Referat af Grønt Råds møde mandag den 29. februar 2016
Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening
Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
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, suppleant for No Widding, Bevaringsforeningen
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Henrik Riise, Dansk Vandrelaug
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Karen Tommerup, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg
Kommune
Marianne Kodahl, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg
Kommune (referent)
Afbud
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
No Widding, Bevaringsforeningen
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsordenen
2.
Grønt Råds arbejde i 2015 – kort evaluering bordet
rundt
3.
Valg af formand og næstformand (begge genopstiller)
4.
Meddelelser
5.
Stirapport udarbejdet – det videre forløb, Peter Milan, DN
orienterer (rapport vedlagt)
6.
Fredensborg Kommunes Natur og Miljøpolitik, Karen
Tommerup, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv orienterer
7.
Temaer 2016
Forslag til temaer er vedlagt - yderligere forslag er meget
velkomne
8.
Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Grønt Råds arbejde i 2015 – kort evaluering bordet
rundt
Grønt Råds medlemmer evaluerede arbejdet i forhold til følgende punkter:





Kommer medlemmerne tilstrækkeligt til orde
Kommunikation i rådet generelt
Fremgår synspunkterne i tilstrækkelig grad af referatet
Orientering fra administrationen



Dialog mellem Grønt Råd og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Grønt Råds medlemmer var enige om, at de kunne komme til orde på
møderne, og at dialogen var god og konstruktiv. Rådet var også tilfreds med
referatet og syntes, at deres synspunkter fremgik i tilstrækkelig grad.
Der var stor tilfredshed med orienteringen fra administrationen, og det blev
fremhævet, at det var særlig positivt, at de enkelte sagsansvarlige var
tilstede og fortalte om deres respektive emner.
I relation til fællesmøderne mellem Grønt Råd og Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget blev bl.a. følgende synspunkter fremført:







Fællesmøderne er udmærkede.
Det er umiddelbart vanskeligt at vurdere, hvad de fører med sig.
Det er positivt at afholde dem, da det er en god mulighed for at
komme til orde.
Det er gavnligt, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ved, at
administrationen lytter til Grønt Råds medlemmer.
Grønt Råd er et råd og bør som sådan spørges mere til råds, så Grønt
Råds potentialer udnyttes endnu bedre.
Stiprojektet kan blive en prøve på, hvordan Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget kan bruge Grønt Råd, og hvad Grønt Råd kan udrette.

Herudover var administrationen meget tilfredse med løbende at høre
synspunkter fra medlemmerne og bære disse videre i arbejdet.
Ad 3. Valg af formand og næstformand
Begge genopstillede. Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening blev
genvalgt som formand for Grønt Råd.
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd blev genvalgt som næstformand
for Grønt Råd.
Ad 4. Meddelelser
Jens Søndergaard repræsenterer fremover Danmarks
Naturfredningsforening i Grønt Råd i stedet for Peter Milan.
Bente Nielsen orienterede om de mange aktiviteter, som Friluftsrådet
støtter, læs mere her om at søge tilskud til friluftsliv
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx
Desuden orienterede Bente Nielsen om Danmarks Friluftskommune, der er
en årlig pris, som uddeles til en kommune, der gør en særlig indsats for at
fremme friluftslivet. Med prisen følger en kontant præmie på 250.000
kroner. Læs mere her http://www.friluftsraadet.dk/friluftskommune
Der er stor interesse i Grønt Råd for det kommende projekt ved
lergravsområdet i Nivå. Det blev aftalt, at Karen Tommerup indbyder Peter
Milan, Birgitte Garde og Flemming Jappsen til en forhåndsdialog.
Finn Langgaard omdelte Agenda 21 foreningens invitation til broindvielse
bag skovbørnehaven ”Skovlyset” ved Fredensborg.

