
 

 

 

 

 
TEKNIK OG MILJØ 
 

 Emne Grønt Råds dialogmøde med borgmester Niels Hörup den 12. 
november 2020 

Mødedato 12. november 2020 
Tidspunkt 16:30 
Mødested Solrød Rådhus, Lokale 130A, ved kantinen 
Deltagere Egon Petersen (F), Birgitte Rasmussen (L), Jens Garde (Danmarks 

Naturfredningsforening), Sven-Erik Olsen (Gefion), Dorte Linder (A, 
suppleant), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Jens Peter Simonsen 
(Naturstyrelsen), Svend Pettersson (DOF) 
 
Borgmester Niels Hörup, Lotte Kjær (SK) og Maria Astrup Skov (SK) 
 
 

Fraværende   
Sagsnr.  01.00.00-G01-27-19 
Referent Maria Astrup Skov 

REFERAT 
 

1. Naturkvalitetsplan 2020-2024 - Hvordan sikres at den kan gennemføres, både resursemæssigt, 
formidlingsmæssigt og økonomisk? /Egon Petersen 

2. Hvordan sikres friluftslivets adgang når Naturkvalitetsplanen skal implementeres? /Lone Aalekjær 
3. Muligheder for renovering af fugletårnet i Gl. Havdrup Mose/ Lone Aalekjær 
4. Udvidelsen af Biogassen, hvad bliver indvirkningen på den nære natur, miljø og CO2 m.m.? og kan 

Grønt Råd bidrage til formidlingen af fordele og gener? /Egon Petersen 
5. Afskaffelse af affaldsindsamlinger, ved at sørge for at der ikke bliver smidt noget overhovedet. Skal vi 

nedsætte en borgergruppe af ildsjæle på området, der forsøger at lave en plan i samarbejde med 
administrationen/ Egon Petersen 
 
 

Ordinært møde efterfølgende: 
 

6. Solrød Kommune orienterer. Herunder status på planstrategi og kommuneplanarbejde /Maria Astrup 
Skov 

7. Vedtægtsændringer deltagende organisationer /Maria Astrup Skov 
8. Evt. Herunder fastlæggelse af møderække for 2021 
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REFERAT 

Egon Petersen bød velkommen til Grønt Råd og til borgmesteren. Derefter tog rådet en 
præsentationsrunde af hensyn til DOF’s nye repræsentant Svend Petterson. 
 
Ad. 1 
 
Egon Petersen startede med at takke borgmesteren for, at Grønt Råd fik lov at debattere 
Naturkvalitetsplan 2020-2024 inden den kom til politisk behandling. 
 
Grønt Råds medlemmer synes, at det er en rigtig god og gennemarbejdet plan. Særligt er det vigtigt at 
den både tager hånd om vores mest sårbare natur og samtidig inviterer borgerne til at arbejde for mere 
biodiversitet på egne og på fælles arealer. 
 
Grønt Råd er dog stærkt bekymret over hvilke ressourcer, der bliver sat af til planens gennemførsel. Dette 
gælder både økonomiske, formidlingsmæssige og personalemæssige ressourcer. 
 
Egon Petersen stillede spørgsmål ved, hvordan vi sikrer og at planen ikke blot bliver en hensigtserklæring. 
 
Niels Hörup svarede, at Byrådet jo arbejder med at vedtage de overordnede politiske linjer. Det er derfor 
vigtigt at vi med Naturkvalitetsplanen har fået en sammenhængende plan på naturområdet, så alle, både 
byråd, administration og borgere har et fælles udgangspunkt for at diskutere hvad der skal ske på 
området.  Niels Hörup roste desuden værktøjskasserne og pointerede, at det er vigtigt at vide at det ikke 
altid handler om bare at lade græsset gro og områder passe sig selv. 
 
Hvad angår økonomien så handler det jo altid om, at vurdere om der skal afsættes nye midler eller om der 
kan ske en omprioritering i det eksisterende budget. Det kan være at midlerne i Puljen til forskønnelse af 
Solrød på sigt skal målrettes initiativer, der understøtter Naturkvalitetsplanen. 
 
