
By og Miljø 
Mødereferat - Sagsnr.: 09/45499 

 

Referat fra møde i Grønt Råd den 10.02.2022 kl. 16.00-18.00 på Hillerød Rådhus 

 

Til stede:  

Inge Christoffersen (IC), Nordsjællands Landboforening 

Kaj Larsen (KL), Danmarks Sportsfiskerforbund  

Jørgen Jacobsen (JJ), Jægerne i Hillerød Kommune 

Jørgen Schultz (JS), Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger  

Esben Aarslev (EA), Museum Nordsjælland 

Vibeke Hansen (VH), Naturhistorisk Forening 

Jørgen Nielsen (JN), Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Hillerød (DN) 

Vibeke Meno (VIBME), formand, Hillerød Kommune 
Louise M. V. Jacobsen (LOJAC), Hillerød Kommune 

 

Afbud: Stig Englund (SE), Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland (DOF), Annemette Schoeller 
(AS), Friluftsrådet, Lene Lentz (LL) Haveselvskabet Nordsjælland.  

 

 

 

 

Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsorden 

 Tid Emne 

1 16.00-16:05 Velkommen, godkendelse af dagsorden og referat fra sidst v/Vibeke 

2 16:05-17:00 Vandområdeplan 2021-2027 v/Louise V. Jacobsen 

 17:00-17:10 Pause 

3 17:10-17:25 Bjørneklo - Revision af indsatsplan for bekæmpelse v/ Torben Carmes 

4 17.25-17:55 Runden; Nyt fra medlemmerne af Grønt Råd 

5 17:50-18:00 Emner til næste møde 

Inge faunastriber kommer under eventuelt. 

Jørgen, DN: ønsker at vi ifm. oplæg om VMPIII gør rede for kommunens tiltag ift. 

Lavbundsjorder. 

Dagsorden godkendt. 

 

1. Vandområdeplan 2021-2027 v/Louise V. Jacobsen 

Indsatser er udpeget ud fra målsætning og omkostningseffektive virkemidler. 

Indsatser på vandløb finansieres af staten. Indsatser på spildevand finansieres af Hillerød 

forsyning og altså dermed af borgere og virksomheder, som er kunder hos Hillerød spildevand. 

Der er pt ikke udpeget indsatser for Søer i Hillerød Kommune. 

OBS: Der er 44 indsatser på regnbetingede overløb i VP3 fordelt på de 11 nye vandområder og 

128 fordelt på de 50 vandområder videreført fra VP2. Der er i alt 128 regnbetingede overløb 

med indsats, videreført fra VP2 hvoraf 25 er i Hillerød Kommune. 

I alt: 128 + 44 = 172 regnbetingede overløb hvoraf 25 i Hillerød kommune 

En række tilskudsordninger kan hjælpe med at løfte yderligere projekter. Det 

forudsætter at lodsejerne medvirker. NST har lavet hjemmeside med hjælp til dem, er 

vil rejse et projekt Klimalavbund.dk Lise oplyser at NST har rekrutteret til at facilitere til 

klimalavbundsprojekter. Er i gang med screening af potentialet i hver enkelt kommune. 



Kommunerne kan også påtage sig opgaven med at opsøge lodsejere og opfordre til at 

rejse og søge projekter. Inge mener at der ikke er så mange landbrugsarealer udpeget 

som lavbundsarealer i Hillerød Kommune. 

Inge mener at der er stort pres på den grønne omstilling og at landmændene generelt er 

mere positivt overfor støtteordningerne. Men det skal jo være attraktivt ift. til at det er 

levebrødet. Kaj spørger hvordan man ser på jordfordeling?  

Inge oplyser at det f.eks. er lykkedes for Søborg Sø, hvor Aage V. Jensensfond gik ind 

og lavede en forundersøgelse af 3 scenarier. 

Jørgen, DN opfordrer politikerne til at opprioritere arbejdet med at få gang i 

lavbundsprojekterne med skyldig hensyntagen til ansøgningsfristerne. 

Inge opfordrer DN til at tage kontakt til landboforeningen med forslag om at de tager 

emnet op. 

 

2. Bjørneklo - Revision af indsatsplan for bekæmpelse v/ Torben Carmes 

Indsatsplan for bjørneklo udløb med udgangen af 2021. Ny indsatsplan for bekæmpelse 

skal politisk behandles i foråret. Ny lovgivning forsimpler proces med påbud og 

bekæmpelse. Ny hjemmeside anviser anbefalinger, pligter og frister for bekæmpelse. 

Vigtigt at kommunen går foran med det gode eksempel og bekæmper på kommunale 

arealer. Inge opfordrer til at Hededanmark, som bekæmper bjørneklo langs vandløb, 

husker denne opgave, når de alligevel arbejder langs vandløbet. 

3. Runden; Nyt fra medlemmerne af Grønt Råd 

Jørgen; Jægerne arbejder også med invasive arter; er i gang med regulering af mink. 

Der er fanget langt over 100 mink. Èn af reguleringsjægerne har nu fanget sin mink nr. 

100. Kommunen sætter også minkfælder op ifm. vandløb. Fint at have dialog og 

koordinering af indsatsen. 

Inge: Landboforeningen har travlt med BNBO´erne. Spørger til antallet af BNBO-sager. 

Vibeke vender retur 

Faunastriber: sidste år var der 80 deltagere og der blev brugt en del tid på det. 

tidligere har kommunerne betalt for frøene og lodsejerne har stået for udsåning. Efter 

ny finansieringsmodel betaler kommunerne et fast beløb svarende til antal deltagere. 

Og så stor NOLA for indkøb og administration. Evalueringsskemaer er sendt ud til ca 

100 lodsejere. Ca 50% har svaret. Og har givet information om lodsejernes motivation 

og oplevelser af faunastriberne. Mange har observeret flere dyr, herunder agerhøns. 

Lise: Naturnationalparken fylder meget. Klimalavbundsprojekter er i gang med at 

opnormere. Søbrugerrådsmøder afholdes i marts for både Esrum Sø og Arresø. Der 

arbejdes med veteranisering af træer. Oplever mange problemer med hunde i skovene. 

Og vil lave kampagne rettet mod hundejere. 

Kaj: er i gang til at registrere gydegravninger, gydebanker og fisk. Arbejdet 

besværliggøres af store vandmængder. Stor sandvandring. Vil gerne lave projekter, der 

kan forbedre overlevelsen for fiskeyngel. 

Jørgen, DN: er interesserede i kommunens klimaarbejde sammen med 

’bedsteforældrenes klimaaktion’. Havde foretræde for Natur, Miljø og Klimaudvalget 1. 

februar 2022 ifm. udvalgets drøftelser omkring et Klimaråd i Hillerød Kommune. 

Vibeke, Naturhistorisk forening. Planlægger udflugt til Søborg Sø, Skjoldungernes Land 

og Kongernes Nordsjælland. Udflugterne arrangerer for medlemmer. 

Jørgen: Intet nyt fra idrætsforeningerne. Når ikke prisuddeling i år. 

 

4. Emner til næste møde 

Bekymring for støjvæg ved Favrholm (Fuglemuren). Eventuelt et emne på kommende 

møde. 

BNBO – orientering.  
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