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Årsberetning for 2017 Agenda 21 Helsingør
Bestyrelse, medlemstal og it
Der er i 2017 blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Foreningens 3-fløjede folder er hos Nofo Print blevet genoptrykt i en lettere revideret udgave,
og så har vores forening nu badges med logo.
Hjemmesiden har i 2. halvår ligget underdrejet, idet der har været system- og tidsmæssige
vanskeligheder med et nyt redigeringsværktøj. Facebook har dog været aktiv med 59 følgere,
der bl. a. har kunnet deltage i debatten om Plastic Change.
Affald og Genbrug
Året blev i januar indledt med, at halvdelen af gruppen tog på et inspirationsbesøg i ”Den blå
Planet” på Amager. Her var der både en udstilling og et foredrag om plastikproblematikken i
verdenshavene arrangeret af ngo-organisationen ”Plastic Change”.
Først i marts var et par af os til informationsmøde hos Agenda 21 Albertslund om deres
etablering af indendørs aﬀaldssystemer i kommunen. Emnet er senere blevet ret aktuelt her i
kommunen.
Vores gruppe deltager normalt, nogle gange som medarrangør, i Danmarks
Naturfredningsforenings landsdækkende aﬀaldsdag, men på grund af sammenfald med
Helsingørmessen var kun 1 medlem ude at samle aﬀald denne gang.
Aﬀald og Genbrug har året igennem valgt at have fokus på plastforureningen. Derfor hentede
gruppen i maj foredraget om plastik i havene til Helsingør Gymnasium. Malene Møhl fra
”Plastic Change” holdt et interessant foredrag, og der var et pænt fremmøde og en god
efterfølgende debat.
Alle var enige om, at plastik naturligvis ikke skal ud i naturen, hverken på land eller i vandet.
Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør udsendte i oktober et forslag til nyt
Aﬀaldsregulativ i høring, idet husholdnings- og erhvervsaﬀald i løbet af 2018 skal sorteres i flere
fraktioner end tidligere.
Aﬀald og Genbrug fremsendte et overvejende positivt, udførligt høringssvar på forslaget om
husholdningsaﬀaldet til Center for By, Land og Vand. Efterfølgende er vort svar beskrevet i
flere referater fra udvalgsmøder. Imidlertid har vore og 12 andre kommentarer dog ”ikke givet
anledning til ændringer” i regulativet, som er blevet indstillet til endelig vedtagelse i Byrådet.
Et af vore ønsker er, at der etableres en Genbrugsplads nr. 2 på Energivej. Det har vi fremsat
ønske om over for kommunen adskillige gange gennem de seneste 10 år, og nu ser det ud til, at
der er politisk flertal herfor. Aﬀald og Genbrug følger udviklingen tæt.

Endelig har vi i gruppen et medlem, som tappert gennem hele året har forsøgt at holde
stranden ren omkring Hellebæk.
Biodiversitet
Ved foreningens 10 års fødselsdag i 2007 fik Helsingør Kommune foræret 10 såkaldte Agenda
21 træer. Valget af træernes placering og art stod daværende stadsgartner Christian Vang
Christensen for, og foreningen har så ført tilsyn i de mellemliggende 10 år. Ved udgangen af
2017 må det desværre konstateres, at antallet af træer er reduceret til 8.
Der ligger dog en vis kompensation i, at de 6 frugtlunde tilsammen er blevet forøget med ??
træer/frugtbuske. Men også her er der udfordringer. Den våde 17-sommer har gjort det af med
2 træer i Færgevejskilen. Træerne druknede simpelthen i vandfyldte plantehuller.

