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MØDEREFERAT 

 
 

Emne: Grønt Råds Møde den 13. september 2018 

Mødedato: 13. september 2018 Kl.: 16:30-19:15  

Mødedeltagere: 

Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen (L), Torsten 
Jensen (Gefion), Jens Garde (Danmarks Naturfredningsforening), suppleant), 
Lone Aalekjær (Friluftsrådet) og Ralf Kristensen (Friluftsrådet, suppleant) 
 

Fraværende: 
Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen) og Kjeld Ejdorf (Danmarks Naturfred-
ningsforening, Musa Akin (V, suppleant), 

Referent: Maria Astrup Skov 

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) 
 

Dato.: 21. september 2018 Journalnr.: 00.22.04-A00-1-17  

 
Dagsorden: 
 
1. Vilde bier og honningbier – Oplæg ved Danmarks Naturfredningsforening 
2. Henkastet affald i naturen i Solrød Kommune – besøg af Heidi Rose Lewkovitch 
3. Projekt overskudsvarme fra CP-Kelco v. Lotte Kjær 
4. Grønt Råds tur til Jersie Landsby v. Egon Petersen 
5. Emner til dialogmøde med borgmesteren den 22. november 2018 
6. Orientering fra Solrød Kommune 
7. Eventuelt. 
 
Referat: 
 
Ad. 1 
 
Majken Sundahl og Therese Nissen fra Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor var inviteret for 
at holde oplæg om vilde bier, honningbier og andre bestøvere. Oplægget kommer i kølvandet på den 
snak, der har været i medierne og i Grønt Råd omkring opsætning af bistader i naturen, bivenlige beplant-
ninger mv.  
 
Majken og Therese redegjorde for truslerne mod de vilde bier og de øvrige bestøvere som fx sommerfugle 
og deres levesteder. Især blev der peget på intensiveringen af landbrugsdriften herunder inddragelse af 
naturområder og småbiotoper til markdrift, brugen af pesticider og kunstgødning, fragmentering af natur-
områder samt større markflader og mindre blomstrende kløver i omdrift. DN kom også ind på det meget 
omdiskuterede emne, den potentielle konkurrence fra honningbierne. DN tegnede et langt mere nuance-
ret billede end der har været trukket op i medierne. DNs vurdering er, at honningbier kan være en trussel 
i nogle naturområder og at der er vigtigt at man foretager en konkret vurdering.  
 
Til sidst kom DN med en række anbefalinger til kommunernes indsatser. Alle gode og brugbare ideer, 
som der kan arbejdes videre med. 
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Oplægget er vedlagt som pdf. 
 
Ad. 2 
 
Heidi Rose Lewkovitch, tilflytter til Solrød Kommune havde i foråret kontaktet Solrød Kommune vedrø-
rende henkastet affald. Grønt Råd havde derfor inviteret Heidi på besøg for at diskutere, hvordan Grønt 
Råd, Solrød Kommune og borgerne i fællesskab kan gøre noget for at mindske mængden af henkastet 
affald.  
 
Maria Astrup Skov redegjorde for den aftale, kommunen har med den eksterne entreprenør: Alle veje, 
grønne områder og græsflader skal gennemgås minimum hver 14. dag fra den 15. april til 15. oktober. 
Resten af året skal arealerne være gennemgået en gang om måneden. Ifølge kontrakten må der desuden 
ikke forekomme overfyldte skraldespande. Det vil sige, at de skal tømmes efter behov. 
 
Nogle af de steder hvor Heidi havde bemærket, at der er meget henkastet affald er ikke kommunens 
ansvar, da arealerne er ejet af fx Vejdirektoratet, Naturstyrelsen eller andre. Samtidig kører der i forvejen 
en række frivillige affaldsindsamlingstiltag i forskellige regi.  
 
Heidi og medlemmerne af det grønne råd blev derfor enige om, at det var mest hensigtsmæssigt at bruge 
ressourcerne på at undgå at der bliver smidt så meget affald i naturen og i det offentlige rum generelt. 
 
Der blev diskuteret flere løsningsmodeller. Lotte Kjær tilbød at kontakte Iben Dalgaard, der er naturfags-
konsulent i Solrød Kommune. Grønt Råd og Heidi overvejede, om de kunne indgå et samarbejde med 
skolerne om at gøre skolebørnene mere bevidst om ikke at smide affald i naturen. Muligheden for at indgå 
et samarbejde med kommunikationsbureauet Tankegang blev også nævnt.  
 
Administrationen følger op på ovenstående inden næste møde i Grønt Råd hvor Heidi også vil blive invi-
teret. Mødet er samtidig det årlige dialogmøde med borgmesteren.  
 
