
 

 

 

 

 

 
Referat 
 Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal 
 

 
 

 

Afdelingsmøde nr. 112 
 

 

Dato: 23. maj 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 og Peter. 

Afbud: Bill, Trine, Catherine 

 

 

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. 111 godkendtes. 

 

3. Godkendelse af dagsordenforslag 
Dagsordenen godkendtes.  

 

4. Verserende sager i arbejdsgrupperne 
 

• Giftfri kommune, hvor Annette Pl og Erik er tovholder for hhv. natur og 

grundvand 

 

Der har været møde med Jens Ive, Court Møller og M&T 

forvaltningsledelsen. Det blev aftalt, at kommunen og DN samarbejder om 

en pesticidfri kommune, kommunen ved Iben Koch (kontaktperson RK) 

indkalder til et nyt møde via Annette Pl og Erik. 

 

Borgermøde arrangeret af Lokallisten og Radikale m.fl. 3/6 kl. 17 i 

Birkerød Idrætscenter under overskriften: Hvordan sikrer vi vores 

drikkevand i Rudersdal? Annette Pl vil sørge for et indslag om giftfrihaver. 

 

Per fortalte, at han er involveret i indsamling af 50.000 stemmer til et 

borgerforslag i Folketinget om forbud mod pesticider i private haver og 

andre arealer til ikke erhvervsmæssig brug. 

 

DN-Rudersdal strategi på området? Vi deltager i samarbejdet med 

kommunen og andre for at fremme et stop af brug af pesticider. 



 

Erik har efterfølgende skrevet følgende til bestyrelsen i mail den 29/5: 

 

”Som opfølgning på afdelingsmødet og diskussionen om pesticider sender 

jeg vedhæftet til jeres orientering en artikel, som jeg og kollegaer i 

VandTanken har skrevet i Altinget Miljø d. 27. maj. 

 

Der er sket det meget glædelige for nyligt, at Miljø- og Fødeklagenævnet 

med stemmerne 7 mod 1 har stadfæstet et forbud mod anvendelse, 

håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i et 

grundvandsindsatsområde (Indsatsområde Beder, 9 sager, 12,5 km2), 

hvor Aarhus Forsyning indvinder vand til ca. 330.000 mennesker og 

industri m.v.. Klagerne er af kommunen blevet tildelt erstatninger på 

mellem 200.000 og 1.400.000 kroner. Nu venter vi bare på en tilsvarende 

dom for Egedal Kommune!!!” 

 

• Affaldsdagen, hvor Steffen er tovholder 

Opfølgningsmøde med kommunen 9/5: Der var på mødet enighed om, at 

vi også til næste år samarbejder om arrangementet. Stemningen var 

positiv, og ideen breder sig til andre grupper. Organiseringen drøftes 

nærmere. Foromtale bør også ske på Facebook. 

 

• Kyst (Anders O) 

Kystpolitikmøde afholdt i Masnedøgade 8/5 med metrolog Jesper 

Thejlgaard og Carlo Sørensen fra Kystdirektoratet. Vi deltog med Anders 

og Michael.  

Møde om kommunens kystforvaltningsplanen 27/5 med Jesper 

Hesselholdt, Allan Carstensen, Elsebeth Clemmensen og Lis Ravn). Anders 

står for et oplæg og opfølgning. Desuden deltager Michael. 

 

• Fredningsgruppen (Steffen/Karsten) 

Pilegårdsparken spøger stadig: En tilladelse til at udlede grundvand til en 

sø i området er blevet udnyttet, inden klagefristen var udløbet, med 

ændring af ilt og pH til følge. Et problem var det, at der fredag eftermiddag 

uden for lukketid ikke var nogen kontaktperson i kommunen, så 

udledningen kunne stoppes. Karsten følger op med kommunen så vi ved 

hvem vi skal kontakte når der opstår akutte miljøprobemer. 

