Referat af Grønt Råds møde mandag den 25. september 2017
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
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Lisbeth Gram Holdum, Bevaringsforeningen
Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Lotte Rye Vind, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg kommune
Birgitte Aarup Sørensen, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg kommune
Kirsten H. Mollerup, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg kommune
Jacob H. Wrisberg, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg kommune
Karen Tommerup, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg kommune
Lene Brøndal, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg kommune (referent)
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsordenen.
Politisk repræsentation i Grønt Råd (jf. ref. af 6/3 under evt.)
Evaluering af mødeform og indhold af fællesmøde 15/5 med politikerne - besigtigelse af
område ved Nivå lergrave.
Punkter fra medlemmer af Grønt Råd:
1. Plejeplaner for Kellerisfredningen og Nivåfredningen, Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk
Forening
2. Øresundsvandsamarbejdet og kommunens holdning til Øresund som beskyttet område,
Jens Søndergaard, Danmarks Naturfredningsforening
3. Status for gifttønder på lossepladser i kommunen, Lisbeth Gram Holdum,
Bevaringsforeningen
Meddelelser:
1. Status vedr. grønne grøftekanter samt orientering om landzonemøde
2. Status vedr. kommuneplanen
3. Nyt vedr. Nivå lergravsområde
4. Udvikling af Nivå Havn og strandpark
5. Status vedr. Nationalpark Kongernes Nordsjælland
6. Orientering om status for oprydningen på Karlebo skydebane
Orientering om byudviklingsprojekt Den Grønne Slotsby
Oplæg om Mobilitets- og infrastrukturstrategien 2018-2029 og handleplaner
Drøftelse vedr. Stiplan – rekreative stier
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Ad. 2. Politisk repræsentation i Grønt Råd
På mødet den 6/3 2017 blev overvejelsen om en anden form for politisk repræsentation end
den nuværende fremført af formanden for rådet, og det blev aftalt at drøfte sagen igen på
næstkommende ordinære møde.

Mulige former for politisk deltagelse blev drøftet fx repræsentant fra Plan-, miljø- og
klimaudvalget, eller byrådspolitiker eller fastholdelse af den nuværende form for politiske
repræsentation.
Der var ikke enighed om at ændre på den nuværende form, som er ”2 medlemmer udpeget af
byrådet”. Den nuværende form fastholdes derfor.
Ad. 3. Evaluering af mødeform og indhold af fællesmøde 15/5 med politikerne –
besigtigelse af område ved Nivå lergrave
Der blev udtrykt stor tilfredshed med turen, bespisningen og muligheden for dialog med
politikerne samt i fællesskab med dem at se på og drøfte fysisk planlægning på stedet.
På planlægningsmødet til næste år fremlægges forslag til en tilsvarende måde at mødes på
med udvalget næste år, men med en mere formel start og slutning på turen end i år.
Ad. 4.1. Plejeplaner for Kellerisfredningen og Nivåfredningen.
Birgitte Garde begrundede spørgsmålet og Lotte Rye Vind fortalte om fredede arealer i
kommunen, om plejeplaner generelt og særligt om plejeplan for Kellerisfredningen. Se evt.
vedlagte Power Point om formål, plejemetoder mv.
Ad. 4.2. Øresundsvandsamarbejdet og kommunens holdning til Øresund som
beskyttet område.
Jens Søndergaard begrundede sit spørgsmål til kommunen og fortalte kort om et notat han har
været med til at udarbejde. Notatet er vedlagt til orientering.
Birgitte Aarup Sørensen fortalte at Øresundsvandsamarbejdet har eksisteret i mange år og er
med deltagelse af kommuner både i Sverige og Danmark. Kommunen er medunderskriver på
opfordringen til de danske og svenske miljøministre om at gøre noget særligt for at beskytte
Øresund. Det er staten som er myndighed. Se evt. vedlagte Power Point.
Ad. 4.3. Status for gifttønder på lossepladser i kommunen.
Lene Brøndal fortalte kort om status for gifttønder fra Lars Foss Kemi i kommunen. Regionen
er ved at undersøge én enkelt lokalitet på Kastanievej 40-42. De andre lokaliteter er
registreret.
Kommunen har desuden gennemført en udvidet kontrol af vandkvaliteten i indvindingsboringer
der ligger nedstrøms lossepladserne. Ved disse undersøgelser er vandet dokumenteret rent.
Lisbeth Holdum fremlage et forslag om en fælles udtalelse fra rådet. Forslaget var formuleret
som flg.:
”Til politikerne i Fredensborg Kommune og kommunens administration:
Ang. gifttønder fra Lars Foss Kemi
Grønt Råd skal hermed kraftigt opfordre Fredensborg Byråd til at arbejde for en langsigtet
tilfredsstillende løsning, således at gifttønder fra Lars Foss Kemi placeret 4 steder i
Fredensborg kommune bliver fjernet.
Forhåbentlig er selve tønderne endnu ikke tæret igennem og indholdet begyndt at lække, men
det er inden dette sker, at tønderne skal fjernes.
Vi er vidende om, at det er Regionens ansvar, men ønsker, at kommunen lægger pres på
Regionen.
Vi ønsker ikke muligheden for at få drikkevand forurenet i Kommunen.”
Det blev aftalt at alle medlemmer af rådet drøfter det med deres respektive baglande og
vender tilbage på næste møde d. 27. november 2017 med deres holdninger og evt.
bemærkninger.
Kommunen forsøger at få en medarbejder fra Region Hovedstaden ud og fortælle om
giftgrundene i kommunen og deres prioritering af oprensning på et kommende møde.

