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Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Præsentation af projektet ”Bæredygtig drift af de grønne
arealer i Lejre”
Foreslået af Center for Ejendomme og Trafik
_______________________________________________________
Rasmus Vincentz, Konsulentfirmaet Habitats præsenterede projektet
Bæredygtig drift af de grønne arealer i Lejre. Efterfølgende blev der lagt op til
en diskussion af projektet, anbefalingerne og muligheder for videreudvikling
af driftsområdet.
Projektet er gennemført i løbet af 2014. Der kan læses mere om projektet i
vedlagte rapport, samt på hjemmesiden:
http://www.habitats.dk/consultancy/baeredygtig-drift-af-groenne-arealer-ilejre/
Størstedelen af Grønt Råd var positivt indstillet overfor projektet og meget
åbne overfor en ændret tilgang til driften af de grønne arealer, hvor der
arbejdes med en mere differentieret og nuanceret drift af arealerne.
Samtidig blev der fra flere sider tilkendegivet, at der skal bibeholdes en stor
grad af fleksibilitet, så evt. problematikker med ukrudtsspredning håndteres
hensigtsmæssigt, og hvor driften løbende tilpasses i situationer som eks. våde
og varme år med deraf kraftigere vækst.
Flere tilkendegav, at driftsfolkene skal klædes på, og have de fornødne
værktøjer til en mere differentieret og nuanceret drift af arealerne. En
mulighed for at samarbejde med tekniske skoler om praktikperioder i
bæredygtig drift af grønne arealer blev nævnt.
Der blev opfordret til at arbejde videre med samarbejde med eksterne parter
på de arealer, som er egnede til høslet/wrap. Derudover blev der opfordret til
at arbejde videre med muligheden for at få afgræsset egnede arealer.

Punkt 3. Status for kommunens tilsyn med fredninger
Foreslået af Jens Fisker, Danmarks Naturfredningsforening
_______________________________________________________
Peter Østerbye, Centerchef, Byg & Miljø redegjorde for status for kommunens
arbejde med tilsyn af fredninger. Kommunen har ikke igangsat tilsynet med
fredningerne, men tilsynet igangsættes i starten af 2015.
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I forbindelse med den nye centerstruktur er arbejdsområdet overgået til de
medarbejder, som bl.a. behandler sager vedr. beskyttelseslinjer, landzone og
fredninger. Der har været politisk fokus på at få nedbragt
sagsbehandlingstiderne for disse sagsområder, hvorfor administrationen har
prioriteret indkomne ansøgninger og anmeldte ulovlige forhold forud for
tilsynet med fredningerne.
Peter Østerbye orienterede endeligt om, hvordan opgaven med tilsynet af
fredninger forventes løst. Den indledende screening for uoverensstemmelser
vil blive udført på baggrund af serier af luftfotos, og administrationen vil
orientere lodejerne forud for kommunens besigtigelse i felten. Peter Østerbye
nævnte træopvækst, læhegn, juletræsbeplantninger og mindre bygninger
som eksempler på forhold, som kan stride imod en frednings formål.
Fra flere sider i Grønt Råd blev der opfordret til at administrationen indgår i
god dialog og positive samarbejder med lodsejerne omkring håndhævelsen i
fredningerne.

Punkt 4. Orientering om at Lejre Kommune tilslutter sig Fishing
Zealand
Charlotte Schleiter, afdelingsleder, Natur & Miljø orienterede om, at Lejre
Kommune har tilsluttet sig Fishing Zealand fra 2015.
_______________________________________________________
Der var efterfølgende en diskussion hos mødedeltagerne omkring
varetagelsen af bæredygtighed og balancering af interesserne, når der
kommer mere fokus på fiskeriet i Lejre Kommune.

Punkt 5. Orientering om vedtaget Vandplan
Charlotte Schleiter, afdelingsleder, Natur & Miljø orienterede om, at statens
Vandplan er vedtaget og udsendt med klagefrist til den 27. november. Den
vedtagne vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord kan ses her:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12501326/2.2_isefjord_roskilde_fjord_me
d_forside.pdf.
_______________________________________________________
Der var efterfølgende en diskussion hos mødedeltagerne omkring vandplanen
og de kommunale indsatser.
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Fra flere sider blev det tilkendegivet, at kommunens bør vurdere på den
økonomiske rentabilitet af tiltag og virkemidler, når den kommunale
indsatsplan udarbejdes. Igen blev vigtigheden af at indgå i god dialog med
lodsejerne påpeget.
Der var forslag om, at et tema for næste møde kunne være kommunens
gennemførte og planlagte projekter i henhold til vandplanen.
Der var endvidere forslag om, at årets besigtigelsestur (maj/juni) kunne
omhandle vandløb og vandplanen. Harry Carstensen tilbød at formidle kontakt
til vandløbskyndige fra Sportsfiskerforbundet, som kunne komme med et
oplæg ved en vandløbsbesigtigelse.

Punkt 6. Udveksling af oplysninger om møder og arrangementer fra
rådets medlemmer
Søren Moses berettede, at Lejre Museum og Tadre Mølle holder julemarked på
Tadre Mølle den 7. december. Der kan læses mere herom på
www.roskildemuseum.dk
Jens Peter Simonsen inviterede til fejringen af et nyt naturprojekt i Bidstrup
skovene, hvor miljøministeren deltager. Arrangementet afholdes den 8.
december, og der er udsendt særskilt mail herom.
Johan Scheel omtalte en række arrangementer på Ryegaard Gods
arrangementer, som kan ses på www.ryegaard.dk.

Punkt 7. Eventuelt
Johan Scheel orienterede om, at Ryegaard Gods i samarbejde med Holbæk og
Lejre Kommuner indgår i et samarbejde om en ansøgning til statens
forsøgsordning til styrkelse af dansk kyst- og naturturisme med et forslag om,
at der opføres et besøgscenter ved Munkholmbroen i bunden af Isefjorden.

Punkt 8. Næste møde
Næste møde blev fastsat til onsdag den 25. februar 2015 kl. 16.15.
Til næste møde medbringes temaer til årets øvrige møder. Der afholdes 4
årlige møder i Grønt Råd, og de afvikles typisk i marts, maj/juni
(besigtigelsestur), september og november.
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