Referat af Grønt Råds møde mandag den 26. september 2016

Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening
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
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Marie- Louise Olsen, Fugleværnsfonden (under pkt. 3)
Eva Hansen, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv (under pkt.5)
Martin Haugan Ullerup, Center for Politik og Organisation (under pkt. 5)
Karen Tommerup, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg
Kommune
Marianne Kodahl, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg
Kommune (referent)

Afbud
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsordenen

2.

Meddelelser

3.

Vildtreservat i Nivå Bugt

4.

Klima - opfølgning på Fredensborg Kommunes klimaindsats

5.

Lergravsområdet i Nivå. Udvikling af aktivitetsområdet.

6.

Møde med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget d. 2. november –
emner, planlægning og forberedelse

7.

Lugtgener i forbindelse med udbringning af slam

8.

Vandoplandsstyregruppe (VOS) vådområde ved Nive Å

9.

Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Meddelelser
Karen Tommerup orienterede om skydebanerne i Langstrup Mose.
Kommunen har afholdt dialogmøder og oprettet en særlig side på
kommunens hjemmeside, hvor interesserede løbende kan følge med i,
hvad der sker i sagen. Læs mere her
https://www.fredensborg.dk/politik/kommunen-i-udvikling/skydebanerlangstrup-mose
Usserød Å dagen d. 18. september var en stor succes med ca. 60
deltagere, men der må gerne være flere næste gang. Der vil blive afholdt
et evalueringsmøde med alle arrangører.
Anlægsprogrammet fra Fredensborg Kommunes budgetforlig blev uddelt til
orientering.

Ad 3. Vildtreservat i Nivå Bugt
Marie- Louise Olsen og Karen Tommerup orienterede om sagen.
Fugleværnsfonden og Dansk ornitologisk Forening har opfordret
Fredensborg Kommune til at sætte en dialogproces i gang med henblik på
at få oprettet et vildtreservat i Nivå Bugt.
Vildtreservater oprettes af Naturstyrelsen med det formål at beskytte og
øge bestande af vildtlevende fugle og pattedyr. Vildtreservater kan ud over
fiskeriterritoriet og offentlige arealer også omfatte private arealer.
Grønt Råd drøftede forslaget og de mange forskellige rekreative interesser i
området. Den videre drøftelse vil finde sted på et det kommende møde for
områdets interessenter.
Fredensborg Kommune vil indbyde områdets ejere, øvrige brugere,
foreninger og Naturstyrelsen for at få en afklaring af områdets rekreative
udnyttelse, eventuelle interessekonflikter og potentialer i forslaget.

Det blev aftalt, at jægerne bliver repræsenteret på mødet ved Danmarks
Jægerforbund/Jægerrådet og de 2 jagtforeninger i kommunen
(Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening).
Desuden blev det aftalt, at Nive Ås Lystfiskerforening også inviteres.

Ad 4. Klima - opfølgning på Fredensborg Kommunes klimaindsats
Lone Rasmussen Otte orienterede om klimaindsatsen (præsentationen er
vedhæftet).
Bl.a. om følgende hovedpunkter:
•

Målsætninger i klimapolitikken om CO2

•

C02 regnskab viser et fald på 36 %, svarende til at 25 mio. kr. er
sparet siden 2008, udregnet i nutidsenergipriser.

•

Fredensborg Kommune er blevet medlem af Compact of Mayors,
som b.la. handler om at opstille mål og udarbejde energi-og CO2regnskab.

•

Fredensborg kommune er fortsat Klimakommune hos DN, som
betyder, at Kommunens eget CO2-regnskab afrapporteres. og går
efter at blive Klimakommune+, hvilket også omfatter 2 områder,
hvor der gøres en indsats i hele kommunen,.

•

Tilbud til virksomheder i forhold til energibesparelser

•

Tilbud til borgerne

•

Grøn transport, herunder fremme af cyklisme

Desuden fortalte Lone om KLIMAUGE 2017 og en eventuel klimauge-pulje.
Det overordnede formål med klimaugen er, at nedsætte CO2-udledningen,
spare kWh og klimatilpasse.
Klimauge-puljen skal yde støtte til initiativer og aktiviteter i forbindelse
med klimaugen i Fredensborg Kommune, der fremmer formålet.
Støtte gives til samarbejder mellem f.eks. virksomheder, organisationer og
ildsjæle. Puljen forventes f.eks. at blive på 50.000 kr.– 100.000 kr., med
et maksimalt beløb pr. ansøgning, med forbehold for politisk godkendelse.
Grønt Råds kommentarer og ideer i forhold til klimaugen og kriterier for en
eventuel klimauge-pulje sendes direkte til Lone på lrot@fredensborg.dk
Grønt Råd var meget positive overfor indsatsen og resultaterne. Herudover
blev bl.a. følgende fremhævet: Der må gerne indgå mere om transport,

herunder også om Helsingørmotorvejen i den fremtidige indsats. Der var
interesse for at få præsenteret data fra Compact of Mayors samarbejdet,
når de foreligger. Desuden var der interesse for et konkret eksempet på
klimaindsats i relation til bevaringsværdige huse.

