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MØDEREFERAT 
 
 

Emne: Grønt Råds Møde d. 15. maj 2014 

Mødedato: 15. maj 2014 Kl.: 16:30-20:00 

Mødedeltagere: 

Medlemmer: Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Ga-
de (DN) og Lone Aalekjær (Friluftsrådet),  
 
Suppleanter: Dorte Mølgaard Linder (DN) og Ralf Kristensen (Friluftsrådet),  
Desuden deltog Tove Grønborg og Martin Nystrup Rasmussen fra Solrød Kom-
mune 

Fraværende: Kim Søderlund (Naturstyrelsen) og Torsten Brændmose (Gefion) 

Referent: Maria Astrup Skov 

Referat til: 

Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Gade (DN), Lone 
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Torsten Brændmose 
(Gefion), Naima Simring (V), Marianne Svane (SF), Dorte Monggaard Linder 
(DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion) og poli-
tik@gefion.dk 
 

Dato.: 21. maj 2014 Journalnr.: 14/1221 

 
Dagsorden: 
 
Besigtigelse af Karlstrup Mosebæk-projektet/ Tove Grønborg 
 
Ordinært møde: 

 
1. Evaluering af tur i mosen 

2. Gennemgang af ”Oversigt over planer og projekter i fht. Grønt Råd” (vedlagt indkaldelsen) 

3. Nyt fra Solrød Kommune, Teknik og miljø. 

4. Kontaktoplysninger ajourføring. 

5. Procedure ved behandling af sager/udtalelser pr. mail. 

6. Mødedatoer 2. halvår 2014 

7. Evt. 

Referat: 
 
Ad. 1 
Rådet udtrykte stor ros til Karlstrup Mosebæk-projektet. Rådet glæder sig til den endelige indvielse af 
projektet den 28. august 2014.  
 
Ad. 2 
Rådet gennemgik den udsendte liste over planer og projekter i Teknik og Miljø i forhold til Grønt Råd. 
Listen er indskrevet i den allerede gældende procedure for inddragelse af Grønt Råd i planer og projek-
ter. Proceduren er vedhæftet referatet. 
 
Ad. 3 
Oprettelse af Vandråd i Køge Bugt oplandet 
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Der er nedsat et vandråd for Køge Bugt oplandet. Vandrådets rolle er at hjælpe med udarbejdelsen af 
indsatsprogrammer i de kommende generationer af vandområdeplaner. I den kommende vandplan dre-
jer det sig primært om indsatser i fht. vandløb. Køge Bugt vandplanoplandet dækker over arealer i ikke 
færre end 23 kommuner. Der har været anmodning fra 23 organisationer mv. med ønske om at få en 
plads i vandrådet. Fra statslig side er der imidlertid fastsat en grænse på max 21 medlemmer. Derfor 
har det været nødvendigt at sikre en ligelig fordeling af de forskellige interesser i rådet, der rummer bå-
de grønne organisationer, vandværker, landboforeninger, friluftsrådet m.fl. Køge Kommune er sekretær 
for rådet. Oplysninger om rådet vil blive lagt på kommunens hjemmeside. 
 
Bæredygtigt gadekær – Gammel Havdrup 
Der er ansøgt midler fra hhv. Lokale Grønne Partnerskaber og fra 15. Juni Fonden. Vi afventer tilbage-
melding. 
 
Rekreativ opholdsplads ved Trylleskoven 
Der er søgt penge ved Lokale og Anlægsfonden. Vi afventer tilbagemelding. 
 
Ad. 4 
Den opdaterede kontaktliste for rådet genudsendes til rådets medlemmer. 
 
Ad. 5 
Egon Petersen spurgte til proceduren i forbindelse med underskrift på rådets vegne som fx i forbindelse 
med ansøgning til puljen til lokale grønne partnerskaber. Der var enighed om at rådets medlemmer så 
vidt det er muligt skal have ret til at kommenterer oplægget. Anmodningen må gerne komme på mail el-
ler telefonisk. Kan det ikke lade sig gøre at indhente kommentarere pga. ferie eller lignende kan for-
manden i tidspressede situationer skrive under på rådets vegne.  
 
Ad. 6 
Efterårets møder i Grønt Råd er følgende datoer: 
 
Torsdag d. 11.september 2014 kl. 16:30 
Torsdag d. 13. november 2014 kl. 16:30 Dialogmøde med borgmesteren (datoen er foreløbig) 
 
Ad. 7 
Egon spurgte til reglerne for anvendelse af Round-up på fortove ud for folks private matrikler samt ved 
petanque- og tennisbanerne i Havdrup.  
 
