Grønt Forum
Dagsorden til møde
Den 22. april 2021 kl. 15:00 - 17:00 Skype
Mødedeltagere
Sigurd Gansted, Frederikssund
Kommune
John Hansen, DOF Frederikssund
Brian Petersen, DDS
Michael Tofte, Frederikssund Vandråd
Per Westh, Frederikssund Jagtforening
Hanne Døcker, Frederikssund
Klimaforening
Jens Højslev Petersen, Dansk
Cyklistforbund
Niels Nielsen, Friluftsrådet
Niels Eghøj Nielsen, Landbrug Øst
Ursula Lange, DN Frederikssund
Pia Omdal, Dansk Vandrelaug

Referat

Sag nr. 1

Godkendelse af referat af seneste møde og dagsorden
Referat godkendt. Grønt Forum konstituerer sig på næste møde. Dagsorden
godkendt

Sag nr. 2

Orientering om ny leder i Klima & Natur
Ruth Bjerregaard har fået nyt arbejde i Lejre Kommune. Mette Rask Jensen er
per 1. maj ansat som ny afdelingsleder i Klima & Naturafdelingen. Mette er
uddannet forstkandidat og kommer fra en stilling som teamleder i
Miljøministeriet.
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Sag nr. 3

Orientering om Offentliggørelse af træstrategi
Grønt Forum har ikke indgivet høringssvar, hvilket i høj grad skyldes, at
træstrategien er meget overordnet. Grønt forum mener overordnet at
strategien er en god start på en mere målrettet træforvaltning, dog er der
behov for at strategien opfølges af en implementering. Når der skal arbejdes
videre med implementeringen vil Grønt Forum gerne inddrages yderligere.
Grønt Forum henstiller til at tegninger og skitser afspejler virkeligheden.

Sag nr. 4

Danmarks Vildeste Kommune Konkurrence
Brian Petersen spørger til hvordan Grønt Forum kan bidrage til at vi får mere
vild natur i Frederikssund Kommune.
Sigurd: Frederikssund Kommune har sammen med 90 andre kommuner
tilmeldt sig konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. PMU har
fremsat forslag om at afsætte en pulje på 300.000 til biodiversitetsprojekter
som borgere, foreninger og organisationer kan søge.
Byrådet tager stilling til PMUs forslag den 28. april. Det er endnu uvist hvordan
ansøgningsprocedure m.v. bliver. Der er endnu ikke taget stilling til indsatser
på kommunens egne arealer, der kan være en del af vildeste kommune
konkurrencen.
Grønt Forum opfordres til at følge med i byrådsmødet 28. april.
Niels Eghøj landdbrug: der udlægges faunastriber hos 12 landmænd og så er
der to nye støtteordninger bestøvermark og blomstermark.
Vej & Park har, sideløbende med vild kommune, igangsat en undersøgelse af,
hvordan de kan skabe mere biodiversitet ved at omlægge en del af de arealer,
der slås til anden drift (mindre slåning/slåning med opsamling).
DN Frederikssund: glæder os over at Frederikssund kommune er tilmeldt
konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. Tak for det.
DN frederikssund har sendt forslag til Vild Kommune Konkurrencen til PMU.
Forslag er vedlagt referatet som bilag.

Sag nr. 5

Fjordstien
Jens H. Petersen anmoder om en status for stiens vedligehold og udbygning
m.m. Sigurd Orienterer.
Om planer for udbygning af manglende stykker Fjordsti.
- Arbejdet med planlægning pågår på nuværende tidspunkt
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Om samarbejdet mellem kommune, private lodsejere og nabokommunerne. Er
der fælles minimumskrav til stiens kvalitet? Store huller i stien, løst groft
grus/sten/langt græs er for eksempel ikke egnet til at cykle på.
-

Frederikssund Kommune oplever, at have et positivt samarbejde med
de private lodsejere og på tværs af kommunegrænserne.
Opretholdelse af drift og vedligeholdelse af stisystemet tager altid
udgangspunkt i trafikkens mængde og behov på de forskellige
strækningsniveauer som driftes udfra de forhold, der gør sig
gældende i rekreative områder

-

Stiens brugere kan anvende appen ”tip kommunen” til at anmelde
huller mv. i stien der ønskes udbedret.

Hvem i administrationen er kontaktperson og/eller ansvarlig person?
- Der kan rettes henvendelse til Vejingeniør Kamma Louise Møgelvang
Ruhrskov, Vej og Trafik, klmru@frederikssund.dk
Om der er et årligt budgetbeløb?
Vi har 40.000 kr. pr. år, ellers skal der søges om yderligere midler, når den
nye sti eller stier besluttes på PMU.
Hanne Døcker: turisme og bosætningsstrategi fordrer at der afsættes mere
end 40.000,- til fjordstien.
Det blev også nævnt at DNs Stigruppe indtil videre kun beskæftiger sig med
gennemførsel af en sti fra Roskilde Fjord langs Græse Å til Buresø. Denne er
ikke en del af Fjordstisystemet.

