Referat af Grønt Råds møde mandag den 19/3 2018
Deltagere
Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening (formand)
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
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Torben Forskov, udpeget af Byrådet
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Stedfortræder Tim Falckweber, Naturstyrelsen
Afbud fra:
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland
Søren D. Schmidt, Fredensborg Landsbyråd
Carsten Ryby, Nive Å’s Lystfiskerforening

Lene Brøndal, Referent, Byudvikling, Miljø og Erhverv
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsordenen, velkommen til nyt medlem.

2.

Valg af formand og næstformand (begge genopstiller).

3.

Grønt Råds arbejde i 2017. Lene Brøndal

4.

Gennemgang af kommissoriet og forslag til ændring, fordi to udvalg Plan- Miljø- og
Klimaudvalget (PMK) og Infrastruktur- og teknikudvalget (ITU) er etableret efter valget.
Karen Tommerup

5.

Proces og deltagelse i udvikling af helhedsplan for Nivå Havn og Strandpark. Eva
Hansen

6.

Punkter fra medlemmerne af Grønt Råd:
1. Orientering om arbejdet i Naturrådet v. Birgitte Garde, Ornitologisk forening.

7.

Meddelelser:
1. Orientering om status vedr. lergravene samt diget nord for Nivå Havn. Eva Hansen
2. Status for placering af ny skydebane i kommunen. Nils-Erik Wandal
3. Nationalpark Kongernes Nordsjælland – kommende aktiviteter bl.a. indvielse lokalt
og centralt, etablering af bestyrelse og Nationalparkråd samt Grønt Råds rolle i forhold
til disse. Lene Brøndal
4. Status for naturgenopretningsprojekt v. Græstedgård. Karen Tommerup

8.

Temaer 2018 Lene Brøndal

9.

Eventuelt: – Årets friluftskommune, udstilling på lokalhistorisk museum, tidsplan for
beslutning om nyt affaldssorteringssystem, ændringer i Naturstyrelsen Nordsjælland,
faunastriber og Vildtreservat Nivå Bugt.

Referat
Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen, velkommen til nyt medlem.
Dagsordenen blev godkendt. Der blev budt velkommen til Torben Forskov valgt af Byrådet
for byrådsperioden. Han præsenterede sig selv og oplyste, at han er medlem af SF og har
arbejdet med miljø i mange år, samt at natur og miljø har hans store interesse. Han blev
budt velkommen og Grønt råd foretog en præsentationsrunde. Stedfortræder for Jens
Bjerregaard, Tim Falckweber præsenterede sig også.
Ad. 2. Valg af formand og næstformand (begge genopstiller).
Søren Hansen blev valgt som formand og Søren Schmidt blev valgt som næstformand.
Ad. 3. Grønt Råds arbejde i 2017.
Der blev givet et kort oplæg fra administrationen om de emner, der havde været berørt
sidste år. Tak til alle medlemmer som har bidraget med punkter og meddelelser samt de
mange spørgsmål og konstruktive bemærkninger i løbet af året.
Grønt Råds medlemmer blev spurgt om rammerne for afholdelse af møderne. Der var stor
tilfredshed med rammerne for møderne, og alle følte de kunne komme til orde. Møderne
blev rost for at indeholde mange gode temaer og emner. Der blev givet forslag til vigtige
emner, som rådet gerne vil have på dagsordenen også fremover fx klima, den videre
udvikling af Fremtidens Fredensborg, de kommende affaldssorteringsordninger og
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Der var bred enighed om så vidt muligt at fortsætte med konceptet, hvor sagsbehandlerne
fremlægger egne sager, fordi det giver mulighed for straks at få svar på konkrete spørgsmål
samt mulighed for at sagsbehandlerne kan høre rådets bemærkninger med det samme.
Der vil blive fulgt op på de uafsluttede sager fra 2017, når der foreligger nye oplysninger i
sagerne, og der er plads i dagsordenen fx anmeldelser til Nordsjællands Park og Vej (NSPV)
og gifttønder fra Lars Foss Kemi.
Ad. 4. Gennemgang af Grønt Råds kommissorium og forslag til ændring.
Efter flere input fra medlemmer af rådet, blev det aftalt at Søren Hansen og sekretæren for
Grønt Råd formulerer ændringsforslag til kommissoriet. Disse udsendes til kommentering
hos medlemmerne.
På grund af den ændrede udvalgsstruktur efter valget, refererer Grønt Råd nu til sager og
planer som henhører under to udvalg PMK (Plan- Miljø- og Klimaudvalget) og ITU
(Infrastruktur og Teknikudvalget) .
Derfor foreslår Grønt Råd, at rådets kommissorie ændringer som følger:

Under punkt 1. Rådets navn og formål
pkt. 1.2 foreslås ændret fra:


At fremme dialog og samarbejde mellem kommunen, borgere, foreninger og
virksomheder omkring miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold samt forhold
relateret til lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.



