Grønt Råd
Besigtigelse af udvalgte lokaliteter
Referat af 24. møde i Grønt Råd for Lejre Kommune
onsdag den 18. juni 2014 kl. 16.15 - 18.00

Tilstede:
Martin Stokholm, Udvalget for Teknik og Miljø
Birger Prahl, Udvalget for Teknik og Miljø
Erik Falkenberg, Udvalget for Teknik og Miljø
Ivan Mott, Udvalget for Teknik og Miljø
Jens K. Jensen, Udvalget for Teknik og Miljø
Johan Scheel, Dansk Skovforening
Karl Frandsen, Familiebruget
Jens Fisker, Danmarks Naturfredningsforening
Niels Bjergvang, Danmarks Jægerforbund
Jens Peter Simonsen, Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland
Charlotte Madsen, Museerne og Naturvejlederforeningen
Peter Due Østerbye, centerchef, Byg & Miljø, Lejre Kommune
Charlotte Schleiter, afdelingsleder for Natur- og Miljø
Søren Grøntved Christiansen, biolog, Lejre Kommune (referent)
Rikke Milbak, naturmedarbejder, Lejre Kommune

Afbud:
Tove Binzer, Friluftsrådet
Per Thomasen, Landboforeningen Gefion
Hans Harrestrup Andersen, Dansk Ornitologisk Forening
Rasmus Vincentz, Klimabevægelsen
Harry Carstensen, Dansk Sportsfiskerforbund
Lene Jensen, direktør, Lejre Kommune

Punkt 1. Lokal stiplanlægning i Kirke Hyllinge.
Michael Brinch og Janie Taubye, repræsentanter for den lokale stigruppe,
fortalte om aktiviteter i Kirke Hyllinge, specielt i arbejdet med etablering af
stier. Lodsejer på en del af stiforløbet, Henning Nielsen var også til stede. Man
har fravalgt koncepterne om kløverstier og hjertestier og satser på ”Spor i
landskabet”, hvorfra der kan opnås 50 % i medfinansiering. Stigruppen vil
søge øvrige fonde og pulje for at finansiere den resterende del af projektet.
Da stierne skal afmærkes og standere opsættes, kræver det accept fra
lodsejere. Dette skal stigruppen have på plads, før der kan sendes en
ansøgning til ”Spor i Landskabet”.
På en tur på en mindre del af et af de planlagte stiforløb blev vedligeholdelse
drøftet. Det indgår i stigruppens arbejde at sikre et frivilligt vedligehold af
stierne, f.eks. vil en stendysse indgå i stiforløbet, og her vil ejeren slå
græsset, hvor stien skal gå.

Punkt 2. Afsluttet NATURA 2000-projekt i Ejby Ådal, realiseret i
samarbejde mellem kommune og lodsejere.
Vandring gennem området, hvor Birger Prahl (lodsejer), og Søren Grøntved
Christiansenfortalte om området og det gennemførte projekt. HedeDanmark
har ryddet og fliset for 210.000 kr. samt sat nye hegn for græssende kvæg og
heste for 170.000 kr.
Arbejdet, der blev gennemført i foråret, har til formål at opfylde NATURA
2000-planen for området. Lejre Kommune har på stået for ansøgning og
projektudarbejdning efter aftale med de 4 berørte lodsejere. Birger Prahl
fortalte, at han kun har fået positive kommentarer til projektet.

Punkt 3. Eventuelt
Johan Scheel foreslog etablering af skovkirkegård i Ryegaard Dyrehave som
punkt på dagsordenen til næste møde.

Niels Bjergvang oplyste, at Lejre Kommune havde videreformidlet to
henvendelser om bekæmpelse af råger til ham, og at bekæmpelse havde
fundet sted i Hvalsø.
Det blev nævnt, at der er Tadre Mølle Kildemarked søndag den 22. juli,
høslæt og høstfest på Kildeengen i Ravnsholte Skov lørdag den 28. juni og
”Krible-krable-dag” ved Munkholmbroen mandag den 30. juni og tirsdag den
1. juli.

Punkt 4. Næste møde
Næste møde blev fastsat til onsdag den 3. september 2014 kl. 16.15.

