Referat af Grønt Råds møde mandag den 6. marts 2017
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
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Ulla Frøsig, udpeget af Byrådet
Lise Kongsgaard, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg Kommune
Birgitte Aarup Sørensen, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Fredensborg Kommune
Kresten Skands Vistisen, 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)
Afbud/Ikke fremmødt
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen, herunder ny repræsentant fra administrationen
2. Grønt Råds arbejde i 2016 – kort evaluering bordet rundt
3. Valg af formand og næstformand
4. Meddelelser
4.1 Status for kommuneplan 2017 inkl. SAVE-registrering
4.2 Biostriber
4.3 Det grønne danmarkskort, naturkapitalen og grønne vejrabatter
4.4 Humlebæk Idrætscenter og sti fra Fredtoften til Stasevang
4.5 Træfældning i statsskovene i Fredensborg kommune
5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland, ny afgrænsning og videre proces
6. Forberedelse af mødet den 15. maj, herunder fælles besigtigelse med PMK-udvalget
7. Temaer 2017 Forslag til temaer er vedlagt - yderligere forslag er meget velkomne
8. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 4.5.
Præsentation af Lene Brøndal som ny sekretær for udvalget samt Kresten Skands Vistisen fra
administrationen, med indlæg under pkt. 4.3.
Ad 2. Grønt Råds arbejde 2016 – kort evaluering bordet rundt
Grønt Råds medlemmer var enige om, at der var en god tone, og at de kunne
komme til orde på møderne. At dialogen var god og konstruktiv. Søren Hansen
blev rost for dygtig mødeledelse.
Der var stor tilfredshed med orienteringen fra administrationen, og det blev
fremhævet, at det var særlig positivt, at de enkelte sagsansvarlige medarbejdere
var til stede og fortalte om deres respektive emner.
Administrationen udtrykte stor tilfredshed med dialog og synspunkter som
fremkommer i forbindelse med Grønt Råds møder. Forhold som til sammen fører
til en tidligere løsning evt. problemstillinger og til en mere nuanceret dialog i
forbindelse med udarbejdelse af planer mv.
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
4.1 Status for kommuneplan 2017 inkl. SAVE-registrering
Lise Kongsgaard fra administrationen orienterede om status og den videre proces.
Kommuneplan 2017 og kommuneplantillæg om bevaringsværdige bygninger (SAVEregistreringen) kommer til at køre i to parallelle spor. Der er forbehandling af to emner på PMK
udvalget i marts vedr. rækkefølge bestemmeler og nye områder i byzone. I Kommuneplan
2017 er der især sket ændringer i afsnittet om det åbne land.
Det samlede Kommuneplanforslag kommer på PMK til april med behandling i Byrådet den
24/4. Derefter sendes planen i høring 8/5 til 1/8 med forventet endelig vedtagelse 25/9.
Kommuneplan 2017 og kommuneplantillægget om bevaringsværdige bygninger kører efter den
nugældende planlov og fingerplan. Den kommende revision af planloven og fingerplanen samt
”det grønne danmarkskort” vil dermed først få indflydelse på kommuneplanen ved dens næste
revision i 2021.
4.2 Biostriber
Karen Tommerup fra administrationen fortalte om biostriber som opfølgning på pkt. behandlet
på Grønt Råds møde i november 2016. Blomsterfrø som indgår i frøblandingen fremgår af
vedhæftede PP. Søren Hansen, NOLA oplyste, at han vil lave forsøg med biostriber på egen
jord i år og forsøge at få enkelt andre landmænd i kommunen med i forsøget allerede i år. Der
forventes større udbredelse af biostriber til næste år. Erik Vestergaard Madsen, Danmarks
Jægerforbund Fredensborg omdelte hæftet: ”Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer 2017”.
Digital version er vedhæftet referatet.
4.3 Det grønne danmarkskort, naturkapitalen og grønne vejrabatter
Kresten Skands Vistisen fra administrationen gennemgik begreber og anvendelsesmuligheder
af ”det grønne danmarkskort” og naturkapitalen. Kommunen fik en flot 16. plads ud af 98
kommuner i naturkapitalindekset. Administrationen vil lægge planer frem for politikerne som

sikre fortsat fokus på at forbedre naturværdierne i kommunen. Det blev aftalt at PP vedlægges
referatet.
