Referat af Grønt Råds møde den 22. september 2014
Deltagere
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
Jørgen Løvgreen, Jægernes Kommunale Fællesråd i
Fredensborg
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Lisbeth Gram Holdum, suppleant for No Widding,
Bevaringsforeningen
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Klaus Pallesen, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Karen Tommerup, Center for Plan og Miljø, Fredensborg
Kommune
Daniel Matalon, Center for Plan og Miljø, Fredensborg
Kommune
Marianne Kodahl, Center for Plan og Miljø, Fredensborg
Kommune (referent)
Afbud
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
Mads Larsen, Nive Å’s Lystfiskerforening
John Sylvester, De lokalhistoriske foreninger
No Widding, Bevaringsforeningen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Meddelelser
3. EU – LIFE projektet Usserød Å
4. Status for affaldsplanen - hvilke konsekvenser vil den få for
borgerne?
5. Klimatilpasningsplanen – status for handlinger i 2014,
herunder konsekvenser af havvandsstigninger mv.
6. Forberedelse af møde mellem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
og Grønt Råd
7. Korte orienteringspunkter fra Center for Plan og Miljø:
- Byrådet har godkendt indstilling om indsatser til vandplaner
for 2016-2021
- Status for Nationalpark arbejdet
- Status for dialog i Langstrup Mose
- Flagermusundersøgelser og plejetiltag i Jellerødskoven

- Bjørneklokampagnen 2014, herunder frivillighedsforsøg i
bekæmpelsen
- Vandløbsprojekt i Usserød Å i samarbejde med sportsfiskerne
- Lergravssøerne i Nivå – ansøgning om områdeløft
- Naturens dag d. 14. september 2014
8. 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. EU – LIFE projektet Usserød Å
Projektleder Klaus Pallesen orienterede om projektet. Ideen til
projektet udspringer af de oversvømmelser, som borgere langs
åen oplevede i 2010 som følge af et udsædvanligt kraftigt
regnskyl.
Projektet skal skabe et organisatorisk grundlag for samarbejdet
mellem de tre kommuner Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg,
samt de respektive forsyningsselskaber. Der skal bl.a.
opbygges en fælles teknisk ”værktøjskasse” herunder et fælles
system af hydrauliske målestationer og et varslings- og
infosystem, som er tilgængeligt for borgerne.
Endelig skal der gennemføres en række konkrete
demonstrationsprojekter – anlægsprojekter for klimatilpasning.
Der skal etableres vådenge, og det skal undersøges, hvordan
Sjælsø bedst kan udnyttes som buffer under kraftig regn.
Grønt Råd drøftede projektet, herunder de naturmæssige
konsekvenser. I forbindelse med etablering af våde enge vil der
blive gennemført en VVM screening, hvor bl.a. de
naturmæssige konsekvenser vil blive vurderet. Desuden blev
der gjort opmærksom på muligheden for f.eks. at udnytte
Donse dam som buffer.
Ad 4. Status for affaldsplanen - hvilke konsekvenser vil
den få for borgerne?
Daniel Matalon orienterede om affaldsplanen, der er i offentlig
høring indtil d. 1.oktober 2014. Planen forventes endelig
vedtaget i november/ december 2014 og forventes at træde i

