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MØDEREFERAT

Emne: Grønt Råds Møde den 9. november 2017

Mødedato: 9. november 2017 Kl.: 16:30 Lokale 125B, Solrød Kommune

Mødedeltagere: Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Torsten Brændmose (Gefion), Dorte Mølgaard (DN), 

Fraværende: Kim Søderlund (Naturstyrelsen)

Referent: Maria Astrup Skov, SK

Referat til:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Torsten Brændmose
(Gefion), Naima Simring (V), Marianne Svane (SF), Dorte Mølgaard (DN), Ralf
Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion), politik@gefion.dk

Dato.: 9. november 2017 Journalnr.: 00.22.04-A00-3-16

Dagsorden:

1. Kommende affaldsløsninger i Solrød Kommune v. Anne-Mette Jansen og Niklas Holst
2. Opfølgning på oprensning og pasning af vandløb v. Torsten Brændmose
3. Lokale Naturråd og Grønt Danmarkskort v. Lone Aalekjær
4. Grænsejusteringer Natura 2000 områderne v. Jens Garde
5. Grønt Råds anbefalinger til byrådet 2014-2017
6. Orientering fra Solrød Kommune

a. Status på kommuneplanen
b. Orientering om status på vandløbsregulativ for Karlstrup Mosebæk

7. Evt.

Efterfølgende spisning.

Referat:

Ad.1
Solrød Kommune skal have ny affaldsordning fra 1. september 2019. Byrådet skal i januar 2018 tage stil-
ling til hvilken affaldsløsning kommunen skal vælge. Udbud på affaldsområdet går i gang til maj 2018. An-
ne-Mette og Niklas viste Grønt Råd de tre løsninger på affaldsspande og sorteringsfraktioner Byrådet vil 
blive præsenteret for. Rådet diskuterede fordele og ulemper ved de enkelte løsninger. Egon Petersen var 
stemt for, at man vælger en løsning, der inspirerer folk til at få sorteret mere. 

Ad. 2
Torsten Brændmose påpeger, at der efter hans opfattelse ikke stort set ikke er foretaget oprensningen i 
vandløbene i denne sæson. Torsten påpeger desuden, at oprensningen bør ske med maskiner og ikke 
blot ved håndkraft. Der er meget slam i bunden af vandløbet. 

Vandløbsmedarbejder Tove Grønborg havde ikke mulighed for at deltage på mødet. Maria Astrup Skov 
lovede, at der vil ske opsamling på Torstens henvendelse dels på næste møde i Grønt Råd, dels direkte 
til Torsten og Sven-Erik Olsen, suppleant i Grønt Råd.
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Dorte Mølgaard nævnte at der er mange små elletræer på brinkerne til den nye del af Karlstrup Mose-
bæk. Maria oplyste, at lystfiskerene har fået lov at flytte en del af træerne længere op af vandløbet. An-
dre træer er blevet flyttet til andre vandløb. Administrationen er opmærksom på, at der stadig er mange 
små elletræer tilbage på strækningen. Der bliver fundet en løsning.

Ad. 3
Lone Aalekjær spurgte til kommunens status på arbejdet med lokale naturråd og grønt Danmarkskort. 

Erhvervsstyrelsen har bedt kommunerne i hele landet om at oprette 20 lokale naturråd. Solrød Kommu-
ne indgår i naturråd nr. 18, der desuden omfatter Greve-, Roskilde-, Køge- og Lejre Kommune. Der bli-
ver indkaldt medlemmer til rådet via kommunernes hjemmesider og de lokale medier. Fristen for indstil-
ling af medlemmer og suppleanter til naturrådet er den 20. december 2017. Indstilling af medlemmer 
skal ske til Lejre Kommune på e-mail nlin@lejre.dk. Naturrådet skal oprettes senest 15. januar 2018, og 
rådet skal afslutte sit arbejde senest d. 15. juli 2018. 

Naturrådets opgave er at rådgive kommunerne i forhold til udpegningen af områder, som skal indgå i 
Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er et led i den kommunale planlægning, der skal sikre en for-
stærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder, hvilket skal føre til større biodiver-
sitet.  

Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder 
med beskyttelse og benyttelse af natur, kan anmode om at deltage i naturrådet. Hver organisation skal 
indstille ét medlem og én suppleant til naturrådet. Organisationerne skal så vidt muligt stille en mand og 
en kvinde til naturrådet. Naturrådet består af højst 20 medlemmer. Det er sekretariatskommunen, i sam-
råd med de øvrige kommuner inden for naturrådets geografiske område, der træffer afgørelse om, 
hvem der skal sidde i naturrådet. Det bestræbes, at opnå lighed mellem naturbeskyttelsesinteresser og 
erhvervsinteresser i naturrådet.  

