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MØDEREFERAT 
 
 

Emne: Grønt Råds dialogmøde med borgmesteren den 20. november 2014 

Mødedato: 20. november 2014 Kl.: 16:00  Lokale 125a+b 

Mødedeltagere: 

Niels Hörup (Borgmester), Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen 
(SF), Jens Gade (DN), Lone Aalekjær (Friluftsrådet),), Torsten Brændmose (Ge-
fion), Dorte Monggaard Linder (DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Lotte Kjær 
(Teamleder Team Natur og Miljø) 
 

Fraværende: Kim Søderlund (Naturstyrelsen) 

Referent: Maria Astrup Skov 

Referat til: 

Niels Hörup (Borgmester), Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen 
(SF), Jens Gade (DN), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Natursty-
relsen), Torsten Brændmose (Gefion), Naima Simring (V), Marianne Svane (SF), 
Dorte Monggaard Linder (DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen 
(Gefion), Lotte Kjær (Teamleder Team Natur og Miljø), info@gefion.dk 
 

Dato.: 26. november 2014 
Journalnr.: 
14/1221 

 

 
Dagsorden: 
 
Dialogmødet med Niels Hörup: 
 

1. Initiativer hvor Grønt Råd kan spille en mere aktiv rolle, kampagner og arrangementer. Herun-
der opbakning fra byrådet samt økonomi. 

2. Implementering af Naturkvalitetsplan 2014-2018 
3. Niveauet for prioriteringen af Natur og Miljø i Solrød Kommune sammenlignet med andre kom-

muner v/ Egon Petersen, SF. 
4. Øresundsvandsamarbejdet v/ Jens Garde, DN. 
5. Regeringens Naturplan Danmark – hvordan kan den realiseres i Solrød? Hvordan får vi fat i 

støttekronerne? v/Egon Petersen. 
6. Oprensning af vandløb v/ Torsten Brændmose 

  
Ordinært Grønt Råds møde i forlængelse af ovenstående: 
 

7. Opsamling på dialogmødet 
8. Karlstrup Mosebæk projektet. Hvordan gik det efter det første store regnvejr.   
9. Status – Hedebostien  - specielt for dem, som ikke var med på Hedebosti mødet. 
10. Nyt fra Solrød Kommune 
11. Kommende møder 
12. Evt. 
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Referat: 
 
Dialogmødet med Niels Hörup: 

 
Ad. 1: Initiativer hvor Grønt Råd kan spille en mere aktiv rolle, kampagner og arrangementer. 
Herunder opbakning fra byrådet samt økonomi. 
 
Egon Petersen indledte med at understrege, at Grønt Råd er særdeles tilfreds med den måde, rådet bli-
ver inddraget i diverse planer og projekter. Især var der stor ros til administrationens medarbejdere, der 
har været med på møderne og præsenteret forskellige planer og projekter. 
 
Egon Petersen understregede dog samtidig, at rådet ønsker at kunne deltage mere aktivt ved forskelli-
ge arrangementer og kampagner. Det kunne bl.a. ske vedr. opprioriteringen af de grønne områder i 
Havdrup, herunder inddragelse af forskellige borgere om deres ønsker mv. Et andet initiativ kunne være 
en folder om, at der findes et Grønt Råd i Solrød Kommune. Egon Petersen spurgte, hvad muligheder-
ne er for at få finansiering til sådanne arrangementer og initiativer.  
 
Niels Hörup sagde, at det var dejligt at møde engagerede borgere i Grønt Råd. Samtidig understregede 
han, at der er bred opbakning til Grønt Råd i Byrådet. Styrken i rådets arbejde ligger primært i dialogen 
mellem kommunen og de repræsenterede organisationer i rådet. Endvidere er den interne kommunika-
tion mellem de forskellige organisationer i rådet vigtig. Begge dele bidrager til en fælles forståelse af 
tingene. 
 
Niels Hörup sagde endvidere, at han ikke anså det som et problem at finde finansiering af eksempelvis 
en folder, sodavand og sandwich ved et arrangement eller lignende.  
 
