Referat af Grønt Råds møde den 17. november 2014
Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening
Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Frode Andersen, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Charlotte Mitzi Nielsen, Center for Ældre og Handicap, Fredensborg
Kommune
Karen Tommerup, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Lotte Rye Vind, 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
No Widding, Bevaringsforeningen
Jørgen Løvgreen, Jægernes Kommunale Fællesråd i Fredensborg
Christian Ibsen, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Meddelelser
3. Nyt plejecenter i Humlebæk, Frode Andersen, Center for Plan og Miljø, og
Charlotte Mitzi Nielsen, Center for Ældre og Handicap orienterer
4. Naturplan Danmark, Lotte Rye Vind, Center for Plan og Miljø orienterer
5. Evaluering af fællesmøde mellem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Grønt
Råd den 4. november
6. Nedsættelse af arbejdsgruppe om stier i det åbne land, Peter Milan,
Danmarks Naturfredningsforening orienterer
7. Korte orienteringspunkter fra Center for Plan og Miljø:
- Chikane/ afspærring ved Stasevang skov ved Fredtoften
- Vedtagelse af 1. generation vandplaner for 2010-2015
- Flagermusundersøgelser og plejetiltag i Jellerødskoven
- Bjørneklokampagnen 2014, herunder frivillighedsforsøg i bekæmpelsen
- Vandløbsprojekt i Usserød Å i samarbejde med sportsfiskerne, samt
orientering om forurening
- Nationalparken Kongernes Nordsjælland - lodsejernes stillingtagen til
forslaget
8. Møder 2015
9. Evt.
- Skal dagsordenen mv. udsendes til Grønt Råd som mailgruppe eller med
”skjult kopi”?
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Meddelelser

Der var ingen meddelelser.
Ad 3. Nyt plejecenter i Humlebæk
Frode Andersen og Charlotte Mitzi Nielsen orienterede om projektet, der
består i at planlægge og bygge et nyt plejecenter på Humlebæk Skole
Baunebjergs idrætsarealer. Det forudsætter, at kommuneplanen bliver lavet
om.
Det er planen, at plejecenteret skal opføres i perioden 2016-2020 med
indflytning i de første boliger i 2017/2018. Plejecentret skal, ud over
boligerne, bestå af bl.a. træningsfaciliteter og café, der både kan anvendes
af centrets beboere og hjemmeboende ældre.
Placeringen rummer mulighed for at skabe nogle gode udearealer i området,
til glæde for beboere, pårørende og personale.
Byrådet har besluttet, at gennemføre en forudgående offentlighed inden
planforslagene udarbejdes. Hovedspørgsmålene i forhold til et kommende
forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag er efter kommunens
vurdering:
• Hvad er vigtigt, for at plejecenterets bygninger og udearealer bliver
attraktive og velfungerende?
• Hvordan indpasses plejecenteret bedst muligt i området, og hvordan tages
der bedst hensyn til naboerne?
• Hvordan skaber man et varieret udeliv på tværs af generationer, mellem
plejecenteret, skolen og børneinstitutionerne?
Der er frist for høringssvar d. 1. december – se www.fredensborg.dk .
Grønt Råds medlemmer drøftede oplægget og lagde særlig vægt på, at der
bliver etableret gode muligheder for, at beboerne vil kunne opholde sig
udendørs, og at der bliver gode adgangsforhold til terrasser, haver mv.
Desuden blev det foreslået at anlægge nyttehaver og staudehaver, der er
synlige fra opholdsrum i bygningerne, samt at gennemføre haveprojekter,
der involverede skoler og børneinstitutioner.
Ad 4. Naturplan Danmark
Lotte Rye Vind orienterede om Naturplan Danmark, som er regeringens bud
på en samlet naturpolitik frem mod år 2050. Naturplanen indeholder
følgende indsatsområder:
- Mere plads og mere sammenhæng i naturen
- Styrket indsats for vilde planter og dyr
- Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv
Planen lægger bl.a. op til, at kommunerne skal udpege et grønt
danmarkskort i kommuneplan 2017. Naturindsatsen skal målrettes indenfor
det grønne danmarkskort og realiseres frem mod 2050 på baggrund af
frivillige virkemidler. Der er afsat 20 mio. kr. til eksempelprojekter.
Grønt Råd drøftede, hvorvidt frivillighed var tilstrækkeligt, eller om det
offentlige i højere grad burde frikøbe arealer.

