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Referat fra møde i Grønt Råd den 07.04.2022 kl. 16.00-18.00 på Hillerød Rådhus 

 

Til stede:  

Inge Christoffersen Holding(IC), Nordsjællands Landboforening 

Kaj Larsen (KL), Danmarks Sportsfiskerforbund  

Jørgen Jacobsen (JJ), Jægerne i Hillerød Kommune 

Jørgen Schultz (JS), Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger  

Vibeke Hansen (VH), Naturhistorisk Forening 

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

Stig Englund (SE), Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland (DOF) 

Annemette Schoeller (AS), Friluftsrådet, 

Lene Lentz (LL) Haveselvskabet Nordsjælland. 

Lise Vølund (LV) Naturstyrelsen Nordsjælland  

Vibeke Meno (VIBME), formand, Hillerød Kommune 

Kirstine Thoresen-Lassen (kthl), Hillerød Kommune 
 

Afbud/ikke til stede: Esben Aarslev (EA), Museum Nordsjælland 

 

 

Dagsorden 

 

Tid Emne 

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

Hillerød Kommune 

16:05-16.30 BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) orientering v. Mette Skougaard, 

Hillerød Kommune 

16:30-16:45 Status på faunastriber 2022 v. Inge Christoffersen Nordsjællands 

Landboforening, og Kirstine Thoresen-Lassen, Hillerød Kommune  

16:45-17:15 Status på naturplejeprojekter 2022 v. Kristian Søgaard, Hillerød Kommune 

17.15-17:35 Nyt fra medlemmerne af Grønt Råd 

17:35-18:00 Ønsker til besigtigelsestur 16. juni samt emner til næste møde 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat   

Referat godkendt. Jørgen Jacobsens rettelse tilføjet referatet Eventuelt blev 

tilføjet dagsorden.  

 

2. BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) orientering v. Mette 

Skougaard, Hillerød Kommune 

Mette orienterede om reglerne og status for arbejdet med indsatsplaner for 

grundvandsbeskyttelse i Hillerød Kommune. Power Point præsentation 

vedlægges. 

 

3. Status på faunastriber 2022 v. Inge Christoffersen Nordsjællands 

Landboforening, og Kirstine Thoresen-Lassen, Hillerød Kommune. 

Inge orienterede og Kirstine supplerede. Der er i år 17 hjemmehørende arter. Folder 

blev uddelt. Frøvalg er valgt ud fra at det skal være flerårige striber for at undgå 

økologiske fælder og for at sikre spiring af flest mulige planter. Der er p.t. 55 der har 

tilmeldt sig til at etablere faunastriber. 9 Kommune er med i år. Der har været en 

evaluering af faunastriberne for deltagerne i januar 2022. Svarprocent på 50 %, hvilket 

er flot. I år vil der blive udsendt nyhedsbrev til deltagerne om drift af faunastriberne og 



andre emner knyttet til faunastriber. Projektet bliver fra i år administreret af Agrovis 

biodiversitetsmedarbejdere. Kommunerne betaler et fast beløb alt efter hvor mange 

deltagere der er i den enkelte kommune.   

 

 

4. Status på naturplejeprojekter 2022 v. Kristian Søgaard, Hillerød Kommune 

Kristian orienterede. Power Point præsentation vedlægges, ligesom det blev lovet at 

vedlægge rapport om vilde bier til referatet.  

 

5. Nyt fra medlemmerne af Grønt Råd 

Jørgen Jacobsen, Jægerne i Hillerød: Regulering af mink og ræv er sat på pause pga. 

yngletid og genoptages til august 2022. I alt er fanget 20 mink. Snak om aktiviteter i 

september i naturens uge. Sidste år holdt jægerne et arrangement, men der var 

desværre lav deltagelse. Ønske om at lave arrangement i 2022 sammen med andre. 

Det fungerede godt med naturens dag på skovskolen, men det har været aflyst de 

sidste par år pga. Corona. Uklart om der i 2022 igen vil være en naturens dag på 

skovskolen. Det er blevet bemærket, at der flere steder står små gule flag med tællere. 

Det vides ikke hvem der har opstillet disse. 

Inge Christoffersen Holding (IC), Nordsjællands Landboforening: Oplyste at Agrovi har 

ansat 3 biodiversitetsmedarbejdere til at arbejde med biodiversitet og rådgivning. 

Folder uddelt.  Fokus har været på faunastriber og BNBO (boringsnære 

beskyttelsesområder). Endvidere arbejdes der med undersøgelser af Roskilde Fjord ifm. 

høring af vandområdeplaner. Ift. regn og oversvømmelser opleves udfordringer langs 

Havelse Å og Pøle Å. Regulativ for Havelse Å har nogle år på bagen. Vil gerne i dialog 

om Kjeldsvangskilen med DN. Foretrækker direkte dialog i stedet for via pressen, hvor 

DN har været fremme med forslag. 

