Referat
Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal

Bestyrelse/afdelingsmøde nr. 102
Dato: 11. januar 2018
Tid: Kl. 19.00-22.00
Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød
Deltagere: Svend, Erik, Annette, Jette, Mariane, Bill, Sonja, Kirsten, Karsten,
Steffen, Christian, Per, Catherine, Michael.
Afbud fra: Peter, Trine og Knud

1. Velkomst/Valg af dirigent/referent
Michael/Steffen/Michael

2. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet godkendtes.
Svend præciserede i en forudgående mail, at LAR ikke vil blive gennemført i Pområdet mellem kirken og biografen i Birkerød (TMU møde 10/12/17)

3. Godkendelse af dagsordenforslag
Dagsordenen godkendtes.
4. Konstituering
På årsmødet blev alle fire der var på valg (Anette, Jette Sonja og Per) genvalgt.
Christian blev valgt ind på den åbne 2018 plads. Erik og Mikael L blev desuden
valgt som suppleanter.
I forbindelse med Trine og Knuds meddelelse om at de pga. sygdom er nødt til at
være lidt underdrejet med DN arbejdet det næste halve årstid, blev Erik anmodet
om at træde ind på Knuds plads i bestyrelsen (Trine er ikke en formel del af
bestyrelsen). Desuden enighed om at Steffen og Michael fortsætter som hhv.
næstformand og formand.

5. Tema: Værktøjer til beskyttelse af naturen v/Karsten
Karsten gennemgik professionelt de ordninger vi benytter til fremme af
naturbeskyttelsen i Rudersdal: Naturbeskyttelseslovens §3, NKI-indekset,
Fredningsregler og principper (herunder fortætning frem for spredning i det åbne
land). Karstens præsentationssider er vedlagt referatet.
En særligt case omkring naturbeskyttelse, er det nye lokalplansforslag 257. Her
vil kommunen som vist den første i landet, forsøge at bruge lokalplansværktøjet
til at beskytte eksisterende naturforhold i det åbne land. Dette for at imødegå
udhulingen af planlovens bestemmelser omkring bl.a. strand- og
skovbeskyttelseslinjer. Sagen er særdeles principiel og forventes at medføre
retssager om ekspropriation fra de mest forstokkede af de berørte lodsejere. KL

og sekretariatet (v. Nina Larsen Saarnak) vil følge sagen intenst. Alle opfordres til
at deltage i borgermødet om LKP forslag 257 den 25/1 kl 19-21 på
Mariehøjcentret

6. Grupperne har ordet
Fredning v. Steffen
Kort gennemgang af tre verserende sager, hvoraf to fredningsnævn afgørelser er
blevet anket til klagenævnet. Gruppen tæller Christian, Karsten, Sten, Trine
(standby, sygeorlov) og Steffen
Vand v. Marianne
Møde med natur og miljøforvaltningen planlægges i foråret i et forsøg på at
genoptage den gode dialog (Michael). Der skal om vælges 2
brugerrepræsentanter efter en pinlig annullering til Novafos bestyrelse (29/19/2). Erik opfordrer os alle inklusiv vores netværk til at stemme på Dan Rosbjerg,
så det ikke kun er så lave afgifter som mulig men også miljøhensyn, der skal
tilgodeses. For at imødegå tilbagerulningen af brugerrepræsentation gående fra
de 9 forsyninger til et centralt, nemlig Novafos, vil vi forsøge via de pågældende
samråd at få etableret en slags tværkommunal DN følgegruppe til
forsyningssektoren i vores region. På baggrund af et planlagt indlæg fra Erik om
den forvitrende demokratiske indflydelse i forsyningssektoren, vil Michael bringe
spørgsmålet op i samrådet.
Vandgrupen udgøres d.d. af Erik, Svend, Steffen, Marianne og Michael
Sti v. Annette
De betænkelige sti-og færdselsforhold langs jernbanen i Bistrup Hegn er blevet
dokumenteret og beskrevet for kommunen. Generel opfordring til os om at bruge
”giv os et praj” på kommunens hjemmeside for at påtale misforhold i det
offentlige rum. Erfaringen er efter sigende gode!
Herefter gennemgik Christian med en storstilet billedegennemgang de
landskabelige værdier langs Kajerød Å, som oplæg til anlæggelse af en
stiforbindelse mellem Sjælsø og Furesø. Der udspandt sig en god diskussion af det
visionære i planen, men også at vi skal være påpasselige med ikke at skade de
mange derværende biotoper. Således skulle det sikres at færdslen vil være så
skånsom som mulig og reducere forstyrrelserne til et minimum.
En ad hoc gruppe under stigruppen med Christian, Steffen, Peter og Annette blev
nedsat, med mandat til at tage fat i kommunen med henblik på at bane vejen for
et sådant projekt. Christian havde som oplæg til punktet medsendt en udmærket
køreplan. Vigtigt at få kommunen og de tilgrænsende kommuner til at føle et
ejerskab til projektet. Catherine har, med hendes erfaringer med tilsvarende
projekter i UK, efterfølgende tilbudt sin hjælp til arbejdsgruppen.
Kommunikation
Vi kommer til at skulle bruge Podio mere interaktivt og som platform for
myndighedssager. For den organiserede udadvendte kommunikation står Leif B
og Michael
Tur v. Bill og andre