Ad 5. Lergravsområdet i Nivå – udvikling af aktivitetsområdet
Eva Hansen og Martin Haugan Ullerup orienterede om projektet
(præsentationen er vedlagt).
Projektet er en del af Byrådets strategi ”Fremtidens Fredensborg”.
Der er afsat 1,65 mio. kr. til et aktivitetsområde i 2016, og i 2017 er der i
anlægsprogrammet afsat 1,75 mio. kr. til området. Det betyder, at det nu
er muligt at skabe en helhedsplan for området i samarbejde med en række
interessenter, der består af følgende grupper:
Arbejds- og projektgruppen: Skolen i virkeligheden, borgergruppen, Nivå
Nu og Fredensborg Kommune
Fast interessentgruppe: DOF, DNF, Nivå Skole, daginstitutionerne,
grundejerforeningerne, spejderne, m.fl.
Ad hoc interessentgruppe: Ringovnen, centret, MT Højgård,
malerisamlingen, campingpladsen m.fl.
Den 6. oktober er der arrangeret en tur i området med tre eksterne
rådgivere samt projektgruppen og den faste interessentgruppe.
Grønt Råd var meget positive overfor projektet, som de syntes var
nænsomt og fint. Rådet gjorde herudover opmærksom på at drift af
området samt håndtering af affald er væsentlige elementer.

Ad 6. Møde med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget d. 2. november –
emner, planlægning og forberedelse
Grønt Råd drøftede emner til dagsordenen og var enige om at afprøve at
holde mødet uden egentlige præsentationer denne gang. Følgende emner
blev aftalt:
1. Klimatiltag i Fredensborg Kommune (Tonny Lacomble Nielsen indleder
punktet)

2. Opfølgning på indsatsen vedrørende stier (Birgitte Garde indleder
punktet)
- Grønt Råd har nedsat en stigruppe, som har arbejdet med de rekreative
stier i det åbne land.
- Prioritering af stier i relation til anlægsprogrammet, der er vedtaget i
forbindelse med budgettet.
3. Projektet om sammenlægninger på forsyningsområdet (Ulla Frøsig
indleder punktet)
Fordele og ulemper i forhold til den struktur vi har i dag.
Finn Langgaard havde foreslået ”modulvogntog” som et punkt på
dagsordenen, men de øvrige medlemmer i Grønt Råd valgte ikke at
prioritere emnet denne gang, da der bliver afholdt særskilt borgermøde om
temaet d. 27. september.
Det blev aftalt, at forslag til formulering af emnerne sendes til de tre
medlemmer af Grønt Råd, som indleder punkterne, til evt. finpudsning.
Herefter bliver den endelige dagsorden aftalt med formand for Plan-, Miljøog Klimaudvalget Lars Simonsen.
Grønt Råd drøftede muligheden for at afholde det årlige fællesmøde med
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget til næste år i maj i forbindelse med en fælles
besigtigelse af en aktuel lokalitet. Eventuelt kombineret med et kort
traditionelt møde.

Ad. 7. Lugtgener i forbindelse med udbringning af slam
Frank Elm Jacobsen orienterede om lugtgenerne i Nivå i forbindelse med
udbringning af spildevandsslam i august. Jf. lovgivningen er der
retningslinjer for slamkvaliteten. Hvis kvalitetskravene overholdes, er det
vanskeligt at stille yderligere krav. Problemstillingen tages op på næste
månedsmøde med Fredensborg Forsyning.

Ad 8. Vandoplandsstyregruppe (VOS) vådområde ved Nive Å
Karen Tommerup orienterede om vandoplandsstyregruppen. Nivå i
Fredensborg Kommune kan have potentiale for et vådområdeprojekt.

Fredensborg Kommune er valgt til sekretariatsleder for gruppen, og der
skal findes områder, der er egnede til et vådområde nedstrøms Nive Åen.
Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået
en aftale for 2016 om etablering af vådområder for at reducere
belastningen af fosfor og kvælstof i søer og kystvande.
Vådområdeprojekterne er baseret på frivillig deltagelse fra lodsejernes
side.
Kommende vådområde kan etableres i Nivåen opstrøms tilløb fra Usserød
Å. Det er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der skal afgøre om
området er omkostningseffektivt til at bortfjerne 7 tons kvælstof/år.

Ad 9. Eventuelt
Temaet om kommuneplanen er flyttet til næste møde og drøftes sammen
med SAVE registreringen.
Der blev stillet spørgsmål til et par konkrete sager. Det blev aftalt at
spørgsmålene sendes direkte til Marianne Kodahl, som undersøger
nærmere.