Petanque- og tennisbanerne i Havdrup er at betragte som offentlige arealer hvor der ikke må anvendes 
sprøjtemidler. På offentlige arealer anvendes der kun pesticider i begrænset omfang og i særlige tilfæl-
de; bekæmpelse af kæmpebjørneklo, i forbindelse med fældning af træer mv. hvor der er risiko for at 
træerne gror videre samt ved ukrudtsbekæmpelse forud for udlæg af nyt slidlag på veje. 
 
Det er tilladt for private at anvende Round-up på deres egne matrikler hvis de følger anvisningerne. Der 
er ikke særskilte regler for anvendelse af Round-up på fortove.  
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NOTAT 
 
 

Emne: 
Procedure for inddragelse af Grønt Råd i planer og projekter på Natur og Miljø-

området i Solrød Kommune.  

 
Til: Grønt Råd 

Dato: 5. maj 2014 

Sagsbeh.: Maria Astrup Skov/Lotte Kjær Sagsnr.: 14/1221 

 
Formålet med nærværende procedure er, at Solrød Kommune udnytter de forskellige kompetencer i 
Grønt Råd bedst muligt. Proceduren fastlægger retningslinjer for inddragelse af Grønt Råd i udarbejdel-
se og implementering af planer og projekter på natur- og miljøområdet. 
 

Byrådet beslutter hvilke foreninger, organisationer mv. der skal være repræsenteret i 

Grønt Råd. Byrådet udpeger to medlemmer af Grønt Råd ud fra partilisterne. De øvrige 

medlemmer godkendes af Byrådet efter indstilling fra foreningerne/organisationerne.  

Rådet består pt. af to politisk udpegede medlemmer, en repræsentant fra DN Solrød, Fri-

luftsrådet, Landbrugsorganisationen Gefion og Naturstyrelsen Østsjælland.  

 

Rådet repræsenterer således en bred vifte af natur- og miljøinteresser i Solrød Kommune. 

Ved at inddrage Grønt Råd i plan- og projektarbejdet på natur- og miljøområdet, håber 

kommunen at kunne udnytte rådets medlemmers forskellige kompetencer til at skabe me-

re helhedsorienterede planer og projekter. Grønt Råd vil kunne bidrage med nye indfalds-

vinkler og hjælpe til at sikre at alle interesser bliver hørt og tilgodeset. Det er desuden hå-

bet, at inddragelsen vil kunne forebygge interessekonflikter og få de forskellige parter til 

at arbejde sammen om fælles mål og bedre resultater.  

 
Ifølge rådets vedtægter er formålet med Grønt Råd følgende: 

 
 Grønt Råd skal være med til at sikre bedre beslutninger på natur-, miljø- og plan-

området i det åbne land i Solrød kommune og at dette sker i tæt dialog med bor-

gerne.  

 Grønt råd skal have en rådgivende og vejledende funktion over for Byrådet og ad-

ministrationen i forhold til fremtidige projekter samt medvirke til at sikre den lokale 

forankring omkring ansvar for naturen.  

 Grønt Råd skal kunne mødes og diskutere lokale muligheder og problemer på na-

tur- og miljøområdet og dermed styrke samarbejdet mellem kommunen og lokale 

organisationer og foreninger med interesse for natur- og miljømæssige forhold.  

 

Som det fremgår af vedtægterne skal Grønt Råd fungere som rådgivende organ for Byrå-

det. Rådet har ingen selvstændig beslutningskompetence.  

 

Tidspunktet for og graden af inddragelse afhænger af de enkelte planers og projekters ka-

rakter og kompleksitet. Rådets inddragelse kan dog i praksis begrænses af at rådet kun 

afholder 4 årlige møder. Rådet kan dog, om nødvendigt, indkaldes ekstraordinært eller hø-

res pr. mail. 
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Følgende oversigt viser forskellige grader af inddragelse af Grønt Råd (GR) i udarbejdelse og imple-
mentering af planer og projekter på natur og miljøområdet.  
 

