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Beretning fra Natur og Miljø udvalget
Tak for ordet
Natur og Miljøudvalget er et lille udvalg, som kun består af tre personer – Merethe Jelsbak Raundal, Pia
Ølholm og mig.
Udvalget har besluttet at arbejde med forskellige indsatser på natur‐ og miljøområdet. Det omfatter både
indsatser på det overordnede niveau, og så omfatter det mere konkrete indsatser. Jeg vil i denne beretning
lægge ud med at fortælle om overordnede indsatser og derefter fortælle om det mere konkrete.
Overordnet set arbejder udvalget med at sætte fokus på den grønne dagsorden i alle vores sager. Set i
helikopterperspektiv handler det blandt andet om altid at indtænke landskab, natur og miljø, når vi f.eks.
udarbejder høringssvar. Vi har igennem det seneste år udarbejdet høringssvar til en masse planer, som
Merethe også har nævnt, hvor vi har gjort en særlig indsats for at inddrage det grønne og blå perspektiv.
Overordnet set har vi også udarbejdet en plan for sammenhængende stisystemer på kryds og tværs af
vores lokalområde. Planen har vi formidlet på forskellig vis til både byrådet, forvaltningen og vores
nabolokalområde i Borum, som vi håber at indgå en nærmere dialog med om stier på tværs i løbet af
foråret.
Når nu talen går på stier, så har vi også mere konkrete indsatser på sti‐området. Vi har for eksempel forsøgt
at arbejde med genetablering af kirkestier omkring Framlev. Vi har i den forbindelse haft en dialog med
menighedsrådet omkring et samarbejde, men desværre ønskede menighedsrådet ikke at igangsætte et
samarbejde i denne omgang.
For så vidt angår stier skal også nævnes, at Natur og Miljøudvalget har deltaget i besigtigelsesmøde med
kommunen, hvor vi blandt andet har kigget på muligheder for at binde stier sammen og på tværs af fysiske
barrierer som f.eks. Stillingvej. I denne omgang havde besigtigelsen fokus på den nordlige del af
lokalområdet, ligesom der også har været besigtigelsesmøde tidligere i den sydlige del af lokalområdet.
Natur‐ og Miljøudvalget arbejder også med andre konkrete indsatser – udover stier. Heraf kan nævnes, at vi
arbejder med at øge kvaliteten af de grønne arealer og samtidig gøre dem mere attraktive for
naboer/besøgende. Vi har en særlig indsats på et grønt areal på Sydbakken (VAM‐grunden), hvor der er
flere, der har udtrykt ønsker om at opkvalificere indholdet af arealet med f.eks. træer, buske, blomster,
borde og bænke. Vi er netop i dialog med kommunen om at finde en dato til et lille borgermøde med
kommune og naboer om, hvordan arealet kan udvikles og opkvalificeres.
Afslutningsvist skal det nævnes, at Natur og Miljøudvalget også har ønsket at arbejde med at udbrede
kendskabet til lokalområdets landskab, grønne områder og eksisterende stier. Vi har udarbejdet to artikler
til Paraplyen med dette formål. Den første artikel handlede om placeringen af byens legepladser og grønne
områder med udflugtsmuligheder. Den næste artikel handlede om Harlev fredningen af Lillering skov og
mose og hvilke nye stier, der er etableret i den forbindelse.