Desuden blev der nævnt eksempler på succesfulde projekter, bl.a.
Odderbækprojektet. Projektet blev igangsat af en landmand, der ønskede at
forbedre vandløbskvaliteten i Odderbæk, og har nu udviklet sig til en
forening af private lodsejere, der arbejder for et rigt og varieret fiske-, dyre
og planteliv i og omkring vandløbet. Projektet omfatter vandløbs- og
vådområdeprojekter, stier, madpakkebænke, mejsekasser, ekskursioner
mm. Læs mere om projekterne på Odderbæk Vandløbslaugs hjemmeside
www.odderbaek.dk .
Lottes præsentation om Naturplan Danmark udsendes med referatet.
Ad 5. Evaluering af fællesmøde mellem Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget og Grønt Råd den 4. november
Grønt Råd vurderede, at det var et godt og positivt fællesmøde med mere
dialog og debat end tidligere.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget var glade for Grønt Råds positive tilsagn om
at gå ind i konkrete opgaver f.eks. stiplanlægning og cykelhandlingsplan.
Der var stor motivation til at gøre noget på cykelområdet og ros til
præsentationen om cykelhandlingsplan.
Grønt Råds medlemmer efterlyste dog flere svar fra udvalget på
spørgsmålene i det udsendte oplæg til mødet og så også gerne et større
fremmøde af udvalgsmedlemmer næste gang.
Ad 6. Nedsættelse af arbejdsgruppe om stier i det åbne land
Peter Milan har påtaget sig opgaven som formand for arbejdsgruppen om
planlægning af stier i det åbne land. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af
et medlem fra hver af de organisationer, som er repræsenteret i Grønt Råd,
og evt. enkelte andre med et særligt kendskab til de lokale forhold eller
særlige ønsker i forhold til stier, f.eks. rytterne. Medlemmerne af
arbejdsgruppen kan så, hvis det ønskes, selv organisere en
baggrundsgruppe bestående af medlemmer fra vedkommendes egen
organisation.
Peter Milan indkalder arbejdsgruppen til det første møde. Interesserede
medlemmer sender mail til Peter Milan senest en uge efter, at udkast til
dette referat er udsendt. Grønt Råd inddrages løbende.
Ad 7. Korte orienteringspunkter fra Center for Plan og Miljø:
a) Chikane/ afspærring ved Stasevang skov ved Fredtoften
Frank Elm Jacobsen viste billeder af afspærringerne ved indgangene til
Stasevang Skov og orienterede om sagen. Både Naturstyrelsen og
Fredensborg Kommune overvejer de næste initiativer for at få chikanerne
fjernet. Grønt Råd bliver holdt løbende orienteret om sagen.
b) Vedtagelse af 1. generation vandplaner for 2010-2015
De statslige vandplaner er nu vedtaget og det betyder, at der skal vedtages
en kommunal vandhandlingsplan senest i oktober 2015 med de indsatser,
der fremgår for Fredensborg Kommune, dvs. åbning af 2 km
vandløbsstrækninger, øget kapacitet ved 6 overløbsbygværker samt
forbedret spildevandsrensning på ca. 280 ejendomme i det åbne land.

Sagen behandles på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde d. 2. december
2014.
c) Flagermusundersøgelser og plejetiltag i Jellerødskoven
Der er gennemført undersøgelse af flagermus i Jellerødskoven to gange i
2014, og der er registreret tre arter af flagermus. Plejen i skoven tilpasses
flagermusene ved at lysstille træer og ved at bevare gamle træer længst
muligt. Fredensborg Kommune benytter ekstern konsulent til opgaven.
d) Bjørneklokampagnen 2014, herunder frivillighedsforsøg i
bekæmpelsen
Der har været øget fokus på dialog med borgere og virksomheder i
bekæmpelsen af bjørneklo i 2014, hvilket har resulteret i ingen
politianmeldelser i år. Desuden har Danmarks Naturfredningsforening
deltaget i forsøg med bistand til bekæmpelse af bjørneklo.
e) Vandløbsprojekt i Usserød Å i samarbejde med sportsfiskerne,
samt orientering om forurening
Sportsfiskerne har udarbejdet forslag til fysiske forbedringer af forskellige
vandløb i Fredensborg Kommunen. Det første projekt var udlægning af
gydegrus i Nive Å. Grus og sten blev finansieret af fisketegnsmidler,
sportsfiskerne leverede arbejdskraft, og kommunen bistod med maskiner.
Projektet blev afsluttet primo november.
Desuden blev der givet en kort status for forureningen i Usserød Å.
f) Nationalparken Kongernes Nordsjælland - lodsejernes
stillingtagen til forslaget
Fredensborg Kommune har besøgt de enkelte lodsejere i de tre områder,
der er foreslået udlagt til nationalpark i kommunen, og indhentet
samtykkeerklæringer fra de positivt indstillede ejere. Når alle byråd har
behandlet sagen, skal der indsendes en samlet ansøgning om udpegning af
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Den 24. november 2014 behandler
byrådet i Fredensborg Kommune sagen.
Ad 8. Møder 2015
Følgende møder er fastlagt i 2015: Den 2. marts, 1. juni, 14. september og
30. november. Alle dage fra 16.30 – 19.00.
På det første møde i 2015 planlægges bl.a. kommende temaer.
Ad 9. Evt.
Spørgsmålet var blevet rejst, om hvorvidt dagsordenen mv. skulle udsendes
til Grønt Råd som mailgruppe eller med ”skjult kopi”. Grønt Råd besluttede
at fortsætte udsendelserne som hidtil, hvor alle kan se, hvem de øvrige
modtagere er, da Rådet er et lukket forum.
Bente Nielsen foreslog, at Dansk Vandrelaug fik en plads i Grønt Råd, hvis
der var et medlem, som ønskede at stille op.