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

Attemosen kunne være interessant til næste besigtigelsestur: der er både lavbund og 

interesser for grundvandsbeskyttelse. DN beskæftiger sig med høringssvar til 

lokalplanforslag for Fuji Film. Ønsker sig naturpleje (afgræsning) i Gadevang Mose. Har 

stillet kommunen spørgsmål om fredningens afgrænsning på Skansebakken. Kirstine 

svarede at der kommer et svar.   

Kaj Larsen (KL), Danmarks Sportsfiskerforbund: Skal i gang med at sætte småfisk ud 

efter påske. Der har været gydebankegrus tælling. Der er desværre nedgang af fisk. 

Der har været fiskedød i Græse Å. Årsag er stadig ukendt. Har opfordret Frederikssund 

Kommune til at lave stenrev ved å-udløb til Roskilde Fjord med henblik på at sikre 

fiskeyngel. Oplever store vandspejlsfluktuationer ved større regn hændelser. Det går ud 

over fiskeyngel som bliver skyllet væk fra grusbanker. 

Stig Englund (DOF Nordsjælland): Enig i at Attemosen kunne være et godt udflugtsmål 

samt nogle af kommunens naturplejelokaliteter jf. Kristians oplæg. Følger processen om 

Naturnationalparkerne med stor interesse. Er glad for at kommunen inddrager og 

inviterer til dialog om Favrholm projekter – senest Smørkildefingeren. Ønsker at 

Favrhøj kommer på Grønt råds møde, når der kommer et konkret forslag. Ved 

eventuelle stiforløb i Kjeldsvangskilen skal der være opmærksomhed på at stier føres 

væk fra søer og vandspejl i en afstand, så der er tilstrækkelig flugtafstand for fugle. Det 

gælder også generelt når man laver stier i naturområder. Oplagt med cykelsti ved 

Trollesmindealle. 

Annemette Schoeller (AS), Friluftsrådet, Optaget af hvad der planlægges i de nye 

naturnationalparker udpeget af Miljøministeren. Nyt område er Hellebæk Kohave. 

Vigtigt at der tages hensyn til brugere og at friluftsinteresserne sikres. Støtter 

biodiversitet og natur – men der skal også tages hensyn til friluftslivet og dyrevelfærd. 

Rundsender link til interessant konference om naturnationalparker på Christiansborg. 

Undrer sig over tilladelser fra kommuner til Mountainbike event i Gribskov i denne uge. 

   



 

Lene Lentz (LL) Haveselvskabet Nordsjælland: Haveselskabet arbejder bl.a. med biodiversitet i 

haver. Rådgivning om at det er vigtigt, at man vælger planter til haven som tiltrækker 

insekter.  Arbejder også med permahaver, hvor man giver jorden fred og har flerårige urter. 

Arbejder med sprøjtefri haver og at reducere befæstelsesgrad i haver. Fokus på at reducere 

invasive arter i haver. 

Lise Vølund, Naturstyrelsen Nordsjælland: Der er registreret 2 døde oddere i Nordsjælland og 1 

odder er fanget i en fotofælde ved Ramløse Å. Der er derfor igangsat en overvågning med 20 

kameraer der er sat op på platforme rund om i Nordsjælland. Novanaovervågning der p.t. er i 

gang har registreret en odder i Vestsjælland men ikke i Nordsjælland. Der har været nye 

erhvervelser af landbrugsjord i Æbelholt Skov (tidligere Skævinge Skov), som sikre en 

forbindelse mellem de nordøstlige og sydvestlige skovrejsningsområder. Et ca. 40 ha. stort 

overdrevsareal er blevet hegnet med henblik på græsning. Den nærliggende skole har plantet 

træer i den forgange uge. 

Ønsker til besigtigelsestur d. 16. juni: Attemosen med tema om lavbundsområder og 

grundvandsbeskyttelse. Jørgen Nielsen (DN) vil fortælle om lavbundsarealer. Inge siger o.k. til 

at vi kan færdes på deres arealer. Stig forslog, at der kunne snakkes om Grønt Danmarkskort. 

Jørgen fra DN vil sende udkast til mødested og rute. HOFOR kunne evt. inviteres til at fortælle 

om kildepladser og drikkevandsboringer.  

 

Eventuelt: Stig opfordrede til at medlemmerne meldte punkter ind til dagsorden med emner 

der optager medlemmerne. Møderne er afsat til 2 timer og ofte er der gode diskussioner af 

emner under ”bordet rundt” som med fordel kunne være et emme der kom på som 

selvstændigt punkt. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 