Niels Hörup pointerede slutligt, at inddragelsen af Grønt Råd i planer og projekter tager udgangspunkt i 
den udarbejdede procedure. Grønt Råd har således i det forgangne år været hørt i forbindelse med alle 
sektorplanerne; affaldsplan, spildevandsplan, vand- og naturhandleplaner, naturkvalitetsplan mv. Denne 
inddragelse vil forsætte i 2015, hvor rådet bl.a. vil blive inddraget i Planstrategi 2015, revision af vand-
løbsregulativerne og udarbejdelse af anden generation af vand- og naturhandleplanerne. 

 
Desuden vil det være muligt at Grønt Råd kan spille en aktiv rolle i forbindelse med fx fornyelse af vand-
løbsregulativer og implementering af naturkvalitetsplanen. 
 
Ad. 2: Implementering af Naturkvalitetsplan 2014-2018 

 
Naturkvalitetsplan 2014-18 er et prioriteringsværktøj, som giver Solrød Kommune et overblik over hvor 
man får mest natur for pengene/indsatsen. 

 
Vi arbejder videre med implementeringen af planens indsatser i 2015 og frem mod 2018. 
 
Niels Hörup sagde samtidig, at det er svært at kæmpe mod de store infrastrukturprojekter og den måde 
de opsplitter fx Jersie Mose.  
 
I forbindelse med eksproprieringen af en del af Firmileskoven til banen blev kommunen stillet i udsigt, at 
man kunne etablere en del af erstatningsskoven i Solrød Kommune. Problemet var blot, at det krævede 
at kommunen brugte 3,5-4 millioner på at erhverve den jord, skoven skulle ligge på. Det valgte kommu-
nen ikke at gøre. I stedet er erstatningsskoven blevet lagt uden for Solrød Kommunes grænser. Dette 
gælder i øvrigt også erstatningsnaturen for de inddragede arealer af mose, sø og eng, der bortset fra 
nogle vandhuller er havnet på Naturstyrelsens arealer uden for kommunegrænsen. 
 
Ad. 3: Niveauet for prioriteringen af Natur og Miljø i Solrød Kommune sammenlignet med andre 
kommuner v/ Egon Petersen, SF. 
 
Egon Petersen ønskede, at få svar på, hvor højt natur og miljø bliver prioriteret i Solrød Kommune 
sammenlignet med landets øvrige kommuner. 
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Niels Hörup svarede, at det ikke er noget, der er opgjort i procenter eller i kroner og ører.  
 
Byrådet har netop vedtaget en revideret vision for Solrød Kommune: 

  
”Vi skal være en dynamisk kommune – det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. 

 
En velfungerende bo-kommune: 

 

 Med orden i økonomien 

 Med gode rammer for borgere og erhvervsliv 

 Med aktive borgere, der tager ansvar 

 Hvor alle tager ansvar for natur, miljø og klima. 
 
Som det fremgår af visionen har kommunen ambitioner i forhold til at være en grøn kommune.  

 
Kommunen søger derfor for at inddrage naturhensyn i kommunens sektorplaner.  
 
Et godt eksempel er kommunens klimatilpasningsplan. I stedet for blot at etablere store bassiner eller 
kanaler til at få vandet væk kombinerer vi klimatilpasning med naturgenopretning som det fx er sket i 
Karlstrup Mosebæk-projektet.  
 
Der ud over arbejdes der på et klimatilpasningsprojekt ved Solrød Bæk/Havdrup Kildeplads, hvor sigtet 
er at genoprette en del af den oprindelige Tykmose samtidig med, at vi sørger for at Havdrup borgerne 
ikke oversvømmes. 
 
I tilknytning til Skensved Å har kommunen arbejdet på et intelligent drænstyringsprojekt.  
 
I den nyligt vedtagne spildevandsplan går indsatserne på systematisk at reducerer forureningen fra 
spildevandret til det omgivne vandmiljø – dvs. Køge Bugt vandløb og søer. Med den vedtagne indsats 
vil vi forbedre den lokale flora og fauna i vandmiljøet. 
 
