Grønt Forum 11-02-2021
Dagsorden
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Ruth fører os ind i ”Skype-land” – hvordan får man ordet, hvordan chatter man m.m. (sørg for at
din mobil er indenfor rækkevidde-så kan vi ringe til dig, hvis du ”bliver væk”!)
Godkendelse af dagsorden
Det nye kommissorium
Orientering fra Naturafdelingen/Kommunen
Træstrategi (er vedtaget)
Grøn plan for Græse Å (er vedtaget)
Kommende Naturstrategi
Hvordan er kommunens ”Grønne afdelinger” skruet
sammen?

”Bordet rundt”
Mødeplan fremover
Ansøgning om medlemskab i Grønt Forum fra Naturstyrelsen og Naturpark Mølleåen
Invasive arter (Ursula, DN, husker at det er blevet aftalt, at dette skal være et tilbagevendende
punkt i Grønt Forum)
Afklaring omkring de 4 (5?) udpegede ”Hotspots”, hvor der skulle foretages opfølgning efter
”træmassakren”. (Niels/Kulturrådet efterlyser tilbagemelding)

Referat
Velkomst v. formanden
Herligt at vi igen kan samle flokken efter så lang tid.
Umiddelbart efter vedtagelse af nyt kommissorium blev vi lukket ned af corona. I samme periode er der
kommet ny ledelse Klima og Natur.
Det har været svært at mødes i Grønt Forum i 2020 og dette møde må betragtes om et opstartsmøde, for at
få Forummet i gang igen.
Det er ikke optimalt, at mødes på skype, men det er den mulighed vi har lige for tiden.
Deltagere
John Hansen, DOF, Formand for Grønt Forum
Brian Petersen, næstformand Grønt Forum
Ruth Bjerregaard, Afdelingsleder Klima og Natur, Frederikssund kommune, sekretær for Grønt Forum
Sigurd Gansted, naturmedarbejder Klima og Natur, Frederikssund kommune
Jens H. Petersen, Dansk Cyklistforbund
Ursula Lange, Dansk Naturfredningsforening
Per West, Frederikssund Jagtforening
Hanne Døcker, Frederikssund Klimaforening
Bjørn Prassé, Friluftsrådet
Pia Omdahl, Dansk Vandrelaug
Michael Lindknud Tofte, Frederikssund Vandråd
Afbud
Patrick, Erhverv og turist
Niels Nielsen, Kulturrådet
Nels Egholt Nielsen, Landbrug Øst, Agrovi
Ruth er referent
Hvordan holder vi møder på skype?
Det kræver en særlig disciplin. Da vi ikke kan smalltalke som vi plejer og heller ikke tale så meget i munden
på hinanden, som vi er vant til ved normale møder. Vi kan heller ikke på samme måde fornemme hinandens
holdninger ved at afkode kropssprog. Så her skal man huske at sige eller skrive hvad man mener.

I an få ordet ved at anvende chatfunktionen. På en PC vil I kunne se en taleboble ned i venstre hjørne. På
en Ipad er taleboblen i øverste højre hjørne. I kan bare skrive et tegn, fx et o, for ordet, eller jeres navn. Så
kan ordstyreren holde øje og give jer ordet i rækkefølge. I kan også herude skrive et spørgsmål, eller en
kommentar til det, der bliver talt om.
Det er en god idé at slå mikrofonen fra, når man ikke taler. Der går nemt andre lyde ind i mødet. Og hvis I
har en udfordret netopkobling, kan løsningen også nogle gange være at slå billede fra. Lyd og billede kan i
manøvrere nederst i billedet ved at klikke på hhv kamera og mikrofon.
Godkendelse af dagsorden
Det er en optimistisk dagsorden og det er ikke sandsynligt at vi når alle punkter. ”Bordet rundt” rykkes
derfor nederst på dagsordenen, da det er vigtigt at nå at aftale møderække.
Dagsorden godkendt
Det nye kommissorium
Det står uklart hvor meget kommunen skal deltage idet der står skrevet i kommissoriet, at kommunen
deltager ved to ud af fire møder, men samtidig også står, at kommunen stiller med referent til møderne.
Det påpeges, at der beklageligvis ikke foreligger et referat fra Grønt Forums deltagelse på PMU december
2021.
Orientering fra Naturafdelingen/Kommunen
Gennemgang af nogle af de opgaver der har fyldt og fylder i Naturafdelingen 2020 og 2021. Powerpoint
vedlægges dette referat.

