Referat fra Grønt Råds møde mandag den 18/11 2019
Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening (formand)
Jens Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening
Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund
Erik Vestergaard Madsen, Danmarks Jægerforbund Fredensborg
Lisbeth Gram Holdum, Bevaringsforeningen
Niels Jørgen Olsen, Fredensborg Landsbyråd
Torben Forskov, udpeget af Byrådet
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Tim Falck Weber, Naturstyrelsen Nordsjælland
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Deltog ikke:
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening

Lene Brøndal, Referent, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv (CBME)
Dagsorden
1.
2.

Godkendelse af dagsordenen.
Evaluering af dialogmødet med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Form og indhold. Bordet
rundt.

3.

Status i jordforureningssager.

4.

Ny Planstrategi proces og temaer.

5.

Nyt vedr. klima- og energiindsatsen.

PAUSE
Punkter ønsket på dagsorden af rådets medlemmer:
6.

Hvordan fremmer NSPV biodiversiteten på kommunale arealer?

7.

Meddelelser:
Gadekær.
Grøn politik.

8.

Eventuelt:

Referat:
1.Dagsordenen blev godkendt.
2. Evaluering af dialogmødet med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
Form og indhold. Bordet rundt.
Der var bred enighed om, at det havde været et godt dialogmøde.
Rådet fandt at de 3 temaer var gode at drøfte.
Der var ros til politikerne for at møde talstærkt op og deltage aktivt i debatten.
Der var glæde over at politikerne havde taget gadekærene med til budgetforhandlingerne,
blot ærgerligt at der ikke var afsat midler til en større indsats.
Næste dialogmøde kan have samme form.
Fra politisk side har der også været udtrykt tilfredshed med mødet.
Der fulgte en drøftelse af hvordan man kan arbejde videre med de enkelte temaer. Niels
Jørgen fra Fredensborg Landsbyråd fortalte om hans fortsatte arbejde med gadekær over
for politikere og administration.
3. Status i jordforureningssager.
Ditte Bering fra Miljøteamet gav en status for oprensningen på skydebanen i Langstrup
mose og forureningen fra Lars Foss Kemi.
PP er vedlagt.
Naturgenopretning – Karlebo Flugtskydebane
Projektet er udført efter politisk beslutning i maj 2017 om at fjerne affald (haglskåle og
lerduer) samt fjerne forurenet jord fra aktiviteterne med henblik på at ejendommen kan
udgår af kortlægningen.
Konsulentfirmaet Niras har udført undersøgelser af arealet (ca. 58.000 m2) og har på
baggrund af resultaterne udbudt opgaven med oprensning. HedeDanmark har i september –
oktober 2019 foretaget oprensningen.
Lars Foss Kemi - Ejendomme med oplysning om dumping af tønder
På Kastanievej 40-42 har Region Hovedstaden på baggrund af oplysninger i P1efterforskerne udført undersøgelser i 2017-2018. På baggrund af undersøgelserne er en del
af ejendommen V2-kortlagt i juli 2019. Ved de udførte undersøgelser er der påvist udbredt
opfyldning i området, men der er ikke fundet metaltønder ved udgravningerne. Der er
påvist forurening i jord og grundvand, som vurderes af stamme fra opfyldning af
moseområdet.

