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MØDEREFERAT 
 
 

Emne: Grønt Råds Møde 29. januar 2015 

Mødedato: 29. januar 2015 Kl.: 16:30 

Mødedeltagere: 
Birgitte Rasmussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), 
Dorte Monggaard Linder (DN), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Ralf Kristensen 
(Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen) 

Fraværende: Torsten Brændmose (Gefion) 

Referent: Maria Astrup Skov 

Referat til: 

Birgitte Rasmussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), 
Dorte Monggaard Linder (DN), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Ralf Kristensen 
(Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Torsten Brændmose (Gefion), 
Naima Simring (V), Marianne Svane (SF), Sven Erik Olsen (Gefion) og Gefion. 

Dato.: 4. februar 2015 Journalnr.: 15/506 

 
Dagsorden: 
 
1. Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen/ Lotte L. Kjær, SK 
2. Oplæg om Tykmose-projektet/ Rikke Rahbek Jensen, SK 
3. Naturstyrelsens ideoplæg til bugtkilen mellem Køge Bugt Motorvejen og Ringstedbanen/ Helle Post, 

SK 
4. Ny driftsplan for Naturstyrelsen Østsjællands arealer/ Kim Søderlund, NST 
5. Havdrup Energiplan og energiagenterne / Lotte L. Kjær, SK 
6. Revidering af vandløbsregulativerne/ Tove Grønborg, SK 
7. Status gadekæret i Gl. Havdrup/ Birgitte Rasmussen, Havdruplisten 
8. Orientering fra Solrød Kommune 

 Orientering om vand i Karlstrup/Engstrup moser/ Tove Grønborg, SK 

 Orientering om revision af skovbyggelinjer/ Maria Astrup Skov, SK 
9. Grønt Råds tur til Havdrups grønne områder/ Egon Petersen, SK 
10. Evt.  
 
Referat: 
 
Ad. 1 
Lotte L. Kjær orienterede om kommunens Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelser af kystzo-
nen. Planen er i høring fra 17. december 2014 til den 17. juni 2015. Planen kan ses på kommunens 
hjemmeside. 
 
Ad. 2 
Rikke Rahbek redegjorde for projektet. Formålene med projektet er mange; forhindre oversvømmelser i 
Havdrup by, afhjælpe oversvømmelse af afgrøder, hjælpe HOFOR med at sikre sommervandføring i 
Solrød Bæk trods øget oppumpning af grundvand og sikre nye rekreative arealer til borgerne i Havdrup 
og omegn. Status er, at der er udarbejdet et forprojekt, der kombinerer alle ovenstående interesser. Der 
forhandles i øjeblikket videre med lodsejere i området. 
 
Birgitte Rasmussen spurgte til, om projektet også vil kunne forhindre oversvømmelser ved stranden i 
forbindelse med store regnmængder. Der er regnet på 10 års hændelser, men projektet går mest på at 
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hindre oversvømmelser i Havdrup by. Projektet vil dermed formodentlig ikke forhindre oversvømmelser 
af Solrød Bæk på den nedre strækning. 
 
Egon Petersen spurgte, hvor langt projektet vil være kommet i april/maj, hvor rådet planlægger en tur til 
Havdrup. Rikke svarede, at det afhænger meget af forhandlingerne med lodsejerne, men at man altid vil 
kunne se på en visualisering. 
 
Herefter blev muligheden for etablering af hundeluftningsarealer diskuteret. 
 
Ad. 3 
Med udgangspunkt i Naturstyrelsens oplæg til bugtkilen langs Køge Bugt Motorvejen, redegjorde Helle 
Post for planhierakiet. Overordnet er det planloven, der regulerer arealanvendelsen i Danmark. I hoved-
stadsområdet er planlovens retningslinjer konkretiseret i Fingerplanen. I forbindelse med Fingerplan 13 
er der lavet reservation til to nye grønne kiler, hvor af den ene ligger langs Køge Bugt Motorvejen. De-
tailudpegningen af kilerne sker via dialogmøder. Det gælder bl.a., at arealer, der er udpeget som grøn 
kile er reserverede til almen ikke bymæssig friluftsanvendelse. Endvidere må arealerne ikke overgå til 
byzone og de skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål. I forbindelse med den 
videre proces vil der blive udarbejdet et debatoplæg og der vil blive indkaldt ideer og forslag. Herefter vil 
der blive udarbejdet et forslag til et landsplandirektiv, der vil komme i høring og plandirektivet forventes 
at blive vedtaget endeligt i slutningen af 2015.  
 
Ad. 4 
Kim Søderlund gennemgik de reviderede driftsplaner for Naturstyrelsen Østsjællands arealer. Intentio-
nen med planerne er at bevare og forbedre naturindholdet, pleje fortidsminderne og sikre gode rammer 
for friluftsliv og oplevelser. Dette skal dog gøres indenfor de eksisterende økonomiske rammer. 
 
Der arbejdes endvidere på flere digitale løsninger i form af Apps, hvor brugerne kan klikke forskellige 
temaer til og fra.  
 
Desuden arbejder man nu med zoneinddeling af styrelsens arealer i stille-, facilitet- og friluftszoner. 
Fastlæggelsen af de enkelte områders zonestatus er sket i samarbejde med brugerrådene. 
 
