Referat af Grønt Råds møde den 2. marts 2015
Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening
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
Lisbeth Gram Holdum, suppleant for No Widding, Bevaringsforeningen
Erik Vestergaard Madsen, Danmarks Jægerforbund Fredensborg
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Karen Tommerup, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Lise Kongsgaard, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune
Marianne Kodahl, Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune (referent)
Afbud
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. Grønt Råds arbejde i 2014 – kort evaluering bordet rundt
3. Valg af formand og næstformand (begge genopstiller)
4. Meddelelser
5. Tema: Byrådets strategi 2020
6. SAVE registrering
7. Status for stigruppens arbejde
8. Temaer 2015
9. Repræsentant for Dansk Vandrelaug i Grønt Råd?
10. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
Ad 2. Grønt Råds arbejde i 2014 – kort evaluering bordet rundt
Grønt Råds medlemmer var enige om, at der var en god dialog i rådet, og at
fællesmødet med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget havde været meget positivt.
Desuden blev det fremhævet, at det var interessant at afholde enkelte af
Grønt Råds møder i forbindelse med en besigtigelse. Besøget i Langstrup
mose og på planteavlstationen i Humlebæk blev fremhævet.
Det blev foreslået at afholde visionsdebat om Lergravssøerne i forbindelse
med en besigtigelse af stedet og evt. invitere Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
til at deltage.
Desuden blev det foreslået evt. at arrangere en cykeltur, hvor Plan-, Miljøog Klimaudvalget bliver inviteret i forbindelse med drøftelsen af
cykelhandlingsplanen.

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
John Sylvester udtræder af Grønt Råd. De lokalhistoriske foreninger har
endnu ikke udpeget en ny repræsentant.
Erik Vestergaard Madsen afløser Jørgen Løvgreen som repræsentant for
Danmarks Jægerforbund Fredensborg (nyt navn).
Status for afspærring ved indgangene til Stasevang skov ved Fredtoften:
Fredensborg Kommune har sendt brev til ejeren og har modtaget svar. På
baggrund heraf udarbejder kommunen en afgørelse, som forventes i høring i
løbet af den næste måned.
Byrådet har oprettet et koordinationsforum for arbejdet med indsatsplaner
til grundvandsbeskyttelse "Grundvandsrådet i Fredensborg Kommune".
Grundvandsrådet består af repræsentanter for vandforsyningerne i
kommunen, landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, kommunens
administration og Fredensborg Forsyning. Grundvandsrådet er rådgivende i
forhold til udarbejdelse af de kommunale indsatsplaner. Hvis Grønt Råds
medlemmer ønsker at deltage i Grundvandsrådet, kontaktes Søren Hansen.
Ad 5. Tema: Byrådets strategi 2020
Lise Kongsgaard orienterede om Byrådets strategi 2020 – Fremtidens
Fredensborg Kommune.
I april og maj afholdes 5 bymøder; et i hvert bysamfund og et med fokus på
landområderne i kommunen. Bymøderne afholdes i en utraditionel ramme.
Der vil foregå forskellige aktiviteter på bymøderne, som deltagerne vil
kunne være en del af - både for børn og voksne. Deltagerne vil få mulighed
for at debattere fremtidens bysamfund på en ny og kreativ måde med andre
borgere og politikere.
Forud for bymøderne inddrages særligt udvalgte målgrupper, herunder
Grønt Råd.
Desuden er følgende i gang: Indsatsen Byg din By, der foregår i
institutionerne, samtalecaféer på aktivitetscentre og interview med borgere,
der bruger fritidsfaciliteterne i kommunen. Herudover inddrages
detailhandelen via en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan handelslivet
kan styrkes.
Læs mere om processen og de enkelte bymøder:
http://www.fredensborg.dk/forside/om+kommunen/kommunen+i+udvikling
/fremtidens+fredensborg+kommune
Grønt Råd drøftede i mindre grupper forslag til temaer, som burde
behandles på bymøderne, samt hvilke aktiviteter Grønt Råd evt. kunne
bidrage med. Grønt Råds synspunkter og ideer udsendes med referatet.

Det blev aftalt, at konkrete ønsker om deltagelse af Grønt Råd
skrives her i referatet:
Dialogmødet om landområderne der afholdes i Karlebo:
Fredensborg Kommune har en stand med temaet natur og rekreation.
Vi vil være glade, hvis repræsentanter for stigruppen har mulighed for at
være tilstede og fremvise eventuelle resultater af gruppens arbejde.
Hvis stigruppen har brug for tryk af kort mv. kan vi hjælpe med dette.
Kontaktperson: Nils-Erik Wandall, newa@fredensborg.dk , tlf. 72562384.
Ad 6. SAVE registrering
Lise Kongsgaard orienterede om status for SAVE-registreringen i
Fredensborg Kommune. Der er registreret i alt 2600 bygninger i hele
kommunen. Det drejer sig om bygninger opført før 1940 i den tidligere
Karlebo kommune og en genregistrering af bygninger med SAVE værdier/
bevaringsværdier fra 1-6 i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune.
Desuden er der registeret 20 kulturmiljøer.
Bygningsregistreringerne bruges til at få et overblik over bygningskulturen i
kommunen og ved behandling af byggesager og lokalplaner. I Fredensborg
Kommune udpeger vi bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdier/
bevaringsværdier fra 1 til og med 4.
En del af projektet har drejet sig om at udpege kulturmiljøer, som afspejler
de grundlæggende fortællinger i kommunen; kongemagtens tilstedeværelse,
brugen af kysten og landsbyerne forskelligartede udvikling og den moderne
by- og forstadsudvikling.
Resultatet af SAVE-registreringerne og udpegningen af kulturmiljøerne kan
ses på hjemmesiden.
Grønt Råds medlemmer drøftede registreringen og foreslog bl.a., at der blev
gjort opmærksom på den positive værdi ved at have et bevaringsværdigt
hus. Bevaringsforeningen havde foretrukket, hvis der ud over registreringen
på hjemmesiden, også var blevet udarbejdet et trykt kommuneatlas.
Desuden blev der gjort opmærksom på, at Højsager Mølle, som er
kommunalt ejet, mangler midler til slutrenovering.
Ad 7. Status for stigruppens arbejde
Stigruppen består af følgende medlemmer af Grønt Råd: Peter Milan
Petersen, Frank Elm Jacobsen, Søren Hansen, Søren D. Schmidt, Birgitte
Garde. Herudover deltager en repræsentant for henholdsvis Dansk
Vandrelaug og Rytterne.
Stigruppen har afholdt sit første møde i form af en ”brainstorm”, hvor
medlemmerne fordelte områderne i kommunen mellem sig med henblik på
at identificere missing links.
På gruppens næste møde vil der ske en koordinering. Naturstyrelsen
Nordsjælland inddrages, når gruppen er nået længere.
Ad 8. Temaer 2015

Grønt Råd drøftede skemaet med forslag til fordeling af temaer, og det blev
aftalt foreløbig at fastsætte visionsdebatten om Lergravssøerne til mødet i
september. Revideret skema udsendes med referatet.
Ad 9. Repræsentant for Dansk Vandrelaug i Grønt Råd?
Grønt Råd anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at Dansk Vandrelaug får
en lokal repræsentant i Grønt Råd, som foreslået af Bente Nielsen.
Ad 10. Eventuelt
Bente Nielsen gjorde opmærksom på, at naturens dag afholdes d. 13.
september i år.

