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MØDEREFERAT

Emne: Referat Grønt Råds Møde den 26. november 2015 - Dialogmøde med 
borgmester Niels Hörup

Mødedato: 25. november 2015 Kl.: 16:30

Mødedeltagere:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Torsten Brændmose
(Gefion), Dorte Monggaard Linder (DN).

Fraværende: Ralf Kristensen (Friluftsrådet)

Referent: Maria Astrup Skov

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 Monggaard Linder
(DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion).

Dato.: 26. november 2015
Journalnr.: 
00.22.04-A00-
506-15

Dagsorden:

Dialogmødet med borgmester Niels Hörup:

1. Grønt Råds rolle i forbindelse med gennemførslen af Den Grønne Dagsorden.
2. Det kommende budget kontra indsats i forhold til natur-, miljø- og klimaprojekter. 
3. Markedsføring af Solrød som giftfri by/kommune – kampagne
4. Grønt Råds tur til Havdrup – Er det relevant at benytte samme model andre steder i kommunen
5. Obligatorisk affaldssortering i kommunen (Affaldsmedarbejder Torben Forskov deltog under 

dette punkt)

Efterfølgende Grønt Råds Møde:

6. Evaluering af dialogmødet.
7. Affaldssorteringen ved idrætscentrene (Affaldsmedarbejder Torben Forskov deltog under dette 

punkt)
8. Henvendelse til Grønt Råd fra Danske Erhvervsbiavlere
9. Opfølgning af besøget på Musicon
10. Orientering fra Solrød Kommune
11. Næste års møder
12. Evt. 

Referat:

Dialogmødet med borgmester Niels Hörup:

Ad. 1.
Den Grønne Dagsorden er indarbejdet i Planstrategien 2015s enkelte temaer. Grønt Råd har været 
inddraget i udarbejdelsen af planstrategien. I forbindelse med temaet vedr. stranden har Rådet været 
spurgt med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad synes I fungerer rigtig godt ved stranden i Solrød 
?, Hvad er det, der især gør de ting, I peger på velfungerende? Hvad drømmer I om, der fremover 
kommer til at ske på og/eller ved stranden her i kommunen? Hvad tænker I, der skal til, for at jeres 
drømme kan realiseres?
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Som beskrevet i planstrategien, vil der nu blive udarbejdet et katalog over mulige faciliteter og aktiviteter 
på/ved stranden. I kataloget vil der blive en kort beskrivelse af projektet, projektets målgruppe, 
prisniveau og ansvarlig for realisering. Kataloget vil blive udarbejdet af Solrød Kommune, men 
kommunen vil bede om input fra interessenter inkl. Grønt Råd. Der vil blive lagt vægt på at 
interessenterne skal være med til at arbejde for realiseringen af projekterne. Kataloget kan være med til 
at lette prioriteringen. Kataloget vil også gøre det lettere at have projekter klar til ansøgning af puljer mv.

Egon Petersen pegede på, at der var flere initiativer i planstrategien, hvor Grønt Råd kan gå ind og 
spille en aktiv rolle.

Niels Hörup var meget positiv over for Grønt Råds interesse for at bidrage til opfyldelse af 
planstrategiens intentioner og konkrete aktiviteter. 

Grønt Råd vil arbejde videre på at finde områder, hvor de kan bidrage til gennemførsel af den grønne 
dagsorden.

Ad. 2
Rådet spurgte til, hvordan det kommende års stramme kommunale budget kommer til at påvirke 
indsatsen på natur-, miljø og klimaområdet.

Niels Hörup fortalte, at budgettet på disse områder er stort set uændret. 

Der vil stadig blive arbejdet for at gennemføre forskellige projekter inden for disse områder. Aktuelt 
arbejdes der på at undersøge mulighederne for at udnytte overskudsvarme fra CP Kelko til opvarmning 
i Naurbjerg, Lille og Kirke Skensved, Jersie og Havdrup. Der arbejdes også med Kilen, muligheden for 
omlægningen af Solrød Bæk mv.  

Ad. 3
Jens Garde fortalte om projekt giftfri by i Vesterås i Sverige. Samtidig har Danmarks 
Naturfredningsforening kørt en kampagne for giftfrie haver. Jens Garde spurgte, om ikke det var en ide 
at igangsætte et lignende projekt i Solrød. 

Maria Astrup Skov fortalte, at kommunen kun anvender pesticider i meget særlige tilfælde. Det drejer 
sig om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, i forbindelse med rydning af arealer forud for at der lægges ny 
asfalt og til påsmøring af træstubbe, når der er fare for at videre vækst vil skade rør eller kabler.

Niels Hörup fortalte, at nogle kommuner har valgt at anlægge en lempeligere praksis for anvendelsen af 
pesticider. Det er der dog ingen planer om i Solrød Kommune.

