
TEKNIK OG MILJØ

Emne Grønt Råds Møde den 23. maj 2019
Mødedato 23. maj 2019
Tidspunkt Kl. 16:30
Mødested Lokale 125b
Deltagere Egon Petersen (F), Dorte Linder (A, suppleant), Birgitte Rasmussen (L),

Torsten Jensen (Gefion), Jens Peter Simonsen (Naturstyrelsen), Jens
Garde (Danmarks Naturfredningsforening), Lone Aalekjær
(Friluftsrådet), og Maria Astrup Skov (SK)

Fraværende Axel Frederik Møller (DOF), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Lotte Kjær 
(SK). Heidi Lewkovitch (borger) 
 

Referent Maria Astrup Skov (SK)

DAGSORDEN

1. Evaluering af affaldsindsamlingsdagen den 31. marts 2019 / Egon Petersen 
2. Info om Plogging-projektet / Egon Petersen 
3. Info om Ren Natur projektet / Maria Astrup Skov
4. Affaldssortering i det offentlige rum / Egon Petersen
5. Skal vi fortsætte med vores landsbybesøg også i år? / Egon Petersen
6. Stier og adgangsforhold / Lone Aalekjær
7. Notat om bier og bivenlig beplantning / Jens Garde
8. Solrød Kommune orienterer / Maria Astrup Skov

 Have ved Solrød Biogas
 Planstrategi
 Natura 2000-afgræsningsprojekt ved Staunings Ø

9. Evt.

REFERAT

Ad. 1

Dagen var en succes. Der var omkring 100 deltagere, der satte rekord i indsamlet affaldsmængde. Egon 
Petersen og Jens Garde vurderede at det var stærkt motiverende at man kunne låne indsamlingsudstyr og 
at grupperne mødtes til sidst, så man kunne se hvor meget, der var samlet. Desuden var det godt for 
stemningen at kommunen havde bevilliget sandwich og drikkevarer til alle. Desuden var det vigtigt at der 
var annonceret bredt på kommunens hjemmeside, i dagspressen og på facebook. 
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Grønt Råd opfordrede til, at det indkøbte udstyr kan lånes ud til borgere, der gerne vil lave en affaldsind-
samling, også uden for de gængse tidspunkter. Maria Astrup Skov følger op på dette. 

Ad. 2

Egon Petersen orienterede om status på ploggingprojektet. 

Projektet er udskudt til efter sommerferien pga. travlhed på produktionsskolen.

Ad. 3

Solrød Kommune har meldt sig til konceptet Ren Natur. Projektet går i sin enkelthed ud på at kommunen 
har betalt et mindre beløb for at deltage i projektet. Herefter har kommunen i samarbejde med Ren Natur 
og en del af Grønt Råd udpeget 8 affaldsindsamlingsruter, som kommunens foreninger så har haft mulig-
hed for at byde ind på. De foreninger, der bliver udvalgt til en given rute, skal gennemgå den en gang in-
den for en given periode og dokumentere gennemgangen med fotos.  Derefter får foreningen udbetalt 
3000 kr. til foreningsarbejdet. 

Ruterne har nu været annonceret på kommunens hjemmeside og de 8 heldige foreninger er blevet ud-
valgt af Ren Natur. Indsamlingerne foregår dels inden sommerferien, dels i efteråret. Forstas sørger for, at 
hente det indsamlede på faste afsætningssteder.

Ren Natur havde fået en henvendelse fra en dykkerklub, der gerne ville samle affald på bunden af Karl-
strup Kalkgrav. Ruten var ikke officielt udbudt og ligger på statsligt areal, men Ren Natur synes konceptet 
var så interessant, at de overvejer at arbejde videre med det til næste år.

Ad. 4

I forbindelse med budgetaftalen har Byrådet vedtaget at arbejde for at der kommer affaldssortering i det 
offentlige rum. I første omgang i Solrød Centeret. 