Niels Hörup fortalte desuden, at han havde været til generalforsamling i Landboforeningen Østlige Øer. De 
havde givet udtryk for, at de var helt med på et samarbejde om mere natur. 
 
Egon Petersen understregede, at det er vigtigt at Solrød Kommune laver en kampagne for at promovere 
værktøjskasserne. Egon Petersen fortalte i den forbindelse, at han efter projektet på Svenstrupvang havde 
været ude som ”konsulent” ved en boligforening, som ønskede at gøre noget for biodiversiteten på deres 
fællesarealer.  Maria Astrup Skov supplerede med at fortælle, at vi i Administrationen efterhånden 
modtager en del henvendelser om at skabe mere biodiversitet i haver eller på fællesarealer.  
 
Sven-Erik Olsen opfordrede til, at man kunne foretage fælles indkøb og udsåning af frøblandinger for at få 
prisen ned. Desuden nævnte Sven-Erik Olsen at der ligger affald på matr. 68 og 18h, Jersie By Jersie. Maria 
Astrup Skov lovede at bringe det videre og få ryddet op på de pågældende matrikler.  
 
Ad. 2 
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Lone Aalekjær gjorde sig overvejelser om hvilke konsekvenser Naturkvalitetsplanen vil have for friluftslivet. 
Maria Astrup Skov fortalte, at der på baggrund af Grønt Råds kommentarer vedrørende friluftsliv var blevet 
tilføjet et afsnit i Naturkvalitetsplanen vedrørende dette. Natur og friluftsliv er ikke nødvendigvis 
hinandens modsætninger, men der kan visse steder være konflikter imellem benytter- og beskytter-
interesser. Det kan fx være i forbindelse med yngletiden for fugle eller blomstringen af sjældne arter. 
Corona-tiden har vist hvad slid på de mest populære naturområder, som fx Trylleskoven, kan betyde. Det 
er vigtigt at man prøver at tilgodese begge interesser. 
 
Ad. 3 
 
Grønt Råd opnåede i februar 2020 tilskud til finansiering af et nyt fugletårn i Gl. Havdrup Mose efter der 
havde været hærværk på det gamle. Tilskuddet var givet fra Puljen til forskønnelse af grønne områder. 
Rådet har efterfølgende forsøgt at skaffe midler til den påkrævede selvfinansiering på 20 %. Dette har ikke 
været muligt trods ansøgninger til flere fonde. Grønt Råd understregede, at de mener at det er vigtigt at 
have et fugletårn i et af kommunens vigtigste fugleområder.  
 
Den manglende finansiering er på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgsmødet den 16. november 2020, hvor 
der fra Administrationens side lægges op til, at man dispenserer til en 100 % finansiering fra Puljen til 
forskønnelse af grønne områder eller at man finder midlerne ved at omprioritere andre steder i budgettet. 
 
Ad. 4 
 
Egon Petersen rejste spørgsmålet om, hvordan Grønt Råd kan være med til at fortælle den gode historie 
om udvidelsen af Solrød Biogas.  
 
Niels Hörup understregede, at et flertal i byrådet er for en udvidelse af Solrød Biogas. Dette skal ses i lyset 
af 2. udgave af Klimaplanen for Solrød Kommune. Udvidelsen af Solrød Biogas er helt afgørende for at vi 
kan nå de opstillede klimamål i forhold til Klimaloven. Klimarådet har anbefalet at alle fossile brændstoffer 
afvikles inden 2050.  
 
Der er borgere, der vil føle sig påvirket på den ene eller den anden måde, men Byrådet er ikke i tvivl om at 
det er den vej vi skal gå. At det er helt nødvendigt for at nå kommunens mål om mindst 70 % reduktion i 
CO2 i 2030. Byrådet fastholder et forbud mod vindmøller og dermed er vi i Solrød nødt til at gøre noget 
andet. Selvfølgelig skal vi tage alvorligt, når der er folk, der bekymrer sig, men det er vigtigt at understrege 
at mange af forholdene er til for at blive løst. 
 
