Årsberetning 2018 for Agenda 21 Helsingør
Indledning
Foreningslivet har i 2018 været et livligt år internt i aktivitetsgrupperne.Oﬀentligheden har
haft adgang til biograﬀorestillingen "En ubekvem sandhed II". Den nye hjemmeside og
Facebook, men Helsingørmessen og den fælles bustur kunne ikke bidrage,da de jo blev udskudt
til marts 2019 hhv. aflyst på grund af for lille tilslutning.Bestyrelsen har holdt 4 møder på
Nyruphus, hvor bl. a. aktivitetsrapportering og budgetopfølgning har været på dagsordenen.
Affald og Genbrug
Aﬀald og Genbrug har i 2018 haft fokus på Kommunens kommende nye
aﬀaldsindsamlingssystem, hvis første etape udrulles i efteråret 2019. Vi har derigennem fået et
par gode kontakter og et godt samarbejde med personer, der arbejder på projektet i Forsyning
Helsingør (FH). I april havde vor gruppe således et informations- og statusmøde om projektet i
FH, hvor også Forsyningens bestyrelsesformand Per Tærsbøl og den administrerende direktør
Jacob Brønnum deltog.Traditionen tro deltog vi i Danmarks Naturfredningsforenings (DN)
landsdækkende årlige aﬀaldsdag senere i april. Atter havde vi valgt Sommariva-området, hvor
overraskende mange (ca. 25 personer) mødte frem og indsamlede 10 - 12 sække aﬀald. Det
aﬀødte iøvrigt en helside i Helsingør Dagblad om indsatsen - også med billeder. Samme dag
spillede F. C. Helsingør en af deres "nedrykningskampe" og begrundet i vort gode initiativ,
sponserede klubben en "ramme" hvide vand. De faldt på et tørt sted, da fremmødet som nævnt
var uventet stort!
For første gang deltog vi i september i den verdensomspændende aﬀaldsindsamlingsdag kaldet
World Cleanup Day. Vor gruppe med familie og hund samlede aﬀald i "Kongens Have", hvor
der var glædeligt lidt aﬀald, men det, der var, var mest plastik og svært tilgængeligt! Der blev
indsamlet 3 sække plus "det løse", som sorteret kunne lægges i områdets aﬀaldsbeholdere, uden
at de blev proppet.Som tidligere nævnt skal kommunens borgere snart til at sortere mere. Så
for at motivere til en eﬀektiv og velfungerende sortering havde Aﬀald og Genbrug i november
arrangeret et oﬀentligt møde i Toldkammeret med titlen "Sorteret, og hvad så?" - om hvad der
sker med aﬀaldet, når vi sorterer. Vi havde inviteret et "ekspertpanel" til at orientere om - og
svare på spørgsmål som: Hvem henter aﬀaldet? Hvor bliver det bragt hen? Bliver det sorteret
igen? Hvordan foregår den videre behandling? Hvad er slutproduktet? Hvor stort er spildet?
Hvad koster det? Panelet bestod af:: Seniorrådgiver Lone Mikkelsen, Det Økologiske Råd.
Afdelingsleder Jette Skaarup Justesen og Projektleder Iben Stanhardt, Forsyning Helsingør.
Trader Nina Jensen, Marius Pedersen A/S som blandt andet aftager plastik fra kommunens
genbrugsplads. Ordstyrer var direktør og ansvarshavende chefredaktør Dorthe Carlsen,
Helsingør Dagblad.
Før mødet deltog vor gruppe sammen med vore gæster i Toldkammerets fællesspisning. Mødet
var velbesøgt af cirka 50 personer, og spørgelysten var stor!Som en del af samarbejdet med FH
er Aﬀald og Genbrugs medlemmer inviteret til at blive ambassadører i den løbende
information om det nye aﬀaldsindsamlingssystem. Vi har takket ja!

