Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal

Nyt fra sidste afdelingsmøde nr103
Dato: 27. februar 2018
Tid: Kl. 19.00-22.00
Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød
Deltagere: Michael, Steffen, Karsten, Sonja, Bill, Annette, Jette, Kirsten,
Christian, Erik, Marianne, Per, Svend og Peter.

Tema: ”Ugler i mosen” – En grønlandsk gyser. Naturlige eller
unaturlige svingninger i sommerfuglebestanden i Arktis? Foredrag
ved Per Mølgaard
Per fortalte spændende historier om natsværmerne fjeldspinder og blågrå
jordugle, som han er stødt på under feltarbejde gennem flere år i Grønland.
Fjeldspinderen lever på Diskoøen i det centrale Vestgrønland, hvor den spiser
arktisk pil. På grund af det barske klima har den en ekstrem lang livscyklus, idet
hvert af dens 7 larvestadier varer 2 år. Larverne ligger altid nord-syd for at kunne
udnytte solen bedst. Længere mod syd, ved Ikkafjord i Sydgrønland i nærheden
af flådestation Grønnedal, var der i 2009 et kraftigt udbrud af larver af blågrå
jordugle. På et stort område nederst på fjeldet åd larverne bladene på
pilebuskene. I 2012 observeredes et tilsvarende angreb af jordugler på pilebuske
på Disko og ved Ilulissat. Det var første gang, jorduglen blev observeret så langt
mod nord. Måske var det et resultat af det varmere klima i Diskobugten. Ikkafjord
har sit navn efter Ikkasøjlerne, der som det eneste sted i verden og i stort tal
dannes ude i fjorden, når opstigende mineralholdigt vand møder saltvand. Af
mineralet ikait dannes nogle lange hule søjler, der aldrig når helt op til overfladen.
De blev opdaget i 1976.

Grupperne har ordet – siden sidst
Fredning
DN’s rolle i forbindelse med lokalplan 257 for området omkring Sandbjerg
drøftedes. Formålet med lokalplanen er at ”sikre et harmonisk samspil mellem
landskab, kulturhistorie og udviklingen i bebyggelsesstrukturen”, idet ”områdets
karakter af landbrugsland (ønskes) fastholdt ved at undgå spredt og uplanlagt
bebyggelse i det åbne land”. Det er formentlig den første lokalplan af sin art efter
liberaliseringen af planloven. Der kom på borgermødet den 25. januar protester
fra en række beboere i området. Karsten og Michael udfærdiger høringssvar fra
DN Rudersdal. Der er frist for høringssvar den 13. marts.
Vand
Michael har haft møde med Inge Thorsgaard fra natur- og miljøforvaltningen om
dialogen på miljøområdet mellem kommunen og DN. Det er nemlig temmelig
uklart hvordan vandområdeplanernes målsætning for søer og vandløb i
kommunen kan efterledes
Sti

Christian redegjorde for arbejdet med etablering af en stiforbindelse mellem
Sjælsø og Furesø og oplyste, at der er aftalt et dialogmøde med kommunen. Det
er tanken at inddrage de øvrige berørte lokalafdelinger og kommuner i det videre
forløb.
Eng- og vejkant
Planlægningen for 2018 er i gang, hvor dialogen med kommunen om udmøntning
af dens Park og Naturpolitik By og Park for det lysåbne landskab
Velux bevilling 1
Per oplyste, at projektet med skilte ved træerne i Præstegårdshaven skrider
fremad. Kommunen har taget ejerskab til projektet, og der er indkøbt stolper,
skilte og bicoms, ligesom teksterne er klar.
Velux bevilling 2
Svend fortalte, at der har været afholdt møde med kommunen og Naturstyrelsen
om projektet med skilte i interessante områder i kommunen. Det kan ende med
en lidt forskellig udformning af skiltene i de kommunalt ejede og de statsligt ejede
områder.

Meddelelser og orientering om andre verserende sager
Repræsentantskabsmødet – valg af ny præsident
Ny præsident vælges på Repræsentantskabsmødet den 7.-8. april i Faaborg. Der
har meldt sig to kandidater, Maria Reumert Gjerding og Rune Kjærgaard Lange.
Præsentationsvideoer kan ses på DN’s aktivside.
På Samrådsmødet den 14. marts kl. 18.45 i Hillerød, hvor alle
bestyrelsesmedlemmer kan deltage mod tilmelding, vil det via videostreaming
være muligt at følge et valgmøde mellem præsidentkandidaterne.
Valget drøftedes.
Skovoplæg og høring om driftsplaner, urørt skov, biodiversitet
DN skal afgive høringssvar i anledning af regeringens skovplansoplæg om en 10
% forøgelse af urørt skov. På grund af det lange implementeringsperspektiv på 510 år fandt Michael det vigtigt, at det i høringssvaret understreges, at driftsplaner
for Rude Skov og Jægersborg Hegn ikke må lægge hindringer i vejen for i
gennemførelsen af mere urørt skov.
Grønt Råd
Ikke noget nyt.
Naturrådsnyt
Der har efter det oplyste været afholdt et indledende møde, hvor Anders
Michaelsen deltog.
Sommerfuglekampagne
Marianne oplyste, at kommunen har søgt om støttekroner til
sommerfugleprojekter ved Malmmosen og Nørrevang.

Miljøgruppe for Novafos
Erik redegjorde for status efter det afholdte valg til bestyrelsen, hvor vores
foretrukne kandidat Dan Rosbjerg blev valgt som brugerrepræsentant.
Mødereferater fra Novafos kan læses på forsyningens hjemmeside. Da de næste 2
år vil gå med indhentelse af måleresultater, vil det ikke give mening at oprette
brugerråd nu.
Kommunens arbejde med biodiversitet
Kommunen vil bl.a. kunne holdes fast på mange gode ideer i kommuneplanen i
forbindelse med høringssvar om skovplansoplæg og lokalplansforslag.

Afdelingsarrangementer
Forårsture
Affaldsindsamling med kommunen den 22. april kl. 10-12 (Bill, Steffen, Marianne,
Annette, Michael)
Kystvandring med Hjerteforeningen den 11. juni (Karsten og Marianne)
Vilde blomsters dag den 17. juni (Per i Vaserne)
Et forslag om gentagelse af Christians cykeltur til fredede områder blev vel
modtaget

Kommende mødedatoer for afdelingen
Mødedatoer i 2018 (næste afdelingsmøde 12/4)

Eventuelt
Der er generalforsamling i Birkerød Vandforsyning den 22. marts kl. 19 i Store Sal
på ved Hovedbiblioteket. Erik genopstiller.
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