Ad. 5.1. Status vedr. grønne grøftekanter samt orientering om landzonemøde
Karen Tommerup fortalte om miljøvenlig drift af vejrabatter. Der er udpeget
forsøgsstrækninger hvor miljøvenlig og naturfremmende drift afprøves. Se evt. vedlagte PP.
Karen orienterede om at der afholdes landzonemøde den 27. september og at alle er
velkommen.
Ad. 5.2. Status vedr. kommuneplanen
Lene Brøndal fortalte at kommuneplanen har været i offentlig høring til den 31/7 og at der var
kommet 56 høringssvar. Efter politisk behandling af disse høringssvar offentliggøres den
endelige kommuneplan primo november.
Ad. 5.3. Nyt vedr. Nivå lergravsområde
Lene Brøndal inviterede Grønt Råd til indvielse af aktivitetskile d. 13/10 kl. 15. Desuden
inviteres medlemmerne til et inspirationsmøde om udvikling af helhedsplan for lergravssøerne.
Grønt råds medlemmer vil blive nærmere orienteret, når der foreligger en endelig dato.
Ad. 5. 4. Udvikling af Nivå Havn og strandpark
Lene Brøndal inviteret på vegne af projektlederen Eva Hansen Grønt råd er til at være
følgegruppe på projektet. Det betyder at rådet orienteres, har mulighed for at komme med
faglige input og fremkomme med anbefalinger over for Fritids- og Idrætsudvalget.
Det forventes at der afholdes inspirationsmøde om udviklingsarbejdet for Nivå Havn og
strandpark samtidig med lergravssøerne. Alle rådets medlemmer vil blive inviteret.
Der blev også spurgt til etablering af dige v. Nivå Havn. Lene Brøndal orienterede om, at
kystdirektoratet har sendt kommunens ansøgning i høring. Når kommunen modtager en
tilladelse fra direktoratet kan byggeriet af diget begynde.
Ad. 5. 5. Status vedr. Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Tak til DN og Grønholt landsbylav for at levere oplæg på natur-turen den 6/10 kl. 17-19 – alle
er velkommen til at deltage. Grønt råd inviteres også til informationsaften med Miljøstyrelsen
den 12/10 kl 19-21. Bekendtgørelsen om nationalparken er i offentlig høring til den 23/10.
Høringssvar sendes direkte til Miljøstyrelsen. Evt. spørgsmål om nationalparken kan også
rettes til Lene Brøndal.
Ad. 5.6. Orientering om status for oprydningen på Karlebo skydebane
Karen Tommerup orienterede om, at der på budgettet er afsat midler i 2018 og 2019 til
oprensning af synligt affald fra skydebaneaktiviteten på Karlebo skydebane. Se evt. vedlagte PP.
Ad. 6. Orientering om byudviklingsprojekt Den Grønne Slotsby
Kirsten Mollerup orienterede om den strategiske helhedsplan for Fredensborg bymidte med
særlig vægt på en stærkere sammenhæng mellem slot og bymidten både visuelt og trafikalt,
samt hvordan det grønne strøg ved kulturhuset og langedam kan være med til at forbinde slot
og by. Se evt. vedlagte PP.
Ad. 7. Oplæg om Mobilitets- og infrastrukturstrategien 2018-2029 og handleplaner
Jacob H. Wrisberg fortalte om strategien som er 12 årig og indeholder visioner og
målsætninger samt den langsigtede planlægning og overslag over forventede ressourcer.
Strategien giver et godt grundlag for politiske beslutninger og vil i de kommende år blive
uddybet i 4-årige handlingsplaner, som vil være konkret og med finansiering. Den første
handlingsplan er for årene 2018-2021. Se evt. vedlagte PP
Ad. 8. Drøftelse vedr. Stiplan – rekreative stier
Jacob H. Wrisberg takkede de af grønt råds medlemmer, som allerede har deltaget i arbejdet
med at udpege stier sammen med andre ildsjæle, og fortalte at der er afsat midler i 2017 og
18 til at udarbejde stiplanen. Analysearbejdet er i gang og planen forventes klar inden

udgangen af næste år. Der vil blive lejlighed til at præsentere stiplanen på et kommende
møde. Se evt. vedlagte PP.
Ad. 9. Eventuelt
Finn Langgård fortalte om kommende affaldssystemer og sorteringsordninger i kommunen,
som efter hans mening blev meget dyre, set ud fra et bæredygtighedsprincip.

