
 

 
 

 

Referat 
 Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal 
 

 
 

 

Bestyrelsesmøde nr. 109 
 

 

Dato: 15. januar 2019 

Tid: Kl. 19.00-22.00 

Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød 

Deltagere: Michael, Steffen, Bill, Sonja, Trine, Karsten, Annette, Christian, 

Svend, Erik, Per, Steen, Kirsten og Peter. 

 

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

 

Særlig velkomst til Anette Plesner og Anette Stender, der deltog for første gang. 

 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Referaterne fra møde nr. 107 og 108 godkendtes 

 

3. Godkendelse af dagsordenforslag 
Dagsordenen godkendtes.  

 

4. Konstituering efter årsmødet 
Valgte/genvalgte/suppleanter: Erik, Christian, Bill og Michael blev valgt/genvalgt. 

Som suppleanter valgtes Marianne og Catherine. Formand/næstformand: 

Michael/Steffen fortsætter gerne på disse poster. Det vil dog være kærkomment 

med ønsker/kritik til den måde afdelingen kører og generelt fremstår på. 

 
Som formand og næstformand genvalgtes med akklamation Michael og Steffen. 

 

Karsten kunne ønske sig en drøftelse af fredningsgruppens opgaver, da der er 

behov for aflastning. Fredningsgruppen vil komme med et oplæg herom. 

 

 
5. Diskussion af de miljø- og naturmæssige udfordringer vi står 

overfor i 2019: 
 

• Fredningsrejsningsretten er under angreb,   

• Dyrehaven udvides i Rudersdal men skal den ikke også fredes?   

• Det går meget langsomt med den gode tilstand i søer og vandløb,   

• Øresund får det bedre, men ikke strækningen ud for Rudersdal,   

• Kystadgangen forventes yderlig forringet bl.a. pga. klimasikringstiltag,   

• Biodiversiteten i vores skove er stadig på tilbagegang trods tiltag i 

driften,  



• Det folkelige natur- og miljøengagement er aftagende,  

• Også naturen knyttet til de bebyggede og befæstede arealer har det 

trængt  

• Andre? 

 

Emnerne drøftedes bredt. Det blev anført, at der ikke nødvendigvis er en generel 

aftagende interesse for naturen. Som eksempel nævntes den hurtige og store 

opbakning til DN’s underskriftindsamling i anledning af angrebet på 

fredningsretten. På den anden side har der ikke været stor interesse for de 

offentlige møder om natur og miljø, kommunen har stået for. Unge interesserer 

sig for klimaet, men har måske ikke tilsvarende interesse for naturen...? 

Dyrehaven er faktisk ikke fredet. Fredskovreglerne yder ikke et tilstrækkeligt 

værn, da erstatningsskov kan etableres andre steder i landet. Der sker langt fra 

en fuldstændig rensning af vandet for kvælstof i Mølleåværket og der er for 

mange overløb direkte til havet. Der fældes stadig alt for mange store træer i 

vores skove og der plantes stadig alt for få i det bynære miljø. 

 

Vi skal i det hele taget overveje hvordan vi mere kommer ud over rampen med 

det vi står for og arbejder med. Men vi må samtidig erkende at der er grænser for 

ressourcerne. 

 

6. Grupperne præsenterer sig selv og redegør for de sager der 
forventes at præge årets arbejde 
 

i. Fredning (Steffen/Karsten) 

Der omtaltes plejeplaner for Søllerød Naturpark og Stavnsholtkilen og at 

flere mindre sager er gået i stå i kommunen på grund af arbejdspresset. 

Der er en tendens til, at fredningsgruppen også kommer til at behandle 

alle lokalplansager og § 3-sager.    

 

ii. Vand (Marianne) 

Erik omtalte spildevandsplanens udmøntning, plan for separatkloakering i 

Holte området, konkrete overløbssager og drikkevandsområdet, hvor 

søgning p.t. i Holte og Trørød på flere stoffer end tidligere betyder, at der 

også findes flere stoffer i drikkevandet, og hvor der er et valg mellem at 

rense vandet og at forebygge ved forbud mod brug af pesticider i 

indvindingsområderne. Det er et spørgsmål om at beskytte naturen og 

ikke bare grundvandet. Det er en opgave for det kommende år at få 

kommunen til at gå med til at lave en pesticidhandlingsplan. Giftfri Haver 

er et DN initiativ. 

 

iii. Sti, herunder Sjælsø-Furesø forbindelsen (Annette/Christian) 

Christian gav en status på Sjælsø-Furesø projektet og arbejdet med at 

søge fondsmidler. 

 

iv. Eng- og vejkant (den bynære natur, vilde haver eller bare rabat-gruppen?) 

(Svend/Cathrine) 

Der arbejdes fortsat på at påvirke kommunens slåningsplaner, således at 

slåning overalt sker i maj og oktober.  

 

v. Velux 1 (Præstegårdshaven) (Per/Jette) 



Kommunen mangler fortsat at færdiggøre skiltene til en del træer.  

 

vi. Velux 2 (naturskiltning) (Svend/Karsten) 

Arbejdet er efter sygdom hos en tegner i DN nu i gang igen. 

 

vii. Flagermus (Steffen/Annette) 

Der var nogen stemning for at lade gruppen genopstå, eventuelt i et 

samarbejde med DN Furesø.  

 

7. Andre kommende afdelingsarrangementer og aktiviteter 
 

i. Fredningssagen 20/1 (Steffen/Karsten/Christian/Trine) 

Det er på baggrund af den ændrede politiske situation besluttet ikke at 

holde et arrangement i Rudersdal denne dag. I stedet vil der komme et 

indlæg om fredninger forfattet af Christian i Rudersdal Avis.   

 

ii. Affaldsdagen 31/3 (Steffen/Michael?) 

Der var enighed om, at dagen promoverer DN godt i et samarbejde med 

kommunen, og at vi derfor stadig bør deltage.  

 

iii. Skovgruppe (Sonja, Michael, Per, Jette?)  

Der er rejst spørgsmål, om DN vil arbejde med træer i bymiljøet. Michael 

og Sonja vil foreløbig deltage i et møde med forslagsstillerne. 

 

iv. De Runde Haver (Sonja, Michael?) 

v. Cykeltur til de fredede områder i maj (Christian) 

vi. Naturens Dag, sep. 2019 med Naturskolen i Rude Skov (Annette?) 

vii. Ture 2019? 

 

Behandlingen af pkt. iv. – vii blev udsat til næste møde på grund af tidnød. 

 

8. Meddelelser og orientering 

 
i. Årsmødet (Michael) 

ii. Repræsentantskabsmødet nov. 2018 (Annette/Michael) 

iii. Juleafslutningen 13/12 (Kirsten, Annette, Marianne, Bill, Steffen) 

iv. Kommunen – kalender nytårshilsen (Steffen/Karsten) 

 

Behandlingen af punkterne blev udsat til næste møde på grund af tidnød. 

 

9. Kommende mødedatoer for afdelingen  
 

i. Næste afdelingsmøder før sommeren er den 28/2, 9/4, 23/5 og 25/6. 

 

 

03.02.2019 PLL 