 

• Vand (Marianne) 

Etablering af sø i Vaserne (Life projekt) 

Der er givet dispensation til at grave to vandhuller i lavning ved Bistrup 

anlægget, hvor der skal være levested for lys skivevandkalv og stor 

kærguldsmed. 

 

Respons på referat og opfølgning fra mødet med RK om iltningen i 

Furesøen (11/4) vil blive sendt til kommunen (Natur og Miljø)  

 

Marianne refererede, at det på dialogmødet blev det oplyst, kommunerne 

modtager rådgivning fra folk, der har positive erfaringer fra arbejdet med 

restaurering af Hald Sø, og kyndige fra Århus Universitet. 

 



Problemet i Furesøen er, at den har en pulje af fosfor, der virker som 

gødning, på 10-12 tons, og som årligt får tilført 1430 kg fra de 

omkringliggende søer, selvom Naturstyrelsen anbefaler max. 750 kg. Det 

er fosforpuljen, der lettere skulle blive sedimenteret, når der er iltrige 

forhold. Og det er det, den sidste rapport mener, ikke rigtigt er sket. 

 

Erik Arvin anførte på mødet, at tilførselsdyserne måske er for store, så 

noget af ilten bobler op og fremkalder en skorstenseffekt. Han har været i 

kontakt med eksperter i sørestaurering fra KU, SDU, DTU og AU, som er 

parate til at indgå en aftale om at foreslå forskningsprojekter om 

sedimentering til ph.d.-studerende o.a., så der over f.eks. en 5-årig 

periode kan opbygges mere viden om sedimentering.  

 

Jens Peter Müller fra Fiskeribiologisk Laboratorium oplyste, at det især er 

smelt, aborre og børsteorme, der nyder godt af de iltrige bundforhold. Og 

fiskene spiser dansemyggelarverne, som har betydning for fosforom-

sætningen, så det er ikke særlig godt. 

 

Rapporten fra november 2018 hævder, at forbedringen af forholdene med 

mere klart vand og lys til bundplanterne startede før 2003, hvor iltningen 

begyndte, uden at man rigtig kan forklare, hvorfor. Det er den bedring, 

man håber, kan ske igen, hvis man stopper iltningen. 

 

De umiddelbart negative konsekvenser ved helt at stoppe iltningen - både 

for algevæksten i Furesøen og for aflastningen til Mølleåsystemet og 

Lyngby Sø - blev også gennemgået. Man påtænker ikke en konsekvens-

analyse af det. Lyngby Sø har i forvejen de samme problemer. 

 

Inge Thorsgård fra kommunen sluttede med at sige, at hun vil medtage 

vores forslag til den arbejdsgruppe, der er dannet af de tre Furesø 

kommuner. De vurderer fortsat, om de skal nedsætte iltningen helt eller 

delvist, og hvilket lovgrundlag, der skal til. 

 

Vi i DN mener, det er hensigtsmæssigt at fortsætte dialogen for at blive 

klogere på dynamikken og for at afklare, hvad der er det mest fornuftige 

og hvad der er praktisk muligt at gøre. 

 

• Stigruppen (Annette PP/Christian/Kirsten) 

Nyt om Sjælsø-Furesø forbindelsen 

 

Christian har været i kontakt med Nordea-fonden og sekretariatet i 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland og deltaget i møde på Esrum Kloster 

den 13. maj. Der er blevet vist stor interesse for projektet, som kan 

bidrage til at skabe forbindelse for befolkningen i hele hovedstadsområdet 

til naturoplevelser i Nordsjælland via andre eksisterende stisystemer. Der 

afventes et overslag fra forvaltningen Rudersdal kommune over udgifterne 

til anlæg af stien, inklusive en ny underføring under Kongevejen. 

Kommunen har udarbejdet et mere detaljeret kort over den foreløbige 

stiføring. Der skal laves formelle ansøgninger til Nordea-fonden om 

økonomisk støtte og til Forsvarsministeriet om tilladelse til at føre stien 

over det militære område. Projektet skal desuden forelægges for Samrådet 



for DN Nordsjælland, for sekretariatet i Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland og for Friluftsrådet med henblik på støtte og opbakning. Der 

skal holdes orienteringsmøder med involverede private grundejere.  

