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MØDEREFERAT

Emne: Grønt Råds Møde den 8. marts 2018

Mødedato: 8. marts 2018 Kl.:

Mødedeltagere:

Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen (L), Torsten 
Jensen (Gefion), Jens Garde (Danmarks Naturfredningsforening), Kjeld Ejdorf 
(Danmarks Naturfredningsforening, suppleant), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), 
Lotte Kjær (SK), Niklas Banke Holst (SK) 

Fraværende: Musa Akin (V, suppleant), Sven-Erik Olsen (Gefion, suppleant), Kim Søderlund 
(Naturstyrelsen), Ralf Kristensen (Friluftsrådet, suppleant)

Referent: Maria Astrup Skov

Referat til:

Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen (L), Musa 
Akin (V, suppleant), Torsten Jensen (Gefion), Sven-Erik Olsen (Gefion, supple-
ant), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Jens Garde (Danmarks Naturfredningsfor-
ening), Kjeld Ejdorf (Danmarks Naturfredningsforening, suppleant), Lone 
Aalekjær (Friluftsrådet) og Ralf Kristensen (Friluftsrådet, suppleant), politik@ge-
fion.dk

Dato.: 9. marts 2018 Journalnr.: 00.22.04-A00-1-17

Dagsorden:

1. Velkommen til Grønt Råd 2018-2021 
2. Valg af formand og næstformand
3. Gennemgang af vedtægter 
4. Status på udbud af affaldsbeholdere v. Niklas Holst
5. Kvaliteten på vedligeholdelse af grønne områder/stier v. Egon Petersen
6. Stinavne i kommunen. Mulighed for at angive dem med skilte? v. Egon Petersen
7. Deltagelse i netværksmøde om ”Når naturen falder” v. Egon Petersen
8. Urørt skov og den kommende høring (tidligere foreslået) v. Egon Petersen
9. Repræsentation i Naturstyrelsens brugerråd for Østsjælland v. Egon Petersen
10. Bekæmpelse af bjørneklo i KLAR-forsynings regnvandsforsinkelsesbassiner i Havdrup v. Jens 

Garde – punktet blev undervejs omdøbt til Bekæmpelse af bjørneklo ved HOFORs boringer ved 
Solrød Bæk.

11. Orientering fra Solrød Kommune v. Maria Astrup Skov
a. Lokale Naturråd

12. Fastlæggelse af møderække 2018
13. Evt.

 
Referat:

Ad.1.
Maria Astrup Skov bød velkommen til Grønt Råd 2018-2021. 

Ad. 2.
Egon Petersen blev genvalgt som formand for Grønt Råd
Birgitte Rasmussen blev genvalgt som næstformand for Grønt Råd
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Ad. 3.
Vedtægterne blev gennemgået og godkendt uændret. Brochuren om Grønt Råd blev også godkendt uæn-
dret. Begge dele skal dog opdateres med korrekte årstal.

Maria Astrup Skov lagde op til, at rådet på næste møde diskuterer rådets arbejdsmetoder og inddragelse 
i planer og projekter. Maria lovende endvidere, at fremsende Natur og Miljøs årsberetning til rådet.

Ad. 4.
Niklas Holst gennemgik overvejelser om valg af indsamlingsordning for affald i Solrød Kommune. Oplæg-
get er vedlagt som bilag til referatet. Hvilken affaldsmodel man vælger at sende i udbud, skal besluttes af 
byrådet den 30. april 2018. Kontraktstart på det nye udbud er 1. marts 2020. Den lange tidshorisont skyl-
des leveringstider på flerkamrede skraldebiler.

Grønt Råd diskuterede de forskellige indsamlingsmodeller. Desuden diskuterede rådet muligheden for 
fælles opsamlingspladser.

Ad. 5. 
Egon Petersen havde haft en dialog med Teknik og Miljø v. Johnny Rosendal Nielsen angående opkørte 
rabatter i forbindelse med snerydning og saltning på fortove og stier i Havdrup.    

Johnny havde oplyst, at Solrød Kommunes vintermateriel desværre er lidt for bredt i forhold til en lille del 
af kommunens cykelstier. Derfor vil det næsten uundgåeligt komme til at betyde opkørte rabatter, som 
entreprenøren selv skal reparere uden beregning. Solrød Kommune har på baggrund af Egons henven-
delse indskærpet over for OK-Nygaard, at der skal passes bedre på rabatterne, når der køres tilsyn mv.  

