
TEKNIK OG MILJØ

Emne Grønt Råds Møde den 14. marts 2019
Mødedato 14. marts 2019
Tidspunkt  Kl. 16:30-19.30
Mødested  Lokale 125b, Solrød Rådhus
Deltagere Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen 

(L), Torsten Jensen (Gefion), Jens Garde (Danmarks 
Naturfredningsforening), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Axel Frederik 
Møller (DOF) Lotte Kjær (SK), Tove Grønborg (SK), Andreas Martin 
(SK) og Maria Astrup Skov (SK), Heidi Rose Lewkovitch (borger – 
deltog i punkt 1-4)

Fraværende  Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen), Kjeld Ejdorf (DN)
 

Referent Maria Astrup Skov, SK

DAGSORDEN

1. Status på oprensning af åer og bække i Solrød Kommune/ Torsten Brændmose og Tove Grønborg
2. Input til kommunikation i forbindelse med ny affaldsordning / Lotte Kjær
3. Affaldsindsamling den 31. marts 2019 / Egon Petersen
4. Affaldsinitiativer, Plogging – Ren Natur / Egon Petersen og Andreas Martin
5. Hvordan arbejder vi videre med at forbedre forholdene for vilde bier og andre bestøvere / Jens Garde
6. Forskønnelsespuljen – uddelte midler og ny ansøgningsfrist / Maria Astrup Skov
7. Lokalplan for Cordoza / Lone Aalekjær
8. Solrød Kommune orienterer - herunder Planstrategi 2019 og Den grønne dagsorden
9. Evt.

REFERAT

Velkommen til Axel Frederik Møller, DOF

Ad. 1

Tove Grønborg redegjorde for hvorfor og hvordan vandløbene i Solrød Kommune vedligeholdes. Hvad er 
kommunens opgave og hvad er lodsejers. 

Jens Garde spurgte til opvækst af elletræer ved Møllebækken ved Trylleskoven. Tove Grønborg forklarede 
at lystfiskerne, efter aftale med Solrød Kommune, har fjernet en del, for at kunne plante dem andre steder.  
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Tove Grønborg er ved at aftale med HedeDk, at de skal fjerne nogle flere, så det forsat bliver muligt at 
vedligeholde vandløbet.

Torsten Brændmose spurgte til, om der kunne sættes en målepind i Møllebækken oppe ved ham, så han 
kan hjælpe med at holde øje med vandspejlet. Tove Grønborg svarede, at der er mange udfordringer ved 
målepælene, fordi de er følsomme for tørke og frost. Tove Grønborg lovede at undersøge om det kan lade 
sig gøre, at sætte en målepind ved Torsten Brændmoses ejendom. 

Ad. 2

1. marts 2020 skal borgerne i Solrød Kommune i gang med at sorterer deres husholdningsaffald. Det er 
nødvendigt for at vi kan nå op på en genanvendelsesprocent på 50%. Kommunes slogan i den forbindelse 
er: Affald på rette sted. I de nuværende forsøgsområder er man oppe på en genanvendelsesprocent på 
68%.

Lotte Kjær spurgte Grønt Råd, om de har input til kommunikationsstrategien i forbindelse med 
udrulningen af den nye affaldsordning.

Egon Petersen, som bor i et af forsøgsområderne, nævnte at det er vigtigt at man tager udgangspunkt i 
hvad der har været let og svært i forsøgsperioden. Lone Aalekjær foreslog at det skal formidles hvor man 
kan købe indretninger til den del af sorteringen, der foregår inden døre. Desuden er det en vigtig 
information at få at beskrevet hvor grundigt affaldet skal rengøres inden det sendes til genbrug. 

Birgitte Rasmussen spurgte til det udspil, der er kommet fra regeringen om, at de fraktioner man skal 
sortere i, skal være de samme over hele landet. Kan det komme på tværs af den ordning vi er ved at 
indføre? Lotte Kjær svarede, at hun ikke mener at det kommer til at blive et problem i Solrød Kommune.

Ad. 3

Andreas Martin, Heidi Rose Lewkovitch og Egon Petersen har lagt en plan for affaldsindsamlingen den 31. 
marts 2019.  Der er allerede meldt 10 indsamlingssteder ind i Solrød Kommune. Egon Petersen sørger for 
at sende informationsmateriale til kommunen, således at det kan lægges ind på kommunens hjemmeside. 
De indkøbte tænger og poseholdere bliver fordelt i kommunen. 

Ad. 4

Der er gang i mange affaldsindsamlingsinitiativer:

 Plogging
Projektet har opnået det ansøgte tilskud fra Solrød Kommunes Forskønnelsespulje.

 Udarbejdelse af undervisningsmateriale
Der arbejdes på initiativer i forbindelse med udrulning af den nye affaldsordning.

 Ren Natur
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Andreas Martin forklarede om de forskellige ordninger, der findes inden for Ren Natur. 
(https://rennatur.org/) Grønt Råd bakker op om at Solrød Kommune melder sig til deltagelse i Ren 
Natur. Dvs. at der vil blive udbudt 8 indsamlingsruter, som foreningerne så kan byde ind på og tjene 
3000 kr. til deres forening. Det er Ren Natur, der udvælger foreningerne og tildeler ruterne. Andreas 
Martin følger op.

Ad. 5

Jens Gardes notat vedrørende tiltag til skabelse af mere vild natur, samt Torsten Brændmoses 
kommentarer til dette, blev debatteret. Axel Frederik Møller nævnte en række undersøgelser, der viser 
forskel i vegetationen efter hvornår man slår den. Det blev aftalt at Jens Garde og Axel Frederik Møller 
arbejder videre med notatet.

Ad. 6

Forskønnelsespuljen. Første ansøgningsfrist til forskønnelsespuljen var den 1. december 2018. Kommunen 
modtog 7 ansøgninger, hvor af 4 har modtaget støtte, herunder Grønt Råds plogging-projekt. Da der 
stadig er ca. 100.000 kr. tilbage i puljen for i år, er der en ny ansøgningsfrist her 1. april 2019. 
 
Ad. 7

Kommuneplantillægget for Cordoza har været i høring. Lone Aalekjær gjorde opmærksom på, at det er 
vigtigt, at man er opmærksom på eventuelle skyggevirkninger fra et så højt byggeri.

Ad. 8

Solrød Kommune orienterer:

 Planstrategi og kommuneplan
Tidsplanen er at der den 1. april 2019 vil være en workshop for byrådet vedrørende de emner, der skal 
arbejdes med i den kommende planstrategi. Planstrategien skal være vedtaget inden udgangen af 2019. 
Emnerne i den kommende planstrategi vil bl.a. være klimatilpasning og Grønt Danmarkskort. Grønt Råd vil 
blive inddraget undervejs. 

Ad. 9

Evt. 

Nedslidning af klitterne – Jens Garde beskrev, at problemet har udviklet sig – der skabes flere og flere stier 
i klitterne. DN arbejder på en artikel til avisen. DN vil opfordre til, at folk til at færdes af eksisterende stier. 
Jens Garde opfordrede til at kommunen skilter i området og informerer på kommunens hjemmeside. 
Maria Astrup Skov opfordrede Jens Garde til, at sende materialet til Teknik og Miljø.
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Egon Petersen oplyste at han var blevet opfordret til at sidde i Naturstyrelsens brugerråd efter 
ændringerne i Naturstyrelsens enheder. Grønt Råd bakkede op om dette.

Næste møde i Grønt Råd er den 23. maj 2019 kl. 16:30.