•

Træstrategien rummer tre hovedprincipper
1. Træer er værdifulde,
2. Vi sikrer at træer forbliver en væsentlig del af kommunens grønne struktur og
3. Vi har fokus på at skabe mere biodiversitet
Strategien er politisk vedtaget under forudsætning af, at den sendes i høring i grønt forum.
Sigurd sender træstrategien ud til medlemslisten umiddelbart efter dette møde.

•

Grøn plan for Græse Å (målstæninger forelagt PM, sendes til Grønt Forum til kommentering)
o DN har arbejdet med naturen i Græse Ådal,.
o OBS på at DN har indgivet høringssvar om Grønt Danmarkskort, som også favner Græse
Ådal

•

Kommende Naturstrategi
o Igangsat og skal færdiggøres i år. Inddragelse af Grønt Forum.
o Husk at ambitioner og økonomi skal øges ad.
o For nuværende er der to årsværk ansat til at varetage naturopgaven.
o Forslag: At naturstrategien sendes i offentlig høring
o Forslag: Strategi mod invasive arter
o Ynglende havørne og ynglende vandrefalke er noget af det vi kan være stolte af

•

Hvordan er kommunens ”Grønne afdelinger” skruet sammen?
o Der er relevant både at følge med i referater fra TU og PMU

Mødeplan fremover
Næste møde afholdes torsdag d. 22.april. Ruth indkalder på skype og overfører de punkter vi ikke nåede på
mødet i dag.
Herunder et bud på et årshjul. Datoerne i juni og august er forslag og det skal aftales med PMU om der kan
afsættes tid til besøg på augustmødet. Dette afklarer Ruth.

Forespørgsler om optagelse i Grønt Forum
Grønt Forum har modtaget to henvendelser om optagelse i forummet.
Det besluttes at give afslag til Naturpark Mølleåens venner. Per West repræsenterer allerede foreningen i
Grønt Forum og desuden udgør Naturparken en meget lille del af kommunen. Ruth svarer på henvendelsen.
Naturstyrelsen inviteres ikke til at være faste medlemmer, men kan inviteres til møder, hvor der skal drøftes
sager hvor Naturstyrelsen har viden eller interesser.
Udsættes
Øvrige punkter udsættes til møde i april.
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Invasive arter (Ursula, DN, husker at det er blevet aftalt, at dette skal være et tilbagevendende
punkt i Grønt Forum)
Afklaring omkring de 4 (5?) udpegede ”Hotspots”, hvor der skulle foretages opfølgning efter
”træmassakren”. (Niels/Kulturrådet efterlyser tilbagemelding)
”Bordet rundt”

John beder Niels om at beskrive nærmere hvilken problematik og hvilke hotspots, der er tale om. Meget
gerne i en mail til alle, da der ikke var helt klarhed over hvilke områder, der er tale om.
Diverse kommentarer til referatet
Pia Omdal efterspørger efter mødet, om dagsordenen kan sendes ud på en selvstændig mail en dags tid
inden mødet. Dagsordenen var ved dette møde vedhæftet mødeindkaldelsen og kunne ikke tilgås af alle.
Ursula Lange efterspørger efter mødet om kommunen vil lave 1-2 side om invasive arter, da dette punkt skal
drøftes på det kommende møde. Notatet kunne omhandle noget om lovgivningen, noget om hvilke
kommunen håndterer og hvordan, kun planter eller også dyr?, erfaringer, udfordringer, metoder,
problemstillinger, beslutninger, påbud, hvilke ressourcer er afsat, andet,
Hanne Døcker mente ikke vi var helt afklarede ifht flyveklubbens ønsker om terrænhævning ifbm Grøn Plan
for Græse Ådal. Sigurd har efterfølgende svaret, at kommunen er i dialog med flyveklubben, der skal
redegøre for hvordan projektet påvirker området vandafledning. Ådalens klimamæssige funktion som
vandreservoir skal bevares.
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