En lille historisk sidebemærkning:
For efterhånden en hel del år siden havde Helsingør Kommune en stadsgartner ved navn
Christian Vang Christensen. Han har kunnet berette følgende om de to trægrupper på
Cirkuspladsen – i dag Byparken.
”Det var 2 små lunde som Grydemoseskolens elever fik lov til at plante i det nordvestlige
hjørne af " cirkuspladsen" ,som vi også kalder mellemstykket, arealet er vist nu endelig
opgraderet i kommuneplanen som oﬀ. parkområde, især efter nu da Villa Helles have skal indgå
i kommunes byggegrundsforsyning.
Det hele startede således: For en del år siden meldte en klasse på Grydemoseskolen sig ind i et
landsomfattende projekt, hvis mål er at plante nye træer til gavn for klimaet på jordkloden.
Skolen fik gratis udleveret små planter, arter som kan blive til højtvoksende skov. Umiddelbart
kunne Teknisk Forvaltning ikke pege på arealer i Helsingør Kommune, som var udlagt til skov.
Som plaster på "såret" fandt jeg på, at i hjørnerne på Cirkuspladsen kunne der godt plantes
nogle små lunde på 50-100 træer. Senere skal disse lunde tyndes så der står 10-12 pæne træer
tilbage.
Placeringen passer med den ca. 25 år gamle beplantningplan for området indretning som
Cirkusplads. Planen er i princippet en videreførelse af bevoksningskarakteren omkring
regnvandsbassinet ved børneinstitutionen og Søbækvandløbet. Planen viser også en cirkelrund
plæne beregnet til cirkusteltet m.m.”
Som det nu vil kunne registreres, er den østlige trægruppe tæt på kirkens gavl forsvundet, men
den vestlige lund står i bedste velgående i hjørnet op mod Mørdrupskolen.
Helsingørmessen
Helsingørmessen var i 2017 lagt i de to første dage i april. Aﬀald og Genbrug stod for en
vellykket planlægning af Agenda 21's deltagelse. Vi havde som tidligere år fået ”husly” hos
kommunens Klimasekretariat i ”Go Green”-området. Inspireret af besøget i ”Den blå Planet”

valgte vor gruppe temaet plastik. Formålet var at gøre opmærksom på problematikken ved
bortskaﬀelse, og hvad den enkelte borger kunne gøre.
Som illustration på vor stand var opstillet en hel sæk plastik indsamlet af en familie på 4 i en
måned og en stor indkøbspose med plastik indsamlet på en times strandtur!
For at engagere publikum havde vi en quiz hovedsageligt med spørgsmål om plastik i havene.
Der indkom 74 besvarelser, og præmien til vinderen var en kurv med bioplast-produkter som et
alternativ til plastik – og lidt lækkerier, økologiske naturligvis.
Sindshvile Vingård
Vi er 6 frivillige samt supporter, der passer arealet, hvor der er 250 vinplanter. Vi mødes
jævnligt for at slå græs, fjerne græs og ukrudt fra rækkerne, beskære, opbinde og hvad der ellers
skal gøres afhængig af årstiderne.
Vi har efter frostperioden beskåret og bundet op.
I foråret har vi nyplantet 60 vinstokke med grønne druer på det areal, hvor der tidligere stod
lindetræer.
Udspring og blomstring skete meget sent, og på grund af planternes manglende størrelse blev
frugtsætningen meget beskeden.
Der er sat stolper op til de 2 nye rækker og trukket tråd.
Vi har efterplantet med ca. 25 stiklinger til erstatning for udgåede planter og spisedruer.
I slutningen af august har vi overdækket de 10 rækker vinstokke med net, for at beskytte
druerne mod fugle og rådyr.
Vi har høstet i oktober og fået ca. 10 liter hvid juice og ca. 5 liter rød juice, dog ikke med ret
højt sukkerindhold. Et meget beskedent udbytte.
Vi har beskåret brændnælder, som havde indtaget kompostbunken. Tjørnehækken mod øst og
syd er blevet skåret ned. Værktøj og hjælpemidler i containeren er blevet hængt op på vægge og
hylder.
Vi har påbegyndt opfyldning i rækkerne med kompostjord og flis.
Vi har sat 400 nye stålstolper til afløsning af bambuspindene, der rådnede i jordplan.
Økohaverne
Først den frugt- og grøntsagsrelaterede beretning fra økohaverne. Året 2017 har været et
spændende og begivenhedsrigt år for økohaverne.
I det tidlige forår startede de nye havebrugere med opsætning af mange kasser til permakultur.
Der kom god gang i væksten, selvom forårsmånederne var relativt regnfattige.