 

• Rabatgruppen (Svend/Catherine) 

Den kritiske dialog med kommunen og nye initiativer? 

Græsset er slået på Attemosevej. Der arbejdes på, at flere steder i 

kommunen inddrages, og at der sker sammenligning mellem forskellige 

plejemetoder. 

 

• Velux 1 (Præstegårdshaven) (Per/Jette) 

Ikke noget nyt fra kommunen, der har fået alt nødvendigt materiale til 

færdiggørelsen.  

 

• Velux 2 (naturskiltning) (Svend/Karsten) 

Der er nu fundet en tegner til skiltene. 

 

5. Andre kommende afdelingsarrangementer og aktiviteter 
 

• Sommerfugletur i juli? (Bill) 

  

• Vilde blomsters dag 16/6 kl. 10-12.30 (Per, Kirsten) 

  

• Insekthoteller i Præstegårdshaven 15/6 kl. 11-14 (Kirsten, Christian, 

Karsten) 

 

• Cykeltur til de fredede områder efter sommerferien (Christian) 

 

• Folkemødedag 31/8 (Karsten, der dog ikke kan deltage på selve dagen) 

Karstens forslag til tema: ”Fødekæden er hoppet af!” - om pesticider og 

grundvand, herunder sprøjtefri haver 

 

• International Bat Night 31/8 (Steffen, Annette PP) 

 

• Geologiens dage 21-22/9 (Per) 

Evt. arrangement med Stig Schack Pedersen i Høsterkøb og Sandbjerg 

eller Ulvedalene 

 

• Svampetur i Bøllemosen omkring 1/10 (Per) 

 

• Naturens Dag, september (Annette PP)  

 

6. Meddelelser og orientering 
• Urørt skov og forvaltningsplan med høringsfrist 25/6 (Michael)  

Der skelnes mellem ”urørt skov” og ”anden biodiversitetsskov”. Der vil i 

høringssvaret blive peget på det uholdbare i, at indfasningen af urørt skov 

i Jægersborg Hegn over en 10-årig periode skal finansieres ved fældning af 

skov.  

 

• MTB i Ørholm skove (Steffen) 



Det har været drøftet med Hans Nielsen, der også sidder i 

Skovbrugerrådet, hvad der kan gøres for at begrænse MTB kørsel i Det 

danske Schweiz, fordi kørslen er meget belastende for natur og 

kulturminder, herunder om forbud og rejsning af fredningssag kan komme 

på tale. 

 

• SR-mødet 21/5 

Der er valgt ny samrådsformand, Per Seerup Knudsen, der ønsker, at 

tværkommunale emner skal være det ledende for samrådsarbejdet, 

eksempelvis stier og cykelruter. Christian var villig til at være ordinær 

repræsentant i Samrådet sammen med Michael og Steffen på skift. 

Referater fra samrådsmøderne vil fremover kunne rekvireres gennem 

Christian. 

   

7. Kommende mødedatoer for afdelingen  
• Sommerarrangementet 25/6 kl. 18. 

Tilmelding til Michael en uge inden. Invitation kommer.  

 

• Efterårets mødekalender, følgende mødedage foreslås, alle torsdage: 

 

8/8, 26/9, 31/10, 21/11 (årsmøde), 12/12 (julemøde), 9/1-2020. 

 

8. Eventuelt 
 

Sonja orienterede om, at en løsning på sagen med de gamle egetræer på Pile Alle 

måske kan blive, at der foretages skelforandring i forbindelse med udstykning. 

Der skal så laves en lokalplan.  

 

Flot artikel på vores hjemmeside: ”Fuglene i Vaserne – hvor er de blevet af?” 

 

02.06.2019 PLL 


