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Vedrørende

Møde i Det Grønne Råd

Dato:

20. januar 2021

Sted:

Digitalt møde på Teams

Deltagere:

Steen Ørskov Larsen, Formand
Anders Liltorp, Næstformand
Jann Larsen, Vestvoldens Venner
Helge Klintorp Pedersen, Vestvoldens Venner
John Frisenvænge, Dansk Ornitologisk Forening, Hvidovre
Finn Ivo Heller, Dansk Cyklistforbund, Hvidovre
Jørgen Morsing Industri- og grf. Avedøre Holme
Niels Egeberg, Friluftrådet
Flemming Juel Mikkelsen, Grf. Bredevand og SGH
Michael Sabroe, Grf. Lodsgården
Jørgen Leth, Grf. Strandøre
Birgit Møller-Kristensen, Gfr. Nymarken
Annie Marott. Grf. Harrestrup Villaby
Mette Jacobsen, Avedøre Boligselskab
Michael Søndergaard Daugaard, Trafik og Ejendomme
Jakob Karlshøj, Plan og Miljø
Charlotte Frische Münter, Plan og Miljø
Charlotte von Hessberg, Plan og Miljø

Referat
HVIDOVRE KOMMUNE

Afbud fra

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Charlotte von Hessberg
Sagsnr.: 21/944
Doknr.: 37666/21
Dato: 11-02-2021 /cxv

Søren Jønsson, Danmarks Naturfredningsforening, Hvidovre
Otto Sejr Larsen, Danmarks Naturfredningsforening,
Hvidovre
Jørgen Søe Westergaard, Dansk Ornitologisk Forening,
Hvidovre (tekniske problemer)
Michael Lundborg, Hvidovre Biavlerforening
Per Hamann Boller, Hvidovre/Københavns Jagtforening
Ammi Stein Pedersen, Forbrugergruppen Vest
Mogens Bentzen, Hvidovre Boligselskab og Hvidovre
Fjernvarmeselskabers Energisparegruppe

Referat
1. Velkommen og valg af mødeleder
Charlotte von Hessberg bød velkommen og introducerede funktionerne i
Teams. Hun blev herefter valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
4. Nye punkter til behandling på dagens møde
a. Udviklingsplan for Vestvolden
Sven Norup, Naturstyrelsen Hovedstaden, præsenterede tankerne hvordan
der skal tyndes ud i træerne på Vestvolden ved Avedøresletten, da området
ellers vil springe i skov, der giver skader på konstruktionen. Der sigtes mod
at bevare gamle, enkeltstående træer. De træer, der skal fældes, er tynde,
så de er ikke værter for f.eks. flagermus.
For at skabe dynamik vil der være strækninger med en kraftig udtynding af
vegetationen og andre hvor en mere tæt skov bevares.

Der blev spurgt ind til ridestier. Dette emne skal diskuteres i arbejdsgruppen
for udviklingsplanen. Hvidovre Kommune repræsenteres af Paula Meldgaard
fra Vej og Park.
Der vil være information om projektet bl.a. på hjemmesiden og i TV Lorry,
inden det igangsættes.
Hvis det bliver muligt at mødes fysisk inden sommerferien, vil Det Grønne
Råd blive inviteret på en cykeltur på Vestvolden, hvor prøver på de
forskellige intensiteter af udtynding kan ses.
5. Pause
6. Vild med Vilje
Anders Liltorp introducerede og fortalte, at SF har stillet et medlemsforslag
om, at Hvidovre Kommune skal melde sig ind i Vild med Vilje.
Kommunalbestyrelsen vil gerne høre Det Grønne Råd, om det giver værdi at
være med i Vild med Vilje? De ønsker nemlig ikke blot at lave symbolpolitik.
Det er desuden ikke klart, hvor meget det koster. Og spørgsmålet er, om vi
ikke kan lave det samme selv, f.eks. under navnet ”Vilde Hvidovre”, hvor
vores gartnere kan være vejledere.
Der kom følgende input:
 Konsulenter (Vild med Vilje) øger omkostningen men højner også
kvaliteten.
 Der er også en omkostning ved at opfinde det selv – f.eks.
arbejdstimer i administrationen.
 Kommunen kunne også være medlem for et år, og så se hvor meget
der kommer ud af det.
 Det er inspirerende, hvad Hjørring Kommune har fået ud af indsatsen,
hvor alle parter, kommunen, borgere og virksomheder går sammen
om indsatsen.
 Der er brug for en naturpolitik, med en indsats for truede arter og som
giver indspil til kommuneplanen og lokalplanerne, f.eks. ved at sikre
spredningskorridorer.
 Det kræver, at kommunen er primus motor, både i forhold til egne
arealer men også som mentor for borgere, boligselskaber og
virksomheder, der ønsker at omlægge private haver og områder.
 Strandøre Grundejerforening vil skabe forbindelse mellem de grønne
områder ved at etablere naturkorridorer i de private haver.
 Vi skal være en foregangskommune indenfor grøn byudvikling.
 Jørgen Leth, John Frisenvænge og Michael Sabroe vil gerne komme
med input til en naturpolitik.
 Grøn By puljen kan også bruges til et lokalt medlemskab af Vild med
Vilje. Avedøre Boligselskab har fået 1 års medlemskab i forbindelse
med et projekt.
Hvidovre Kommune har længe arbejdet med biodiversitet. F.eks. er der i
Rebæk Søpark, ved Langhøjskolen, Kystagerparken og Mågeparken
områder, hvor der har været højt græs i mere end 15 år med en rig
vegetation af græs og urter. Desuden er der sået og plantet 10.000 m2
bivenlige blomster de sidste par år. Men der skal laves en god plan for
vedligeholdelsen, hvis de vilde blomster skal bestå. Administrationen vil lave
et kort, hvor Det Grønne Råd kan se den nuværende indsats.
Administrationen foreslår en ekskursion i Hvidovre, hvor Det Grønne Råd ser
på- og drøfter biodiversitet og vild natur i en by. Fastlæggelse af en dato for
dette afhænger af, hvornår vi igen kan mødes fysisk.
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7. Meddelelse om klima-, natur-, energi- og miljøspørgsmål
fra og til kommunen
Punktet udgik pga. tidmangel.
8. Datoer for de kommende møder
25. februar, 8. april (administrationen ønsker at ændre dette til d. 15. april),
27. maj, 2. september og 25. november.
Der holdes digitale møder kl. 17-18:30, indtil det er muligt at mødes fysisk.
9. Eventuelt
Det Grønne Råd fylder 20 år. Skal det fejres?
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