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Referat af møde i Grønt Forum
Dato for møde:
d. 27. april 2017
Deltagere:
Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening,
Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken,
Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening,
Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion,
Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab,
Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening,
Per Bertelsen, CPH West,
Svend Nordbo, Socialdemokratiet,
Birgit Nielsen, Socialdemokratiet,
Seyit Özkan, Klima- og Miljøudvalget,
Erkan Yapici Klima- og Miljøudvalget,
Hans W. Schmidt, Plan-, Bygge- og Miljøcentret,
Inger Olsson, Plan-, Bygge- og Miljøcentret (ref.)
Deltog ikke: Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug, Arne Jacobsen, Cyklistforbundet, Edvard
Kejser, Ishøj Strandbadeforening, Ole Larsen, Åparkens Grundejerforening, Bayram Yüksel,
Klima- og Miljøudvalget, Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget, Ole Beckmann, Klimaog Miljøudvalget.
Mødet blev indledt med en introduktion og en tur til mosen guidet af agronom Eyvin Hansen, fra
Vallensbæk.
1.Velkommen
Godkendelse af referat af møde den 26. januar og 28. marts.

2.Grønt Forums deltager kreds
Status vedrørende medlemmer: Ingen nye medlemmer

3. Handlingsplan og aktiviteter
Siden sidst – intet nyt

Naturens dag: 10. september.
Grøn Ishøj: 18. juni
Arbejdsgruppe Svend og Jette arbejder videre på Grønt Forums eventuelle deltagelse og nye folder.
Inger er kontaktled mellem kulturafdelingen og arbejdsgruppen.
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Kommunernes naturkapital: Ishøjs placering blev drøftet. Der var ønske om at finde begrundelsen
for Ishøj Kommunes placering.
Erik har efterfølgende forklaret: Begrundelsen for Ishøjs placering skal ses i den omstændighed,
at selvom størsteparten af Ishøj er landzone, så er landzonearealerne overvejende dyrkede områder uden væsentlige bioversitetsbræmmer og andet, der efter udredningens metodevalg kan
regnes som natur”(havde det fx været tale om økologisk landbrug, havde situationen været en
smule anderledes).
I drøftelserne indgik til sammenligning Tårnby Kommune. Om Tårnby Kommune kan tilføjes, at
der i denne kommune er store, urørte arealer, såsom øen Saltholm og Amager Fælled, derf i den
sammenhæng anses som natur og derved forklarer sammenhængen.

Revision af fingerplan: Et udkast er i høring til den 29. maj. Udkast og høringsbrev kan ses her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60466
Vandrådet afholder møde den 24. maj
Støjvold: Borgermøde er afholdt og der arbejdes videre med ideer fra mødet. Et projektforslag er
under udarbejdelse, forslaget sendes i høring bla til Grønt Forum.
Ny skov og naturstier:
Arboret i ny skov: Der er afholdt møde mellem DN og forvaltningen. Erik har refereret fra mødet:
’Fra forvaltningens side er oplyst, at et egentlig arboret ikke kan indpasses i skoven lige nu, idet
plantningen allerede er indledt efter anlægsplanen, men at et arboret kan indpasses ved kommende udvidelse af skoven, ligesom der allerede nu kan etableres sådanne praktiske og tekniske
installationer med mærkning og anden oplysning i skoven som gør, at ikke mindst det oplysende
og pædagogiske sigte bliver en realitet allerede nu, og tillige en del af kommunens natur – og
friluftspolitik.
Naturstier: Vedrørende strækningen mellem Ll.Vejlå og golfbanen har kommunen kikket på
skiltning og cykling på naturstien. Sekretariatet vender tilbage.
Grønt Forum indstiller, at det bliver muligt at cykle på hele strækningen – også selvom det evt.
tidligere er afklaret med Golfbanen, at cykling ikke er tilladt. Inger går videre med indstillingen.
Svend har fremsendt forslag om mulighed for opsætning af bistader i den nye skov. Inger
følger op på forslaget.
Orientering om kommende aktiviteter:
Ny skov indvielse den 7. maj
Grønt Ishøj: 18 juni
St. Vejlå: Der vil blive afholdt arrangement i forbindelse med færdiggørelse af projektet vedrørende nødpumpestationen. Det forventes at blive i forsommeren.
Øvrige arrangementer fra Kultur- og Fritidscentrets kalender: Byhave 5. august, Kræmmermarked 18. til 20. august, Mosens dag 10. august, CPH Art run 13. september, Vikingemarked 16. –
17. september, kulturnat 3. november, julestue, 2.-3. december.
Fra Ekstramødet den 28. marts:
Erkan og Erik har fremsendt forslag, der tages op på mødet næste gang.
Beslutninger i Grønt Forum
Administrationen skal arbejde tættere med Grønt Forum så Grønt Forum i højere grad orienteres
om aktuelle emner.
Erik kontakter administrationen for at høre om der er nyt aktuelt for Grønt Forum mhp at Grønt
Forum får indblik i projekter mv inden de kommer i høring.
Grønt Forums beslutninger på møderne skal være mere tydelige.

Det skal være tydeligt, hvem der arbejder videre med alle beslutninger og indstillinger, og hvem
der er deltagere i de arbejdsgrupper, der nedsættes.
Grønt Forum har fokus på, at referater afspejler de indstillinger og beslutninger der træffes på
møderne, herunder hvem, der arbejder videre med emnet.
Når nyt Grønt Forum etableres skal beslutningsprocesserne fastlægges.
Aktiviteter

Arbejdsgrupper
Affald v. Tommy
Kommunikation v. Johnny
Klima- og Miljøpris v. Erik
Der er indkommet 8 kandidater – arbejdsgruppen besøger udvalgte kandidater i starten af maj.
Kort orientering om dagsordenssager (se KMUs dagsordenssager på www.ishoj.dk)
Følgende orientering under punktet:
Byrådet vil navngive den nye skov ud fra forslag fra en konkurrence der afholdes ved indvielsen.
(ref.: Skover er efterfølgende blevet navngivet: Landsbyskoven.)
Arbejdet med det nye vandværk forventes taget op 2018.
Kommunerne for mulighed for at udlægge beskyttelsesområder i nærheden af indvindingsboringer
– ud over den lovpligtige beskyttelseszone på 25 m.
4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer
-

5. Kommunikation
(Punktet vedrører hvorvidt der er punkter fra møderne, der skal formidles videre og i så fald hvordan. Endvidere skal det
drøftes hvordan budskab om Grønt Forum generelt kan kommer bedre ud.)

6.Kommende møder
7.9.2017 Rådhuset
30.11. 2017 Rådhuset
26.10 Uddeling af Klima- og Miljøprisen 2017
7.Evt.

