Referat
Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal

Bestyrelsesmøde nr. 107
Dato: 25. september 2018
Tid: Kl. 19.00-22.00
Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød
Deltagere: Michael, Bill, Sonja, Trine, Karsten, Annette, Christian, Jette, Svend,
Erik, Marianne, Peter og Kirsten (mødte efter pkt. 4).

1. Velkomst/Valg af referent og dirigent
Michael og Peter valgtes til dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet godkendtes med følgende korrektioner under pkt. 4 efter anmodning fra
Marianne:
Sætningen ”Der er endnu ikke ansøgt om 55 mio. kr. via forsyningssekretariatet”
erstattes af: ”Forsyningssekretariatet har endnu ikke godkendt en takststigning,
som giver et budget på 55 mio. kr.”
Desuden erstattes sætningen ”Der er i kommunalbestyrelsen forståelse for, at
afgiftsstigninger er et problem” med: ”Forsyningssekretariatet mener, at
takststigninger kan være et problem.”

3. Godkendelse af dagsordenforslag
Dagsordenen godkendtes.

4. Skolehaver i Præstegårdshaven
Da der i vores afdeling er et ønske om at DN-Rudersdal forholder sig til dette
projekt, vil første punkt på dagsordenen være en præsentation af projektet ved
dets initiativtagere Gunver Larsen og Jytte Emanuelsson. Vedlagt denne
indkaldelse er Haver til Mavers projektbeskrivelse og skitsetegning. Herudover er
Havekredsens udmelding ved Kirsten Lindberg. Endelig er fredningsbestemmelser
for området medsendt. Efter præsentationen og udvekslingen af synspunkter,
tager vi en diskussion af hvordan vi i DN skal forholde os til projektet.
Der var inden mødet lejlighed til at besigtige området i Præstegårdshaven, hvor
skolehaven foreslås placeret.
Michael bød velkommen til Gunver Larsen og Jytte Emanuelsson, der forelagde
planerne om at etablere en skolehave som pilotprojekt i Præstegårdshaven under
foreningen ”Haver til Maver”.

Projektet drøftedes. Der fremkom argumenter både for og imod en løsning i
Præstegårdshaven.
Efter at Gunver Larsen og Jytte Emanuelsson havde forladt mødet og efter en
diskussion, hvor der var forskellige opfattelser, herunder at alternative placeringer
burde overvejes, tilsluttede bestyrelsen sig forslag fra Michael om, at vi som
bestyrelse afholder os fra at udtale os i forhold til kommunen om skolehaveprojektet.

5. Meddelelser og orientering
i.

Sjælsø-Furesøstien
Christian gav en opdatering på baggrund af udkast til referat fra
arbejdsgruppemøde den 10/9, der var medsendt dagsordenen. Byplan og
M&T har principgodkendt projektet på et møde den 12/9. For en stor dels
vedkommende er det eksisterende stier, der indgår i Sjælsø-Furesøstien.
Det er planen at søge fondsmidler til den del, der er på forsvarets areal i
Allerød kommune og private arealer. I den forbindelse er det centralt, at
stien kan kobles sammen med et større stiforløb, der har forbindelse til
København og går ud i hele det nordsjællandske område. Der skal indgås
aftale med kommunen om detaljerne i projektet, herunder at det bør være
kommunen, der har dialogen og forhandlingen med berørte private
lodsejere.

ii.

Grønt Råd
Karsten gav en opsummering af det første møde i rådet den 21/8. Der skal
som udgangspunkt kun holdes ét møde om året à 2 timers varighed. Der
henvises til særskilt referat, der vedhæftes. Mødet havde gennemgående
orienterende karakter fra kommunens side uden megen tid til debat. Det
er kommunen, der bestemmer dagsordenen. Rådet er egnet til at behandle
mere overordnede spørgsmål frem for enkeltsager, der fortsat behandles i
andre fora. Karsten vil tage initiativ til at indkalde de øvrige interessenter
til et ”formøde” med henblik på at finde ud af, hvor man især har fælles
interesser i forhold til kommunen.

iii.

Folkemødet, hvor Annette, Sonja, Karsten, Christian og Michael samt Sune
fra sekretariatet repræsenterede DN-Rudersdal, blev evalueret.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at vi deltager, og at der var god
interesse for vores stand. Insekthotellet og skade/egern-reden var gode
indslag. Næste år bør det annonceres bedre, at der også er noget for børn.

iv.