Emner GR  

høres når plan og 

projekt er i offent-

lig høring  

GR  

deltager i fastlæg-

gelsen af formål 

og ideer til indhold 

i plan og projekt 

GR  

deltager i gennem-

førelsen af plan og 

projekt 

Status pr. 1/5-2014 

PLANER     

Affaldsplan x   Afventer Regeringens nati-

onale ressourceplan 

Spildevandsplan x   Behandles på Byrådets 

møde i maj 

Vandforsyningsplan x   Offentlig høring i 2014 

Vandhandleplan x   Offentlig høring i 2015 

Naturhandleplan x   1. generation af planerne 

kører. Der skal udarbejdes 

ny handleplan gældende 

fra 2016 

Risikoplan for oversvømmelser x   Skal udarbejdes i løbet af 

2014 

Klimatilpasningsplan*    Er vedtaget 

Klimaplan*    Er vedtaget 

Naturkvalitetsplan 2014-2018*    Er i høring i GR, forventes 

forelagt politisk efter som-

merferien 2014 

Planstrategi 2015 x   Høring i 2015 

PROJEKTER 
    

Affaldsprojekter   (x) Ingen konkrete projekter 

Klimaprojekter (C02-reduktioner)  x  Helhedsplan for Havdrup. 

Omlægning af varmeforsy-

ningen fra individuel op-

varmning med naturgas til 

fjernvarme baseret sol og 

biomasse.  

Klimatilpasningsprojekter:  x   

 Karlstrup Mosebæk projektet    Miniindvielse den 6. maj. 

Fuld indvielse den 28. au-

gust 2014  

 

 

 Kilen     

Den afsluttende fase af 

projektudviklingen pågår.  

Herefter vil der ske en de-

tailprojektering og udbud 

forhåbentlig inden sommer-

ferien. Realisering i løbet af 

efterår/vinter 2014 

Vandhandleplansprojekter x    

Naturprojekter:  x   
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*Det er frivilligt for kommunerne at udarbejde Klimatilpasningsplan og Klimaplan. De øvrige planer er lovpligtige. I dag sender de 
forskellige foreninger, som indgår i Grønt Råd, hver i sær deres respektive høringssvar ifm den offentlige høring af de lovpligtige 
planer. De ”frivillige” planer sendes ikke i offentlig høring, men vedtages blot af byrådet. 

 
 

Grønt Råd inddrages ifm offentlig høring 

Grønt Råd informeres af administrationen om en given plans rammer, mål og indsatser på 

et møde og Rådet får efterfølgende planen i høring i forbindelse med den offentlige høring. 

Grønt råd aftaler fra plan til plan om der skal udarbejdes et fælles høringssvar eller om 

hver forening i Rådet udarbejder hver deres høringssvar. Høringssvarene vedlægges pla-

nen til politisk behandling med bemærkninger fra administrationen.  

 

Grønt Råd inddrages ifm fastlæggelse af mål og indhold 

Grønt Råd inddrages i idefasen af en given plan eller projekt – dvs. før Byrådet har taget 

stilling til mål og indsatser i planen og før der er taget stilling til, hvordan det konkrete 

projekt skal udføres. I idefasen vil der være mulighed for, at Grønt Råd kan komme med 

forslag og synspunkter til, hvordan planen eller projektet kan udformes og gennemføres 

under hensyn til de natur- miljø- og landbrugsmæssige aspekter. 
 

Grønt Råd inddrages ifm gennemførelsen  
Grønt Råd deltager i gennemførelsen af diverse kampagner på natur og miljøområdet. Det kan eksem-
pelvis være afholdelsen af kommunens årlige kompostdag på Åsvej, og udarbejdelse af kampagnema-
teriale som f.eks. bekæmpelse af bjørneklo, renere drikkevand, mindre affald osv.   
 
Proceduren for inddragelse af Grønt Råd i planer og projekter på Natur og Miljøområdet i Solrød Kom-
mune skal evalueres efter kommunalvalget i november 2013. 
 
 
 
 
  

 Picnicplads Trylleskoven    Afventer ansøgning til Lo-

kale og Anlægsfonden svar 

juni 2014 

 Oprensning af gadekær Gl. 

Havdrup 

   Afventer ansøgning om lo-

kale grønne partnerskaber 

Andre rekreative projekter:  (x) (x)  

 Hedebostien    Lodsejerforhandlingerne 

afsluttet. Projektleder ansat 

pr. 5/5. Rydning af træer + 

etablering af sti igangsæt-

tes nu i Karlstrup og Eng-

strup moser. Herefter ud-

arbejder projektlederen 

tidsplan for realisering-, 

formidlings- og inddragel-

sesprocesser. Realisering 

af stiforløbet forventes 

igangsat efter sommerferi-

en. 

Informationskampagner om natur og 

miljøforhold 
  x  