På baggrund af nye vidneoplysninger har Region Hovedstaden desuden i 2018-2019 udført
undersøgelser på Kirkeleddet 102-178, 202-322 og Dannevang 99-239. På baggrund af
undersøgelserne er en del af ejendommene V2-kortlagt i november 2019. Ved de udførte
undersøgelser blev der ikke konstateret tegn på dumping af tønder. Der blev påvist
forurening i jord og grundvand, som vurderes at kunne stamme fra opfyldning af
moseområdet. Forureningen vurderes ikke at udgøre en risiko for anvendelse af boligerne i
området.
På Langstrupvej 5 (Roland Losseplads) udfører Regionen Hovedstaden undersøgelser i
2020.
Der var stor interesse for projekterne og stor spørgelyst. Punktet kom derfor til at tage
væsentligt længere tid en forventet.
4. Ny Planstrategi proces og temaer.
Planchef Jens Ulrik Romose orienterede om Planstrategi 2032, Fremtidens Fredensborg
Kommune, som er klar til politisk behandling og vil blive sendt i høring i januar og februar
2020.
Den indeholder de temaer som byrådet finder væsentlige at prioritere, udviklingsmål og
indsatser, som skal lede udviklingen af kommunen i den ønskede retning.
Byrådet har fastlagt nogle pejlemærker og flg. temaer: Bymidter og landsbyer, boliger,
offentlige institutioner, erhverv og detailhandel, mobilitet og digitalisering samt klima,
bæredygtighed og Agenda 21, som nærmer behandles i strategien.
Der afholdes borgermøde den 22. januar om planstrategi og boligpolitik.
Den endelige Planstrategi forventes vedtaget i april.
Derefter skal der udarbejdes en ny kommuneplan, som forventes vedtaget i 2021.
Se vedlagte PP.
Medlemmerne af Grønt Råd spurgt nærmere ind til sikring af samspillet mellem
Planstrategien og Grøn politik.
Der var bemærkninger vedr. bæredygtig udvikling og reduktion af CO2 i byggeri fra Agenda
21 foreningen.
5. Nyt vedr. klima- og energiindsatsen.
Lone Rasmussen Otte, leder af Klima, administration og udvikling fortalte om de mange
forskellige indsatser på klimaområdet og de opnåede resultater. Se den vedlagte PP.
”Grøn politik” danner grundlaget for indsatsen, godkendt af Byrådet den 25. november.

Flere handlingsplaner er på vej. Det drejer sig om Grøn Arbejdsplads (godkendt af Byrådet
den 25. november) samt handleplaner for energi og mobilitet som forventes vedtaget i
2020.
Medlemmerne kom med en lang række bud på fremtidig fokuspunkter – at lægge sig op ad
regeringens mål om 70% reduktion i 2030, fokus på den skattefrie kørselsgodtgørelse når
transporten skal reduceres, fokus på gas i den tværgående varmeplanlægning, muligheder
for klimakompensation, fordele ved at anvende solvarmanlæg i stedet for solceller. Frank
Elm Jacobsen fra Dansk Cyklist Forbund tilbød vejledning i forbindelse med kommende køb
af el-cykler.
Punkter ønsket på dagsorden af rådets medlemmer:
6. Hvordan fremmer NSPV biodiversiteten på kommunale arealer?
Karen Tommerup, leder af Vand og Natur samt Nikolaj Brejl parkforvalter fra Nordsjællands
Park og Vej fortalte om indsatsen på de kommunale arealer, bla. bekæmpelse af invasive
arter: bjørneklo, rosa rogusa samt gyldenris, hvor det er rentabelt.
Projekt med grøftekanter og gule skilte om vild natur. Naturnær drift med mindre slåning
mv.
Se vedlagt PP.
DN har holdt et stort møde på Krogerup Højskole i Humlebæk, hvor beboere i flere områder
tilkendegav, at de gerne vil arbejde med biodiversitet.
Tim Falck Weber fra Naturstyrelsen fortalte om borgers divergerende synspunkter vedr.
”rod” i naturen, og at det var meget vigtigt med kommunikation.
7. Meddelelser:
På grund af den fremskredne tid blev meddelelserne om Gadekær og Grøn politik ikke givet.
I løbet af mødet blev begge emner dog berørt og drøftet, se evt. PP med gennemgang af de
to emner. Hvis der sker væsentligt nyt vedr. gadekær eller Grøn Politik eller hvis punkterne
ønskes på dagsordenen af rådets medlemmer, kan de altid sættes på igen.
8. Eventuelt:
Udkast til Nationalparkplanen forventes sendt i høring den 4. december 2019 med
høringsfrist til den 26. februar 2020.
Bente Nielsen meddelte, at hun holder op i Friluftsrådet og dermed udtræder af Grønt Råd.
Dette møde var derfor det sidste hun deltog i. Bente meddeler hvem der er ny repræsentant
i Grønt Råd.
En stor tak til Bente Nielsen, Friluftsrådet for den store indsats og altid friske
bemærkninger.