Ad. 3 
 
Lotte Kjær fortalte om Solrød Kommunes overskudsvarmeprojekt. Projektet går ud på at udnytte over-
skudsvarmen fra CP Kelko. Planen er at private hustande i Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup 
skal kobles på overskudsvarmen. Det har vist sig at jordvarmeanlægget på Havdrup Skole er udtjent og 
der skal investeres i en ny varmekilde. Havdrup Skole og Grundejerforeningen Ørnesædet er nok til at 
bære projektet igennem.  
 
Tilslutning til fjernvarmen nu er gratis. Senere vil det koste op mod 35.000 kr.  
 
Det forventes at projektet gennemføres ved årsskiftet 2019-2020. 
 
Ad. 4 
 
Grønt Råd og borgmesteren mødes med landsbylauget i Jersie landsby den 4. oktober kl. 17. Først er 
der byvandring i en times tid. Dernæst samler vi op i Menighedshuset. Alle borgere i Jersie indbydes til 
at deltage. Solrød Kommune sørger for forplejningen i Menighedshuset. 
 
Ad. 5 
 
Der blev diskuteret forskellige emner til dialogmødet med borgmesteren den 22. november 2018.  
 
Foreløbige emner: 
 
Henkastet affald – kampagne med baggrund i henvendelse fra Heidi Rose Lewkovitch 
Affaldssortering i det offentlige rum 
 
Alle er velkomne til at byde ind med emner. 
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Ad. 6 
 
Orientering fra Solrød Kommune: 
 
Ny entreprenør på Vej og Park området 
1. oktober skifter Solrød Kommune entreprenør på Vej og Park området. Den nye entreprenør hedder 
Forstas. 
 
Anmodning for DOF om optagelse i Grønt Råd 
Anmodningen behandles på Byrådets møde den 17. september 2018 
 
Arbejdet i det lokale naturråd er afsluttet 
Maria fremlagde hovedpointerne i rådets anbefalinger. Anbefalingerne sendes til ØU til orientering og vil 
i det omfang kommunen finder dem relevante blive indarbejdet i Grønt Danmarkskort i forbindelse med 
planstrategien og den kommende kommuneplan. 
 
Ad. 7 
 
Næste møde er den 22. november 2018. 
 



Oplæg for Grønt Råd Solrød
Torsdag d. 13.9 2018

Majken Sundahl og Therese Nissen



Der er registreret 288 bi-arter i Danmark gennem tiden.
Honningbien udgør én af arterne, 29 af arterne er 
humlebier.

De resterende er enlige, vilde bier.

Ca. 50 af bi-arterne er ikke registreret siden 1974.

125 af de nuværende arter er almindelige og vidt 
udbredte, mens ca. 80 arter er sjældne, heraf er mange i 
tilbagegang.

Bier



• Bier lever af nektar og pollen, både som larver og 
voksne*.

• Størstedelen er enlige eller parasiterende (lægger fx æg i 
andre biers reder).

• Humlebierne kan blive mange i én rede, op til 4-500 hos 
fx jordhumle.

• Langt de fleste vilde bier har reder i bar, sandet jord, 
andre bruger hulrum i stængler, træ mv.

• Enlige bier overvintrer hovedsageligt som pupper, mens 
det hos humlebier er parrede dronninger, der overvintrer. 

• De vilde bier har en lang sæson – fra marts til september. 

*Af de bier, som selv samler pollen, er knap halvdelen specialister, 
der kun samler pollen på en enkelt eller nogle få planteslægter.

Vilde bier



Sociale bier Enlige bier

Honningbi - Biopix Klokkehumle - Biopix Rød murerbi – Michael Winther Hvepsebi - Biopix



Bjørli Lehrmann



Mere end 2500 arter af sommerfugle i Danmark.

76 af de registrerede arter er dagsommerfugle. 

Heraf er 12 erklæret uddøde, så vi har i dag 64 
fastboende arter af dagsommerugle herhjemme. 

De resterende arter er natsommerfugle.

Sommerfugle



• Voksne sommerfugle lever af nektar, honningdug og 
plantesaft.

• Særligt som larver er mange af sommerfuglene afhængige 
af bestemte værtsplanter.*

• Visse arter af sommerfugle ‘’trækker’’ til Danmark fra 
Sydeuropa eller overvintrer som voksne sommerfugle. 
Resten overvintrer som pupper.

• Sommerfuglene har en lidt kortere sæson end de vilde bier, 
men flyver fra forår til hen på sensommeren alt efter art.

• Æg lægges på egnede planter,  enten enkeltvis eller samlet.

