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MØDEREFERAT

Emne: Grønt Råds Møde 2. marts 2017

Mødedato: 2. marts 2017 Kl.: 16:30

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

Fraværende: Kim Søderlund (Naturstyrelsen)

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.: 2. marts 2017 Journalnr.: 00.22.04-A00-3-16

Dagsorden:

1. Beplantning ved kommunale regnvandsbassiner i Solrød Kommune v. Jens Garde DN
2. Kampagne om farligt affald v. Lotte Kjær
3. Grønt Råds aktiviteter i 2017 v. alle
4. Emner til brugerrådsmødet i Naturstyrelsen v. Egon Petersen
5. Orientering fra Solrød Kommune v. Maria Astrup Skov

a. Status på kommuneplanarbejdet herunder revision af stier
b. Areal ved Havdrup Nyskov
c. Natura 2000-planerne 2016-2021
d. Bjørnekloindsats i oplandet til Skensved Å
e. Ny indhegning i Trylleskoven
f. Status Friluftsguiden

6. Evt. 

Referat:

Ad. 1
Jens Garde havde for ud for mødet rettet henvendelse til KLAR Forsyning vedrørende muligheden for 
beplantning ved de kommunale regnvandsbassiner. KLAR Forsyning forklarende på baggrund af hen-
vendelsen, at der kun er ganske få regnvandsbassiner, der tilhører forsyningen efter endt etablering. Of-
test overgives regnvandsbassinernes omgivelser efter anlæggelsen til grundejerforeningerne. 

Helle Post gjorde opmærksom på, at det kan skrives ind som en retningslinje i Kommuneplanen, at der i 
forbindelse med etableringen af et regnvandsbassin skal tages stilling til beplantningen. Maria Astrup 
Skov gjorde opmærksom på, at det ofte er en fordel at der ikke er beplantning ved vandhuller i det det 
betyder skygge og ophobning af organisk materiale i vandet. Helle formulerer en retningslinje til Kom-
muneplanen og sender teksten ud til rådets medlemmer inden, den lægges i Kommuneplanen.
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Maria fortalte, at der arbejdes på at lave plejeplaner for oprensning af de forskellige regnvandsbassiner. 
Ideen er, at det kan indskrives hvornår og hvordan man oprenser bassinerne, således at der tages hen-
syn til et eventuelt udviklet plante- og dyreliv. På den måde undgår man at skulle dispensere fra Natur-
beskyttelseslovens § 3 hver gang, der skal oprenses for at regnvandsbassinets volumen kan oprethol-
des. 

Egon Petersen spurgte, om der var planer om udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin i Havd-
rup. Lotte Kjær svarede, at der ikke umiddelbart er planer om dette. Egon sagde, at såfremt det kom på 
tale, så er det vigtigt at de rekreative interesser bliver tænkt ind i projektet. 

Desuden blev der spurgt til Tykmoseprojektet. Lotte fortalte, at det ikke kan gennemføres i den form, 
der var tiltænkt, da lodsejeren ikke ønsker at være med. Såfremt rådet har andre ideer til lignende pro-
jekter, hvor der er mere velvilje fra lodsejerne, er administrationen meget interesserede i at høre nær-
mere. 

Dorte Monggaard Linder spurgte til en mulig rekreativ udnyttelse af regnvandsbassinet ved Rørdrums-
vej. Maria Astrup Skov opfordrede til at kontakte KLAR Forsyning, der ejer bassinet.

Ad. 2
Byrådet skal i marts tage stilling til, om der skal etableres en ordning med hustandskasser til aflevering 
af farligt affald. Desuden skal der tages stilling til to nye afleveringssteder som supplement til denne ord-
ning. I Havdrup bliver det formodentlig ved Havdrup Autodele Aps, Salbjergvej 15. I Solrød bliver der 
mulighed for indlevering af farligt affald på Solrød Vandværk, Engvangen 14. 

Grønt Råd har tidligere sagt ja til, at indgå i en kampagne for indsamling af farligt affald. Såfremt oven-
stående vedtages politisk, vil Grønt Råd blive indkaldt til første møde angående kampagnen sammen 
med kommunikationsbureauet Tankegang.  