På miljøområdet er vi jo som bekendt ved at etablere et biogasanlæg, der vil være med til at reducere 
kommunens CO2 udledning med 40.000 tons. Samtidig er anlægget med til at afhjælpe problemet med 
ildelugtende fedtemøg og tang på stranden. Ved at fjerne tangen frafører man samtidig en stor mængde 
kvælstof og fosfor til glæde for havmiljøet. Anlægget aftager endvidere restprodukter fra CP Kelko, der 
ellers skulle have været transporteret væk. 
 
På den måde er det vigtigt at projekterne så vidt muligt opfylder flere formål på samme tid. Niels under-
stregede samtidig, at det er vigtigt at der er dokumenterede effekter i projekterne, så det ikke blot bliver 
en trossag om tiltagene virker eller ej.  
 
Ad. 4: Øresundsvandsamarbejdet v/ Jens Garde, DN. 
 
Jens Garde forklarede om ideen bag projektet med at udpege Øresund til marint havreservat. Øresund 
har en helt unik og varieret natur med mange forskellige plante- og dyresamfund. Et af de største pro-
blemer ved den nuværende beskyttelse er, at der stadig kan suges store mængder af sand på Disken 
og Lappen, som er meget værdifulde fiskeynglepladser og opvækstområder. Sugningen har en kraftig 
negativ påvirkning af økosystemerne i områderne. 
 
På baggrund af ovenstående har Danmarks Naturfredningsforening anmodet alle borgmestrene i Øre-
sundsregionen om at tage stilling til, om de ønsker en fredning af Øresund. 
 
Niels Hörup beklagede først og fremmest, at der ikke var blevet svaret på henvendelsen. Punktet vil bli-
ve taget med på byrådets time snarest. 
 
Niels Hörup sagde dernæst, at der er en række spørgsmål som man bør tage stilling til i den forbindel-
se. 
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Først og fremmest skal man tage stilling til om det er en kommunal opgave. Det er det ikke. Tilladelser 
til råstofgravninger ligger i regionerne og på havet er det staten, der giver disse tilladelser. Dernæst skal 
man forholde sig til, at det er en nødvendighed at udvinde råstoffer til alle de store anlægsprojekter, der 
er i gang i Danmark i disse år.  Sidst men ikke mindst må man have klarhed over hvilke miljømæssige 
konsekvenser, der er ved at sige nej til råstofgravning på havet. Hvor skal der så graves og hvilke mil-
jømæssige konsekvenser vil det have.  
 
Jens Garde oplyste, at Miljøminister Kirsten Brosbøl efter at være blevet orienteret om sagen, nu har 
flyttet sugestedet.  
 
Egon Petersen kommenterede, at borgmesteren og byrådet havde været meget aktive i forbindelse 
med diskussionerne om anlæggelse af de kommende København-Ringstedbane, selvom det var et 
statsligt projekt. 
 
Niels Hörup gav Egon Petersen ret, men sagde samtidig, at i den sag var kommunen planmyndighed. 
 
Ad. 5: Regeringens Naturplan Danmark – hvordan kan den realiseres i Solrød? Hvordan får vi fat 
i støttekronerne? v/Egon Petersen. 
 
Regeringens Naturplan Danmark er blevet lanceret i oktober 2014. Planen skal realiseres gennem en 
række lovændringer i naturbeskyttelsesloven og i planloven. Desuden etableres der en række tilskuds-
puljer. Der er lagt op til, at der skal være mange deltagende parter; staten, kommunerne, de grønne or-
ganisationer, landbruget og borgere i al almindelighed. 
 
Kommunens rolle i realiseringen af Naturplan Danmark ligger endnu ikke helt fast, men vil formodentlig 
indbefatte både kan og skal opgaver. Et af de nye initiativer vil være, at kommunerne i forbindelse med 
kommuneplan 2017 skal udpege et ”Grønt Danmarkskort”. Udpegningen skal vise den eksisterende na-
tur, og områder, hvor kommunerne peger på, at der kan etableres ny natur, så der skabes sammen-
hæng mellem de eksisterende områder. Realiseringen vil ske gennem landdistriktspuljer og Den Dan-
ske Naturfond.  
 
