
TEKNIK OG MILJØ

Emne Grønt Råds Møde den 19. september 2019
Mødedato 19. september 2019
Tidspunkt Kl. 16:30-19:30
Mødested Vielseslokalet, Solrød Rådhus
Deltagere Egon Petersen (F),  Birgitte Rasmussen (L), Torsten Jensen (Gefion), 

Jens Garde (Danmarks
Naturfredningsforening), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Jens Peter 
Simonsen (Naturstyrelsen) (Fraværende under punkt 8 og 9)

Fraværende Axel Frederik Møller (DOF), Dorte Linder (A, suppleant), 
 

Referent Maria Astrup Skov

DAGSORDEN

1. Mulighed for muldtoiletter i Karlstrup Kalkgrav v. Lone Aalekjær 
2. Besøg i Karlstrup Landsby af Grønt Råd v. Egon Petersen
3. Emner til dialogmøde med borgmesteren v. Egon Petersen
4. Miljø- og Fødevareministeriets nye pulje v. Egon Petersen
5. Projekt Plogging v. Egon Petersen
6. World Cleanup Day den 21/9-2019 v. Egon Petersen
7. Intelligente skraldespande v. Jens Garde
8. Orientering fra Solrød Kommune v. Maria Astrup Skov
9. Evt.

REFERAT

Ad. 1

Lone Aalekjær redegjorde for, at man i Friluftsrådets Roskilde-kreds arbejder for at finde projekter man 
kan bakke op omkring. I den forbindelse havde Friluftsrådet overvejet om det var en mulighed at etablere 
muldtoiletter i Karlstrup Kalkgrav. 

Jens Peter Simonsen fortalte, at Naturstyrelsen har opsat muldtoiletter i forbindelse med en række af deres 
shelters bl.a. i Boserup Skov, i Gl. Lejre og i Odsherred. Der er dog flere grunde til at Naturstyrelsen ikke 
mener, at det er en god ide at opsætte muldtoilet i Karlstrup Kalkgrav. Området er et yndet badeområde 
med i perioder rigtig mange gæster og der vil derfor højst sandsynligt blive stillet krav fra kommunen om 
at et toilet skal etableres med tømning. Dette vil betyde, at projektet vil blive yderst bekosteligt. Derudover 
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har området i perioder været meget præget af hærværk, og Naturstyrelsen vurderer derfor at det vil være 
med stor risiko for ødelæggelser at opstille et toilet i dette område. 

På den baggrund ønsker Friluftsrådet ikke at arbejde videre med ideen.

Flere medlemmer af Grønt Råd kommenterede, at der mangler skiltning på den nye P-plads i forbindelse 
med kalkgraven.

Ad. 2

Egon Petersen har haft kontakt til landsbylauget i Karlstrup Landsby, der gerne vil have besøg af Grønt 
Råd.  Maria Astrup Skov opfordrede til, at landsbylauget på forhånd kommer med ideer til projekter, hvor 
de kan indgå i et samarbejde med Grønt Råd.

Turen til Karlstrup Landsby bliver onsdag den 9.  oktober 2019 kl. 17.00.

Ad. 3

Rådet diskuterede forskellige emner til dialogmødet med borgmesteren den 21. november 2019. Følgende 
emner blev foreslået:

 Affaldssortering i det offentlige rum
 Genanvendelsesprocenter plastik
 Stop for nedlæggelse af natur og grønne områder i Solrød Kommune
 Solrød Kommune som klima- og naturkommune

Ad. 4

Miljøstyrelsen har åbnet for en såkaldt strandoprydningspulje. Her kan frivillige søge om støtte til udstyr 
som plastposer og trailerleje, hvis de ønsker at bidrage til oprydningen på de danske strande. 

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2019.

Ad. 5

Egon Petersen og Heidi Lewkovitch har holdt møde med produktionsskolen om ploggingprojektet. Skolen 
har været igennem en omstrukturering og har derfor ikke haft tid til projektet før nu. Egon håber at 
projektet nu kommer ud over rampen, men er bekymret for om alle udgifter kan afholdes i dette 
kalenderår.

Ad. 6



SIDE 3/3

Den 21. september 2019 er det World Cleanup Day. Grønt Råd arbejder på at deltage i arrangementet 
næste år, således at der er en affaldsindsamlingsdato to gange om året.

Ad. 7

Jens Garde havde læst en artikel om de ”intelligente” skraldespande ”Big Belly”, og foreslog at Solrød 
Kommune skulle køre forsøg med disse skraldespande i det offentlige rum. Skraldespandene kan selv give 
besked når de er fyldte, om man kan derfor spare unødvendige tømningsbesøg. 

Maria Astrup Skov oplyste, at der er lavet forsøg med disse skraldespande flere steder i landet bl.a. i Køge 
Kommune. Skraldespandene koster imidlertid 30.000 kr. stykket, så det er ikke nogen billig investering. 
Desuden skal et nyt affaldshåndteringssystem i det offentlige rum også give mulighed for den nødvendige 
affaldssortering, hvilket ikke umiddelbart er forligneligt med denne skraldespandstype. Men der er ikke 
taget stilling til hvordan affaldssorteringen skal foregå i det offentlige rum og dermed heller ikke hvilket 
materiel, der skal investeres i. Grønt Råd blev enige om, at tage emnet op på dialogmødet med 
borgmesteren.

Ad. 8

Orientering fra Solrød Kommune:

 Planstrategien forventes politisk behandlet til november. Herefter vil der være en 8 ugers høring.
 Administrationen er blevet bedt om at komme med et oplæg til budget 2020 om hvor og hvordan vi i 

Solrød Kommune kan etablere vilde vejkanter. 

Ad. 9

Næste møde i Grønt Råd er dialogmøde med borgmester Niels Hörup den 21. november 2019 kl. 16:30.


