Referat af 52. møde i Grønt Forum
Afholdt online torsdag den 19. november 2020
Deltagere
Formand, Leder Natur og Miljø
Sekretær GF, Teknik, Miljø og Drift
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Dansk Ornitologisk forening
Dansk Skovforening
Friluftsrådet
Naturstyrelsen Storstrøm
Naturvejlederforeningen
Sorø Kodriverlaug
Sorø Ridesti Laug

Peter Dorff Hansen
Line Strandholm Magnussen
Stig Egede Hansen
Niels Hilker
Leif Møller
Joachim Clausen
Lene Smith
Jens Kristian Poulsen
Jørgen E. Petersen
Elly Andersen
Jørgen Tybrind
Michael Torp
Helle Frandsen

Afbud
SF´s miljøgruppe
Grøn Hverdag Sorø og omegn

Henrik Rasmussen
Dorte E. Nielsen

Gæster
Leder Kongskilde Naturcenter
Verdensmålsambassadør
Biolog, Vej og Park

1.

Kirsten Blicher Fris
Pipaluk Balslev
Tina Jensen

Referat godkendt

2. Verdensmålsambassadør ved Pipaluk Balslev.
Pipaluk opfordrede til, at GF tager fat i hende. Niels anbefalede, at Pipaluk lod sig inspirere af idékataloget til
Vision 2020, hvor der ligger mange forslag til projekter, som der kunne arbejdes videre med. Se mere på
https://vision2022.soroe.dk/

3. Vildere Grøftekanter ved Tina Jensen, Vej og Park. Præsentation og dialog om opgaven med pleje af
grøftekanter i Sorø Kommune.
Vedlagt er oplæg om grøftekanter, inkl. kortere sammenfatning til at sende ud i nyhedsbreve mv.
Stig nævnte risiko for øgede trafikdrab i forbindelse med projektet omkring ”Vildere grøftekanter”, og at dette
bør indtænkes i projektets udførelse mht. floraens højde og sammensætning.

4. Naturvejledningen ved Kirsten Blicher Friis. Ny forening Kongskilde Naturcenter er etableret.
Friluftsråds bevilling til at lave pakke-forløb til ture ud i naturen. Idéer til interessante natur og vandoplevelser
omkring Sorø Sø, Pedersborg Sø og Grønningen. Jens Kristian foreslår lidt om hvor vandet kommer fra, da
søerne ligger først i vandsystemet, og derfor er vandudskiftningen i søerne ringe.

5. Strække ben pause 17:50-18:00
6. 18:00-18:30 Bordet rundt med aktuelt fra medlemmerne
 Michael orienterede om, at der er tilmelding til uddeling af Agenda 21 pris hos hhv. Skovhuset på Ringstedvej, mandag den 23/11 og Sorø Skovbørnehave, mødested Frederiksminde, torsdag den 26/11. Begge dage kl. 13:30.

 Elly orienterede om, at Naturstyrelsen er d.d. blevet Miljøministerium igen (uden fødevareministerie). Deres Rewilding-projekt på Kongskilde starter op efter årsskiftet med ny dyreholder.Og så har de bl.a. søgt
fredningsnævnet om, at etablere en shelderplads og et madpakkehus ved Suserupgård. DN Sorø er ikke
begejstret for shelderplads så tæt på Suserup Skov, og udtrykte frygt for en begyndende tivolisering af området. Stiftelsen tilsluttede sig med en bekymring omkring øget færdsel i Suserup Skov. Stiftelsen er dog
ikke høringspart i fredningssagen, men det er de i forhold til kommunens landzonetilladelse.
 Jens Kristian spurgte til opdatering af § 3 natur. Line orienterede om, at kommunerne har overtaget en forpligtigelse til at gennemgå alle beskyttede naturområder via luftfotos hvert 10. år - efter Naturstyrelsens
gennemgang og opdatering af § 3 natur i 2012-14. Den første 10 års periode ligger mellem 2015-24. Den
politiske udmelding for opgaven er dels, at vi annonceres om at tekniske tilretninger vil kunne ses Miljøstyrelsens app for beskyttet natur. Desuden at forvaltningen orienterer lodsejerne, hvis der skal foretages besigtigelser af uregelmæssigheder eller ny natur.

7. 18:30 Orientering fra Kommunen ved Peter Dorff
 Jørgen E. har spurgt til kommunens tanker om den kommende Råstofplan for Reg. Sjælland. (Jørgen er
repræsentant for FR i Regionens råstofudvalg.)
Peter orienterede om, at administrationen er i gang med høringssvar til politisk behandling. Regionerne arbejder på en landsdækkende strategi, hvor fokus udover ressourcer også er på gener for omkringboende
grundejere. Vedlagt er Danske Regioners rapport om bæredygtig råstofforsyning for fremtiden.
Niels fortalte, at DN vil komme med høringssvar vedr. bilag IV arter.
 Michaels har pr. mail foreslået, at ”dialog om GF’s betydning i forhold til formålet og for de repræsenterede
foreninger”, tages op med politikerne til dialogmøde i det nye år. Ingen yderligere kommentarer til dette
punkt. Line forespørger på mødedatoer hos udvalgssekretær.



Peter orienterede om, at kommunen er kommet med i DK2020 samarbejdet ved Real Dania og Concito,
om sparring på udarbejdelse af klimahandleplan.
På budget 2021 er der afsat flere midler til bygningsvedligehold. Michael kommenterede, at fokus på indeklima hænger godt sammen med bæredygtighed.

8. 18:30-18:35 Økonomistatus
Mindre forbrug på ca. 30.000 kr.

9. 18:35-19:00 Eventuelt
NYE DATOER for 2021 18/2, 13/5, 26/8, 11/11
Oversigt over arbejdsgrupper 2019:






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

Regnskabsregler for interne arbejdsgrupper:
 Grønt Forum afsætter midler til en given aktivitet.
 Arbejdsgruppen disponere beløbet inden for den ramme, der er bevilliget.
 Når aktiviteten er afsluttet fremsendes regnskab for de bevilligede midler til Grønt Forum til orientering.
Regninger skal betales elektronisk og sendes til Teknik, Miljø og Drift på EAN nr.: 5798007624750. Husk at
få påtegnet ”Grønt Forum” samt den konkrete aktivitet på regningen.
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