Referat fra dialogmødet
Grønt Råd og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
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Deltagere
Grønt Råd
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
Lisbeth Gram Holdum, Bevaringsforeningen
Niels Jørgen Olsen, Fredensborg Landsbyråd
Finn Langgaard, Agenda 21 Foreningen
Tim Falck Weber, Naturstyrelsen Nordsjælland
Bente Nielsen, Friluftsrådet
Flemming Jappsen, De lokalhistoriske foreninger
Tonny Lacomble Nielsen, udpeget af Byrådet
Torben Forskov, udpeget af Byrådet
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Lars Simonsen, B, Formand for Plan-, miljø- og klimaudvalget
Carsten Nielsen, A
Bo Hilsted, A
Thomas von Jessen, C
Hanne Berg, F
Mie Stattau, V
Carsten Bo Nielsen, V
Administration
Ulla Catrine Brinch, centerchef Byudvikling, Miljø og Erhverv
Nils-Erik Wandall planlægger, Plan og Byg
Karen Tommerup, teamleder Vand og Natur
Lene Brøndal, sekretær for Grønt Råd, Vand og Natur
Afbud fra Carsten Ryby, Grønt Råd, Flemming Rømer og Ergin Øzer PMK-udvalget,
Thomas Barfoed fra administrationen og Niels Christian Koefoed NSPV.
Referat
Søren Hansen, formanden for Grønt Råd bød velkommen og Lars Simonsen,
formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget fortalt kort om rådets arbejde.
Herefter startede temadrøftelserne om naturkommune, gadekær og flere boliger i
eksisterende bygninger på landet og i landsbyerne. Ordstyrer under
temadrøftelserne var Ulla Catrine Brinch, Centerchef, Byudvikling, Miljø og Erhverv.
Et medlem af Grønt Råd introducerede temaet. Herefter orienterede Lars Simonsen
kort om, hvordan udvalget har arbejdet med temaet, inden dialogdeltagerne gik i
gang med at drøftelserne. Der var en livlig debat under alle temaerne.
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Tema 1

Naturkommune

Jens Søndergaard fra Danmarks Naturfredningsforening introducerede temaet inden debatten, og
debatten førte til flg. anbefalinger og ønsker.
Det blev anbefalet, at det gode arbejde med at inddrage borgere, øget dialog og sikring af lokalt
ejerskab af konkrete projekter fortsættes og udvikles.
Der efterlyses mere information om hvorfor kommunen/NSPV gør som de gør fx vedr. grøftekanter.
Der blev efterspurgt et øget fokus på bekæmpelse af invasive arter.
Der skal undersøges muligheder for at udlægge flere området til natur og styrke de naturområder der
er.
Tema 2

Gadekær

Niels Jørgen Olsen fra Fredensborg Landsbyråd introducerede temaet. Den
efterfølgende debat mundede ud i:
At PMK-udvalget får et punkt på dagsordenen om gadekærene.
Udvalget var umiddelbart indstillet på at arbejde videre med at få afsat midler til en
prioriteret indsats på området i lighed med fx puljen til bevaringsværdige
bygninger. Dette kunne evt. ske i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Der var en generel opfordring til at få etableret landsbylav i de landsbyer som pt
ikke har nogen officielle repræsentanter. Det vil styrke dialogen, når der på et
tidspunkt skal arbejdes med konkrete projekter i forbindelse med de enkelte
landsbyers gadekær.
Tema 3

Flere boliger i eksisterende bygninger på landet og i landsbyer

Søren Hansen fra Nordsjællands Landboforening introducerer temaet. Der udspandt
sig også her en god og nuanceret debat. Der var mange forskellige ideer og tanker
om anvendelsen af bygninger og omliggende områder.

Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets medlemmer var generelt positive overfor
udnyttelse af tiloversblevne bygninger til bofællesskaber og lignende.
Udvalget vil vurdere spørgsmålet nærmere, når konkrete sager opstår.
Der skal være fokus på hensyn til kulturværdier, arkitektur, tilgængelighed,
ligesom alternative anvendelsesmuligheder til fx erhverv bør indgå i
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overvejelserne ved ansøgninger om indretning af flere boliger i
tiloversblevne bygninger.
Som udgangspunkt skal reglerne administreres liberalt, da det er i alles
interesse, at der er liv i bygningerne så de ikke står og forfalder.
Der skal også være opmærksomhed på at større bosætning i landområdet
stiller krav til kommunal service (ældrepleje, offentlig transport mv.).
Evt.
Lavbundsprojekt ved Langstrup mose, Søren Hansen. Sagen blev drøftet og der var
opfordring til, at PMK tager det næste skridt.
Partnerskab Moving People, Tonny Lacomble Nielsen. Ros til kommunens
klimaindsats og den velfortjente højdespringer-udmærkelse. Undersøgelserne
dokumenterer, at rådhuset som arbejdsplads var blandt de arbejdspladser, der har
sparet mest CO2 fra pendling og flyttet flest til cykling og kollektiv transport.
Ros fra Jens Søndergaard til samarbejdet om naturgenopretning fx Græstedgård og
råstofgravene. DN vil også fremover gerne indgå i samskabelsesprojekter.
Finn Langgaard udtrykte utilfredshed med beslutningerne på affaldsområdet.
Niels Jørgen Olsen og Lisbeth Holdum opfordrede til at følge op vedr. de rekreative
stier, herunder økonomiske muligheder. Punktet sættes på dagsordenen til et
kommende Grønt Råds møde.

Søren Hansen, takkede for deltagelsen i dialogmødet og inviterede på en sandwich
og fri dialog, hvilket stort set alle benyttede sig af. Der var en livlig snak.
En særlig tak til indlægsholderne.
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