Niels Hörup opfordrede til, at Grønt Råd i samarbejde med vandværkerne laver en kampagne for at få 
folk til ikke at anvende gift i deres haver. I bund og grund er det jo grundvandet det handler om. 
Kampagnen kan kobles med kommunens årlige kompostudleveringsdag, hvor man kommer i kontakt 
med mange haveejere.

Grønt Råd var meget positiv over for ideen og vil arbejde videre med projektet.

Ad. 4
Udbyttet af Grønt Råds tur til Havdrup blev diskuteret. Alle var enige om, at det var en god mulighed for 
borgerne for at komme direkte i kontakt med Grønt Råd, administrationen og borgmesteren. Der er flere 
fordele ved at få dialogen på stedet. I den forbindelse er det også vigtigt at det bliver understreget hvilke 
problemstillinger, der umiddelbart kan løses og hvilke, der kræver nærmere undersøgelser eller 
yderligere finansiering. 

Niels Hörup understregede, at han gerne stiller sig til rådighed, hvis Grønt Råd laver et lignende 
arrangement.
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Ad. 5
Egon Petersen ville høre, om der var optakt til at man skal sortere i flere fraktioner affald end i dag. 
Niels Hörup svarede, at sortering i flere fraktioner kræver, at de enkelte fraktioner kan aftages og 
genanvendes. I dag har vi en genanvendelsesprocent på ca. 29 % i Solrød Kommune. 
Landsgennemsnittet ligger på 22 %. I løbet af 2016 vil der blive indført en ny ordning for indsamling af 
farligt affald. I 2019 vil der blive indført en biofraktion og muligvis afhentning af plast som supplement til 
de nuværende.. 

Efterfølgende Grønt Råds Møde:

Ad. 6
Grønt Råd var godt tilfreds med dialogmødet. Medlemmerne var især begejstrede for borgmesterens 
åbenhed overfor at de kan deltage i gennemførslen af konkrete projekter.

Ad. 7
Egon Petersen har jf. referatet fra Grønt Råds Møde den 24. september 2016 haft en dialog med 
idrætscentrene og med Solrød Kommune om muligheden for indsamling af dåser ved 
idrætsanlæggene. Idrætsanlæggene har i første omgang afvist at etablere en særlig indsamlingsordning 
for dåser. Torben Forskov oplyste, at metal ikke er en del af affaldsafhentningen fra skoler og 
institutioner.

Torben Forskov oplyste endvidere, at kommunen ikke kan tvinge ordningen igennem, da 
idrætscentrene har en selvstændig økonomi. Lotte Kjær foreslog at Ejendomscenteret eventuelt kunne 
være interesseret i at lave en forsøgsordning med en ekstra spand. Torben Forskov lovede at tage det 
med til Ejendomscenteret.
 
Ad. 8
Grønt Råd har modtaget en henvendelse fra Sammenslutningen af danske erhvervsbiavlere. 
Henvendelsen er en opfordring til Grønt Råd om at hjælpe til at sikre bedre forhold for bier. Helt konkret 
peget foreningen på konkrete tiltag som skånsom af klipningen af vejrabatterne, gerne med opsamling 
samt plantning af bivenlige planter flest mulige steder i kommunen. 

Grønt Råd opfordrer Solrød Kommune til, at tage anbefalingerne til efterretning eventuelt i forbindelse 
med etablering af ny kommunal beplantning.

Ad. 9
Grønt Råd havde en udbytterig tur til Musicon. Der var stemning for at arrangere en tur til Selsmose i 
Høje Tåstrup. Egon Petersen kommer med et udspil til en dato.

Ad. 10
Orientering fra Solrød Kommune:

 Arbejdet med kommuneplanrevisionen starter op i det nye år. Den nye kommuneplan skal være 
færdig inden udgangen af 2017, men vi satser på at den er færdig inden sommerferien 2017.
Det betyder at der skal udarbejdes kommuneplanforslag i løbet af 2016, som efterfølgende skal 
i høring i 8 uger.

 Der er udsendt udkast til dispensationer fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen 
til etablering af ny indhegning ved Trylleskoven og indhegning af de kommunale strandenge på 
indersiden af Staunings Ø.

Lone Aalekjær kommenterede, at Friluftsrådet havde ønsket klaplåger i stedet for stenter for at 
sikre færdslen i området ved Trylleskoven. Maria Astrup Skov svarede, at stenterne er valgt for 
at hindre færdsel med løse hunde i foldene. Lone Aalekjær svarede, at det var taget til 
efterretning.

Ad. 11

Grønt Råds møder 2016:
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Torsdag den 11. februar 2016 kl 16:30
Torsdag den 12. maj 2016 kl 16:30
Torsdag den 8. september 2016 kl 16:30
Torsdag den 17. november 2016 kl 16:30 – Dialogmøde med borgmester Niels Hörup

Møderækken er fastlagt med forbehold for ændringer og behov for akutte møder.

Ad. 12

Intet under eventuelt.


