Referat
DN-Rudersdal
Afdelingsmøde nr 113
Dato: 8. august 2019
Tid: Kl. 19.00-22.00
Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød
Deltagere: Sonja, Per, Annette Plesner, Steen, Karsten, Marianne, Bill, Svend, Catherine, Annette Palm,
Christian og Michael
Afbud: Trine
1.
2.
3.
4.

Dirigent: Michael; referent: Marianne
referat nr. 112 fra mødet den 23. maj blev godkendt
Dagsorden vedtaget med tilføjelse af punkter til eventuelt
Verserende sager i afdelingen:

Giftfri kommune: Birkerød Vandforsyning og DN-Rudersdal havde i foråret overfor kommunen gjort
nogle synspunkter gældende omkring pesticider, grundvand og biodiversitet. Kommunen tog på
baggrund heraf initiativ til et møde på rådhuset den 23. maj hvor Annette Plesner, Erik Arvin (der også
er bestyrelsesformand for Birkerød Vandforsyning) samt Steffen, Svend, Marianne og Michael deltog
sammen med Jens Ive og Court Møller, Iben Koch, Allan Carstensen og Lis Ravn (ny miljøchef og
afdelingsleder for Natur, Park og Miljø). Mødet var meget konstruktivt og førte til nedsættelse af en
arbejdsgruppe, der skal fremkomme med idéer og konkrete forslag til hvordan man kan nedsætte
forbruget af pesticider i kommunen. Foruden Annette Plesner og Erik Arvin består arbejdsgruppen af Lis
Ravn, Peter Rasmussen, Inge Thorsgaard og Lea Louise Bernhardt fra Teknik & Miljø i Rudersdal
kommune, Jens Ejnar Kristensen fra Birkerød Vandforsyning samt Mette Pil Christensen fra Novafos.
Første møde afholdtes 19. juni.
Annette Plesner havde forinden indsamlet forslag og ideer bl.a.fra egne notater, samtaler med de
første 3 kommuner som har meldt sig som giftfri (Furesø, Ålborg og Albertslund) og diverse ideer fra
borgermødet i glassalen den 3. juni som hun delte med gruppen. Annetter fremsat en række konkrete
forslag og bl.a. delt en ~30 siders PPt præsentation med gruppen. Kommunen har siden i et 3 siders
oplæg til næste møde i MTU den 14. august beskrevet intentionen med samarbejdet, og der omtales en
del konkrete muligheder for indsatser. På baggrund heraf håber vi, at der kan besluttes mere konkrete
tiltag på arbejdsgruppens næste møde den 21. august.
Følgende blev herefter drøftet:
• Svend bidrager til at etablere kontakt mellem Annette og Axel Bredsdorff for at sikre, at det
også opleves som et samarbejde af dem, der tog initiativ til borgermødet 3. juni og at
resultaterne fra 3. juni koordineres med gruppens forslag.

• Kommunen må ikke udlevere liste over grundejerforeninger. Svend vil gerne sende Annettes
digitale materiale til en kontakt for grundejerforeninger i Søllerød.
• Annette Plesner har en aftale med en grafiker Peter Lassen om at lave en roll up til hendes
stand på folkemødedagen. Hun står ved den ene stand ved siden af Erik Arvins stand om
rent drikkevand. Michael foreslår, at vores præsentationsfolder til Folkemødedagen bliver
optrykt med en større betoning af bestræbelserne på at gøre Rudersdal giftfri. Karsten
varskoer Thomas fra Masnedøgade om behovet for et genoptryk.
• Per mener, at borgerforslaget om forbud mod round up trænger til et boost. Der er hidtil
26.000, der støtter det. Men der skal være 50.000 støtter, før det skal tages op i
Folketinget. En vandboring på Biskop Svanes Vej blev i sommer taget ud af drift pga. BAM,
som er et nedbrydningsprodukt fra round up. Det samme har længe været tilfældet for en
boring i Trørød. Annete Pl. foreslog at vi fik trykt 3 roll-ups der informerer om
Borgerforslaget som kan stilles op på diverse universiteter, institutioner m.m. til
information og taler også med Gitte der står for Giftfri Haver inde i sekretariatet om
hvordan DN på nationalt plan kan slå et slag for borgerforslaget. Karsten koordinerer med
Annette og Erik hvordan vi sikre det praktiske på Folkemødedagen. Annette vil indkalde
dem der har meldt sig til dagen (Erik, Steffen, Annette Palm, Sonja og Michael) til et
formøde.
Kyst: Michael fortalte, at Anders Oddgaard har siddet i kommunen og gennemgået nye og gamle
flyfotos af kysten. Ålegræs, som er vigtig for dyrelivet i havet, kan typisk få fodfæste fra 1,5 - 6
meters dybde. Mens der i 1929 var et bredt stykke med ålegræs ud for Vedbæk Nordstrand, var det
meget begrænset efter 1950 på grund af ålegræssygen i trediverne og senere eutrofieringen, men
ser nu atter ud til at vende tilbage. Anders og Michael vil tage ny kontakt til kommunen om
hvordan der kan komme mere styr på kystdynamikken i Rudersdal og evt. få skrevet herom
Fredningsgruppen: Karsten redegjorde for de omstændigheder, der havde ført til en kontrovers i
Fredningsgruppen i en sag, hvor Furesø Golfklub søgte om dispensation fra en
fredningsbestemmelse. Misforståelser og manglende koordination førte til at der blev sendt en
flertalsafgørelse i sagen til Fredningsnævnet. Det kom til en diskussion om hvordan vi fremover
udadtil skal forholde os ved interne uenigheder.
Beslutning: Arbejdsgrupperne bør kun på DN-Rudersdals vegne udtale sig når der er
konsensus i gruppen omkring den pågældende sag. Arbejdsgrupperne har ikke mandat til
udadtil at fremkomme med flertalsbeslutninger. I tilfælde af uenigheder må sagen op i
afdelingen. I den aktuelle sag besluttedes det ikke at trække den fremsendte tilkendegivelse
tilbage fra Fredningsnævnet, men forklare Furesø Golfklub baggrunden for de modstridende
holdninger og i øvrigt lade Bill, Sonja og Karsten fortsætte i den kontaktgruppe der i en
årrække har eksisteret omkring naturvenlig drift og pleje i golfklubben.
Vandgruppen: Inge Thorsgaard holder ferie til 26. august, så først efter den dato kan vi håbe på
igen at få et møde om iltningen af Furesøen og om det minirensningsanlæg, der skal rense vandet
fra Vejle Sø, før det løber ud i Furesøen. Vi vil også gerne høre nærmere om det forsøg med en
”eklektisk snorkel” til fjernelse af fosfor, der er stillet op i Søllerød Sø.

