Resumé fra afdelingsmøde DN-Rudersdal nr. 97
Dato: 4. april 2017 kl. 19.00-22.00
Mødelokale 1, Hovedbiblioteket i Birkerød

Tema: Grundvandsudnyttelse i forhold til miljø og natur

Walther Brüsch gennemgik på meget spændende og tankevækkende måde ”vandets
historie” fra jordens skabelse til i dag og hvad der har betydning for en miljørigtig
drikkevandsforsyning. Figuren nedenfor er taget fra foredragets præsentation (som kan
ses i sin fulde længde på http://http://rudersdal.dn.dk/departmentsmedia/16535/grundvand.pdf

Temaet for næste møde den 18/5 vil være naturpleje og genopretning med køer, får
og heste, slåning, afbrænding og andre ”naturlige metoder”. Oplæg ved Bodil Hald.
Grupperne har ordet: –

•

•
•

•

•

Fredningsgruppen
Kommunen giver nu plejetilladelser for § 3 områder og har således givet
dispensation til tiltrængt naturpleje af Høbjerg mose ved Skovrødgård i
Birkerød.
Der er møde om Naturpark Mølleåen den 27. april 2017. Christian og endnu én
deltager.
Byplan har tilsluttet sig forslag om ”Hunde i snor” i fredede områder.
Vandgruppen
Der kommer ny spildevandsplan ultimo april, som vandgruppen vil diskuterer på
møder med udvalgsformanden for Miljø og Teknik (Court Møller) og
forvaltningen. Det er det statslige organ Forsyningssekretariatet, der reelt styrer
økonomien bag Rudersdal Forsyning ved hjælp af rammebevillinger, hvilket
betyder at presset med at få standset overløb til vores søer, er noget
besværliggjort..
9 kommuner, herunder Rudersdal, er pr. 1. juli 2017 gået sammen om et nyt
forsyningsselskab Novafos, der omfatter 6 forsyninger.

•

Der er givet bevilling til, at seniorforsker Søren Jessen fra GEUS kan foretage en
undersøgelse af Bøllemosen. Vi er anmodet om at støtte projektet med en
følgegruppe.
Stigruppen
Der er planlagt to trampestier i Søllerød Naturpark, og vi er blevet bedt om at
komme med forslag til navne.

•

•
•
•

Turgruppen
Det blev foreslået, at lægge en cykelrute til de fredede områder i kommunen ind
på hjemmesiden til fri afbenyttelse for interesserede. Ruten kan ajourføres med
flere oplysninger hen ad vejen.
Ole Lyshede arrangerer for Søllerød Grundejerforening en tur i Søllerød
Kirkeskov på skovens dag den 7. maj.
Marianne arrangerer kystvandring i Rudersdal kommune den 8. maj kl. 19.30 fra
Skodsborg Strand.
DN Furesø foreslår flagermusarrangement på International Bat Night sidste
weekend i august. DN Rudersdal deltager sammen med Furesø.
Eng- og vejkantgruppen
Der har været møde med kommunen om planerne for det videre forsøg med
slåning af græsrabatter.