Finn Langgaard orienterede desuden om, at Agenda 21 foreningen har
ledige ældrehaver. Formålet med haverne er at aktivere ældre medborgere
med dyrkning af grøntsager og blomster og at nyde det sociale samvær.
Karen Tommerup orienterede om indvielse af regnvandsbassin i samarbejde
med Fredensborg Forsyning ved Kratbjerg erhvervsområde d. 26. maj.
Flemming Jappsen orienterede om, atFredensborg Lokalhistoriske Museum i
Avderød har en særudstilling om det fiskeri, der fandt sted i århundreder
langs kysterne i vores område. Udstillingen er åben fra den 12. marts og
frem til den 31. oktober.
Ad 5. Stirapport udarbejdet – det videre forløb
Peter Milan orienterede om stigruppens tilrettede rapport. Grønt Råds
medlemmer var enige i rapportens indhold og ønskede at offentliggøre
denne.
Der var enighed om, at Søren Hansen og Peter Milan udformer et brev til
pressen på vegne af Grønt Råd, hvor de orienterer om stigruppens rapport
og samtidig gør opmærksom på Grønt Råds arbejde i Fredensborg
Kommune. Stigruppens rapport velægges brevet.
Ad 6. Fredensborg Kommunes Natur og Miljøpolitik
Karen Tommerup orienterede om revision af Natur- og Miljøpolitikken, som
blev vedtaget af Byrådet d. 29. februar 2016. Karens præsentation
vedhæftes referatet.
Politikken består af følgende overordnede politiske standpunkter, som vil
være omdrejningspunktet for kommunens natur- og miljøindsats de
kommende år:
Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

arbejder for rene vandområder og beskytter vores grundvand
vil sikre et rigt plante- og dyreliv
vil sikre adgang til varierede naturoplevelser
vil sikre et rent miljø.
vil sikre miljørigtig og bæredygtig affaldsbehandling

Under hvert politisk standpunkt er der anført nogle særlige fokusområder for
de kommende år. Specifikke handlinger indgår ikke under de politiske
standpunkter, men tænkes konkretiseret efterfølgende i handleplaner med
budget.
Den nye politik bygger videre på den tidligere politiks overordnede vision om
at være en attraktiv grøn bosætningskommune med et rent miljø, en
mangfoldig natur og gode muligheder for friluftsliv. Desuden støtter
politikken de seneste års fokus på erhvervsfremme, affaldshåndtering og
tværkommunale samarbejder.
De overordnede politiske standpunkter fra den tidligere politik om hhv. rene
vandområder, rig natur, varierede naturoplevelser og rent miljø er videreført
og præciseret, og der er tilføjet et nyt politisk standpunkt om bæredygtig
affaldshåndtering, jf. Fredensborg Kommunes affaldsplan 2014-2020.
Ad 7. Temaer 2016 - forslag til temaer

Grønt Råd drøftede den foreløbige fordeling af kommende temaer på rådets
møder. Udover de oplistede emner var der forslag om at supplere med
affaldsplanen, status for fjernvarme, opfølgning på klimaindsatsen, samt
konsekvenser af bygningsregistrering i kommunen. Desuden var der ønske
om evt. at få en gennemgang af planen for Humlebæk syd
Det blev aftalt, at Søren Hansen i samarbejde med administrationen
fastlægger den endelige fordeling inden næste møde den 30. maj.
Ad 8. Eventuelt
Resultatet af bygningsregistreringen efter Kulturstyrelsens SAVE-metode
(Survey of Architectural Values in the Environment) har tidligere været
drøftet på Grønt Råds møde.
Konsekvensen af bygningsregistreringen er bl.a., at bygninger med en
bevaringsværdi mellem 1 og 4, bliver optaget på listen over
bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommunes Kommuneplan.
Hvilket betyder, at der gælder særlige procedure-regler ved eventuelle
ansøgninger om nedrivning.
Det er endnu ikke afklaret, hvordan de enkelte ejendomsejere vil blive
orienteret om dette.
Følgende elementer indgik i projektet omkring registrering af bygninger og
kulturmiljøer:
• Omkring 2600 bygninger med registrering af alle bygninger opført før
1940 i den tidligere Karlebo Kommune samt en genregistrering af bygninger
med SAVE-værdi fra 1-6 i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune.
• Registrering af 20 kulturmiljøer uanset tidsperiode i hele kommunen.
Sortering af affald
Finn Langgaard holdt et oplæg om aspekter ved sortering af affald, herunder
fraktioner af glas, plast mv., samt genanvendelse og energiudnyttelse af
restaffald.

