Grønt Forum – Referat 17-06-2021
Deltagere
Jens H. Petersen – Cyklistforbundet
Niels Nielsen – Kulturrådet
Jimmi Petersen – Jægerrådsformand (gik 1½ time før tid)
Ursula Lange – DN Frederikssund
John Hansen – DOF Frederikssund
Tina Tving Stauning – formand Teknisk Udvalg (måtte gå efter mødets første time)
Pia Omdal – Dansk Vandrelaug
Brian Petersen – Friluftsrådet – tidligere BUS
Jørgen Bech – formand PMU
Mette Rask Jensen – afdelingsleder Klima & Natur
Niels Eghøj – Landmand (også medlem af landboforening)
Britt christensen – afdelingsleder, center for Ejendomme og IT (kom senere)

John Hansen: Formålet med at invitere udvalgsforpersoner er at starte dialog med udvalg om hvilke
snitflader der er mellem Grønt Forum og de forskellige udvalg, og få en fælles forståelsesramme for hvilke
sagsområder de forskellige udvalg har.
Jørgen Bech:
-

Arbejde med naturstrategi igangsat. Der laves en overordnet naturstrategi med overordnede
målsætninger, og en strategi for naturforvaltning der er mere konkret.
Vi er med i Vild kommune Konkurrencen – PMU vil afsætte 300.000 til borgerdrevne projekter.
Samarbejde med Nordsjællands Landboforening om faunastribeprojekt.
Grønt Forums hjemmeside skal være opdateret.

Tina Tving Stauning:
-

Det er vigtigt at få klare snitflader fastlagt.
Naturstrategien er affødt af grøn plan arbejdet i 2018. dengang var filosofien at starte med at lave
handleplaner, i stedet for en overordnet strategi. Det er vigtigt at vi får konkrete handlingsplaner.
Vej & Parks plejeplaner er nu lagt ud på vores hjemmesidekort.
Vi vil gerne have en diskussion af hvilken pleje der skal være på forskellige grønne områder og
natur.
Vi laver vild kommune konkurrence, men er opmærksomme på kritik af manglende pleje af
værdifulde naturområder, både på kommunale og privatejede arealer.
Vi ser en øget brug af naturen. Vi skal finde ud af hvordan vi kan bruge naturen på en bæredygtig
måde.
Klimahandleplan under udarbejdelse. Har snitflader med naturstrategi og bevaring af naturværdier.
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-

Der har været få midler til drift. Der er mangler på ressourcer. Der kæmpes i begge udvalg for at få
tilført flere ressourcer til naturområdet.

Spørgsmål:
Jens H. Petersen: hvad vil i gøre for at få flere ressourcer til naturområdet?
Jørgen: Det er et spørgsmål om prioritering. Vi vil forsøge at lave en god prioritering, hvor natur og
naturoplevelser også prioriteres.
Vi oplever at der er mere fokus på biodiversitet og adgang til natur end tidligere.
Der er enighed om at sætte 300.000,- af til biodiversitetspulje.
Der er sandsynligvis vilje til at bruge lidt flere penge på pleje af kommunale arealer, når den opgave skal
udbydes igen..
Tina:
Der er ansat en naturvejleder der understøtter børns naturoplevelsesmuligheder.
Ådalens skole bruger naturen mere, og har selv finansieret et naturprojekt i Sillebro Ådal.
Der har været ambitioner om at lave en naturskole, og dette drøftes fortsat.
Budgetforhandlinger er et spørgsmål om prioritering men natur bør prioriteres højere.
John Hansen:
Vi ønsker klare udmeldinger om hvad vi gerne vil på det grønne område, så vi ved hvad vi i Grønt forum kan
bidrage med.
Jens H. Petersen:
Naturen bør prioriteres højere, og der bør være flere bevillinger til natur.
Jørgen Bech:
I seneste budgetforlig er der beskrevet et ønske om en styrket grøn indsats. Vi vil gerne have jeres inputs
og gode argumenter for hvorfor vi skal prioritere naturen højere.
Vi vil gerne give jer flere møder hvis der er behov for det.
John: 4 årlige møder er passende.
Ursula Lange:
Kortlægning af arter og naturområder er vigtigt for at kunne prioritere indsatser.
Tina:
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Der er afsat midler til naturområdet i dec. 2019, men der har været behov for at bruge flere af disse til
arbejde med digepojekter.
Jørgen:
Der er kommet nye opgaver til der også kræver tilførsel af medarbejderressourcer. Bla. Kystbeskyttelse og
klimahandleplan.
John: vi ønsker at der kommer handling bag grøn plan og nye strategier for natur.
Niels Nielsen: kan i specificere hvad biodiversitetspuljen på 300.000,- skal bruges på.
Jørgen: Administrationen udarbejder et kommissorium der beskriver tildelingskriterier m.m.
Ursula: Det er uklart hvem der er vores kontaktpersoner i kommunen.
Mette: Det er Klima & Natur der er sekretær, og derfor kan i altid kontakte os på
natur@frederikssund.dk – der er vores funktionspostkasse.
Britt: Det mest korrekte er, at sende digital post til hovedpostkassen, jf. offentlighedsloven.
Jens H. Petersen:
Hvad er status for sti ved Græse Å?
Sigurd: der er en medarbejder tilknyttet der er ved at lave skitse til stiplacering, og denne skitse arbejdes
der videre med i administrationen.
Tina: det er besluttet at stien skal etableres på baggrund af frivillige aftaler.
Jørgen: Ekspropriation er i vores øjne ikke en mulighed, inden for nuværende lovmæssige rammer.

