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Referat 
 
Der var møde i Grønt Råd onsdag den 11. september 2019 kl. 16.30 – ca. 18.30 i 

kantinen på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre.  

 
Tilstede 
Ivan Mott 
Jens K. Jensen 
Martin Stockholm 
Johan Scheel 
Per Thomasen 
Erik Olsen 
Hans Harrestrup Andersen 
Harry Carstensen 
Louise Liv Holm 
Peter Østerbye 
Eskild Lund 
Charlotte Schleiter 
Lisbet Løvendahl 
 

 
Ikke tilstede 
Philip Greve 
Jens Peter Simonsen 
Karl Frandsen 
Bjørn Lykke Sørensen 
Christian Fjeldsted Andersen 
Karsten Villumsen 
Friluftsrådet 
Nationalpark Skjoldungernes Land 
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Dato: 24. september 2019 

J.nr.: 18/1390 
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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
2. Udsætning af løgfrøer 
En glædelig beretning om projekt for at redde løgfrøen i Lejre Kommune.  
 
Lisbet Løvendahl fortalte, at der er renset to vandhuller op og flere oprensninger er på 
vej. Med æg fra lokalområdet er der opdrættet og udsat 1457 små frøer. De nye frøer vil 
først kunne høres om nogle år. Planen er at pleje de vandhuller, der er renset op.  

 
3. Pesticider i grundvandet og hvordan vi forhindrer det 
Eskild Lund fortalte om fund af pesticider i grundvandet forskellige steder i kommunen. 
Det er især i de sårbare grundvandsområder, at der registreres pesticider i grundvandet.   
 
Staten har nu gennemført en ens grundvandskortlægning i hele Lejre Kommune. På bag-
grund af kortlægningen, er der udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 
Indsatsplan for området Lejre Vest og området Osted/Roskilde er i høring. Indsatsplan 
for området Lejre Nord og Borrevejle samt indsatsplan for HOFORs kildepladser bliver 
snart sendt i høring. Eskild fortalte om, hvilke generelle indsatser planerne indeholder. 
 
På nuværende tidspunkt er beregningen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 
ikke ens i hele kommunen, men det er planen, at de skal være det. Vandværkerne skal 
indgå frivillige aftaler med landmændene om ikke at anvende pesticider i BNBO. Vand-
værkerne vil skulle betale landmændene kompensation. 
 
Egedal og Århus kommuner har truffet afgørelser om sprøjteforbud til grundvandbeskyt-
telse i BNBO. Landboforeningen Gefion fortalte, at den erstatning er der foreslået, ikke 
kan dække tabet ved ikke at måtte bruge pesticider. Hvis der kommer forbud mod brug 
af pesticider, kan der heller ikke opnås økologitilskud, da sprøjtning i forvejen er forbudt 
på arealerne. Så hænger økonomien ikke sammen. Det er et generelt problem i hele 
Danmark. 
 
På mødet var der en drøftelse af landmændenes udfordringer og mulige løsninger. Jord-
fordeling blev nævnt som en mulighed, men det tager tid og koster mange penge. Det 
blev foreslået at sætte vandprisen op, så erstatningerne til landmændene bliver mere 
realistisk. 
 
Der opfordres til, at Lejre Kommune ser på alternative løsninger af udfordringen, når 
man i Lejre Kommune skal udmønte indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse. Det bliver 
foreslået, at lodsejerne får mulighed for at bidrage til løsningerne.  
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4. DNs kampagne Giftfri Haver 
Erik Olsen fra DN fortalte om kampagne fra DN og praktisk økologi om at få giftstofferne 
væk fra de private haver, for at beskytte natur og grundvand. 

 20.340 haver tilmeldt 

 11 mio m2 haver tilmeldt 
I Eriks egen have er græsplæne omdannet til staudehave til glæde for insekter og der-
med for fugle. Der er også en blomstereng med 21 forskellige arter af sommerfugle. 
Perlesten i indkørslen er gravet op og erstattet med stenmel, hvori der intet gror. Kræ-
ver ikke vedligeholdelse. Hver enkelt kan gøre noget – sammen kan vi gøre meget mere. 
 
Flere kommuner har meldt sig som GiftFri kommune, og Lejre Kommune er den 7. kom-
mune. 
 
Erik har tilføjet,  at før blomsterengen kunne tilsås med lokalt indsamlede frø, blev der 
plantet læhegn, og der gik et halvt år med intensiv fræsning, luge- og rivearbejde. Der 
blev desuden kørt 8 ton grus på arealet, for at gøre jorden mere mager. Engen bliver 
slået med le en gang om året og materialet fjernet. 
 
 
5. Udveksling af oplysninger  
Rådets medlemmer fortæller om møder og arrangementer 
 
DOF: Bognæs halvøen har ynglende havørn. Lejre Kommune lukker et areal fra 1. febru-
ar til 1. august de kommende 3 år. Det er lykkedes ørnene at få 2 unger på vingerne om 
året de seneste år. 
 
Åbent Landbrug: Der var åbent landbrug på Vintappervej søndag den 15. september. 
 
Ryegård: Ryegård har holdt blomsterstribedag sammen med dansk planteværn om mere 
biodiversitet i dyrkningsfladen. Morten DD fortalte til arrangement, at det bedste var at 
skrabe overjorden af, så der er færre næringsstoffer i jorden. Når der slås, gøres det 
mest naturvenligt ved at slå i mosaik, og lade nogle arealer være uslåede. 
 
Den 27. september er der halloween på Ryegård. Ryegård arbejder for at anlægge et 
minivådområde. 
 
Naturvejler: Lørdag den 14. september var der tur på Eskildsø. Søndag den 15. septem-
ber er der Fjordens dag på Herslev Strand. 
 
DN: Svampetur er den 29. september. I efterårsferien er der et hasselmusarrangement. 
DN planlægger en flagermustur. 
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Lystfiskerne: DTU har gennemført et mærkningsforsøg på ørreder. Nyt projekt i 2020 for 
at undersøge overlevelsesraten for større ørreder, fanges på lystfiskerfacon. Forsøget 
laves med fisk fra Kattinge Vig. Nogen ørreder fra Roskilde Fjord har været i Limfjorden 
Forbavsende mange bliver i fjorden. 
 
Enhedslisten: Høstmarked på Felix lørdag den 14. september, hvor Karsten Jensen hol-
der gratis foredrag.  
Klimagruppen holder et arrangement den 29. september kl . 14 – 17 om bæredygtige 
tiltag i Lejre Kommune.  Anne Marie Helger kommer. 
 
 
6. Eventuelt 

 

Næste møde er den 20. november. 

 