Der er online borgermøde den 30. november 2020. 
 
Sven-Erik Olsen kommenterede lugten fra det eksisterende biogasanlæg. Lotte Kjær understregede at 
biogassen ikke skal lugte hvis reglerne bliver overholdt. Reglerne angående lugt er som beskrevet i 
Miljøgodkendelsens vilkår 12; Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for 
virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.  
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Hvis man oplever at dette ikke overholdes skal man henvende sig til Solrød Kommune  
 
Sven-Erik Olsen spurgte til udledning af drivhusgasser fra det nuværende og det kommende anlæg. 
 
Niels Hörup og Lotte Kjær svarede følgende: 
Udledningen fra Solrød Biogas er i alt: 63.600 tons (2020 tal). Solrød Biogas’ bidrag til Solrød Kommunes 
drivhusgasregnskab: 38.200 tons (2020 tal). 
 
Jf. Miljøkonsekvensrapporten for Solrød Bioenergis planlagte anlæg, forventes en samlet reduktion på 
31.708 tons. Det ligger endnu ikke klart, hvor stor en drivhusgasreduktion det nye anlæg vil medføre for 
Solrød Kommunes drivhusgasregnskab. Vi anslår, at bidraget kan være 20-25.000 tons i alt. Det afhænger 
lidt af, hvordan biogassen vil blive anvendt i praksis, hvor biogødningen køres hen, hvordan 
overskudsvarmen udnyttes osv.  
 
Vi har ikke regnet på ”Københavns andel”. Normalt vil det være sådan, at madaffaldet afgasser metan til 
atmosfæren, hvis ikke det udnyttes i et biogasanlæg. Hvis madaffald fra København leveres til et 
biogasanlæg i Solrød er det således udtryk for en reduktion af drivhusgasser i København (og ikke i 
Solrød). Denne reduktion kan beregnes med en videnskabelig metode. Det betyder dog ikke, at anlæggets 
effekt på drivhusgasreduktioner alt i alt bliver mindre.    
 
I alt dette teori og beregningsmetoder, skal man huske på, at det væsentlige er at reducere 
drivhusgasreduktioner - uanset hvem reduktionen kan tilskrives, og at det handler om at tage ansvar for 
det man kan og lade andre om at gøre det de kan. I Solrød nyder vi jo også godt af kraftvarme og 
affaldsforbrændingsanlæg i København og vindmøller i Øresund mv.  
 
Egon Petersen understregede, at det er vigtigt at det tekniske bliver løst, så det ikke står i vejen for 
udviklingen og for indsatserne i forhold til Klimaplanen. 
 
Ad. 5 
Egon Petersen kom med et forslag om at man kunne oprette en borgergruppe, der kunne arbejde for 
mindre skrald i naturen. Ikke ved at samle mere skrald, men ved at arbejde for initiativer, der skal inspirere 
folk til at lade være med at smide skrald i naturen. Rådet og borgmesteren fik en lang snak om 
udfordringerne ved henkastet affald i naturen. Egon Petersen fik grønt lys til at arbejde videre med et 
oplæg til hvilke aktiviteter man kunne arbejde videre med.  
 
Ad. 6 
 
Solrød Kommune orienterede: 
 
Planstrategi og kommuneplanproces 
Planstrategien blev vedtaget den 5. oktober 2020 af Byrådet.  Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte 
desuden Administrationens oplæg til proces og tidsplan for det kommende kommuneplanarbejde den 28. 
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september 2020. Her stiles mod at et nyt kommuneplanforslag kommer til politisk behandling i løbet af 2. 
kvartal 2021 og til endelig vedtagelse i løbet af 4. kvartal 2021. 
 
Et af punkterne til revision i kommuneplanen er udpegninger af Grønt Danmarkskort. Her er det meningen at 
Grønt Råd skal inddrages.  
 
Kystsikring 
Lotte Kjær orienterede om status på kystsikring. Kystsikring af område C, vest for Strandvejen, forventes at 
være afsluttet til sommer 2021. Område A (Karlstrup Mosebæk til Fuglesangsvej) er netop sendt i høring. 
Område B ved lagunen afventer. 
 