Forslag om sommerfugletur (Bill), vilde blomsters dag (Per) og cykeltur i det
fredede landskab (Christian). Da turene typisk baserer sig på forskellige ildsjæles
ideer og lyst, besluttes det som sådan at nedlægge turgruppen og i stedet at
bruge afdelingsmøderne til formålet. I tilrettelæggelsen skal initiativtagerne
kunne trække på hjælp fra kommunikation.
Eng- og vejkant v. Svend
Floralister for græsrabatterne langs Attemosevej er lavet fire gange i årets løb og
er ved at blive samlet til en oversigt, hvorefter den sendes til kommunen.
Gruppen ligger i løbende dialog med kommunen om indsatsen (og forsømmelser)
i plejen langs de grønne og blå veje i kommunen. Gruppen består af Catherine,
Ole og Svend
Velux 1 v. Per.
Det igangsatte projekt med skiltningen i Præstegårdshaven er med den praktiske
opsætning og drift blevet forankret i kommunen. Per og Kirsten fungerer herefter
videre som følgegruppe
Velux 2 v. Svend
Efter pengene er bevilget, er identificeret en række steder: Åsebakken, Slugten,
ellesumpen i Pilegårdsparken, Frederikslund Skov, Søllerød Naturpark, Søllerød
Kirkeskov, Kalvemosen, Kulsvierstien, Søllerød Sø, Det Danske Schweiz og
Struckmannparken. Kommunen og Naturstyrelsen vil blive involveret.

7. Meddelelser og orientering om andre verserende sager
Naturrådet er ved at komme i gang med sit arbejde med det grønne
Danmarkskort. Anders har været til oprustningsmøde i DN regi og har sit første
møde i kommunen der fungerer som sekretariatskommune for de 8 implicerede
kommuner den 23/1. Anders vil bruge Podio i kommunikationen med de
pågældende DN afdelinger
Selv om der kunne være behov for en skovgruppe og en klima- og biodiversitets
gruppe, har vi desværre ikke rigtig de fornødne ressourcer pt. for at etablere
nogle sådanne. Michael sondere dog lidt mulighederne for at gøre kommunen til
en klimakommune + og om der kunne etableres en slags skovstudiekreds. Vi
mangler stadig en opfølgning på orienteringsmødet om skovene i vores nærhed
den 10. oktober 2017 v/Steffen og Erik.
Grønt Råd der er planlagt oprettet her starten af 2018, har vi ikke hørt noget til
endnu.

8. Kommende mødedatoer for afdelingen
Mødedatoer for bestyrelsen/afdelingen i første halvdel af 2018:
27. februar, 12. april, 29. maj og 21. juni 2018.

9. Eventuelt, rygter og sladder på natur- og miljøfronten, forslag til
mødeorden
Per viste nogle kort fra 1981 med registreringer af sangfugle lokaliseret på deres
sang i Vaserne. Måske et tema for et kommende møde. På næste (27/2) vil Per
fortælle om nogle sommerfuglearters liv og levned i Grønland, med reference til
forhold der betinger populationssvingninger hos de vingede insekter.

Erik efterlyste en indsats for at få sikret nogle udsigtskiler i forbindelse med det
igangværende arbejde med Rudersdals Bjerge. Eng og vejkantsgruppen vil tage
dette op med kommunen under det møde, der snart skal afholdes.

14.01.2018 Michael

