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MØDEREFERAT 
 
 

Emne: Grønt Råds Møde den 11. september 2014 

Mødedato: 11. september 2014 Kl.: 16:30 

Mødedeltagere: 
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Lone Aalekjær (Frilufts-
rådet), Torsten Brændmose (Gefion), Dorte Monggaard Linder (DN).  

Fraværende: Jens Gade (DN) og Kim Søderlund (Naturstyrelsen). 

Referent: Maria Astrup Skov (SK) 

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), Gefion.  
 

Dato.: 25. september 2014 Journalnr.: 14/1221 

 
Dagsorden: 
 

1. Orientering vedr. status Hedebostien og Kilen v. planmedarbejder Jeppe Erikstrup Møller. 
2. Orientering om ny affaldsplan v. affaldsmedarbejder Anne Mette Jansen. 
3. Orientering om høringssvar til Vandplan 1 og indsatsprogram for vandløb til Vandplan 2 v. Tove 

Grønborg. 
4. Forberedelse af mødet med Borgmesteren. 
5. Drøftelse af Grønt Råds mulighed for at bidrage til afdækning af finansieringsmuligheder til na-

tur- og miljøprojekter. 
6. Forslag om tur til Havdrup med gennemgang af de grønne rekreative områder, sammen med de 

lokale ejere/brugere. 
7. Nyt fra Solrød Kommune (Herunder status på igangværende projekter). 
8. Evt. 
9. Næste møde. 

 
Referat: 
 
Ad. 1.  
 
Jeppe Erikstrup Møller orienterede om status på hhv. Kilen og Hedebostien.  
 
Kilen 
De sidste detaljer er nu ved at være på plads. Frem til oktober arbejdes der på detailprojektering, udar-
bejdelse af udbudsmateriale og ansøgning om byggetilladelse. Planen er at udsende udbudsmaterialet 
og gennemføre licitationen i oktober til november 2014. Selve projektet vil blive gennemført fra novem-
ber 2014 til første kvartal 2015. 
 
Hedebostien 
Der er indgået frivillige aftaler med samtlige lodsejere. Samtidig er der ansat en projektleder som er lo-
kaliseret i Roskilde Kommune. Projektlederen hedder Lucy Caudery og kan kontaktes på lu-
cyc@roskilde.dk eller på 46 31 37 30. Stien forventes at blive åbnet i slutningen af 2015. En del af sti-
systemet i Solrød Kommune er dog allerede anlagt i forbindelse med Karlstrup Mose-projektet. 
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Ad. 2. 
 
Solrød Kommunes nye affaldshåndteringsplan er i høring fra 1. september til 27. oktober 2014.  
Anne-Mette Jensen redegjorde kort for de 4 konkrete mål for affaldshåndteringen, der er angivet i pla-
nen. 
 
Målene er: 
 

 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og genanvendelige materialer i dagreno-

vationen og i brændbart storskrald med gennemsnitligt 25 % ved udgangen af 2018.  

 Sikre udsortering af farligt affald fra bygge- & anlægsaffald.  

 Udvikle kommunikation og service overfor borgere og virksomheder, så den høje tilfredshed 

med affaldsordningen bibeholdes.  

 Øget fokus på dataindsamling og analyser. 
 
Ad. 3. 
 
Vandrådet for vandoplandet til Køge Bugt blev, som nævnt på et tidligere Grønt Råds møde, nedsat i 
foråret 2014. Processen for vandrådets arbejde blev først fastlagt umiddelbart før sommerferien. 
 
Tove Grønborg gennemgik indsatserne i første planperiode. Her skal Solrød Kommune sammen med 
Greve Kommune fjerne 3 spærringer i de 2 grænsevandløb Vildmoseløbet (1 spærring) og Møllebæk-
ken (2 spærringer). Spærringerne skal fjernes for at fisk og smådyr kan passere og således få adgang 
til de opstrømsliggende strækninger af vandløbene. De 2 kommuner har fået udarbejdet forundersøgel-
ser og detailprojekt for fjernelse af de 3 spærringer. I forbindelse med forundersøgelsen har berørte 
lodsejere været kontaktet og alle 3 steder har kommunen på forhånd fået positive tilkendegivelser fra 
lodsejerne. 
 
I anden planperiode er der stillet forslag om restaurering i Møllebækken og i Skensved Å. Forslagene 
har været drøftet i vandrådet, hvor især landbrugsorganisationerne er bekymrede for konsekvenserne af 
tiltagene. Høringssvarene er nu blevet godkendt af byrådet på byrådsmødet den 26. august 2014. Sva-
rene skal derefter indsendes til Naturstyrelsen bilagt vandrådets kommentarer. Herefter tager Styrelsen 
stilling til hvilke tiltag der skal med i anden planperiode. 
 
Ad. 4.  
 
Rådet diskuterede emner til dialogmødet med borgmesteren. Følgende emner blev foreslået: 
 

 Initiativer hvor Grønt Råd kan spille en mere aktiv rolle, kampagner og arrangementer. Herun-
der opbakning fra byrådet samt økonomi. 

 Implementering af Naturkvalitetsplan 2014-2018 

 Niveauet for prioriteringen af Natur og Miljø i Solrød Kommune sammenlignet med andre kom-
muner. 

 
Der arbejdes videre med dagsordensemnerne pr. mail. 
 
Ad. 5. 
 
Egon Petersen og Jens Garde har taget initiativ til at holde møde med Team Natur og Miljø om hvordan 
rådets kan være med til at afdække mulighederne for ekstern finansiering af natur- og miljøprojekter. 
Egon gav opfordringen videre til rådets øvrige medlemmer og understregede at der arbejdes videre på 
sagen.  
 
Ad. 6. 
 
Egon foreslog at Grønt Råd planlægger en tur til Havdrup for at gennemgå de grønne rekreative områ-
der. Rådet bakkede op om projektet. Egon kontakter de relevante grundejerforeninger og Maria kontak-
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ter de relevante personer i forvaltningen, bl.a. projektlederen for genopretningen af Tykmosen. Planen 
er at turen kommer til at ligge i foråret 2015. 
 
Ad. 7 
 
Nyt fra Solrød Kommune: 
 
Rekreativ opholdsplads ved Trylleskoven 
Økonomien er på plads og der forventes en arbejdsplan klar inden udgangen af september måned. 
Herefter skal der søges om byggetilladelse og evt. landzonetilladelse og så kan projektet gå i gang. 
 
Naturkvalitetsplan 2014-2018 
Planen er vedtaget og der arbejdes nu på implementeringen. Bl.a. er gravhøjene blevet slået og der ar-
bejdes på at justere græsningstrykket i Trylleskoven. 
 
Gadekæret i Gl. Havdrup 
Der er søgt om tilladelse til at fælde det store piletræ, der kaster store mængder af blade i vandhullet. 
Undersøgelser henover sommeren har vist at den grønne mosaikguldsmed ikke pt. findes i gadekæret. 
Der er dog mulighed for at den vil indfinde sig der såfremt vankvaliteten bliver bedre. Der arbejdes på 
en billigere løsning på oprensningen end hidtil, da der er givet afslag på diverse fondsansøgninger. 
 
Ad. 8. 
 
Intet. 
 
Ad. 9. 
 
Næste møde i Grønt Råd, der samtidig er det årlige dialogmøde med borgmesteren er fastsat til torsdag 
den 20. november kl. 16:00. Bemærk det ændrede tidspunkt. 