Ordinær dagsorden
John: indledende bemærkninger: Der er et opdateret kommissorium hvor sekretærrollen beskrives nøjere.
FK skal deltage på alle fire møder, jf. referat af PMU møde kort før corona hvor nyt kommissorium blev
vedtaget.
1. Godkendelse af dagsorden – rettelse af referat 22.04.2021: Niels Nielsen er ikke blevet ny rep. For
friluftsrådet – ret.
Mette: forslag om at referat skrives og udsendes til kommentering og efterfølgende godkendelse
umiddelbart efter møderne, så de kan komme hurtigere på Grønt Forums hjemmeside. Beslutning: referat
sendes til kommentering og godkendelse når det har været forelagt formanden for Grønt forum.
2. Fastlæggelse af næste møde – besigtigelsestur
John foreslår at der arbejdes videre med en besigtigelsestur ved Selsø Møllekrog.
Dato for besigtigelsestur: 26. august 17:00 – 19:00
Der er ikke afsat økonomi til forplejning mv. til besigtigelsesturen.
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Derfor må køreturen i Traktorvogn droppes. I stedet går vi en vandretur rundt om Skrivernæbet.

3. Bordet rundt
DN, Ursula Lange – fokus på miljøpåvirkninger fra nyt fælles rensningsanlæg. Forsøg på at påvirke
beslutningsprocessen inden høringsfasen. DN holder møde med Novafos.
Jørgen: Der er endnu ikke besluttet noget i den sag.
Kulturrådet, Niels Nielsen – kulturen har ligget stille under corona, men vi anbefaler ansøgninger om støtte
til forskellige kulturelle tiltag.
Dansk Cyklistforbund, Jens H. Petersen – aktivitet genoptaget, netop afholdt bestyrelsesmøde.
Niels Eghøj, Landboforeningen: Vi har indgået samarbejde med kommunen om Faunastriber. Der er 17
landmænd der har fået faunastriber på deres marker.
Niels mener at der bør laves en Bjørneklo indsatsplan.
Kyndbyskrænterne med himmelblå lungeurt som jeg ejer er under tilgroning.
Der er ifølge nye tal for Frederikssund Kommune nedgang i antallet af kvægbesætninger der udleder meget
CO2.
Forslag om at besøge Hammer Bakke, Hammergården i stedet på besigtigelsestur. Eller alternativt til at
besøge Kyndbyskrænterne og fjordstien. Fjordstien er ikke i god stand flere steder, der hvor private ejere
ikke vedligeholder.
Brian Petersen – Friluftsrådet: ny repræsentant for friluftsrådet. Rådet er i gang med at lave en mere
lokalforankret struktur, så der udvælges repræsentant for hver kommune, i stedet for opdeling i kredse.
Første generalforsamling med fysisk fremmøde efter corona netop afholdt. Ekstraordinært stort fremmøde,
er et tegn på hvor engagerede folk er i naturspørgsmål. Særligt i naturnationalparken i Gribskov.
Ny Naturapp udrulles – Lystrup skov, Færgegårdens museum, Selsø Slot er de tre lokationer i Frederikssund
Kommune der er med i appen. Her kan man høre historier om områderne. Formålet er at få børnefamilier ud
i naturen.
Pia Omdal, Dansk Vandrelaug – vi har genoptaget aktivitet, ugentlige vandreture. Planlægningsmøder
afholdt udendørs i shelters ved Grønlien Sø under corona. Men nu kan vi mødes indendørs igen.
Hjertesti genindvies i Lystrup skov på lørdag.
John Hansen – DOF – ikke den store aktivitet, dog stor interesse for vandrefalkekasse ved Kyndbyværket.
Der er også tre havørnereder med unger i år i Frederikssund Kommune.
4. Orientering fra administrationen
Mette: Tak for gode inputs til naturaftenen – nu arbejder vi videre med strategierne tværfagligt i
administrationen.

Britt:
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Vi har en konkret sag som TU har været ude og se på, og ønsker at inddrage Grønt Forum i. Sagen om pleje
af området Jenriks Bakke, der er delvist kommunalt ejet. Der ønskes en form for forsøgsordning med pleje
af området.
Hvem fra Grønt Forum vil gerne inddrages?
Ursula Lange – DN ønsker at deltage i videre dialog om områdets pleje.
Hvis andre ønsker at deltage kan de kontakte Ursula, eller natur@frederikssund.dk
Britt: vi inviterer jer til et møde efter sommerferien. Her er fokus på de kommunalt ejede arealer i området.
John afslutning: Afslutningsvist sendes en hilsen fra Hanne Døcker der blev forhindret til at deltage
-

Punkt om ny repræsentant for naturpark mølleåen udskydes til næste møde.
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