
Natur, Miljø og Klima 
Mødereferat - Sagsnr.: 09/45499 

 

Referat fra møde i Grønt Råd den 2-12-2021 kl. 16.00-18.00 på Hillerød Rådhus 

 

Til stede: Stig Englund (SE), Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland (DOF) 

Inge Christoffersen Holding (IC), Nordsjællands Landboforening 

Kaj Larsen (KL), Danmarks Sportsfiskerforbund  

Jørgen Jacobsen (JJ), Danmarks Jægerforbund i Hillerød Kommune 

Jørgen Schultz (JS), Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger  

Esben Aarsleff (EA), Museum Nordsjælland 

Annemette Schoeller (AS), Friluftsrådet 

Vibeke Hansen (VH), Naturhistorisk Forening 

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

Anna Thormann (AT), Naturstyrelsen Nordsjælland 

Vibeke Meno (VIBME), formand, Hillerød Kommune 

Louise M. V. Jacobsen (LOJAC), Hillerød Kommune 

 

Afbud:  Lene Lentz (LL), Haveselskabet Nordsjælland 

 

 

 

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde – v/ 

Sektionsleder Vibeke Meno  

- Dagsorden og referat fra sidste møde godkendt. 

 

2. Overløb og regnbetingede udløb: miljøbelastning v/ Michelle Leth 

Beredskabsplan: oversvømmelse i forbindelse med skybrud v/ Louise 
- Under fremlæggelsen vedr. overløb og regnbetingede udløb rejste rådet bekymring 

for påvirkning af vandkvaliteten i vandløb omkring udløbspunkter for overløb, for 

udvaskning af eventuelle jordforureninger til vandløbet samt oversvømmelse af 

vandløbsnære arealer.  

 

- Der blev stillet følgende spørgsmål: Vil eventuel separatkloakering give anledning til 

øget stofbelastning når regnvand fra byen afledes til vandområderne? Michelle 

oplyste, at regnvand skal renses ved bedst tilgængelige teknologi, hvilket vil være 

rensning via ’våde bassiner’ med et givent vådvolumen der afhænger af arealet. 

Regnvands rensning i regnvandsbassiner sker gennem bundfældning.  

 

- Der blev stillet spørgsmål til håndtering af vand til Pøle Å og Havelse Å. Michelle 

fortæller, at der arbejdes på en strategi for at begrænse påvirkningen af Pøle Å. 

Havelse Å: Forsyningen har udsendt indledende ansøgning om miljøvurdering og 

forvaltningen er i gang med afgrænsning af samme.  

 

3. Favrholm: Byudvikling med natur, miljø og klimahensyn v/NN byudvikling v. 

Frode Andersen og Kristian 

- Der blev stillet spørgsmål til om der altid bliver lavet startredegørelse til lokalplan. 

Frode fortæller, at Hillerød kommune laver altid startredegørelse, som ligger til grund 

for beslutning om, hvorvidt byrådet vil udarbejde forslag til lokalplan og at der ofte 

holdes borgermøde ifm. startredegørelsen. Status er, at Cowi er i gang med at 

redegøre for konsekvenser for fugle ifm. støjskærm. Der bliver i den forbindelse 

spurgt, om det er muligt i stedet at anlægge en jordvold. Frode svarer hertil at en 

støjvold vil beslaglægge et relativt stort areal.  

 

- Se hvordan arbejdet med den nye bydel skrider frem på www.favrholm.dk – herunder 

særligt natur, klima og landskabsplan 

 

- Etablering af NHN indebærer vilkår om erstatningsnatur og paddehegn. 

 

http://www.favrholm.dk/
http://www.favrholm.dk/media/264191/klima__natur_og_landskabsplan_favrholm_endeligt-vedtaget.pdf


 

- Stibroer gennem moseområde skal sikre bløde trafikanters adgang til centrum og 

station. Der laves pælefundering og relativt lange brofag mhp at minimere 

indgreb. Desuden etableres erstatningsnatur.  

  

- Der blev desuden drøftet Favrholms historik som gammelt kulturlandskab og p-

pladser.  

 

4. Runden: Nyt fra medlemmerne af Grønt Råd 

- Friluftsrådet, Annemette. Friluftsrådet er engageret i den kommende Naturnationalpark og 

at sikre friluftslivets adgang. 

 

- NOLA, Inge: Arbejder med BNBO og vildtskader fra bævere og kronvildt. NOLA har ansat to 

nye biodiversitetsmedarbejdere, som kan bistå med projekter. NOLA deltager i et 

underudvalg under Grønt Råd, som arbejder med faunastriber, det samarbejde er gået rigtig 

fint i 2021. Kirstine og Inge vil lave evaluering via spørgeskema. Der har været 80 

deltagere. I 2022 arbejdes der på at minimere administrationen af projektet.  

 

- Naturstyrelsen, Anna Thormann: Naturnationalparken fylder meget. Der er to potentielle 

parker ud over Gribskov. Der har været temamøde for Hillerød Byråd, hvor NST, Bengt Holst 

og Søren Grene holdt oplæg og svarede på spørgsmål fra Byrådsmedlemmerne. Der er 

desuden gang i Søborg Sø og samarbejde med Nationalparken Kongernes Nordsjælland, 

hvor der bl.a. er aktivitet i Gadevang Mose og Rumleborg Dam. 

 

5. Møder i 2022 og evt. v/ Louise Jacobsen 

 

Mødedatoer 2022 

- 10. februar 2022 

- 7. april 2022 

- 16. juni 2022 – Besigtigelse. Forslag på møde: vådt bassin, erstatningsnatur NHN, 

Følstrup Bæk, Det gamle Favrholm 

- 8. september 2022 

- 1. december 2022 
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