Biodiversitet
I modsætning til den våde 2017-sommer var sommeren 2018 jo den varmeste og mest tørre i
mands minde. Desårsag blev der indkøbt 10 grønne vandposer, som ved en vis rotation bidrog
til, at træerne i de 6 frugtlunde overlevede (et enkelt vildæbletræ og en bærbusk klarede dog
ikke udfordringen).Afskygning med ålegræs var sikkert også et nyttigt element i
redningsaktionen.
I 2018 har gnaverbeskyttelse alle steder set ud til, at bid i træernes bark af mus og harer er
undgået.Og så er det omsider lykkedes foreningen at komme op på en "bestand" af 10 Agenda
21-træer. Helsingør Kommune har været imødekommende, idet man kvit og frit har overdraget
2 af sine træer i Mørdrup hhv. Snekkersten til foreningens pleje og pasning.
Sindshvile Vinmark
Vi er 6 frivillige samt supporter, der passer arealet, hvor der er 250 vinplanter samt 60
nyplantede. 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. Sidste år har vi nyplantet 60 vinstokke med grønne druer på det areal, hvor der
tidligere stod lindetræer.
Vejrmæssig har vi været meget heldige, idet der kom tidligt forår og varm sommer. Regnen kom
dog senere. Det medførte, at der var fin druesætning, og at druerne blev modne. Der blev dog
ikke høstet så mange kilo, som vi havde beregnet, idet de røde druer stadig lider efter
hærværket i 2014.
Vi har efterplantet med stiklinger til erstatning for udgåede planter og spisedruer. I slutningen
af august har vi overdækket 10 rækker vinstokke med net, for at beskytte druerne mod fugle og
rådyr.Vi har høstet i oktober og fået et tilfredsstillede resultat med fint sukkerindhold.
Tjørnehækken mod øst er blevet skåret ned og vi har selv måttet klippe tjørnehækken, idet
den kommunalt ansatte er gået på efterløn.
Økohaverne
Året 2018 blev et usædvanligt, men også et udfordrende år for økohaverne. Efter en meget
vinterlig marts måned fulgte et kort, men varmt og tørt forår. Der blev travlt i haverne med
såning og plantning og det blev hurtigt nødvendigt at spare på det vand, som var blevet
opsamlet i tankene i løbet af vinteren. Nogle afgrøder klarede sig ikke så godt, bl.a. kartofler,
jordbær, hindbær, ærter og majs. Senere på sommeren, der også var tør og varm, rettede den
rigelige høst af bær og frugt op på det samlede udbytte. Der er afholdt 4 fællesmøder og 6
fælles arbejdsdage. Endvidere har vi haft 4 åbne haver arrangementer samtidig med at
Naturfagscenteret havde aktivitetsdage. I fællesarealet har vi arbejdet videre med skovhaven,
hvor der er plantet frugttræer og frugtbuske. Der er påbegyndt anlæggelse af en terrasse ved
bærhaverne, hvor der vil være sol det meste af dagen. I arbejdshuset er der blevet bedre plads,
efter at det nye skur er blevet forsynet med hems, reol og ophæng til redskaber.

Takket være en ekstra bevilling fra Agenda 21's bestyrelse kunne vi i efteråret anskaﬀe en ny
græsslåmaskine. Den gamle slåmaskine har vi endnu i reserve. Der er kommet 2 nye
havebrugere og der er 4 på ventelisten til en have. Af planer for det nye år vil vi gå videre med
indretning af skovhaven bl.a. med et mobilt hønsehus, samt anlægge en humlehave, et
aspargesbed, en paddedam og plantning af en hæk med havtorn ud mod marken. Vi vil arbejde
på en bæredygtig beklædning af vandtankene, således at de falder bedre ind i helheden. Endelig
vil vi udvikle formidlingen af kompostering med instruktive planche.
Afrunding
Aktive ildsjæle skal hermed have en stor påskønnelse og tak, og det gælder også vore
interessenter. Og ikke mindst Helsingør Kommune skal have en varm tak for økonomisk støtte
og godt samarbejde.
På bestyrelsens vegne,
Mogens