*Særligt er planter, der knytter sig til et næringsfattigt miljø populært hos de specialiserede 
sommerfugle. Æggene lægges til tider kun på bestemte planter. Desuden er der sommerfugle, der 
stort set aldrig trækker på blomster, men foretrækker fx honningdug fra bladlus. 

Biopix

Dagsommerfugle



Årsagen til tilbagegangen af de vilde bier tilskrives primært et århundredes 
intensivering af landbrugsdriften: 

• Inddragelse af naturområder og småbiotoper til markdrift begrænser de 
naturlige, føde-og levesteder. 

• Brugen af pesticider og kunstgødning i landbruget anses for et helt 
afgørende problem, idet diversiteten og mængden af blomsterplanter 
mindskes kraftigt, og der er stor risiko for forgiftning af bierne.

• Fragmentering og generelt ringe naturkvalitet i både den lysåbne natur og 
skovene - betyder ringere livsgrundlag.

• Større markflader, mindre blomstrende kløver i omdrift og færre høenge.
• I naturområder kan konkurrence fra honningbier være en væsentlig faktor.

Trusler



Truer mangfoldigheden af liv og vilde 
blomster
• Ingen gødskning og sprøjtning på § 3-

arealer – dette for at sikre 
blomsterplanter og levesteder

• Grøftekanter/vejrabatter bør slås så 1-2 
gange om året ift. blomstring, og 
materialet bør fjernes

• 6 m sprøjtnings- og gødningsfrie 
bræmmer op til levende hegn o.lign. 

Pesticider og kunstgødning



Konkurrencen fra honningbierne kan presse 
vilkårene for de vilde bier
• Udlæg ‘beskyttelseszoner’ på 800 m mellem 

bistader og beskyttede naturområder
• Bistader i landbrugslandet bør opstilles så langt 

fra markskel og naturområder som muligt
• Konsekvensvurdering, baseret på forsigtigheds-

princippet, ved bistader i biologiske hot-sport 
områder, og lignende lokaliteter

• Bistader bør så vidt muligt fjernes fra områder 
efter endt masseblomstring

Konkurrence?



Store, sammenhængende naturområder i bedre 
kvalitet 
• Arealer ud af omdriften der hvor det gavner 

sammenhæng og biodiversitet mest. 
• Småbiotoperne (fx markskel, diger og levende 

hegn) i landbrugslandet, skal sikres

• Bi-venlige afgrøder på markerne/vildstriberne, 
skal være blomsterplanter, der sikrer nektar og 
pollen i hele sæsonen 

• Naturvenlige tiltag som fx vildtstriberne/ 
barjordstriberne skal udlægges permanent

Mere sammenhængende natur



Der mangler viden og effektiv forvaltning
• Vejledning til biavlere, landmænd, kommuner og 

ejere af naturområder, om forsigtighedsprincippet 
og beskyttelseszoner, for at sikre de vilde bier. 

• Kommunerne og staten bør går forrest, og lave 
bestøver-venlige handlings/forvaltningsplaner for 
deres arealer – planerne skal gælde både 
naturarealerne, og grøftekanter/vejrabatter. 

Viden



• Hvor tit slås rabatter og grøftekanter? 
• Hvad gør I i jeres boligforeninger?
• Tager landbruget rabatterne ind i markdriften? 
• Har kommunen honningbier stående på deres naturarealer –

er det smart?
• Hvad gør kommunen på egne arealer?
• Plej jeres naturområder – differentieret slåning, der giver 

mikrohabitater

Hvad kan kommunen gøre?



Lille ildfugl 
Tidsel sommerfugl 
Stor kålsommerfugl 
Rødplettet blåfugl 
Dagpåfugleøje 
Okkergul randøje 
Storplettet perlemorsommerfugl

Sommerfugle ved Solrød Strand

Skovblåfugl
Alm. blåfugl 
Citronsommerfugl 
Grønåret kålsommerfugl 
Græsrandøje 
Sandrandøje 
Nældens takvinge 
Aurora



DN’s kampagner:
Giftfri have
Sommerfugleeffekten
Naturtjek (Biodviersitet Nu)

Formidling



Sommerfuglehus eller brændestak?

Insekthoteller
– hvordan laves de bedst?

…ikke nødvendigvis sådan her



Tænk på én gruppe insekters behov frem for flere, fx:

• Bihotel til enlige bier (Virker ofte godt)
• Mariehønebo
• Humlebikasse (Virker kun sjældent)
• Insektvolde, stenbunker, kvashegn
• Gamle brændestakke til overvintring



Tak for opmærksomheden