Derudover skal kommunerne bl.a. arbejde videre med at implementering af Natura 2000-
handleplanerne og styrke indsatsen for truede arter. Ordningen med grønne partnerskaber forsætter og 
skaber gode muligheder for projekter i Grønt Råds regi. 
 
Niels Hörup sagde, at vi naturligvis vil forsøge at få fat i støttekroner til naturprojekter, der giver mening i 
Solrød Kommune.  
 
Torsten Brændmose sagde, at det fra landbrugets synspunkt er vigtigt, at der bliver udbetalt kompensa-
tion, hvis der bliver tale om afgivelse af jord. 

 
Ad. 6: Oprensning af vandløb v/ Torsten Brændmose 

 
Torsten Brændmose indledte med at sige, at efter som virkemidlet ”reduceret vandløbsvedligeholdelse” 
nu er taget ud af vandplanerne, så må det vel være på tide, at der igen bliver oprenset vandløb. Flere 
steder ligger markdrænene under vandoverfladen i vandløbene og så kan drænvandet ikke komme ud.  
 
Lotte Lodberg Kjær fortalte, at kommunen i 2015 går i gang med at revidere vandløbsregulativerne. I 
den proces vil kommunen gerne inddrage Grønt Råd aktivt. Solrød Bæk bliver det første vandløb, 
kommune går i gang med, da det udelukkende ligger i Solrød Kommune.  
 
Vi forestiller os, at vi starter revisionen af vandløbsregulativerne op med en fælles seance for Grønt 
Råd, administrationen og politikkerne. Ideen er at få et fælles udgangspunkt for forståelsen af hvilken 
indflydelse dybde, hældning, grødeskæring mv. har på hhv. afledningen af vand og på vandløbets plan-
te- og dyreliv.  
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Niels Hörup sagde, at han i den forbindelse var nødt til at understrege, hvor vigtigt det er at Gefion og 
landbruget arbejder med, for at finde nogle konstruktive løsninger. Det er ikke nok kun at have de gode 
intentioner. Det er nødvendigt at man er med hele vejen, også når projekterne skal føres ud i praksis. 
 
Niels Hörup afsluttede med at sige, at han gerne vil deltage i besigtigelsen af de grønne arealer i Hav-
drup og i seancen vedr. opstart på revidering af vandløbsregulativerne.  
 
Ordinært Grønt Råds møde i forlængelse af ovenstående: 
 
Ad. 7: Opsamling på dialogmødet. 
 
Der blev samlet op på dialogmødet. Maria Astrup Skov nævnte en række forslag til konkrete projekter, 
hvor Grønt Råd er velkommen til at spille en aktiv rolle. Det drejer sig om udbredelse af kendskabet til 
kommunens Naturkvalitetsplan samt formidlingsindsatsen i forbindelse med den rekreative opholds-
plads ved Trylleskoven og ved gadekæret i Kirke Skensved. Ideer/hjælp til formidling af kommunes øv-
rige naturområder er også meget velkommen.  
 
Ad. 8: Karlstrup Mosebæk projektet. Hvordan gik det efter det første store regnvejr.  
 
Overordnet set gik det godt. Mosen tilbageholdte vand og vi undgik oversvømmelser af boligområderne. 
Kommunens konsulenter i NIRAS regner i øjeblikket på hvilken form for regnhændelse, der var tale om, 
10, 100 eller 1000 års-hændelse. På baggrund af deres beregninger evalueres det, om forventningerne 
til projektet blev indfriet. Der bliver i den forbindelse også taget en dialog med henholdsvis Naturstyrel-
sen og dyreholderen.  
 
Lone Aalekjær stillede spørgsmål til om der var fundering under alle ridestierne. Spørgsmålet blev bragt 
videre til administrationen. 
 
Ad. 9: Status – Hedebostien - specielt for dem, som ikke var med på Hedebosti mødet. 
 
