
 
 

 

Vedrørende Møde i Det Grønne Råd  

 
Referat 
 

 
 

1. Velkommen og valg af mødeleder 

Charlotte von Hessberg bød velkommen og Kristina E. Young 

blev valgt som mødeleder. Der blev holdt en kort 

præsentationsrunde. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
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Afbud fra: 

Kristina E. Young, Formand 

Otto Sejr Larsen, Danmarks Naturfredningsforening, 

Hvidovre 

Erling Groth, Danmarks Naturfredningsforening, Hvidovre 

John Frisenvænge, Dansk Ornitologisk Forening 

Ammi Stein Pedersen, Hvidovre Biavlerforening  

Finn Ivo Heller, Cyklistforbundet 

NN, Friluftsrådet 

Anders Aalund, Grf. Hvidovre Kirkeby og SGH 

Birgit Møller-Kristensen, Grf. Nymarken 

Susan Emcken, Grf. Baunebakken 

Jan Due Nielsen, Grf. Lodsgaarden 

Astrid Krejberg Zierfuß, Grf. Holmegård 

 

Michael S. Daugaard, Center for Trafik og Ejendomme 

Charlotte Frische Münter, Center for Plan og Miljø 

Jakob Karlshøj, Center for Plan og Miljø 

Charlotte von Hessberg, Center for Plan og Miljø 

Steen Roed, Center for Plan og Miljø 

Ulrikke S. B. Rebien, Center for Plan og Miljø 

 

Tina Cartey Hansen, Næstformand 

Jann Larsen, Vestvoldens Venner 

Helge Klintorp Pedersen, Vestvoldens Venner 

Jørgen Søe Westergaard, Dansk Ornitologisk Forening 

Thomas Otzen, Cyklistforbundet 

Jørgen Leth, Grf. Strandøre 

Maria Brandt Avnskjold, Grf. Lodsgården 

Kim Niemann, Avedøre Boligselskab 
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4. Nye punkter til behandling på dagens møde  

a. Danmarks Vildeste Kommune, Center for Plan og Miljø 

Steen Roed holdt oplæg om konkurrencen ’Danmarks 

Vildeste Kommune’.  

 

• Danmarks Vildeste Kommune er en landsdækkende 
konkurrence, der kører indtil slutningen af 2022 

• Blomsterfrø blev med stor succes uddelt i 2021 

• 150 insekthoteller blev uddelt 4. maj 2022, også med stor 
succes, der er 50 insekthoteller mere på vej. 

• Morten DD var på besøg i Klima-, Miljø- og 
Teknikudvalget d. 9. maj. Pointer fra Morten DD’s oplæg: 

o Der er ikke så meget biodiversitet i Hvidovre eller i 
Danmark 

o Det er godt og vigtigt for mennesker med mere 
natur, og derfor er det vigtigt at prioritere naturen 

o Den vigtigste opgave fremadrettet er at formidle og 
skabe interesse for naturen og få folk ud i naturen.  

o Vores pleje og mange næringsstoffer er godt for få 
arter, men skidt for de mange 

• Hvidovre Kommunes projekt i konkurrencen om Danmarks 
Vildeste Kommune er BID-netværket på Avedøre Holme 
med deres biodiversitetsprojekt 

o Miljøminister Lea Wermelin besøgte i den 
forbindelse Avedøre Holme d. 16. maj 

o Der er sat uglekasser op, der kan hjælpe med 
rottebekæmpelse.  

o Virksomhederne kan for 10.000 kr. få sat 
mursejlerkasser op, så det passer til deres bygning 

o Insekthoteller kommer også op – samarbejde med 
TEC’s elever, der kan lave dem i september (og 
kommer i kontakt med virksomhederne) 

• Ændret pleje på de kommunale arealer 
o Koster ekstra, bl.a. til nyt udstyr 
o Kommunens grønne medarbejdere skal på to 

dages biodiversitetskursus 

• Det videre forløb indebærer bl.a.: 
o Åbne haver i august for, at borgere kan inspirere 

andre borgere til at komme i gang med at få 
biodiversitet og natur i egne haver 

o Beskyttelse af den grønbrogede tudse – 
samarbejde med Ørsted, AV Miljø og Biofos 

o Lokalplaner med fokus på natur og biodiversitet: 
Øst for Byvej og Avedøre Holme 

o Der skal være fokus på formidling, bl.a. pga. øget 
antal henvendelser hos Astma- og allergiforbundet  

 

5. Opfølgning på aftaler og opgaver fra tidligere møder  

a. Præsentation af projektet ”Begrønning af Hvidovrevej”, 

Erling Groth, Danmarks Naturfredningsforening 

• Bilag fra den gamle ansøgning blev delt rundt.  
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• Begrønningen af Hvidovrevej var tiltænkt som et frivilligt 

borger-projekt med fokus på æstetik, Pocket Squares, 

tværgående beplantning, samt samarbejde mellem 

borgere, foreninger og institutioner. 

• Den gamle ansøgning var ikke konkret nok, så Erling 

Groth opfordrede til, at medlemmer i Det Grønne Råd 

organiserede sig, så det kan blive muligt at sende en ny 

og mere konkret ansøgning ind.  

• Michael S. Daugaard tilføjede, at dette projekt kan 

supplere det allerede vedtagne projekt om begrønning af 

Hvidovrevej fra Brostykkevej til Sollentuna Alle. 