kraft d. 1. januar 2015. Planen er fælles for Nordforbrændingskommunerne Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg.
Affaldsplanen indeholder 9 fokusområder.
Grønt Råd drøftede affaldsplanen og havde bl.a. følgende
bemærkninger:
• Fredensborg Kommune har forholdsvis mange
affaldsordninger, og kommunens borgerne er motiverede
for at sortere.
• Genbrugspladsen fungerer fint.
• Det er en balance mellem hvor meget der bør udsorteres
yderligere til genanvendelse og affaldets brændværdi i
relation til fjernvarmen fra Nordforbrænding.
• Ærgerligt at taksterne fra det brugerfinansierede område
ikke kan anvendes til at fjerne affald fra veje og stier.
• Affaldssortering på skoler er pædagogisk vigtig uanset
om det er rentabelt.
• Genanvendelsesprocenten opgøres forskelligt i forskellige
lande, derfor er det vanskeligt at sammenligne indsatsen.
• Det er problematisk, hvis der udtages så store mængder
affald fra forbrænding, at der skal købes brændsel,
hvilket kan betyde at den samlede løsning både
miljømæssigt og økonomisk bliver dårligere.
Ad 5. Klimatilpasningsplanen – status for handlinger i
2014, herunder konsekvenser af havvandsstigninger mv.
Karen Tommerup orienterede om klimatilpasningsplanen 20142017, som beskriver, hvordan kommunen vil prioritere
indsatsen med at tilpasse byer, landområder, beredskab mv. til
øgede regnmængder og voldsommere vejr.
Planen tager udgangspunkt i det klimascenarium, som
Naturstyrelsen har anbefalet kommunerne. Administrationen
følger løbende ny viden på området og har mulighed for at
justere rækkefølgen af de prioriterede risikoområder. Når
planperioden udløber i 2017 vil kommunen tage stilling til, om
der skal gennemføres nye beregninger i forhold til prioritering
af risikoområderne.
Grønt Råd drøftede planen, herunder mulige konsekvenser af
havvandsstigninger. Der er behov for en samlet kystplan, som
udover regn, også omfatter konsekvenser af storm mv.
Ad 6. Forberedelse af møde mellem Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget og Grønt Råd
Det årlige fælles møde er fastsat til d. 4. november kl. 16.00
– 17.15.

På Grønt Råds møde i maj 2014 besluttede rådet, hvilke emner
de ønskede at drøfte med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på det
kommende fælles møde. Det blev aftalt, at eventuelle
underpunkter til de valgte emner skulle sendes senest 1. juni til
Søren Hansen og Marianne Kodahl, som derefter udarbejdede
et samlet forslag til emner for mødet.
Grønt Råd drøftede og tilrettede forslaget. Grønt Råds rettede
oplæg til mødet med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er vedlagt.
Grønt Råd besluttede, at de ikke ønskede at præsentere
emnerne i form af oplæg, men blot ville knytte et par
bemærkninger til de enkelte spørgsmål.
Følgende fordeling af spørgsmål blev aftalt:
Indledning v. Søren Hansen
Cykelhandlingsplan v. Frank Elm Jacobsen
Stiplanlægning v. Peter Milan Petersen
Klima- og energiindsatsen v. Tonny Lacomble Nielsen
Ad 7. Korte orienteringspunkter fra Center for Plan og
Miljø:
7.1 Indsatser til vandplaner
Byrådet har godkendt indstilling om indsatser til vandplaner for
2016-2021
7.2 Status for Nationalpark arbejdet
Styregruppen for Nationalparken har besluttet at lave
lodsejerundersøgelser i nye områder. Ud over korridoren syd
for Esrum Sø, drejer det sig i Fredensborg Kommune om en
korridor ved hhv. Endrup ved Esrum Sø og en korridor ved
Kelleris fredningen nord for Humlebæk. Kommunerne i
nationalparksamarbejdet gennemfører lodsejerundersøgelserne
på forskellige måder. I Fredensborg Kommune er der direkte
kontakt til de berørte borgere.
7.3 Status for dialog i Langstrup Mose
Administrationen har på nuværende tidspunkt haft kontakt med
ca. 30 % af lodsejerne i mosen. Administrationen vil indbyde til
møder med brugergruppen og gruppen af ejere, når
lodsejermøderne er gennemført.
7.4 Flagermusundersøgelser og plejetiltag i
Jellerødskoven

Udsat til næste møde.
7.5 Bjørneklokampagnen 2014, herunder frivillighedsforsøg
i bekæmpelsen
Udsat til næste møde.
7.6 Vandløbsprojekt i Usserød Å i samarbejde med
sportsfiskerne
Udsat til næste møde.
7.7 Lergravssøerne i Nivå – ansøgning om områdeløft
Emnet tages op på næste møde, hvis Fredensborg Kommune
får midler til projektet. Eventuelt som tema i sammenhæng
med det tidligere ønske om at drøfte visioner for området ved
lergravssøerne i Nivå.
7.8 Naturens dag d. 14. september
Er afholdt.
8. Evt.
Skal dagsordenen mv. udsendes til Grønt Råd som mailgruppe
eller med ”skjult kopi”?
Udsat til næste møde.
Tema på næste møde:
Det blev aftalt, at bygningskulturarv vil være et tema på næste
møde i Grønt Råd. Hvis muligt med deltagelse af en ekstern
oplægsholder.

