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MØDEREFERAT

Emne: Referat Grønt Råds Møde den 17. maj 2018

Mødedato: 17. maj 2018 Kl.: 16:30

Mødedeltagere:
Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen (L), Torsten 
Jensen (Gefion), Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen), Jens Garde (Danmarks 
Naturfredningsforening) og Ralf Kristensen (Friluftsrådet, suppleant)

Fraværende: Lone Aalekjær (Friluftsrådet)

Referent: Maria Astrup Skov, SK.

Referat til:

Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen (L), Musa 
Akin (V, suppleant), Torsten Jensen (Gefion), Sven-Erik Olsen (Gefion, supple-
ant), Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen), Jens Garde (Danmarks Naturfred-
ningsforening), Kjeld Ejdorf (Danmarks Naturfredningsforening, suppleant), Lone 
Aalekjær (Friluftsrådet) og Ralf Kristensen (Friluftsrådet, suppleant)
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Dagsorden:

1. Henvendelse vedrørende affald i naturen v. Maria Astrup Skov
2. Grønt Råds landsbybesøg 2018 v. Egon Petersen
3. Grønt Råds eventuelle ”udflugt” 2018 v. Egon Petersen
4. Evaluering af netværksmøde ”Når naturen falder – hvordan får vi mere succes med genopret-

ningsprojekter”, i Køge v. Egon Petersen
5. Artikler i Miljøavisen, kan de bruges andre steder? v. Egon Petersen 
6. Orientering fra Solrød Kommune v. Maria Astrup Skov

a. Lokale Naturråd
b. Kompostdag

7. Hvad er formålet med Grønt Råd? Hvilke ønsker har du/din forening til arbejdet i Grønt Råd? v. 
Maria Astrup Skov 

8. Evt.
 

Referat: 

Ad. 1

Grønt Råd har modtaget en borgerhenvendelse videresendt fra borgmesteren vedrørende henkastet af-
fald i naturen i Solrød Kommune. Borgmesteren har svaret borgeren, men har samtidig sendt henvendel-
sen videre til Grønt Råd med henblik på, at afdække eventuelle tiltag mod henkastning af affald.

Maria Astrup Skov redegjorde først for hvordan kommunen i dag håndterer affald på kommunens udea-
realer. Alle veje, grønne områder og græsflader skal gennemgås minimum hver 14. dag fra 15. april til 
15. oktober. Resten af året skal arealerne være gennemgået en gang om måneden. Ifølge kontrakten 
med OK-Nygaard må der desuden ikke forekomme overfyldte skraldespande. Det vil sige at de skal tøm-
mes efter behov.
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Rådet diskuterede borgerens oplevelse af at der ligger med affald i det offentlige rum. Egon Petersen 
kunne ikke genkende billedet fra Havdrup. Der var en generel opfattelse af, at det var blevet bedre flere 
af de steder hvor der tidligere havde været problemer fx i Kilen. 

Rådet diskuterede forskellige muligheder for at mindske mængden af affald, der bliver smidt i naturen. 
Rådet vil arbejde for at der bliver lavet en kampagne i forbindelse med indførsel af den nye affaldsord-
ning. Egon Petersen udformer et udkast til et svar til borgeren. 

Ad. 2

Egon kontakter Jersie Landsbylaug, for at høre om de er interesserede i at få besøg af Grønt Råd og 
borgmesteren. 

Ad. 3

Rådet diskuterede muligheder for udflugter. En ide kunne være at besøge en kommune hvor den udvide-
de affaldssortering er implementeret og evt. at få en snak med deres grønne råd. Maria Astrup Skov un-
dersøger hvilke muligheder, der er. 

Ad. 4

Der var generelt stor tilfredshed med at have deltaget i netværksmøde ”Når naturen falder”. Solrød Kom-
mune var den eneste kommune hvorfra der deltog medlemmer af Grønt Råd. Rådets medlemmer vil over-
veje fra gang til gang om det giver mening at deltage i dens slags møder.

Ad. 5

Flere af rådets medlemmer roste de artikler, der bringes i Miljøavisen. Medlemmerne opfordrede til at avi-
sens artikler gøres tilgængelige for journalister, der kan bringe dem i de lokale medier.

Ad. 6

Orientering fra Solrød Kommune:

a. Lokale Naturråd
Maria Astrup Skov redegjorde for status på rådenes arbejde. Der er kun en ekskursion og et enkelt mø-
de tilbage inden rådene skal afslutte deres arbejde. Det har vist sige lige så svært som forventet at nå ret 
langt på den afsatte tid, men rådet har gjort en ihærdig indsats. Rådet vil ende op med en række anbe-
falinger til byrådene vedrørende udpegninger af det grønne Danmarkskort.

b. Kompostdag
Kompostdagen i år er aflyst, da der er fundet store mængder af japansk pileurt på grenpladsen, hvor kom-
postjorden kommer fra. Kommunen er ved at undersøge hvordan det håndteres.

c. Kommunens naturarealer gennemgås
For ud for revision af Naturkvalitetsplanen for Solrød Kommune gennemgår kommunen denne sommer i 
samarbejde med konsulentfirmaet Aglaja kommunens naturområder. Der bliver foretaget § 3- registrerin-
ger og søgt efter bilag IV arter, dvs. særligt beskyttede arter som markfirben og frøer.

Ad. 7

Formålet med Grønt Råd er formeldt fastlagt i rådets vedtægter. For at få et dynamisk arbejde i Grønt 
Råd er det interessant at kigge på de enkelte repræsentanters og deres baglands motivationer for at være 
repræsenteret i Grønt Råds arbejde. Rådet arbejdede under denne overskrift med spørgsmål som; Hvad 
er den vigtigste årsag til at den forening/organisation gerne vil være repræsenteret i Grønt Råd i Solrød? 
Hvilket natur/miljøområde skal Solrød Kommune have mere fokus på? Hvilket nyt emne skal rådet tage 
op i det kommende år?
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Slidesne fra workshoppen inklusiv svar er vedlagt som bilag til referatet. Der vil blive arbejdet videre med 
inputtene på de kommende møder i rådet. Helt konkret blev det besluttet, at Grønt Råd ved efterårets 
møder bl.a. skal behandle emnerne Vilde bier/honningbier og Projekt overskudsvarme fra CPKelko.

Ad. 8 

DN Solrød reklamerer i øjeblikket for sig selv og naturen i Solrød ved reklamespot i Solrød Bio. 
Der opsættes rovfuglepæle i Engstrup mose i et samarbejde mellem DN og Kommunen.
DN har et stort program med mange ture denne sommer. Jens Garde opfordrede til at man orienterer sig 
på DN Solrøds hjemmeside.

Næste møde er den 13. september 2018 kl. 16:30.
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Bilag til referat Grønt Råds møde den 17. maj 2018.
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