Ad. 5  
Kommunen arbejder i henhold til Klimaplanen på at skabe en 50 % reduktion i udledningen af CO2. I 
den forbindelse arbejdes der på at så store dele af kommunen som muligt omlægges til vedvarende 
energi. Pt. arbejdes der på et projekt i Havdrup, der inkluderer 300 husstande. Der arbejdes på at indfø-
re intelligent fjernvarme fx ved at reducere fremløbstemperaturen, så varmetabet bliver så lille som mu-
ligt. Der søges støtte ved EUDP under Energistyrelsen til projektet. Projektet gennemføres i samarbejde 
med lokale klimaagenter, RUC m.fl. Tidshorisonten på projektet er 7-8 år.  
 
Ad. 6 
Solrød Kommune skal i gang med at revidere kommunens vandløbsregulativer. Som opstart på dette 
arbejde ønsker kommunen at indlede en dialog med Grønt Råd. Solrød Kommune har derfor planlagt 
en opstartsworkshop torsdag den 26. marts 2015 fra kl. 16-20. På workshoppen vil der være oplæg fra 
Solrød Forsyning samt kommunens vandløbsmyndighed ved Tove Grønborg. Desuden vil vi i samar-
bejde med Poul Kattler fra Experimentariummet lave forsøgsopstillinger, der illustrerer forskellige foran-
dringer i et vandløb. Hvad sker der når et vandløb gøres smallere/bredere, dybere, når der sker grøde-
skæring og når der ikke gør? 
 
Invitationen til workshoppen vil blive udsendt snarest muligt. 
 
Ad. 7 
Birgitte Rasmussen (Havdruplisten og olderkvinde i Gl. Havdrup) fortalte om den nylige oprensning af 
gadekæret i Gl. Havdrup. Der viste sig at være rigtig meget krebseklo og ophobet slam i gadekæret. 
Der blev samtidig med oprensningen af gadekæret fældet et stort piletræ, der indtil nu har biddraget 
med en stor mængde organisk materiale til gadekæret. Der mangler lige den sidste oprydning på græs-
arealerne. Desuden er landsbylauget i dialog med kommunen om at få etableret en kantsten ved vejen, 
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således at oliefilm mv. ikke havner i gadekæret. Endvidere skal der udarbejdes en informationstavle om 
de arter, der kan ses ved gadekæret. 
 
Ad. 8 

 Orientering om vand i Karlstrup/Engstrup moser/ Tove Grønborg, SK 
Projektgruppens redegørelse for projektets effekt i forhold til den regnhændelse vi havde i efteråret er 
endnu ikke færdiggjort. Den umiddelbare vurdering er dog at projektet lever op til forventningerne, da 
vandet står i moserne og ikke er i husene. 
 
Oversvømmelse af nogle stistrækninger vurderes ikke at være værre end før projektets gennemførelse. 
Tværtimod er der stiforløbet, som er blevet hævet og nu fungerer som sikring af boligområderne 
 
Dorte Monggaard spurgte til oversvømmelser nede ved Rørdrumsvej og Hovgårds Allé. Tove oplyste, at 
hun ikke umiddelbart kunne se, at projektet kan påvirke vandstanden i Engstrup Mose således, at det 
kommer til at stå højere. Det der er sket ift. til afvandingen af Engstrup Mose er, at stien mellem Rør-
drumsvej og Vibevænget er hævet. Samtidig er der etableret en afløbsrende fra Engstrup Mose til Mo-
sebækken således, at såfremt vandstanden i Engstrup Mose stiger til en vis kote, da begynder vandet 
at løbe over i Mosebækken inden det løber over stien mod Rørdrumsvej. 
 
Lone Aalekjær pointerede, at det var vigtigt at de kommende hegnslinjer ikke bliver placeret for tæt på 
ridestierne.  
 

 Orientering om revision af skovbyggelinjer/ Maria Astrup Skov, SK 
Solrød Kommune har i 2014 foretaget en revision af kommunens skovbyggelinjer. Revisionen tager ud-

gangspunkt i en ændring af naturbeskyttelsesloven i december 2013. Revisionen betyder en klar admi-

nistrativ forenkling, da områder, der er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser er fjernet fra kom-

munens kortmateriale og dermed ikke vil fremgå af søgninger foretaget af ejendomsmæglere, sagsbe-

handlere mv. Desuden har Naturstyrelsen på kommunens foranledning en generel ophævelse af skov-

byggelinjen inden for boligområderne Havdrup Vest og Trylleskov Strand. 

 
Ad. 9 
Egon Petersen havde lavet et oplæg til rådets tur til de grønne områder i Havdrup. Kim Søderlund rå-
dede til, at man laver turen på en hverdag, da det er styrelsens erfaring at det giver flest deltagere. 
Egon kommer med et forslag til dato. Egons oplæg til turen er vedhæftet som bilag. 
 
Ad. 10 
 
21. maj 2015 holder DN-Solrød Nattergaletur 
 
Næste møde i Grønt Råd er flyttet til den 28. maj 2015 kl. 16:30. 
 
Bilag: 
 
Ad. 2. Oplæg om Tykmose-projektet/ Rikke Rahbek Jensen, SK 
Ad. 3. Naturstyrelsens præsentation af Bugtkilen for Byrådet d. 25. august 2014 med noter tilføjet af SK/ 

Helle Post, SK 
Ad.4. Ny driftsplan for Naturstyrelsen Østsjællands arealer/ Kim Søderlund, NST 
Ad 8. Orientering om revision af skovbyggelinjer/ Maria Astrup Skov, SK 
Ad 9. Grønt Råds tur til Havdrups grønne områder/ Egon Petersen, SK 
 