Lotte Kjær havde forespurgt, hvilke fraktioner Grønt Råd synes vi skal sortere i i det offentlige rum. Grønt 
Råd opfordrer til, at fraktionerne ligner dem man sorterer i de private hustande mest muligt. Desuden op-
fordrer Grønt Råd til, at der bliver lige så mange ”skraldestationer” som det nuværende antal skraldespan-
de. Hvis folk skal gå for langt, vil der ikke blive sorteret. 

Ad. 5

Egon Petersen spurgte Rådet om man ønsker at forsætte landsbybesøgene. Det var der stemning for. Ma-
ria Astrup Skov gjorde det klart at Solrød Kommune ønsker at det bliver Grønt Råds besøg. Man kunne fx 
mødes om at projekt i landsbyen, som landsbylauget ønskede Grønt Råds sparing til. Egon Petersen tager 
kontakt til Kr. Skensved, Naurbjerg og Karlstrup, for at hører om de er interesserede i at mødes med Grønt 
Råd.
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Ad. 6

I forbindelse med et besøg på Solrød Biogas havde Lone Aalekjær konstateret, at det var umuligt at kom-
me dertil på cykel, i det man ikke må cykle på Åmarken. Lone Aalekjær opfordrede til, at man overvejer om 
der ville kunne etableres en cykelsti til biogasanlægget fx fra Jersie, således at de mange besøgende ville 
kunne besøge anlægget på en miljøvenlig måde. 

Maria Astrup Skov lovede, at bringe ideen videre til Administrationen.

Ad. 7

Jens Garde og Frederik Møller havde arbejdet videre på notatet til byrådet om bier og bivenlig beplant-
ning, således at landbrugets synspunkter også er blevet indarbejdet. 

Grønt Råd havde et par enkelte smårettelser. Desuden blev skribenterne opfordret til, at supplere notatet 
med ideer til, hvor de forskellige initiativer kan gennemføres. Jens Garde og Frederik Møller følger op. Ma-
ria Astrup Skov ser på, hvordan det skal tilgå Byrådet.

Ad. 8

Orientering fra Solrød Kommune:

Have ved Solrød Biogas

Der er ved at blive anlagt en forsøgshave ved Solrød Biogas. Planen er at haven skal vise hvilken effekt af-
gasset biomasse har på jorden. Lotte Kjær havde efterspurgt, at Grønt Råd kunne hjælpe med at passe ha-
ven i sommerperioden. 

Grønt Råd opfordrede til, at Lotte Kjær melder ud hvilke datoer, der er behov for hjælp. 

Planstrategi

Den 1. april havde byrådet seminar om den kommende Planstrategi 2019.  Her diskuterede Byrådet de 
emner, der vil blive taget op i planstrategien, herunder Grønt Danmarkskort. Byrådet diskuterede bl.a. hvil-
ke faktorer, der skal vægte mest, når der skal udpeges ny natur. 

Forslag til planstrategi 2019 vil blive behandlet i alle fagudvalg, samt i Byrådet i august eller september. 
Planstrategi 2019 forventes at blive vedtaget endeligt omkring årsskiftet 2019/2020.

Natura 2000-afgræsningsprojekt ved Staunings Ø

Afgræsning af kommunens arealer ved Lyngagervej har været til evaluering i Økonomi-, Teknik- og Miljø-
udvalget efter de første 3 græsningssæsoner. Området udvikler sig både botanisk og strukturmæssigt fint 
imod en artsrig strandeng. Nogle af naboerne har imidlertid oplevet en del lugt- og fluegener, som admi-
nistrationen forsøger at tage hånd om. Byrådet besluttede, at forsætte projektet. 



SIDE 4/4

Ad. 9

Naturstyrelsen har fået fornyet tilladelsen til at pumpe vand ud af Karlstrup Kalkgrav.
 
Birgitte Rasmussen spurgte til erstatningsnatur i forbindelse men Erhvervskilen. Maria Astrup Skov fortalte, 
at planerne ikke er endeligt på plads, men at der arbejdes på det. 

Næste møde i Grønt Råd er den 19. september 2019 kl. 16:30.


