
 

 

 

 

 

 

Referat 
 Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal 
 

 
 

 

Afdelingsmøde nr. 110 
 

 

Dato: 7. marts 2019 

Tid: Kl. 19.00-22.00 

Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød 

Deltagere: Michael, Steffen, Bill, Sonja, Marianne, Annette PP, Anette S, Annette 

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

 

Endvidere deltog ingeniør Anders Odsgaard 

 

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

 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Referatet fra møde nr. 109 godkendtes 

 

3. Godkendelse af dagsordenforslag 
Dagsordenen godkendtes.  

 

4. Verserende sager i arbejdsgrupperne 
 

• Fredningsgruppen (Steffen)  

Fredningsnævnet har afslået at give tilladelse til flere p-pladser ved 

Hestkøbgård. 

 

Der er lavet oplæg til udtalelse om revision af fingerplanen, jf. mail af 6. 

marts fra Christian. Bestyrelsen tilsluttede sig udtalelsen. Udtalelsen 

sendes til DN’s sekretariat og Samrådet. 

 

Der har været holdt møde med byplan- og miljø/teknik forvaltningen den 

6. marts om forskellige verserende sager. 

 

Kommunen er rykket for behandling af sagen vedrørende fredning af 

Frederikslund Skov øst for jernbanen. Bill nævnte, at engarealet bør med i 

fredningen. 

 

Der laves lokalplan for Skodsborg Strandpark. 

 



DN’s sekretariat bør orienteres om lokalplan 257 for Sandbjerg området, 

der har almen interesse.  

 

Kommunen har sat en registrering af stendiger og gamle sogneskel i gang. 

 

Sonja nævnte, at en grundejer har undersøgt og støtter bevaring af nogle 

egetræer på et privat areal på Pile Alle i Holte. Kommunen er ikke 

interesseret.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af plejeplaner for Stavnsholt kilen og 

Søllerød Naturpark foreslås, at der opsættes bænke. 

 

• Vand (Marianne) 

Der er fundet pesticidrester fra et svampemiddel i drikkevand fra en del 

vandboringer i landet. I Rudersdal er der fundet rester i to vandboringer, 

der ligger under grænseværdien, hvorfor forvaltningen ikke mener, at den 

skal handle på det. Det pågældende svampemiddel er nu forbudt i 

bærproduktionen og indgår angiveligt ikke mere i malingsprodukter fra 

danske producenter. Birkerød Vandværk har opfordret til helt at forbyde 

pesticider i Rudersdal på arealer, hvorfra der indvindes drikkevand. Det 

markante fald i antallet at insektspisende sangfugle i Vaserne kan have 

sammenhæng med brugen af pesticider og er bekymrende. 

 

Per vil tage kontakt til Christian Rørdam og Leif Bolding om at lave en 

artikel på vores hjemmeside om fuglene i Vaserne.    

 

Brugen af pesticider i private haver er særlig problematisk i Birkerød, pga. 

det store sammenfald med indvindingsområderne. 

 

Der er lavet en ny rapport om iltningen af Furesøen, hvor det anbefales, at 

man forsøgsvis stopper for iltningen for at se, hvad der sker med 

genopretningen af søen. Hans Nielsen fra DN Lyngby-Taarbæk har efter et 

fællesmøde for Furesøafdelingerne i februar lavet et udkast til udtalelse 

med DN Furesø og DN Rudersdal til de involverede kommuner, jf. mail af 

2. marts. Udtalelsen drøftedes. Michael oplyste, at der er rekvireret en 

miljøvurdering af konsekvenserne af en lukning af ilttilførslen, og at der 

ikke vil blive truffet nogen beslutning om lukning, før denne vurdering 

foreligger. En lukning vil tidligst kunne ske i 2020. Da bestyrelsen havde 

brug for yderligere oplysninger, vedtoges det at drøfte holdningen t il den 

fælles udtalelse igen på næste møde. Det forsøges at få en af 

rapportskriverne eller Inge Thorsgaard fra kommunen til at komme og 

fortælle o svare på spørgsmål om for og imod en lukning. 

 

Bruddet på spildevandsledningen i Vejlesø i december 2018 blev stoppet 

før jul. Det er dokumenteret, hvad der skete, herunder at 4 gange den 

årlige tilførsel af næringssalte blev ledt ud i søen. 

 

• Stigruppen (Annette PP/Christian/Kirsten) 

Christian oplyste om Sjælsø-Furesø forbindelsen, at kommunen ikke har 

afvist, at der kan etableres en tunnel under Kongevejen, og ønsker midler 

til en forundersøgelse. Det skal undersøges, om der kan skaffes 



fondsmidler til dette. Der skal holdes et nyt møde med militæret om 

stiføringen.   

 

Kirsten oplyste, at Præstegårdens Havekreds den 13. marts har et foredrag 

om biodiversitet i haven. Den 15. juni er der et arrangement, hvor DN 

Rudersdal i samarbejde med Havekredsen bygger insekthoteller. 

 

• Rabatgruppen (Svend/Cathrine) 

Der har været holdt møde med forvaltningen. Efter træfældning er 

savsmuld i forsøgsområdet nu blevet fjernet. 

 

• Velux 1 (Præstegårdshaven) (Per/Jette) 

Kommunen er rykket for færdiggørelse af skiltene.  

 

• Velux 2 (naturskiltning) (Svend/Karsten) 

Personudskiftning i Masnedøgade har forsinket projektet. 

 

• Flagermus (Steffen/Annette PP) 

Annette, Steffen og Kirsten overvejer til næste møde, om gruppen skal 

starte op igen. Der er kursus i juni. 

 

5. Andre kommende afdelingsarrangementer og aktiviteter 
 

• Affaldsdagen 31/3 (Annette Pl/Steffen) 

Dagen blev planlagt. Det er aftalt med Rudersdal kommune, der selv 

deltager, at der bliver opsamlingssteder i Skodsborg, Holte og Bistrup. 

 

• Kystbeskyttelse og –adgang (Anders U/Michael) 

 

• Skovgruppe (Michael)  

 

• De Runde Haver (Sonja, Michael) 

Den 12. maj 2019 

 

• Cykeltur til de fredede områder i maj (Christian) 

Den 5. maj 2019 

 

• Naturens Dag, sep. 2019 med Naturskolen i Rude Skov (Annette PP, 

Anette S?) 

 

• Andre ture 2019? 

Vilde Blomsters Dag 16. juni 2019 kl. 10.00-12.30 (Per/Kirsten) 

 

7. Kommende mødedatoer for afdelingen  
 

• Næste afdelingsmøder før sommeren er 9/4, 23/5 og 25/6 

 

• Andre? 

Repræsentantskabsmøde 6.-7. april. Michael og Steffen deltager. 

 

31.03.2019 PLL 