Birgitte Rasmussen spurgte til kampagnen Blå Fisk, der tidligere har kørt for at få folk til at undgå at 
hælde hvad som helst i regnvandskloarken. Birgitte ønskede at få sat flere klistermærker op ved regn-
vandsristene i Gl. Havdrup. Lotte lovede, at bringe henvendelsen videre.

Ad. 3
Grønt Råd diskuterede rådets aktiviteter i det kommende år. 

 Besøg i en af landsbyerne – Egon undersøger hvilken der kunne være relevant. Det er vigtigt 
at de har noget på hjerte.

 Farligt affald-kampagnevideo – se ovenfor.
 Kompostdag – Rådet vil gerne deltage som sidst. Det afventes at der bliver meldt en dato ud.

Der ud over blev deltagelse i Naturens dag diskuteret. Der var bred enighed om at foreningerne delta-
ger hver for sig.

Ad. 4
Egon efterlyste punkter til brugerrådsmødet med Naturstyrelsen. Lone Aalekjær spurgte til, om der var 
taget hånd om passagen for heste i forbindelse med indhegninger, hvor der var etableret færiste. Endvi-
dere var der ønske om opstigningssteder for ryttere før og efter klaplåger.

Ad. 5
Status på Kommuneplanarbejdet herunder revision af stier
I Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden (hvor Grønt Råd også bidrog til arbejdet) besluttede By-
rådet at konsekvensrette Kommuneplan 2013-2025 med udgangspunkt i planstrategiens temaer. Dvs. 
at der ikke er tale om en fuld revision.

Samtidig bliver den nye kommuneplan digital (en slags hjemmesideportal), så der har ligget/ligger et 
stort arbejde i at konvertere og opdatere kommuneplanens indhold. 

Tidsplanen ser ud som følger (i grove træk):
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 Politisk behandling i alle udvalg i løbet af maj 2017 (betyder kommuneplanforslaget skal kunne 
præsenteres på Byrådets time den 24/4)

 Offentliggørelse af kommuneplanforslag ultimo/medio juni 2017 (minimum 8 uger)
 Efterfølgende behandling af indkomne bemærkninger og forslag frem mod politisk behandling 

med henblik på endelig vedtagelse (igen i alle udvalg) inden udgangen af 2017

Pt. er administrationen ikke langt nok med arbejdet, til at kunne give rådet et overblik over, hvilke æn-
dringer, der bliver i kommuneplanforslaget i forhold til kommuneplanen fra 2013. Helle spurgte, om rå-
det var interesseret i, at der blev et særskilt møde om kommuneplanforslaget og den digitale platform 
for rådet medlemmer. Det takkede rådet ja til. Administrationen vender tilbage med en dato.

Helle havde desuden brug for rådets input til, at få verificeret den forsatte berettigelse af de planlagte 
kommunale stiforbindelser fra kommuneplan 2013. Grønt Råd mente, at alle de planlagte stiforbindelser 
stadig giver mening. Derfor indstilles det, at stikortet forsættes i sin nuværende form. 

Areal ved Havdrup Nyskov
Legeplads: Helle opfordrede til, at der igen kommer gang i debatten om genetablering af en legeplads 
ved Havdrup Nyskov. Egon lovede, at sætte debatten i gang om legepladsen på Facebooksiden Havd-
rup.dk https://www.facebook.com/groups/havdrupdk/ Det forventes, at der holdes opstartsmøde i inter-
essentgruppen i juni. 

Hundeluftningsplads i Havdrup
Mulighederne for placeringen af et hundeluftningsområde i Havdrup blev diskuteret. Egon nævnte, at 
det ville være optimalt med en hundeluftningsplads i begge ender af byen. Helle svarede, at det ikke er 
realistisk med to arealer. 

Egon sagde, at der efter hans mening ikke er andre placeringer i den vestlige del af byen end i tilknyt-
ning til Havdrup Nyskov. I den østlige ende af byen kunne det være bag tennisbanerne eller på den til-
voksede trekant bag Havdrup Skole. Administrationen kigger videre på disse forslag. 

