Referat
Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal

Bestyrelsesmøde nr. 106
Dato: 9. august 2018
Tid: Kl. 19.00-22.00
Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød
Deltagere: Michael, Steffen, Sonja, Trine, Annette, Kirsten, Jette, Svend,
Cathrine, Erik, Marianne, Steen, Mikael og Peter.

1. Velkomst/Valg af referent og dirigent
Michael bød velkommen, særligt til aftenens gæst Court Møller, formand for Miljøog Teknikudvalget i RK.
Steffen og Peter valgtes til dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet godkendtes.

3. Godkendelse af dagsordenforslag
Dagsordenen godkendtes.

4. Dialog med Court Møller med oplæg om følgende punkter:
•
•
•
•

Ny affaldssorteringsordning
Implementering af Vandområdeplanen og tilstanden i kommunens store
søer (Sjælsø, Søllerød, Vejle, Store Kalv, Birkerød)
Sandindvindingen ud for Vedbæk og fredning af Øresund
Evt. om ellesumpen ved Pilegårdsparken (indsigelse fra Karsten)

Court Møller omtalte søernes og vandløbenes tilstand og de komplekse forhold,
der gør sig gældende. På grund af den lave vandstand i Furesø i sommer har det
været nødvendigt at lukke for tilførslen til Mølleåen, hvad der kan skabe
problemer i Mølleåen. Tilstanden i vandområderne er generelt ikke helt så god,
som man kunne ønske. Det tager lang tid at forbedre tilstanden, da det er meget
pengekrævende. Der en lagt en strategi med Novafos vedrørende overløb, og
man prøver at finde mere smarte løsninger end bassiner. Det har taget for lang
tid at erkende, hvor de største problemer med overløb har været, og man har
derfor ikke været i stand til at prioritere. Den dokumentation, der har manglet, er
ved at komme. Det må ses i øjnene, at statens vandområdeplaner ikke kan
gennemføres til 2021. Kommunen er endnu ikke kommet til at pålægge Novafos
bestemte miljøtiltag med henblik på takststigninger. Der er endnu ikke ansøgt om
55 mio. kr. via forsyningssekretariatet. Beløbet er i øvrigt ikke tilstrækkeligt. Der
er i kommunalbestyrelsen forståelse for, at afgiftsstigninger er et problem, som

man er nødt til at tage sig af. Søllerød sø og Vejle sø er prioriteret i forhold til
Birkerød sø, hvor der er problemer med overløb, bundsedimenter og en
uhensigtsmæssig fiskebestand. På foranledning af Erik Arvin vil ønsket om en
ordentlig kommunikation fra Novafos i form af en årsberetning for 2017 blive rejst
på et møde i næste uge.
Vedrørende affaldssortering bemærkede Court Møller først, at der har været et
uforklarligt fald i affaldsmængden fra 2016 til 2017. Det er kommunerne i
Hørsholm, Allerød, Fredensborg, Helsingør og Rudersdal, der leverer til Norfors.
Der har i lang tid været arbejdet på at finde en egnet model for affaldssortering. I
Rudersdal vil der blive opsat to spande med to rum i hver til sortering af papir,
pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet. Disse spande vil i villaområder
blive tømt med andre frekvenser end det almindelige husholdningsaffald. Det har
været vigtigt at komme i gang med noget, selv om ikke alle ting er løst. Det er et
krav, at alt frasorteret affald skal genbruges. Plast er det største problem p.t.,
fordi der endnu ikke er god økonomi i at genbruge det. Sortering fra de første
husstande vil ske i etaper fra februar 2020 med udvidelse hvert halve år.
Overraskende nok forventes kun en genbrugsstigning fra 20 til 28%. Det er
uafklaret, hvordan små husstandes affald og forskellige typer plast håndteres. Det
vil blive muligt at framelde sig ordningen, dog uden at betalingen derved
bortfalder.
Der var ikke nye oplysninger om sandindvindingen ud for Vedbæk og spildevand i
Øresund.
Novafos har lavet en mobil flowmåling af overløb til Kajerød å og ellesumpen og
konstateret et betydeligt overløb. Der vil formentlig blive gjort noget ved det, selv
om det ligger uden for områdeplanerne.
Der skal på Miljøudvalgets møde i næste uge være en temadrøftelse om
kystbeskyttelse og sikring mod fremtidige vandstigninger. Man vil i første omgang
undersøge, hvor problemerne vil opstå.
Michael anførte, at det ved offentlige kystbeskyttelsesprojekter skal tænkes ind,
at offentligheden sikres adgang.
Court Møller bemærkede i relation til adgangsveje, at der på samme møde i
Miljøudvalget skal tages stilling til genetablering af en trampesti fra Skodsborg
Strandvej til stranden ved Strandhøj.
Cathrine og Svend viste fotos fra eng- og vejkantsgruppens forsøgsprojekt på
Attemosevej. Det er gruppens forslag, at det på baggrund af de gode erfaringer
indføres som almindelig praksis i hele kommunen, at vejkanter kun slås to gange
om året, i slutningen af maj og i oktober.
Court Møller så positivt på forslaget.
Bekæmpelse af invasive planter drøftedes. Bjørneklo bekæmpes nu i hele
kommunen.