• Erling Groth og Astrid Krejberg Zierfuß oprettede en 

arbejdsgruppe, med Anders Aalund som 

sparringspartner på projektet. 

 

b. Arbejdsgrupper i Det Grønne Råd  

På baggrund af brainstorm på mødet d. 10. marts foreslog 

administrationen følgende arbejdsgrupper: 

• Biodiversitet og friluftsfaciliteter  

• Vand  

• Transport og energi  

• Kommunikation og events  

 

Det Grønne råd diskuterede følgende: 

 

Gruppen ’Biodiversitet og friluftsfaciliteter’ blev oprettet 

• NN (Friluftsrådet), John Frisenvænge, Otto Sejr Larsen 

og Erling Groth meldte sig  

• Jørgen Leth havde på forhånd meldt sig til 

Biodiversitetsgruppen via mail og er derfor også med. 

  

Gruppen ’Vand’ blev oprettet 

• Birgit Møller Kristensen, John Frisenvænge og Anders 

Aalund meldte sig 

• Jørgen Leth havde på forhånd meldt til Vandgruppen via 

mail og er derfor også med. 

 

Om gruppen ’Transport og energi’: 

• Anders Aalund foreslog, at kommunen skulle komme 

med et overblik over, hvad status er med trafikstrategien, 

samt en opfølgning på, hvordan kommunen arbejder 

med de tiltag transport-gruppen i Det Grønne Råd fandt 

frem til sidste gang. 

• Michael S. Daugaard vil følge op på dette til næste møde 

i Det Grønne Råd d. 8/9. 
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• Transport og energi-gruppen blev oprettet, men bliver 

først bemandet efter Michael S. Daugaards oplæg til 

næste møde. 

 

Gruppen ’Kommunikation og events: 

• Gruppen blev ikke oprettet i første omgang, da ingen 

meldte sig. 

• Birgit Møller Kristensen opfordrede i den sammenhæng 

til, at medlemmerne af Det Grønne Råd kunne dele 

referat på relevante Facebook-sider bl.a. 

grundejerforeningernes egne. 

• Der var enighed om, at en kommende 

kommunikationsgruppe kan arbejde på formidling af Det 

Grønne Råds arbejde, så det vil være lettere at deltage i 

events i fremtiden. 

• Erling Groth foreslog, at der kunne blive holdt et offentligt 

møde med borgmesteren, der kunne fortælle om den 

grønne politik i kommunen. Det blev hertil foreslået, at 

det kunne foregå i oktober efter næste møde i Det 

Grønne Råd. 

• Der blev herefter nævnt følgende begivenheder, der er 

oplagte til bl.a. oplysning om Det Grønne Råds 

aktiviteter. 

o Vild med Vand (førhen kaldet Havnens Dag) d. 

11/6  

o Markedsdag på Quark (De Vilde Blomsters Dag) 

d. 19/6 

▪ Anders Aalund vil skrive til bekendt fra 

Quark 

▪ Administrationen kontakter Quark, ang. 

information om Danmarks Vildeste 

Kommune til markedsdag 

o Naturens Dag (en del af Naturens Uge d. 5.-11. 

sep.) d. 11. september 

 

• Det bliver besluttet, at gruppen ’Biodiversitet og 

friluftsfaciliteter’ skal holde oplæg til næste møde d. 8/9. 

Da Naturens Dag er d. 11/9, vil gruppen komme med 

forslag til oplæg/formidling/andre aktiviteter, som Det 

Grønne Råd kan stille op med til Naturens Dag. 

 

Andet: 

• Erling Groth foreslog skiltning til Vigerslevparken fra 

Hvidovre kommunes side. 

 

6. Meddelelse om klima-, natur-, energi- og miljøspørgsmål fra og til 

kommunen  
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• Blev udsat til næste møde 

 

7. Eventuelt 

• Charlotte von Hessberg tilføjede om lokalplaner:  

o Indenfor de næste 12 måneder kommer der nye 

lokalplaner, der omfatter følgende: 

Grækerkvarteret, rækkehuse i Engstrupgårds 

Ejerlaug, Risbjergkvarteret og Grf. Toftegården.  

o Grf. Bredevang og Grf. Nymarken er de næste i 

rækken, dette sker om 1-1½ år. 

o Jakob Karlshøj tilføjede, at det kommende forslag 

til lokalplan for Avedøre Holme har flere grønne 

elementer, som vil kunne ses forudsat byrådet 

sætter den i høring. Der er mange lokalplaner på 

vej i kommunen 

• Ammi Stein Pedersen efterspurgte, om der til næste 

møde kunne blive uddelt en liste over medlemmerne i 

Det Grønne Råd 

• Ammi Stein Pedersen var til møde omkring 

reparationsværkstedet onsdag d. 18/5. I denne 

sammenhæng efterlyses folk der vil sidde på værkstedet 

og bruge hænderne. Løbeseddel fra 

reparationsværkstedet vedlægges sammen med 

referatet. 

• Michael S. Daugaard sagde, at der sættes ladestandere 

til el-biler op i kommunen. D. 25/5 åbnes for en 

hjemmeside hvor alle borgere kan fortælle kommunen 

hvor det ville være hensigtsmæssigt at sætte disse 

ladestandere op: https://deltag.hvidovre.dk/da-DK/ 

• Der blev spurgt til de træer på Vestvoldene, der er væltet 

grundet storm og Michael S. Daugaard svarede, at de så 

vidt muligt bliver liggende pga. biodiversitet 

 

https://deltag.hvidovre.dk/da-DK/