Flere af rådets medlemmer gav udtryk for at der anvendes utrolig store saltmængder på kommunens veje 
og stier. Synspunktet gives videre, men det er en politisk beslutning, hvornår der skal saltes.

Der blev desuden spurgt til status på hundeskoven i tilknytning til Havdrup Nyskov. Team Plan og Byg 
har efter mødet oplyst, at arealet er afsat til formålet i kommuneplanen. Der er dog ikke afsat penge til at 
oprette hundeskoven.

Ad. 6.
Egon Petersen undrede sig over hvor stinavnene er blevet af på kommunens borgerkort. Team Vej og 
Gis har efter mødet oplyst, at de er fjernet ved en fejl og vil blive lagt på kortet igen snarest muligt.

Grønt Råd diskuterede muligheden for, at der i byrummet kunne blive opsat skilte med navne på stierne. 
Maria Astrup Skov oplyste, at administrationen tidligere har drøftet denne mulighed, men at ideen blev 
droppet, fordi det nemt kunne resultere i en skilteskov. Maria Astrup Skov opfordrede til, at rådet over-
vejer i hvilken form det evt. kunne gennemføres.  Om alle omstændigheder vil det i sidste ende være en 
politisk beslutning. 

Ad. 7.
Maria Astrup Skov havde rundsendt en invitation til et netværksmøde ”Når naturen falder – hvordan får vi 
mere succes med genopretningsprojekter” den 22. marts  2018. Egon, Dorte, Torsten, Jens og Maria del-
tager. Maria Astrup Skov melder deltagerne til. 

Ad. 8.
Naturstyrelsen har udsendt et høringsforslag til udpegning af urørt skov. Der er ikke udpeget områder i 
nærheden af Solrød. Rådet havde ingen kommentarer til høringsforslaget. 

Ad. 9.
Der mangler en officiel udmelding fra borgmesteren i Greve Kommune vedrørende repræsentationen i 
Naturstyrelsen brugerråd for Østsjælland. Egon Petersen forsætter, indtil der bliver meldt andet ud.

Ad. 10.
Punktet blev omdøbt til Bekæmpelse af bjørneklo ved HOFORs boringer ved Solrød Bæk. Maria Astrup 
Skov oplyste, at kommunen er i tæt dialog med HOFOR om bekæmpelsen. HOFOR har været interes-
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seret i at sætte får ud til at foretage bekæmpelsen, men det kan desværre ikke lade sig gøre pga. risiko 
for forurening af boringerne. 

Ad. 11.

Orientering fra Solrød Kommune:

Lokale Naturråd
Det lokale naturråd for Køge, Solrød, Greve, Roskilde og Lejre Kommuner blev nedsat den 15. januar 
2018. Rådet består af 14 medlemmer, ligelig fordelt mellem erhvervs- og miljøsiden. Der er planlagt i alt 
fire møder og en ekskursion i løbet af foråret, inden rådet skal afslutte deres arbejde senest 15. juli 
2018. Rådets formål er at arbejde med udpegning af arealer, der skal indgår i Grønt Danmarkskort.

Sommerfugleprojekt
Danmarks Naturfredningsforening har udskrevet en kommunekonkurrence om to gange 100.000 kr. til 
Danmarks bedste sommerfugleprojekt. Team Natur og Miljø arbejder i samarbejde med en konsulent på 
at indsende et projekt, der skal hjælpe den truede Argus Blåfugl på heden i Trylleskoven. Der lægges 
op til at det bliver et kombineret formidlings- og naturplejeprojekt.

Legeplads ved Havdrup Nyskov
Der arbejdes forsat på etablering af en ny legeplads ved Havdrup Nyskov. Der er modtaget et forslag til 
legeplads, der afventes stadig to.

Naturkvalitetsplan
Naturkvalitetsplanen for Solrød Kommune skal fornys. Der planlægges feltarbejde til sommer.

Ad. 12.

Møderække for Grønt Råd 2018

2. møde: 17. maj 2018 kl. 16:30
3. møde: 13. september 2018 kl. 16:30
4. møde: 22. november 2018 kl. 16:30 – Dialogmøde med borgmesteren

Ad.13.
Egon kontakter landsbyerne, for at undersøge hvilken, der ønsker besøg af Grønt Råd i 2018.
Alle opfordres til at komme med ideer til en udflugt for Grønt Råd i 2018.