Court Møller sluttede med at udtale, at han gerne vil udfordres på det standpunkt,
han umiddelbart har omkring klimakommuner og klimakommuner plus, at han har
svært ved at se hvilken merværdi for kommunen, der kan ligge i en tilmelding.
Michael takkede Court Møller for at give et spændende indblik i hvilke
overvejelser, der pågår i kommunen.

5. Meddelelser og orientering
i.

Sjælsø-Furesøstien (Christian)
Projektgruppen holder møde med sekretariatet i DN i næste uge.

ii.

Folkemøde (Steffen)
Steffen opfordrede hjælpere til at melde sig til folkemødet den 1.
september med temaet ”Det gode Liv”.
Sonja, Annette, Michael og Karsten regner med at deltage.

iii.

Grønt Råd (Michael)
Det er vedtaget, at der vil blive ét årligt møde. Karsten deltager i det
første, der bliver i september.

iv.

Naturråd nyt? (Anders)
Arbejdet med Det grønne Danmarkskort er afsluttet. Det er nok noget
begrænset, hvad udbyttet har været.

v.

Sommerfuglekampagne? (Bill)
Ikke noget nyt.

6. Grupperne har ordet
i.

Fredning (bl.a. LKP 257 og andre verserende fredningssager)
LKP 257 er nu vedtaget.
Der er møde i Fredningsnævnet om p-pladsen ved Holte Roklub den 21.
august.

ii.

Vand (møde med vandafdelingen Inge Thorsgaard)
Dialogen er genoptaget, og der vil formentlig blive et møde den 13. eller
20. september.

iii.

Sti (andet end Sjælsø-Furesø forbindelsen)
Ikke noget nyt.

iv.

Eng- og vejkant
Svend bad om at få besked om, hvor der er brede rabatter, der er egnede
til at indgå i den fremtidige slåningsplan.
Ravnsnæsvej og Birkerød Parkvej nævntes som oplagte steder.

v.

Velux 1 og 2
Kirsten nævnte, at der mangler indhold i nogle af Beacon-pælene i
Præstegårdshaven.

Der arbejdes fortsat på en løsning med skiltenes udseende og indhold i
Velux 2 projektet.

7. Andre afdelingsarrangementer
i.

Naturens Dag 9/9
Det vedtoges, at vi på grund af manglende ressourcer ikke deltager i år.

ii.

Andre?

8. Kommende mødedatoer for afdelingen
i.

Næste afdelingsmøde er den 25/9. Årsmøde er den 20/11.
Christian Rørdam vil på årsmødet holde foredrag om fuglene i kommunen.

ii.

Andre?

8. Eventuelt
Pga. tidsnød blev spørgsmålet om etablering af skolehave i Præstegårdshaven
taget direkte mellem Kirsten og Michael. Aftalen blev at Michael kontaktede RK for
at sikre at en kommunal stillingtagen ikke skete uden at DN-Rudersdal er blevet
hørt i sagen.
05.09.2018 PLL (MIO)