Natura 2000-planerne 2016-2021
Efter den 8 ugers høring af forslagene til handleplanerne lægges planerne nu op til endelig politisk ved-
tagelse den 27. marts 2017. 

Kommunerne har modtaget ganske få høringssvar. Fra SVANA, nu Miljøstyrelsen, modtog vi en indsi-
gelse vedrørende resumeet i handleplanen for Gl. Havdrup Mose. Kommunerne havde i planen skrevet 
at indsatserne skulle ske ved frivillige aftaler i stedet for ”hovedsageligt via frivillige aftaler”. SVANA un-
derstregede, at der ikke må herske tvivl om at kommunerne vil leve op til deres forpligtelser, selvom det 
ikke nødvendigvis kan ske ved frivillige aftaler. 

Desuden blev der indgivet kommentarer vedrørende afgræsningen af arealerne mellem Snoldelev og 
Havdrup Mose. Vedrørende Ølsemagle Strand og Staunings Ø er der indgivet høringssvar om at indar-
bejde Naturstyrelsens indsatser i oversigten over handleplanmyndighedernes indsatser. Desuden har 
DANA Lim tilkendegivet at deres arealer gerne må anvendes til afgræsning. 

Derudover blev der indgivet bemærkninger vedrørende lovgivning og strategisk miljøvurdering. 

Bjørnekloindsats i oplandet til Skensved Å

Solrød Kommune har som bekendt ikke en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Derfor 
sker bekæmpelsen af frivillighedens vej. Skensved Å er en de strækninger, hvor der er flest bjørneklo. 
Derfor indleder kommunen en kampagne for bekæmpelse af bjørneklo på denne strækning. Vi starter 
opstrøms og følger vandløbet ud til udløbet. Vi starter med et lodsejermøde d. 9. marts 2017, hvor alle 
lodsejere langs vandløbet er inviteret. Efterfølgende vil der blive arrangeret demonstrationsdage i felten. 

Ny indhegning i Trylleskoven

https://www.facebook.com/groups/havdrupdk/
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I forbindelse med Solrød Kommunens Naturkvalitetsplan 2014-2021 blev der foretaget en overvågning 
af forekomsten af dagsommerfuglen Argusblåfugl. Sommerfuglen er sjælden og har en af sine sidste til-
bageværende forekomster på Østsjælland på hedearealerne ved Trylleskoven. Arten ses oftest på he-
den nord for Trylleskoven, men har også tidligere haft forekomster syd for Trylleskoven.
Argusblåfuglen lægger sine æg på friske lyngskud. Undersøgelserne viste at den sydlige hede efterhån-
den er så tilgroet i græsser og træer, at lyngen har svært ved at spirre. Derfor er en af indsatseren for at 
sikre bestanden af sommerfuglen, at pleje arealet med fåregræsning. Afgræsningen vil samtidig gavne 
de karakteristiske hedeplanter, som typisk vokser langsomt og som i dag bliver udkonkurreret af græs-
serne.

I forbindelse med anlæggelse af folden, vil der blive taget hensyn til forsat at sikre færdslen fra Karlstrup 
Strandvej til stranden og ind i selve Trylleskoven, dels ved at opretholde de eksisterende hovedstier, 
dels ved at etablere stenter ind og ud af indhegningen.

Hegnet vil blive opført som et traditionelt fårehegn i nethegn og med en strømførende tråd.
Afmærkningen og den nødvendige rydning af hegnslinjen er planlagt til at foregå i denne uge (uge 10), 
mens selve hegnssætningen først sker i de efterfølgende uger.

Status Friluftsguiden.dk

Maria havde deltaget i årsmøde for Friluftsguiden.dk. Pt. er brugergrænsefladen for dårlig til at Solrød 
Kommune ønsker at bruge en masse tid på at lægge data ind i portalen. Desuden er der problemer med 
at uploade allerede eksisterende GIS-temaer. Solrød Kommune afventer svar på en forespørgsel for 
Netværket fra Friluftsliv til KL, om at gå økonomisk ind i projektet.

Ad. 6
Der var intet under dette punkt.

Næste møde er den 18. maj 2017 kl. 16:30.


