Referat
Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal

Afdelingsmøde nr. 111
Dato: 9. april 2019
Tid: Kl. 19.00-22.00
Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød
Deltagere: Michael, Steffen, Sonja, Marianne, Annette PP, Annette Pl, Christian,
Svend, Erik, Karsten, Per, Steen, Kirsten, Trine, Anders O. og Peter.

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

2. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet fra møde nr. 110 godkendtes.

3. Godkendelse af dagsordenforslag
Dagsordenen godkendtes.

4. Verserende sager i arbejdsgrupperne
•

Fredningsgruppen (Steffen/Karsten), herunder sager hvor borgere bliver
personligt berørt og hvor naturhensynet kommer i anden række – hvad
gør vi ved disse henvendelser?
Plejeplan for Søllerød Naturpark er under udarbejdelse på baggrund af et
godt oplæg fra kommunen v/ Anders Michaelsen.
Der er en landzonetilladelse under udarbejdelse vedrørende Næsseslottet
med henblik på at tillade brug som kursus- og konferencecenter med
mulighed for selskabelighed i weekenderne i videre omfang end tidligere,
selv om det muligt er i strid med planloven. Der burde i stedet laves en
lokalplan med borgerhøring. Næsseslottet ligger lige op af et Natura 2000
område.
Byplanudvalget har vedtaget nogle præciseringer af reglerne for brug af
spejderhytte i fredet område ved Trørød, hvorefter udlejning ikke længere
kan ske til kommercielle eller private arrangementer (fester).

Michael bemærkede, at DN ved borgerhenvendelser, hvor private
interesser bliver ”forklædt” som naturhensyn, må vi holde fast i, at DN
først og fremmest operere ud fra mere objektive naturværdier. Men det
kan være nødvendigt at anlægge nogle taktiske hensyn så vi ikke fremstår
for rigide.
•

Vand (Marianne/Erik/Anders O)
Udviklingen i sagen om at forbyde pesticider til beskyttelse af grundvand
(og insekter). Kan eksemplet fra Furesø følges?
Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 13. marts i anledning af en
henvendelse fra Birkerød Vandforsyning om et forbud mod anvendelse af
pesticider i hele forsyningens indvindingsopland besluttet, at der skal
rettes henvendelse til miljøministeren med henblik på at få afklaret i
hvilket omfang, der kan udstedes forbud mod anvendelse af pesticider for
private grundejere i BNBO områder (Boringsnære Beskyttelsesområder).
Der gælder ifølge kommunen nogle skrappe dokumentationskrav, der gør
det nærmest umuligt at meddele et forbud.
Alle opfordres til at tilmelde sig Giftfri Have på DN’s hjemmeside og at
bakke op om den proces, der er sat i gang omkring rent grundvand og
biodiversitet. Furesø kommune har som den første kommune tilmeldt sig.
Bliver Rudersdal den næste giftfri kommune?
Annette Pl som repræsentant for DN og Erik som formand for Birkerød
Vandforsyning vil være kontaktpersoner og ”ambassadører” for et giftfrit
miljø i kommunen.
Annette Pl oplyste, at hun har skrevet til og modtaget svar fra tre
ministerier om plastforurening. Hun vil lave noget materiale om emnet.
Iltningen i Furesø – der holdes et internt seminar med kommunen den 11.
april om dette emne.
Andet (plan for Skodsborg Strandpark)?
Anders O oplyste, at byplanudvalget har vedtaget, at der skal udarbejdes
en lokalplan for kyststrækningen ved Skodsborg Strandpark og
Struckmannparken. Kystsikring og områdets rekreative kvaliteter skal
inddrages. Kommunen kontaktes mhp. et møde om sagen

•

Stigruppen (Annette PP/Christian/Kirsten)
Der har været besigtigelse med terrænofficeren på Høvelte kaserne, hvor
der blev lavet et fælles forslag til linjeføringen af Sjælsø-Furesø stien i
Allerød kommune nord for Kajerød Å. Forslaget skal godkendes af
forsvarsministeriet. Rudersdal kommune vil nu udarbejde et kort over den
forventede samlede linjeføring, hvorefter der kan udarbejdes en ansøgning
om fondsstøtte.

•

Rabatgruppen (Svend/Catherine)
Der er opnået enighed om slåningstidspunkter og forudgående varsling
med forvaltningen. Efter 2 år afgives der en rapport om forløbet på

Attemosevej. Der er fortsatte drøftelser om inddragelse af flere områder.
Kommunen er positivt indstillet. Nogle er fremkommet med kritik af
forsøget afbrænding på Byagervej på grund af smådyrene.
•

Velux 1 (Præstegårdshaven) (Per/Jette)
De manglende bicons er udpeget for kommunen, der nu vil færdiggøre
projektet.

•

Velux 2 (naturskiltning) (Svend/Karsten)
Der søges efter en illustrator til skiltene.

•

Flagermus (Steffen/Annette PP)
Der er sandsynligvis ikke grundlag for at opretholde en egentlig
flagemusgruppe. Det betyder, at den ubrugte bevilling til køb af udstyr må
returneres eller overdrages til flagermusgruppen i Furesø. Steffen sørger
for at det sker. Annette, Steffen og Kirsten vil dog deltage i International
Bat Night den 31. august ved Hestkøbgård sammen med DN Furesø og DN
Allerød.

5. Andre kommende afdelingsarrangementer og aktiviteter
•

Seminar om iltningen i Furesø 11/4 (Marianne)

•

Skovtema for næste afdelingsmøde (Michael)
Michael undersøger, om der kan skaffes en person, der vil fortælle om,
hvad der ligger til grund for driften af skovene.

•

De Runde Haver (Sonja, Michael) søndag 12. maj 2019 kl. 13-16

•

Cykeltur til de fredede områder i maj (Christian)
Udsættes til efter sommerferien

•

Tilmelding til Kirsten om deltagelse i fællesarrangementet med
Præstegårdens Havekreds den 15. juni vedr. insekthoteller og biodiversitet
skal ske senest ved næste bestyrelsesmøde den 23. maj.

•

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

•

Folkemødedag 31. august 2019
Forslag til temaer: Sprøjtefri haver – pesticider, plastik.

•

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

6. Meddelelser og orientering
•

Affaldsdagen 31/3 (Annette Pl/Steffen)
Dagen blev en stor succes med mange deltagere og godt samarbejde med
kommunen. Skolerne samlede affald ind i ugen forinden.

•

Repræsentantskabsmødet 6.-7. april 2019 (Steffen/Michael)
Præsidenten Maria Reumert Gjerding bidrog til den gode stemning.

Sebastian Jonshøj blev valgt som DN’s nye vicepræsident.
Der var kampvalg til hovedbest yrelsen.

7. Kommende mødedatoer for afdelingen
•

Næste afdelingsmøder før sommeren er 23/5 og 25/6

•

Andre (samrådsmøde)?
23.04.2019 PLL