Overskudsvarme fra Solrød Biogas 
Projektet går i gang 16. november og forventes færdigt juni 2021. 
 
Ad. 7 
Vedtægterne er ikke blevet tilrettet som følge af optagelsen af Dansk Ornitologisk Forening i Grønt Råd. 
Dette rettes til og vedlægges referatet til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. 
 
Ad. 8 
 
Møderække i 2021 
 
11. februar 2021 kl. 16:30 
6. maj 2021 kl. 16:30 
16. september 2021 kl. 16:30 
25. november 2021 kl. 16:30 – Dialogmøde med borgmesteren. 



 

 

 

 

 

 

 

 Vedtægter Grønt 

Råd – nov. 2020 
 



 

 

 

Formål  

 

 

 Grønt Råd skal være med til at sikre bedre 

beslutninger på natur-, miljø- og planområdet i 

det åbne land i Solrød kommune og at dette sker i 

tæt dialog med borgerne.  

 Grønt råd skal have en rådgivende og vejledende 

funktion over for Byrådet og administrationen i 

forhold til fremtidige projekter samt medvirke til 

at sikre den lokale forankring omkring ansvar for 

naturen.  

 Grønt Råd skal kunne mødes og diskutere lokale 

muligheder og problemer på natur- og 

miljøområdet og dermed styrke samarbejdet 

mellem kommunen og lokale organisationer og 

foreninger med interesse for natur- og 

miljømæssige forhold.  

 

Kommunen kan sende relevante emner, projekter 

mm. i høring i Grønt Råd, ligesom Grønt Råd kan tage 

sager op på eget initiativ.  

 

Der afholdes årligt et dialogmøde mellem 

borgmesteren og rådet.  

Vedtægter for Grønt Råd 

i Solrød Kommune 



 

 

 

 

 

Rådets medlemmer  

 

Der vælges følgende repræsentanter til Grønt Råd:  

 

 Byrådet udpeger 2 medlemmer, som ikke er 

byrådsmedlemmer  

 Solrød kommune udpeger 1 medlem fra 

administrationen, der skal fungere som sekretær 

for rådet  

 Danmarks Naturfredningsforening - Solrød 

lokalafdeling udpeger 1 medlem  

 Friluftsrådet – Kreds Roskilde udpeger 1 medlem  

 Naturstyrelsen Midtsjælland udpeger 1 medlem  

 Landbrugets organisationer, Gefion, udpeger 1 

medlem  

 Dansk Ornitologisk Forening udpeger 1 medlem 

 Rådet kan udvides med 3 repræsentanter fra 

eksempelvis Ældrerådet, Grundejerforeninger, 

landsbylaug eller erhvervslivet efter behov - enten 

som faste medlemmer eller i forbindelse med 

konkrete projekter.  

 

Alle foreninger/organisationer mm. udpeger selv faste 

suppleanter. Byrådet udpeger suppleanter for politisk 

udpegede medlemmer. Alle medlemmer og 

suppleanter skal godkendes af Byrådet.  

 

Udtræder et politisk udpeget medlem i valgperiodens 

løb af rådet, besættes den ledige plads af den samme 

gruppe inden for kommunalbestyrelsen.  

 

 



 

 

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i Grønt Råds 

møder i en forventet periode af mindst 1 måned på 

grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller 

adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, 

forretninger eller lignende (fx ved kortere 

udstationering i udlandet), indkaldes stedfortræderen 

til det førstkommende møde.  

 

Grønt Råd nedsættes for 4 års perioder følgende den 

kommunale valgperiode.  

 

Rådet udpeger selv formand og næstformand. Rådet 

vedtager selv vedtægterne.  

 

Formanden forbereder og indkalder til møder.  

 

Sekretæren skriver beslutningsreferat fra møderne og 

udsender dette til rådets medlemmer. Referaterne 

forelægges desuden Økonomi-, teknik- og 

miljøudvalget som meddelelsessag. 

 

Vedtægterne er godkendt på Grønt Råds Møde den 12. 

november 2020 
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