagsordenen.

Grønt Råd drøftede notatet og ønskede at videresende stigruppens arbejde
til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
Der var særligt fokus på forbindelser mellem eksisterende stier og
sammenhæng mellem skovarealer. Ved bymødet i Karlebo i forbindelse med
2020 strategien blev der også fremført ønsker om en prioritering af stier.
Ad 6. Tema: Møde med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget – emner og
forberedelse
Det årlige fællesmøde er fastlagt til tirsdag d. 3. november 2015 kl. 16.15 –
17.15 i mødelokalet Stortrommen på rådhuset.
Grønt Råd drøftede emner til dagsordenen og var enige om, at der ikke bør
være for mange punkter.
Følgende emner blev aftalt:
1. Stierne i det åbne land i Fredensborg Kommune
Grønt Råd har nedsat en stigruppe, som har arbejdet med de rekreative
stier i det åbne land. Stigruppen har udarbejdet et notat og et kortbilag,
som vil være udgangspunktet for drøftelsen af punktet.
Materialet sendes til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget snarest, sammen med
dagsordenen for det fælles møde.
2. Konsekvenserne af kollektiv varmeforsyning
Grønt Råd ønsker at drøfte problemstillingen med kollektiv varmeforsyning i
nye bebyggelser, hvor nye lavenergihuse vil kunne få fritagelse for at
tilslutte sig denne, og dermed ikke bidrager til financieringen.
Desuden ønskes en drøftelse af, om det overhovedet er bæredygtigt at
anlægge kollektiv varmeforsyning til nye, højisolerede huse? Ulempen er, at
en sådan varmeforsyning reelt blokerer for energiforbedringer i husene i
rigtig mange år fremover, da det ikke vil være muligt at opnå en mærkbar
besparelse, når der til stadighed skal betales et højt basisbidrag for at være
med – og fordi selve forbruget er meget billigt.
Eventuelle yderligere punkter til dagsordenen for det fælles møde sendes til
Søren Hansen og Marianne Kodahl senest fredag d. 25. september kl. 12.
Herefter bliver den endelige dagsorden aftalt med formand for Plan-, Miljøog Klimaudvalget Lars Simonsen.
Ad 7. Orientering fra administrationen
- Status for plejeplan for Kelleris Fredningen
I forbindelse med kommunens udarbejdelse af forslag til plejeplan for
fredningen, blev der fundet fejl i fredningskortet. Dette er sendt til Natur- og
Miljøklagenævnet, og kommunen afventer deres behandling af sagen inden
plejeplanen kan sendes i høring hos lodsejere, interessenter og Grønt Råd.
- Evt. nyt fra budgetseminar – f.eks. vedr. helhedsplan for lergravssøerne
Der var endnu ikke nyt fra budgetseminaret i relation til projektet.
- Status for sagen om lukning af stien ved Stasevang Skov

Der er ikke nyt i sagen, siden udsendelsen af notat udsendt til Grønt Råd d.
29.7.2015.
- Status for lokalplan for Kokkedal Industripark nr. 6 (Audi bilhus)
Byrådet vedtog lokalplanen på møde i juni 2015. Omlægningerne på
ejendommen er nu påbegyndt.
Ad 8. Eventuelt
Birgitte Garde omdelte foldere om Nivå bugt strandenge, samt
Fugleværnsfondens natur ture 2015.
Erik Vestergaard Madsen omtalte artiklen ”Takt og tone i naturen” fra B.T.
12.9.2015. Artiklen udsendes med referatet.
Grønt Råd ønskede, hvis muligt, at besøge energicenter og iværksættermiljø
på rådhuset i forbindelse med næste møde i rådet.