På et tidligt tidspunkt, at rådgive kommunen om løbende sager i tilknytning til
miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale
kulturhistoriske værdier i tilknytning til landskab og bebyggelse.



Fremadrettet, at rådgive kommunen om miljø-, klima-, natur-, og
planlægningsforhold samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i
tilknytning til landskab og bebyggelse.

Til:


At fremme dialog og samarbejde mellem kommunen, foreninger, virksomheder
og borgere, omkring miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold herunder
infrastruktur fx stier samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i
tilknytning til landskab og bebyggelse.



På et tidligt tidspunkt og fremadrettet, at rådgive kommunen om løbende
sager i tilknytning til miljø-, klima-, natur- og planlægningsforhold herunder
infrastruktur fx stier samt forhold relateret til lokale kulturhistoriske værdier i
tilknytning til landskab og bebyggelse.

Under punkt 3 Rådets møder og arbejde
Der tilføjes flg. til § 3.7:
Referat af Grønt Råds møder tilsendes Plan, Miljø- og Klimaudvalget (PMK) og Infrastrukturog Teknikudvalget (ITU).
Pkt. 3.8 foreslås ændret fra:
Grønt Råd mødes en gang om året med Plan, Miljø og Klimaudvalget.
Til:
Grønt Råd inviterer til fællesmøde én gang om året med Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og
Infrastruktur- og Teknikudvalget.
Begrundelse:
Ændringerne ønskes gennemført for at præciserer rådets faktiske arbejdsområde og styrke
dialogen med politikerne.

Ad. 5. Proces og deltagelse i udvikling af helhedsplan for Nivå Havn og Strandpark.
(PP vedlagt)
Processen for helhedsplanen følger tidsplanen. Der er nu konsulenter på og økonomien er
på plads. Der er dog ikke midler til alle forventede ønsker, så i sidste ende må der forventes
prioriteringer. Den endelige plan forventes til december. Grønt Råd er med i følgegruppen
og der er lige indkaldt til workshop den 5. april.
Der kom flere gode bemærkninger på mødet, som Eva tog med i det videre arbejde.
Ad. 6. 1. Orientering om arbejdet i Naturrådet
Birgitte Garde beskrev baggrunden for Naturrådet for Nordsjælland som omfatter de 6
nordlige kommuner. Naturrådene skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og

potentielle naturområder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Formålet er også at pege
på hvor der kan skabes større sammenhængende natur på tværs af kommunegrænser. Der
har været afholdt tre møder og forventes en del flere inden arbejdet afsluttes 1/7. Flere
oplysninger om Naturrådet og dets arbejde kan ses på www.halsnaes.dk søg på naturråd.
Ad. 7.1. Orientering om status vedr. lergravene samt diget nord for Nivå Havn.
(PP vedlagt)
Der har været gennemført interview af lokale borgere og fokusgrupper. Administrationen er
facilitator, og der er tilknyttet en landskabsarkitekt, som fik ros af medlemmer af Grønt Råd
for at være lydhør over for bemærkninger og forslag fra borgerne/medlemmerne. På PP kan
ses første forslag, som vil blive ændret inden næste udkast som forventes klar d. 19/4. Det
forventes, at det endelige forslag kan politisk behandles til august.
Diget nord for Nivå Havn bliver forstærket og forhøjet med en spunsvæg med jord på
bagsiden, som skal forhindre, at der ved høj vandstand i Øresund, kan ske indtrængning af
havvand i søen nord for havnen. Samtidig hæves diget til 2,30 m mod havet pga.
bølgepåvirkning. Arbejdet forventes færdigt ultimo juni 2018.
Ad. 7.2. Status for placering af ny skydebane i kommunen.
(PP vedlagt)
Mulige placeringer af ny skydebane i Fredensborg kommune blev gennemgået. Se nærmere
i PP. Placering 1 og 2, som er kommunale arealer, kunne ikke anvendes pga.
transportkorridor, som ikke tillader permanent omkostningstung bebyggelse og anlæg som
ikke har landbrugsmæssig funktion. Placering 2 er endvidere omfattet af råstofplanen.
Placering 3 er privat ejet og ejer var ikke interesseret i at sælge. Placering 4 har
Økonomiudvalget fravalgt.