Henstilling:
Grønt Forum henstiller til kommunen, at Fjordstien i højere grad bringes op til
den standard der fordres til nogenlunde bekvem cykling. Dette kan fx ske ved
at fastsætte en højere årlig driftsbevilling.
Sag nr. 6

Orientering om Naturstrategi
Herunder berøres også de 5 botaniske hotspots som Niels Nielsen har
anmodet administrationen om at medtage på dagsordenen.
Niels ønsker at der arbejdes videre med de områder der arbejdet med i Grøn
Plan, særligt Skibby Skoleskov.
Sigurd: der er i øjeblikket ikke ressourcer til at realisere de tiltag der blev
projekteret for udvalgte bynære grønne områder, i forbindelse med grøn plan.
Ursula: laves der projektbeskrivelse?
Sigurd: Nej der laves ikke en projektbeskrivelse som det ellers blev oplyst på
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sidste møde, men strategiarbejdet påbegyndes såfremt PMU godkender
proces. Der er lagt op til at Grønt Forum inddrages i arbejdet, på et seminar
eller lignende workshop i løbet af sommeren.
Brian fremsatte forslag om at Grønt Forum i fællesskab laver artikel til avisen,
vedrørende behovet for at prioritere naturen.
Per Westh: der skal være enighed om hvad der udtales i pressen på vegne af
Grønt Forum, så alle der er repræsenterede kan støtte op om alle udtalelser.
Det kræver nærmere eftertanke inden Grønt Forum i fælles front udtaler sig i
den offentlige debat, derfor foreslår John at vi venter med at lave et offentligt
udspil, til vi har haft en dialog med Jørgen Bech og Tina Tving Stauning på
næste møde.
Per: hvordan påvirker solcelleanlæg dyrelivet? Sigurd: det er der fokus på at
opklare i øjeblikket, og der vil altid blive foretaget en miljøvurdering inden
sådanne projekter kan realiseres. John foreslår at vi kan genoptage drøftelsen
når der skal arbejdes med naturstrategien.

Sag nr. 7

Invasive arter
FK bekæmper bjørneklo på kommunale arealer, men har ikke målrettede
indsatser med bekæmpelse af andre invasive plantearter.
Bekæmpelse på private arealer kræver en indsatsplan.
Grønt forum ser med alvor på den manglende bekæmpelse af invasive arter i
FK, særligt Japansk Pileurt og Bjørneklo.

Sag nr. 8

Bordet Rundt
Brian, spejderne: laver ny App sammen med nationalparken og
FK”natureventyr” hvor man kan læse eventyr på særlige lokationer
Selsø slot
Lystrup skov
Færgekroens museum.
Jens, Cyklistforbundet: begrænset aktivitet grundet COVID-19. forventer
snarlig genopstart.
Ursula, DN: Arbejder bla. med en Natursti langs Græse Å
Pia Omdal, dansk vandrelaug: der laves mange gode vandreture, nedgang af
deltager under covid-19, men normalisering er på vej.
Per Westh, jægerforbundet: igangværende voldprojekt der skal tage lyd ned
imod byen ved skydebanen i Slangerup. Projektet er dog stoppet i FK, grundet
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naturinteresser i området.
Hanne Døcker, klimaforeningen: der arbejdes med større cykelstiprojekt frem
imod kommunalvalget. Projekt om at åbne en ”repair cafe” hvor man kan
reparere ejendele frem for at købe nyt.
Michael tofte, frederikssund vandråd: naturstrategi er blevet diskuteret, og der
er forhåbning om at kunne bidrage vedrørende grundvandsbeskyttelse (46%
af drikkevandsboringer indeholder stoffer der ikke bør være i drikkevandet.
Bjørn, Friluftsrådet: Covid-19 har begrænset aktiviteten. Men der arbejdes
med naturnationalparker som friluftsrådet er ved at forholde sig til.
Niels Nielsen, Kulturrådet: moniterer forslag til kulturelle arrangementer, der
forhåbentlig kan realiseres snarligst.
Niels Eghøj Nielsen: der arbejdes med faunastriber, og nye ordninger
vedrørende bestøverbrak og blomsterbrak
Ursula Lange, DN: (tekniske problemer med skypeforbindelse) tilføjet senere:
Forsat medlemsfremgang og stadig en del arrangementer, nu fordelt på ture
og zoom. Vi har set og ser bl.a. på Rensningsanlæg Roskildefjord, kunstgræs,
strategi for naturforvaltning, Råstofplan også har vi holdt forsinket årsmøde.
John Hansen, DOF: begrænset aktivitet grundet COVID-19.
Sag nr. 9

Årshjul/næste møde
Næste møde bliver torsdag den 17. juni 15-17 almindeligt møde med Jørgen
og Tinas deltagelse.
Her skal der tages stilling til hvornår den årlige besigtigelsestur afholdes.
John og Per fremsatte forslag om at besigtigelsestur bliver bustur i Selsø
området.
Niels Nielsen tilbød at hjælpe med at arrangere busturen da han gennem
Skibby Aktive er involveret i busrundvisningerne.
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