
 

 

Referat af Grønt Råds møde 8. juni 2021 
 

 

 

 

 

Der er afbud fra formanden, I hans fravær er næstformanden Jens K. 

mødeleder. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden tilføjelser. 

 

2. Velkommen tilbage 

Rådet har haft coronapause og glæder sig over igen af kunne mødes. 

 

3. Præsentation af ny afdelingsleder i Natur og Miljø 

Ruth Bjerregaard er ny afdelingsleder for Natur og Miljø. Uddannet 

biolog og geograf. Har i mange år været funktionschef i Region Sjællands 

Miljø og Ressourcer og har en kortere ansættelse som afdelingsleder af 

Frederikssund kommunes Natur og Klima med sig i bagagen. Glæder sig 

til samarbejdet med aktørerne i Grønt Råd. 

 

4. Grønt Danmarkskort 

Niels forelægger Lejres bidrag til det landsdækkende grønt 

Danmarkskort 

Formålet med grønt Danmarkskort er at skabe et stort 

beslutningsredskab og planlægningsredskab således, at der skabes 

sammenhængende natur i Danmark 

Vi skal udpege: 

• Naturområder 

• Økologiske forbindelser 

• Potentielle naturområder 

• Potentielle økologiske forbindelser 

  

 

 

Dato: 20. september 2021  

J.nr.: 18/1319 
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Naturrådet, som sad i 2019 på tværs af kommunegrænser kom med 

disse anbefalinger: 

 

• Udpegning med kort tidshorisont 

• på baggrund af artsscore 

• med særligt fokus på eksisterende områder 

• Ikke udpege uden accept fra lodsejer 

• Hvor der kan opnås synergier 

• Der bør være en rækkefølge for prioritering af pleje 

• Økologiske forbindelser specificeres ud fra arter og deres trædesten 

• Økologiske forbindelser kan udvikle sig over tid 

• Brug af biotopmønstre 

 

Administrationen supplerer med følgende principper for udpegning: 

 

• Se på hvor der er udpeget natur i dag 

• Sammenhæng til nabokommuner 

• Det giver god mening at udpege vandløbene som natur og rørlagte 

vandløb som potentiel natur 

• Arbejde med ”den brede pensel” 

 

Spørgsmål og debat 

Hvordan er erfaringerne med de økologiske forbindelser; spredes 

naturen der? 

Giver vi naturen en hjælpende hånd ved at gøre noget aktivt og regnes 

der på hvad det vil koste og hvad det vil gavne? 

Niels: Nej, det gør vi ikke… men vi anvender det i vores forvaltning 

og myndighedsarbejder. Der må ikke være planmæssige konflikter i 

udpegningen. 

 

Det er vigtigt, at vi fokuserer der, hvor der er natur 

Det er et svagt redskab, hvis byudvikling trumfer 

Det er det rigtige sted, i den rigtige retning, og det er vigtigt med de 

økologiske forbindelser 

Fire år er for kortsigtet, vigtigt at kommunikere, at der ikke følger 

offentlige stier med en udpegning. 

Mærkeligt hvis det er en præmis, at lodsejerne skal acceptere 

Niels: det er naturrådets anbefaling, men ikke en anbefaling vi 

lægger op til at følge. Det giver nogle muligheder, for der er faktisk 

ikke de store begrænsninger for lodsejeren. 

 

Kan skovrejsning anvendes til udpegning? 
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Niels: det er en ting vi også overvejer  

 

Næste skridt 

Forelæggelse for kommunalbestyrelsen, i offentlig høring, som noget 

nyt bliver det en digital plan. 

 

 

5. Orientering om vores Natura-2000 områder 

Udgår pga sygdom 

 

6. Udveksling af oplysninger 

Da der var nye deltagere i rådet tog vi lidt på bagkant en navnerunde 

og medlemmerne også berettede om nyt fra deres bagland. 

 

Naturvejlederforeningen: Der er masser af arrangementer i 

Nationalparken, tjek nettet og facebook. 

Danmarks Naturfredningsforening: Har også mange ture, find dem på 

hjemmesiden 

Familielandbruget, sætter aktiviteter i gang, som man også kan følge 

med i på hjemmeside 

 

Johan Scheel berettede om forundersøgelse af marker med 

varmefølsom drone, der kan afsøge markerne for rålam, der putter sig. 

Overflyvningen fandt 8 rålam. Metoden kan skåne rålammene for en 

skæbne i en landbrugsmaskine. 

Er i øvrigt ved at få beregnet klimaaftryk, og skal have foretaget et 

naturtjek (Seges i samarbejde med dansk planteværn). 

 

7. Fastsættelse af datoer for næste møde 

Forslag om at vi har flere punkter til diskussion temadrøftelser og får 

materiale til forberedelse (som i erhvervsrådet, hvor de fx får planerne 

inden mødet og har nogle gode møder med drøftelser).  

 

Der var stemning for, at møderne godt kunne være mere involverende 

og at en temamødeform burde afprøves. 

 

Næste møder: 21/9 og 7/12 begge møder 16:30-18:30 

 

8. Eventuelt 

Intet 
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