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DN Fredensborgs kommentarer til Fredensborg
Kommunes nye grønne politik 2019-21
Vi anerkender, at Fredensborg Kommune prioriterer miljøindsatsen og samarbejdet
med borgere og lokale interessenter højt. Kommunerne har en central rolle i forvaltningen af natur og biodiversitet og kan lokalt yde et vigtigt bidrag til udmøntningen af internationale og nationale målsætninger vedr. biodiversitet.
Udkastet til den nye grønne politik virker gennemarbejdet og bredt favnende. DN
Fredensborg finder de 8 temaer for målsætninger og indsatsområder nævnt i i visionen relevante. For DN er temaet ”biodiversitet” særligt relevant. Formålet med
DN’s nye initiativ ”naturkommuner” er at støtte kommunernes arbejde med at skabe mere og rigere natur.
DN Fredensborg har gennem møder i løbet af foråret 2019 og i vores publikation
”Naturen i Fredensborg Kommune” haft lejlighed til at præsentere for også forvaltningen og lokale politikere idéer og tiltag til, hvordan vi kan få mere natur i kommunen.
Grøn politiks tidsperspektiv 2019-21
Politikken forventes vedtaget i Byrådet i september 2019 og refererer således
fremadrettet til en periode på lidt over 2 år. I forordet refereres til ”de kommende
år”.
Politikken er grundlæggende en opremsning af målsætninger med 33 hensigtserklæringer. Det korte tidsperspektiv frem til 2021 virker mindre hensigtsmæssigt.
Den grønne politik placerer en række af tidligere politikker og strategier ned i en
hat for så vidt angår klima, energi, natur og miljø.
DN foreslår, at (de i politikken uspecificerede) strategier og handleplaner som angivet i sidste afsnit ”Opfølgning”, skal være detaljerede og bindende og sikre implementering af politikken. Men det tager tid at lave handleplaner, og derfor kan man
allerede nu forudse en begrænset implementering af politikken i den angivne periode 2019-21 – ihvertfald mht. nye tiltag, som må være blandt hovedidèerne bag den
nye politik.

Tema: Biodiversitet (og naturområder)
Et af de overordnede mål i den grønne politik under temaet biodiversitet er særligt
centralt for DN: ”fremme af et rigt plante- og dyreliv og minimere bidraget af miljøfremmende stoffer til vandområder”.
I udkast til Grøn politik er et for DN vigtigt indsatsområde under temaet biodiversitet: ”Vi vil skabe store sammenhængende naturområder”. Kan der nævnes nogle
eksempler på, hvilke typer område kommunen har i tankerne, og hvordan (metoder) man vil skabe de sammenhængende naturområder? Samarbejde med nationalpark og statsskovene (15 % af kommunens areal) kunne være blandt grundpillerne.
Et andet for DN centralt indsatsområde i udkastet til Grøn Politik under biodiversitet
er: ”Vi vil øge biodiversiteten på kommunale arealer”. Måske kunne NSPV få en
plads i Grønt Råd?
Det er vigtigt, at kommunen i samarbejde med NSPV udarbejder en detaljeret
handleplan for naturpleje og naturgenopretning, som anerkender, at man tager
hensyn til den lange bane. Udsåninger af frøblandinger med vilde planter i naturen
er for øjeblikket et varmt diskussionsemne, ikke mindst i lyset af tilbagegangen for
insekter, som er afhængige af nektar og pollen og således bier og sommerfugle.
I bynatur – dvs private haver samt kommunale og privatejede grønne arealer i bymæssig bebyggelse – kan udsåning af frøblandinger med vilde blomster for at understøtte og øge biodiversiteten accepteres. Der mangler imidlertid kvalificerede
forslag til, hvilke arter der er velegnede. En mulighed er at udså arter og slægter,
som i forvejen er mere eller mindre knyttet til menneskepåvirkede miljøer, fx natviol, løgkarse, svaleurt, skovvalmue, arter af kløver, storkenæb og ranunkel osv.
For natur og potentiel natur (fx Græstedgård) gælder det, at mange af de naturlige
processer, som man ønsker at fremme (indvandring, etablering, succession, relationer mellem forskellige organismer) tager lang tid. Mulige initiativer for at begunstige naturlige processer inkluderer:
•fjernelse af næringsstoffer (høslæt)
•påvirkning af konkurrencen mellem arterne (græsning, slæt)
•aktivering af frøbanken (kreaturers tråd, harvning, pløjning)
•forøget variation i fugtighedsforhold (afbrydelse af dræn)
•understøttelse af alsidige lysforhold (sporadisk opvækst af træer/ buske).
Nogle af ovennævnte tiltag, kan alene eller i kombination på det omhandlede areal
bevirke en øget biodiversitet - uden udsåning af frøblandinger!
Et tredje centralt indsatsområde under temaet biodiversitet er ”understøtte indsatser, der fremmer biodiversitet i landbruget”. Hvad er det for økonomisk og faglig
støtte kommunen forestiller sig? Det er vel i virkeligheden rådgivning om
1)praktiske tiltag og 2)økonomisk støtte, som kommunen (og andre) kan give for
at fremme biodiversiteten.
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Tema: Nedsat CO2 udledning fra bygninger og virksomheder.
Anvendelse af biomasse til energifremstilling /opvarmning er ikke energi- og biodiversitetsneutralt. Jordvarme og luft/vand er at foretrække frem for øget brug af
biomasse. Af redegørelsen for opvarmningsplanerne for Sølyst i Nivå fremgår det,
at varmen i sidste ende skal komme fra et større fjernvarmenet i Nivå baseret på
forbrænding af biomasse og affald. Dette er i modstrid med, at affaldsmængden
iflg. regeringen skal reduceres, og at forøget anvendelse af biomasse kan få negative konsekvenser for biodiversiteten.
Øget anvendelse af træ i byggeriet er klimavenligt, og vi må vænne os til at se flere
nyopførte træbygninger, selv om det nogle steder strider mod lokal byggeskik.
Opfølgning
Opnåelse af målsætningerne bør overvåges med enkle sæt af kvalitative indikatorer
(skøn fra involverede og eksperter) og kvantitative indikatorer (målinger, beregninger, etc.).
Overvågning af implementering af handleplaner er noget helt andet end overvågning af bredt formulerede målsætninger. Der bør i de handleplaner – der udspringer
af den grønne politik – for hvert af de otte temaer inkluderes resultatindikatorer for
de 8 indsatsområder.
I sidste afsnit i den nye grønne politik ”Opfølgning” bør tilføjes, at forvaltningen
som et fast punkt på Grønt Råds møder gør rede for implementeringen af ”grøn
politik” og således sikrer interessentinddragelse i overvågning af fremskridtene. Det
vil på den måde ikke kun være kommunen selv (og pressen), der får mulighed for
at overvåge implementeringen af den grønne politik.

Med venlig hilsen

Jens Søndergaard,
Formand DN Fredensborg

3