I oplægget til mødet i MTU den 14. august præsenteres den nye grønne portal også kaldet Grøn
omstilling på kommunens hjemmeside. den beretter om de indsatser, der faktisk sker i kommunen
på miljøområdet.
Stigruppen: Christian kunne berette om positiv udvikling i det store sti-projekt Furesø-Sjælsø ruten.
Han har modtaget en positiv tilkendegivelse fra Nordeafonden bl.a. til støtte til den dyre vejtunnel.
der må bygges under Kongevejen. Desværre har Forsvaret nu nægtet at acceptere stiforløbet over
det millitære øvelsesterræn, skønt en lokal terrænofficer i januar havde godkendt det. Så der er
stadig udfordringer, men projektet har også mødt stor anerkendelse.
Rabatgruppen (Biodiversitetgrupen): Et læserbrev i Rudersdal Avis 6. august fra Kristian
Wallenstrøm raser over, at det, han kalder "sletten" syd for Nærumvænge Torv bliver slået midt om
sommeren, mens det står i fuldt flor. Han mener, arealet er fredet. det blev fredet omkring 1970.
Catherine og Ole Lyshede har lavet en artsliste over plantearter og også noteret sommerfugle på
stedet, og han og Catherine vil søge at få givet dette overdrev bedst mulig pleje.
Deres forsøg på Attemosevej viser fremgang i artsdiversiteten på de arealer, der slås midt i maj og i
oktober. Forsøget omtales positivt i oplægget til MTU - men tidspunktet for den hensigtsmæssige
slåning er stadig ikke angivet korrekt. Det skal påpeges over for Michael Wessing og Driftslederen
Preben, ligesom spørgsmålet om "Sletten" skal tages op med dem. En beskrivelse af gruppens
arbejde til vores hjemmeside afventer en inddragelse af de faunistiske elementer.
Velux 1, præstegårdshaven: intet nyt
Velux 2, naturskiltning: Svend har fat i en god tegning og håber på, at der i hvert fald kommer et
skilt op i Kirkeskoven før deadline den 1. december.
Afholdte aktiviteter: Per kunne melde om 20 interesserede deltagere til Vilde blomsters dag 16/6
Christian fortalte om stor tilstrømning med mange børn til arrangementet med at bygge
insekthoteller i Præstegårdshaven den 15/6
Vi var alle glade fr det afholdte sommerarrangement hos Michael den 25/6
5. Kommende arrangementer:
• Folkemødet 31/8: Annette Pl., Sonja, Steffen, Erik og Michael deltager som DNrepræsentanter. (Erik dog også for Birkerød Vandforsyning)
• Flagermustur 31/8: Se DN Furesøs hjemmeside
• Naturens dag 8/9 – opslag på trappen (Annette Palm)
• Geologisk tur med Stig Schack Petersen 13/10 (Per)
• Årsmødet 21/11: Tema: Skove
• Cykeltur Fure-Sjælsø er udskudt til foråret2020 (Christian)

5. Eventuelt: Se strategiplanen for Rudersdal Kommune og DN's aktivitetsplan 2020. Bemærkninger
hertil modtages frem til 9. september.
ref. Marianne/Michael