Speakers Corner på Holte Bibliotek den 11/9
Michael fortalte sammen med en repræsentant fra DOF om biodiversiteten
i Rudersdal for omkring 5 tilhørere.

v.

Naturråd – opsummering af arbejdet
Der henvises til referat fra seneste møde i M&T på hjemmesiden.
Referatet gengiver følgende fire forslag fra Naturrådet til udvidelser af de
eksisterende udpegninger til Grønt Danmarkskort i Rudersdal kommune:

- Området ved Eskemoserenden, som forbindelsesled mellem Eskemoseskov i nord
og Rundedam, Mellemdam og Langedam mod syd
- Øster Sandbjergområdet, det åbne landskab mellem Helsingørmotorvejen og
Sandbjerg i vest mod Henrikshave og Folehaven i øst. En stor del af området
indgår i fredningen af Maglemosen
- To områder i tilknytning til udpegninger i Hørsholm Kommune: Sandbjerg
Østerskov og DTU Science Park-området

Det kan nok diskuteres hvor meget nyt, der generelt kom ud af arbejdet.
Karsten henviste dog til, at der er nogle ændringer omkring Langedamområdet.
Det bemærkedes, at det ville have været fint, hvis vores repræsentant i
Naturrådet havde orienteret bestyrelsen mere om arbejdet undervejs.
vi.

Plejeplan for Søllerød Naturpark
Kommunens udkast til plejeplan skal foreligge inden udgangen af året,
hvorefter det vil blive sendt i høring. Fredningsgruppen arbejder med
sagen.

vii.

Repræsentantskabsmøde 17-18/11.
Mødet holdes i Kolding. Michael deltager sammen med yderligere en fra
bestyrelsen. Steffen, Annette og Christian var interesseret.

6. Grupperne har ordet
i.

Fredning
Ikke noget nyt.

ii.

Vand (møde med forvaltningen og forsyningen den 20/9, udsat til 10/10).

iii.

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

iv.

Eng- og vejkant
Svend oplæste følgende status fra Catherine vedrørende Attemosevej:
1. Nogle græsarter og Skvalderkål har ikke været så dominerende i år, fordi de
ikke kunne tåle sommerens tørke og blev visne allerede i starten af juli. Derfor
åbnede en del områder op med mere bare jord end der plejer at være. Da vi var
ude i torsdags så vi mange små planter der havde spiret i de områder, nu da det er
mere regnfuldt.
2. Der er en udbredelse af planter som Gul Snerre, Hvas Randfrø, Blåhat på
næsten alle strækninger hvor græsset er tyndere. Kommunen lavede en god og
grundig slåning i maj måned.
3. Nogle planter fra 2017, der var registreret i et af forsøgsområderne, blev fundet
i år også i andre forsøgsområder. Der er også nye arter reg. i 2018. Med første
blik, ser det ud som om nogle af græs og siv arterne er der færre af i år. Det var

også svært for os at se dem, fordi de ikke nåede at blomstre pga. tørken, men Ole
skal ind her med den endelig evaluering.
4. Dominante græsarter som Hundegræs er nu i fremgang med kraftige klumper,
så vi håber på slåning som aftalt med kommunen i oktober.

v.

Velux 1 og 2
Der må følges op på, at projektet i Præstegårdshaven endnu ikke er
færdiggjort.

7. Andre afdelingsarrangementer
i.

De Runde Haver planlagt til lørdag den 27/10 (Sonja/Michael) – siden
udsat til maj 2019

ii.

Naturens Dag deltog vi ikke i år, men planlagt deltagelse næste år.

iii.

På årsmødet er Bill, Erik, Christian og Michael på valg

8. Kommende mødedatoer for afdelingen
i.

Næste afdelingsmøde er den 8/11. Årsmøde er den 20/11.

ii.

Andre?

8. Eventuelt
Mikael har i en mail rejst spørgsmål om bekæmpelse af invasiv pileurt.
Spørgsmålet kan behandles på senere møde i bestyrelsen, men kommunen kan
allerede nu høres, om der er en strategi på området.
21.10.2018 PLL