Til gengæld kom der rigeligt med regn i sommeren og efteråret. De 4 nye vandbeholdere blev
sat op og koblet til tagrenden og blev helt fyldt med regnvand. Flere vandbeholdere blev gravet
ned ude mellem haverne og disse blev næsten fyldt op med regnvand. Vi måtte sidst på
efteråret anskaﬀe en pumpe til at tømme en del af vandet ud igen pga risiko for
frostsprængning i vinteren.
Vi havde en glæde at modtage Helsingør Kommunes Miljøpris 2016. Den blev overrakt på
rådhuset den 19. maj og der fulgte et beløb på 20.000 kr. med.
Beløbet er på et fællesmøde blevet udmøntet i anskaﬀelse af 40 europaller til 10 nye
kompostkasser, flere materialer til indretning af det nye skur, planter til fællesarealet, 2 borde
med bænke, samt en ny opslagstavle (whiteboard) til arbejdshuset.
I løbet af året har vi haft 6 åbne havedage på søndage, samtidig med at Naturcenteret har haft
arrangementer. Besøgstallet har været vekslende, meget afhængigt af vejret.
Vi har afholdt 7 fællesmøder, hvoraf det ene var et møde med Naturcenterets nye leder. På
møderne har vi lagt planer for sæsonens arbejde og de fælles opgaver, som blev udført på de
fælles arbejdsdage i foråret og efteråret. Vi indførte en vagtplan for græsslåning af fællesarealet,
hvilket har fungeret fint i hele sæsonen. En havebruger har afgivet sit jordstykke. Der er ved
årets udgang 6 personer på ventelisten.
Foruden opsætning af de nye vandtanke har vi arbejdet videre på det nye skur, ryddet op i
arbejdshuset og gravet ud til en ny terrasse ved bærhaverne.
Af nye projekter blev der i foråret anlagt en kålhave med forskellige kålsorter. En del af kålen
blev dog ødelagt af dræbersnegle, som har været meget aktive i den våde sommer.Vi kan holde
antallet af snegle nede ved at samle dem op, men de kan ikke udryddes, heller ikke med de
godkendte midler.
I skovhaven har vi plantet et nøddehegn mod nord. Et projekt med en mobil hønsegård blev
udsat pga forsinkelse af byggeriet af hønsehuset.
I årets løb har vi afprøvet ålegræs som jorddække i bedene, hvilket ser ud til at have en god
eﬀekt på jordstrukturen. Ålegræsset hentes på strandene i Snekkersten og Espergærde, hvor
det er skyllet op i store mængder.
De to bærhaver har givet pænt med frugt og bær og der har været mulighed for at levere
planter til de nye havebrugere. Der er som forsøg plantet Aronia og Gojibær.
Af fremtidige projekter vil vi i 2018 etablere en lille sø efter Naturstyrelsens godkendelse. Det
skal være en lavvandet dam til padder.
Vi har også lagt planer for anlæg af en humlehave og en hæk med Havtorn.
De nye vandtanke skal pyntes med slyngplanter

For året 2018 håber vi, at det bliver mindre vådt og mere solrigt, således at vores mange
forskellige afgrøder vil lykkes bedre end i 2017.
I vinhaven starter året med generalforsamlingen hos Henning den 22. jan. 2017.
Vi har efter frostperioden beskåret vinplanter og bundet op.
Bortset fra græsslåning er der ikke sket noget af betydning før planterne er sprunget ud, hvilket
skete ret sent.
Vi har i løbet af sommeren beskåret, bundet op, lavet bladudtynding og lidt grøn høst.
Der har være åbne haver, som vi har deltaget i.
Vi har som sædvanlig overdækket marken med det hvide net. Der er desværre efterhånden
kommet lidt huller i nettet. Nettet har ikke kunnet holde hvepse ude, som begyndte at
interessere sig for Solaris druerne, dog uden større skade.
Høsten skete af 2 omgange. De grønne druer høstes først og derefter de røde druer.
Sukkerindholdet var ikke overvældende, hvorfor der måtte tilsættes en del sukker for at kunne
opnå en acceptabel alkoholprocent. (den er p.t. ikke målt).
Vinificeringen er foregået hos Claus på terrassen. Da det blev for koldt, blev det båret i
kælderen, hvor det efter et par opstikninger har stået og bundfældet. Der er ikke tilsat
malolaktiske bakterier i år.
Vores tidligere medlem og vinproducent Steen Honoré er afgået ved døden. Æret være hans
minde.
Alle takkes for det gode arbejde, der er lagt i årets vinproduktion.
Afrunding
En stor tak skal rettes til Helsingør Kommune for den økonomiske støtte og samarbejdet. Og
alle foreningens aktive ildsjæle og trofaste interessenter skal have tak for et godt foreningsår
2017.

Februar 2018
Bestyrelsen (Claus, Hedvig, Jens, Mogens og Nanna)