Naturrådenes arbejde er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning Grønt Danmarkskort. 

Ad. 4
Miljøstyrelsen har den 28. september 2017 sendt et forslag til grænsejustering af Danmarks Natura 
2000-områder i høring ved kommuner samt offentlige og private lodsejere. Der er frist for indsendelse af 
høringssvar den 3. januar 2018. 
 
Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder, som på grund af overlap 
tilsammen udgør 252 Natura 2000-områder. Områderne er udpeget i henhold til EU's naturdirektiver og 
godkendte af EU-Kommissionen. I Solrød Kommune drejer det sig om fuglebeskyttelsesområdet Gam-
mel Havdrup Mose og habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø.
 
Baggrunden for forslaget til grænsejusteringen er regeringens Naturpakke, maj 2016, hvor det er aftalt 
at undersøge, om det er muligt at mindske andelen af intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke 
bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, og evt. at udvide de udpegede områder med me-
re værdifuld natur, hvor dette understøtter direktivformålet.
 
I høringsforslaget fra Miljøstyrelsen er der kun foretaget tekniske rettelser til den nuværende afgræns-
ning af habitatområdet "Ølsemagle Strand og Staunings Ø". Det drejer sig primært om tilpasning til ma-
trikelgrænser. 
 
Hvad angår fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose har Miljøstyrelsen valgt at udtage en 
række intensivt dyrkede landbrugsarealer. Størstedelen beliggende i Roskilde Kommune. 
 
Administrationen indstiller til Byrådet at der indgives høringssvar vedrørende afgrænsningen af Ølse-
magle Strand og Staunings Ø. Under forudsætning af, at Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre 
med en løsning, hvor diget i den sydlige del af kommunen ligger på indersiden af lagunen, vurderer ad-
ministrationen, at det er nødvendigt at reservere et areal svarende til, at afgrænsningen af habitatområ-
det rykkes ca. 20 meter mod øst. Her ud over er der behov for, at der, i den nordlige ende af lagunen, 
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kan ske en sammenkobling af diget på indersiden af lagunen med den nordgående klitrække. Såfremt 
arealet ikke udtages af Natura 2000-udpegningen, vurderes det, at blive langt mere administrativt be-
sværligt at komme igennem med kystsikringsprojektet.

Jens Garde stillede spørgsmålstegn ved om ikke udtagningen af de dyrkede arealer i tilknytning til 
Gammel Havdrup Mose kan betyde en uhensigtsmæssig randpåvirkning af Natura 2000-området. 

Administrationen foreslår dog, at der ikke indgives høringssvar i forhold til det fremlagte forslag for 
Gammel Havdrup Mose. Det skyldes at de landbrugsarealer, som Miljøstyrelsen foreslår udtaget af Na-
tura 2000-området, i dag alle er intensivt dyrkede arealer. Anmeldeordningen omfatter kun ændringer i 
drift, og den nuværende drift vil således kunne forsætte uhindret uanset om arealerne ligger i eller uden-
for Natura 2000-afgrænsningen. 

Ad. 5
Den færdige folder med Grønt Råds samlede anbefalinger til Byrådet i valgperioden 2014-2017 blev ud-
leveret til rådets medlemmer. Folderen er ligeledes lagt til alle byrådsmedlemmer samt den administre-
rende direktør.

Ad. 6
Orientering fra Solrød Kommune:

a. Status på kommuneplanen

Høringsperioden er slut. Der er indkommet 22 høringssvar, som er ved at blive håndteret. Der er bl.a. 
kommet kommentarer til det indeklemte areal mellem motorvejen og ringstedbanen, til Grønt Danmarks-
kort og en række mindre forhold. Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget i december 2017. 

b. Orientering om status på vandløbsregulativ for Karlstrup Mosebæk

Regulativet har været i 8 ugers høring. Der er indkommet et høringssvar, der sagde ingen kommentarer. 
Regulativet skal behandles på Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 13. november og på Byrå-
dsmødet den 20. november 2017. Derefter vil der være en 4 ugers klagefrist.

Ad. 7
Evt.

Tak for rigtig godt samarbejde i Grønt Råd i denne valgperiode. 