Sagen har senest været behandlet på PMK udvalgets møde i marts og de har bedt
forvaltningen om at komme med andre forslag udvalgt på baggrund af færre
konfliktkriterier. Samtidig skal der arbejdes for løsningsmuligheder uden for kommunen.
Grønt Råd stillede flere spørgsmål og drøftede problemstillinger og løsningsforslag vedr.
støjgener og andre mulige placeringer, som administrationen tager med i det videre
arbejde.
Ad. 7.3. Nationalpark Kongernes Nordsjælland – kommende aktiviteter bl.a.
indvielse lokalt og centralt.
Nationalparken indvies ved et stort arrangement på Esrum Møllegård den 29/5 om
eftermiddagen. Når kommunen modtager et program, videresendes det til Grønt Råds
medlemmer.
Lokal markering af nationalparken finder sted den efterfølgende weekend. Fredensborg
kommunen forsøger at arrangerer gratis sejlads med bådfarten på Esrum sø evt. med
landgang i Gribskov. Det endelige arrangement vil blive annonceret i pressen og på
kommunens hjemmeside sammen med et utal af arrangementer fra de andre kommune,
som er med i nationalparken.
Medlemmerne af Grønt Råd blev opfordret til at lave lokale arrangementer samme weekend.
Evt. arrangementer skal oplyses til rådets sekretær pr. mail eller tlf. senest den 15/4, hvis
de skal medtages i den centrale annoncering af aktiviteter.
Medlemmerne af Nationalparkens bestyrelse udnævnes af ministeren. Bestyrelsen er ikke
nedsat endnu. Pt. er kun formanden udpeget, det blev Carl Bruun, Esromgård, som er
lodsejer i parken.
På mødet talte vi om de forskellige kontakter i bestyrelsen og nationalparkrådet via
organisationer, foreninger og lokal politiker.
Ad. 7.4. Status for naturgenopretningsprojekt v. Græstedgård.
Der er afholdt møde med DN hvor succeskriterier, ambitioner og indhold blev drøftet.
Succeskriterier for projektet er at øge biodiversiteten i området og fx få viber samt
sommerfugle til at trives. Det er ikke tanken at der skal være større dominerende rekreative
anlæg. Da der er mange hundeluftere i området, overvejes muligheden for et indhegnet
hundelufter-område i den vestlige ende. For ikke at forsinke processen indtænkes kun
adgang og sammenhænge i forhold til tilstødende arealer i det omfang det ikke forsinker
processen.
Ad. 8. Temaer 2018.
Foreløbig fordeling af Grønt Råds temaer 2018 er vedlagt.

Udkast til større temaer for 2018 var udsendt med dagsordenen. Nederst i skemaet er
tilføjet de emner der blev nævnt på mødet.
Alle medlemmer blev bedt om at notere sig, at mødet den 17/9 er aflyst og at
dialogmødet med politikerne i stedet bliver tirsdag den 18/9.
På dialogmødet med politikerne fortælles om rådets arbejde, og drøftes udvalgte emner
som rådet eller politikerne har ønsket.
Ad. 9. Eventuelt.
Bente Nielsen meddelte at kommunerne kan søge om at blive årets friluftskommune frist
15/6. Temaet er børn og unge.
Birgitte Garde oplyste at Fugleværnsfonden har 10 års jubilæum 1/7 2018.
Flemming Jappsen orienterede om, at der er en fin udstilling på lokalhistorisk museum i
Avderød om håndværkere.
Finn Langgård ønskede oplysninger om tidsplan for behandling af de nye affaldssystemer
oplyst: Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2018, at der skal afholdes et
temamøde for byrådet. Temamøder afholdes den 25. april.
Herefter vil sagen bliver behandlet i de politiske udvalg.
Tim Falckweber orienterede om at Østsjælland og Hovedstaden sammenlægges og at
Nordsjælland formentlig skal reducere et antal medarbejdere i år og de kommende år.
Karen Tommerup orienterede om, at PMK har besluttet ikke at støtte forsag om udpegning
af vildtreservat i Nivå Bugt.
Lene Brøndal orienterede om faunastriber på landbrugsjord og uddelte en folder fra Hillerød.
Hvis medlemmer har bemærkninger til sagen bedes de kontakte Lisa Groth, Vand og Natur
tlf. 72682390 i dagene lige efter mødet. Mobilitets- og Infrastruktur handleplan 2018-2021
blev udleveret.
Rådets medlemmer opfordres til at sende meddelelsespunkter 14 dage inden møderne, så
de fremgår af dagsordenen, og så det bliver lidt nemmere for ordstyren at disponere mødet.
Vedlagt revideret telefonliste.