Der blev orienteret om, at der afholdes møde om driften af vejrabatterne fredag den 10/3.
4.4 Humlebæk Idrætscenter og sti fra Fredtoften til Stasevang
Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund fremlagde fremsendt bemærkninger vedr.
manglende cykel- og gangsti ved Humlebæk Idrætscenter. Stianlægget kræver politisk
finansiering, som mangler pt. Tonny Lacombe Nielsen (RAD) udpeget af Byrådet gik videre
med sagen.
Vedr. henvendelse fra Frank om status i sagen om sløjfet privat fællesvej mellem Fredtoften
og Stasevang, oplyste Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland, at Styrelsen
havde vundet sagen i landsretten, og at ejer er dømt til at genetablere den private fællesvej.
Kommunen følger op på sagen.
4.5 Træfældning i statsskovene i Fredensborg Kommune
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland fortalte om skovdriften i
statsskovene i Fredensborg kommune og resten af Nordsjælland. Jens forklarede om behovet
for indtægt ved salg af træ for at styrelsen kan financierer andre tiltag i statsskovene fx
udlægning af urørt skov, vedligeholdelse af stier, etablering af shelters, bålpladser mv.
Tidligere blev der fældet hvert år. Den nuværende driftsform med kampagnehugst hvert 6. år
virker mere voldsom med store maskiner, opkørte veje mv. hvilket er umuligt at undgå med
denne driftsform. Der arbejdes med planer om at omlægge dele af driften, således at den
bliver mere skånsom, og at flere arealer på sigt udlægges til urørt skov som led i
Naturskovsstrategien og som følge af den nye Naturpakke.
Driften af statsskovene kan påvirkes gennem Skovbrugerrådet, hvor kommunens
repræsentant er: Grete Signe Jensen gretesigne@email.dk. Hun er udnævnt af Byrådet ved
sidste konstituering.
5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland, ny afgrænsning og videre proces
Birgitte Aarup Sørensen fra administrationen orienterede om baggrunden for etablering af
nationalparken og viste parkens nuværende udstrækning, som er indsendt til Miljøministeren.
Miljøministeriet arbejder pt. på en bekendtgørelse som forventes udsendt i høring over
sommeren. Der vil i den forbindelse blive afholdt borgermøder. Parken forventes indviet ved et
arrangement i foråret 2018.
6. Forberedelse af mødet den 15. maj, herunder fælles besigtigelse med PMK
udvalget
Det blev aftalt på mødet, at Søren Hansen fra Nordsjællands Landboforening og Lene Brøndal
fra administrationen går videre med invitation af PMK til besigtigelsestur og dialog i Nivås
lergravsområde med efterfølgende fællesspisning enten i området eller i bålhytten i Dagløkke
Skov. Mødetid kl. 16.30 på lokaliteten. Nærmere program for dagen følger, men reserver
dagen allerede nu.
7. Temaer 2017 Forslag til temaer er vedlagt - yderligere forslag er meget velkomne
Grønt Råd drøftede den foreløbige fordeling af kommende temaer på rådets møder. Der var
enighed om at formand og sekretær kommer med forslag til, hvornår de enkelte emner
formentlig kan præsenteres.
Lisbeth Gram Holdum, Bevaringsforeningen ønskede i forbindelse med gennemgang af
infrastrukturplanen uddybning vedr. trafikbelastningen gennem Fredensborg by, store
transportveje (ring 5 mv) og cykelstinet samt rekreative stier.
Den foreløbige fordeling af temaer for 2017 fremgår af vedlagte skema.

8. Eventuelt
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening anmodede Grønt Råds medlemmer om at
overveje hvorvidt der i forbindelse med valget skal fremsendes ønske til Byrådet om politisk
deltagelse af et medlem fra PMK eller Byråd i stedet for to personer udpeget af Byrådet?
Søren Hansen ønsker spørgsmålet drøftet på næste ordinære møde.
Karen Tommerup orienterede om kommende oprettelse af et nyt Vandråd.
Lene Brøndal omdelte materiale om Klimaugen og de mange arrangementer som alle er
velkommen til at deltage i.

