Referat af 50. møde i Grønt Forum den 30/01-2020
Deltagere
Formand, Leder Natur og Miljø
Sekretær GF, Teknik, Miljø og Drift
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Friluftsrådet
SF´s miljøgruppe
Sorø Kodriverlaug
Naturstyrelsen Storstrøm
Naturvejlederforeningen

Peter Dorff Hansen
Line Strandholm Magnussen
Stig Egede Hansen
Leif Møller
Joachim Clausen
Jørgen E. Petersen
Henrik Rasmussen
Michael Torp
Ida Olsen Marquardtsen i stedet for Elly Andersen
Jørgen Tybrind

Afbud
Dansk Ornitologisk forening
Sorø Ridesti Laug
Grøn Hverdag Sorø og omegn
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening

Lene Smith
Helle Frandsen
Dorte E. Nielsen
Niels Hilker
Jens Kristian Poulsen

1. Dagsorden godkendt

2. Orientering fra Naturstyrelsen: om planer for naturplejen på Kongskilde
Ida fortalte om Naturstyrelsens planer om at l ændring i afgræsning af arealerne ved Kongskilde.
Pt. har styrelsen forberedt hegn omkring 74 ha. Fra 2021 er planen at starte op på ”helårsgræsning uden tilskudsfodring” i en stor fold omkring . Der laves udbud efter dyreholder her i foråret 2020.
Der er i vinters funder Hasselmus på styrelsens areal. Gennem nogle år har en gruppe frivillige sammen med
NST plantet levende hegn for Hasselmus. Seneste indsats er plantning af fire store krat-øer, som over tid kan
skabe levesteder/ forbindelser for Hasselmus henover de store græsningsflader.

3. Bordet rundt
Friluftsrådet: er tilfredse med at ”spangen over Susåen” er kommet på plads. Klager over kort frist til planlægning
af åbningsarrangementer til Istidsruten.
Sportsfiskerne: søger støtte til familiearrangement ved Tuel Å – mere nedenfor.
Landbruget: har fokus på efterafgrøder.
Svar fra kommunen vedr. Istidsruten.
Alle interesserede foreninger og private aktører har mulighed for at byde ind med aktiviteter til åbningen den 16.17.maj. Dato for medtagelse i program for åbningsweekenden er endnu ikke fastsat.
Henvendelser vedr. åbningsaktiviteter i Sorø kan ske til Martin Thorup Knudsen: makn@soroe.dk.
Hvis man vil søge om tilskud til aktiviteter i forbindelse med åbningen af ruten, så er fristen den 1.marts 2020.
Kontakt sekretariatet i Holbæk på istidsruten@holb.dk, og læs mere om støtte til aktiviteter på Istidsruten (indtil
medio 2021) på: http://istidsruten.dk/om-istidsruten/soeg-stoette-til-lokale-projekter/.

(4. pause)
5. Grønt Forums arbejde i 2020
Budget 2020:
Hvis støtte-udgiften til ”Skovhaver på Kammergave” på 43.000 kr. overføres fra 2019 til 2020, så er der frie midler
for omkring 27.000 kr. til arrangementer, uddelinger og Agenda 21 pris.
GF besluttede:
1. At gense den tidligere ansøgning om tilskud til Skovhaver – behandlet den 29. august 2019.
2. At tage forslag til Agenda 21 prismodtagere op på næste møde. Prisen kunne uddeles på Sorø Folkemøde
den 19. september.
3. At støtte DN og sportsfiskernes arrangement ved Tude Å den 16. maj med på 5-6.000 kr. Ida fra Naturstyrelsen nævnte, at der kommer en ”Kend dit vandløb” dag efter TV-udsendelsen om naturtypen i foråret. I forbindelse med ”Naturens år” kommer flere naturudsendelse om den danske natur. Naturstyrelsen samarbejder
med Kirsten naturvejleder om flere arrangementer.

6. Orientering og dialog om kommunale planer og projekter for 2020 ved Peter Dorff
1. Status for Agenda 21 planen er, at det bliver en minimumsplan.
2. Dialog i lokale og oplandsbaserede vandråd til 3. runde vandområdeplaner er påbegyndt.
3. Opfølgning på Dialogmødet i november:
DN har spurgt til:
1. Status for Byrådets tiltræden af DN’s klimakommuneaftale?
Kommunen arbejder på en baseline - på baggrund af 2019 målinger af energiforbruget i de kommunale bygninger. Klimakommuneaftalen lægges op politisk på marts mødet.
2. Samt, orientering om kommunens klimahandlingsplan?
Proces er i gang for ny planlægning. Beslutning fra Byrådsmødet i tirsdags, om at CO2 og klimamål diskussionerne forsætter i udvalgene i marts til fremlæggelse for Byrådet i april.
Sorø Kodriverlaug spørger til:
3. indsatsen med at nedbringe kommunens CO2 udledning gøres målbar og synlig for borgerne?
4. inddrage af borgene i kampen for at nå i mål med de 70 % reduktion?
5. hvilke virkemidler til CO2 reduktionen har kommunen (foreløbig) besluttet at bruge?
Det samlede svar er, at der er en politisk proces i gang i Sorø kommune.
4. DN og SUP (Sorø Ungdomsprojekt) holdt klimamøde den 29. januar. Og der er planlagt klimademonstration
den 16. marts i Sorø.

7. Eventuelt
Sorø Folkemøde afholdes den 19.september 2020.

Oversigt over arbejdsgrupper: (ikke opdateret)






Agenda 21 plan/handleplan: Niels, Michael, Stig, Dorte og Helle, (samt Peter og Line)
Turarrangementer/Aftenuniversitet: Lene og Jørgen E. Petersen
Agenda 21/ Miljøpris: Michael og Dorte.
Vand- og naturplaner: Stig, Jørgen Tybrind, Jørgen E. Petersen, Leif og Lene
Adfærd og samfærdsel i naturen, giftfrie haver, mv.: Niels Hilker
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