Lone Aalekjær orienterede om det seneste møde i følgegruppen og opfordrede til at man holder sig ori-
enteret på www.hedebosti.dk, hvor der løbende vil blive lagt oplysninger ind om projektet. 
 
Jens Garde oplyste, at der er opnået finansiering til et fugletårn ved fiskesøen. Fugletårnet bliver finasi-
eret ligeligt at Hedebostien, Tips- og Lottomidlerne samt Greve Kommune. 
 
Jens Garde luftede endvidere tankerne om, at indføre en Mosernes dag i lighed med det arrangement, 
der var ved åbningen af det nye vandløb. 
 
Ad. 10: Nyt fra Solrød Kommune 
 
Kløverstier i Solrød 
Der er nu opnået finansiering til etablering og afmærkning af kløverstier i Solrød Kommune. Udgangs-
punktet for stierne er springvandet ved Solrød Rådhus. 
 
Kløverstier er et afmærket og opmålt stikoncept i byer og bynære områder, hvor hver Kløversti består af 
fire ruter á fire forskellige og faste længder; Grøn er 2½ km, Blå er 5 km, Rød er 7½ km, og Sort er 10 
km eller derover. De fire ruter udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder lokale 
interessepunkter som aktivitetsmuligheder, natur- og kulturseværdigheder eller andre oplevelsesmulig-
heder på nye og spændende måder.  
Kløverstierne giver brugerne mulighed for at forene friluftsliv, motion og oplevelser. 
 
Skiltningen af ruterne skal sikre, at det er let for stiernes brugere at finde vej samt sørge for formidling af 
oplevelsesmulighederne undervejs. Udformningen er lavet under hensyntagen til, at den skal kunne in-
tegreres i både kommuner, Naturstyrelsen og øvrige aktørers skiltning. Den fysiske skiltning suppleres 
for brugen af elektronisk vejvisning og formidling via websitet www.Endomondo.com og tilsvarende ap-
plikation til mobiltelefoner. 
 

http://www.hedebosti.dk/
http://www.endomondo.com/
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De fire ruter i Solrød er tilrettelagt således, at den grønne (korte) rute strækker sig lidt mod syd, den blå 
rute har retning mod syd og øst, den røde ruter løber primært mod nord, mens den sorte rute strækker 
sig mod kommunens vestlige del. 
 
Solrød Kommune har bevilliget 50.000 kr. til stiernes etablering, og derudover har vi fået tilsagn om 
støtte på 25.000 kr. fra Friluftsrådet. 
 
Natur- og friluftstilskud 2015 
Der er ansøgningsfrist til puljen den 12. december 2014. Ansøgningsmaterialet kan findes på kommu-
nens hjemmeside, i borgerservice eller på biblioteket. 
 
Vandplan 
1. generation statens vandplan for Køge Bugt oplandet er nu blevet vedtaget for anden gang. Dermed 
skal kommunerne til at udarbejde handleplaner. Handleplanerne skal udarbejdes i løbet af 2015. 
 
Ny hjemmeside for Solrød Kommune 
Solrød Kommune får en ny hjemmeside i starten af 2015. Grønt Råd spurgte til, om der bliver mulighed 
for at få et dialogforum for Grønt Råd på den nye hjemmeside. Maria Astrup Skov opfordrede rådet til at 
konkretiserer hvad, det gerne vil bruge en sådanne side til, og så rette henvendelse til administrationen. 
 
Ad. 11: Kommende møder 
 
Den 29. januar 2015 kl. 16:30 (bemærk datoen er ændret i forhold til aftalt på mødet). 
Den 21. maj 2015 kl. 16:30. 
 
Ad. 12: Evt.  
 
Jens Garde reklamerede for en udstilling på Solrød bibliotek i december, lavet af Computer og Foto-
klubben. Udstillingen omhandler Naturen i Solrød Kommune. 
 
Jens Garde reklamerede desuden for et foredrag af Kjeld Hansen i Aktivitetscenteret den 26. januar 
2015 om Danmark i forandring. 
  
 
 
 


