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 Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal 
 

 
 

 

Bestyrelsesmøde nr. 114 
 

Dato: 26. september 2019 

Tid: Kl. 19.00-22.00 

Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød 

Deltagere: Steffen, Marianne, Annette PP, Christian, Svend, Anders O, Erik, 

Karsten, Per, Steen, Kirsten, Bill og Peter. Endvidere var Karen Schousboe og Berit 

? mødt. 

 

 

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

 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Referatet fra møde nr. 113 godkendtes. 

 

3. Godkendelse af dagsordenforslag 
Dagsordenen godkendtes.  

 

4. Verserende sager i afdelingen 
 

Giftfri kommune (Erik og Annette Pl): 

• Status for borgerinitiativet. Der opleves et svigt fra sekretariatet 

mht. at støtte op om dette initiativ. Således skrev Erik:  

  

DNs parallelforslag har underløbet vores borgerforslag. Fra DNs 

ledelse har man slet ikke konsulteret den pesticidgruppe i DN, som 

jeg er medlem af. Ledelsen, herunder Maria Gjerding, er åbenlyst 

selvfede, hvilket desværre er ret normalt for folk, der kommer i 

sådanne positioner!  

  

Vores borgerforslag har fået ca. 30.500 støtter, hvilket umiddelbart 

er flot, vi er nu nummer eet blandt de aktuelle borgerforslag!! Men 

jeg tror ikke på at vi når de 50.000 efter DNs baghold. Hvorfor skulle 

folk støtte os nu, da DN har overtaget dagsordenen?  

  

Jeg og et par andre af drivkræfterne bag borgerforslaget har haft en 

korrespondance med pressechefen for DN, hvor vi har meddelt vores 

mening om DNs opførsel. Han taler udenom, og meddeler desuden, 

at DN principielt ikke støtter borgerforslag. DN har omtalt 

borgerforslaget med "småt", men det er en undtagelse, at 

borgerforslag omtales!  

  



En af de store overraskelser for mig efter sammenlagt at have brugt 

adskillige ugers arbejde på borgerforslaget er hvor svært det er at 

samle støtter. Det er en stor barriere for folk både at gå ind på 

Folketingets hjemmeside og især få fat i deres NemID kort.  

  

Jeg vil gerne gøre status for situationen ved det kommende   

bestyrelsesmøde.  

  

Hvordan bør vi reagere over for sekretariatet?  

 

Erik redegjorde for forløbet siden december 2018 omkring pesticider 

og giftfri kommune og den politiske opbakning i kommunen. Der 

findes ca. 170 godkendte pesticider på landsplan. Der er kommet en 

henvisning på DN’s hjemmeside til borgerforslaget. Erik anbefalede, 

at arbejdet i relation til DN videreføres på de indre linjer. Selv om 

borgerforslaget måske ikke opnår det nødvendige antal støtter, er 

der nu opmærksomhed på Christiansborg om emnet.  

 

Svend har sendt henvisning til borgerforslaget til alle DN-afdelinger i 

dag. 

 

Karen tilbød at hjælpe til med at skabe en viral bevægelse på 

Facebook. 

 

Bill foreslog, at emnet kunne tages op på repræsentantskabsmødet 

med opsætning af plakater mv.  

 

• Evaluering og opfølgning fra borgermødet d. 31/8 på 

Havarthigaarden, Birkerød kulturnat d. 13/9 m.fl. (Annette Pl.)  

 

Borgermødet havde ikke helt så mange deltagere, som man kunne 

have håbet på. Der var et meget tæt program med foredrag, hvilket 

betød, at der ikke var så meget tid og ro til at besøge standene. Det 

må overvejes, om DN skal deltage fremover. 

 

Kulturnatten var en god oplevelse med mange mennesker på gaden. 

Anette og Erik havde stande. 

 

• Status for kommunalarbejdet (nyt fra arbejdsgruppen?) (Annette PL 

og Erik) (omtalt ovenfor) 

 

• Kommende arrangementer (grøn mandag 7/10 m.fl. (Erik) 

Erik omtalte fællesspisningsarrangementet ”Grøn Mandag” på 

Restaurant Mantzius, hvori indgår et kortere oplæg fra en person fra 

lokalsamfundet om f.eks. klima og miljø. Han vil selv lave et indlæg 

om Birkerød Vandforsyning. 

 

Kyst (Anders O., Michael) 

• Kystforvaltningsplan er fremlagt med høringsfrist 

Anders gennemgik udkastet til kystforvaltningsplan, som er 

udarbejdet af Rambøll til Rudersdal kommune, og som nu er i 

høring. Planen medtager ikke sele havmiljøet, men drejer sig om 

kystbeskyttelse og risikoen for oversvømmelser.   



 

Fredningsgruppen (Steen/Karsten) 

• Status for gruppen  

• Furesø Golfklub kontrovers – status (Steffen?) 

• Andre verserende sager 

Landzonetilladelse til Næsseslottet vil ikke blive påklaget, da 

udfaldet af en klagesag på anses for tvivlsomt. 

 

Vand (Marianne) 

• Sidste nyt om standsning af iltningen i Furesø 

Inge Thorsgaard melder, at der iltes i år, men at kommunerne 

fortsat drøfter et eventuelt stop, hvor udstyret bliver liggende, så 

det kan opstartes igen, hvis det går galt. Ved beslutning om stop 

skal Miljøstyrelsen udarbejde en miljøscreening og en 

væsentlighedsvurdering. Miljøstyrelsen skal altså give grønt lys. 

Vandgruppen er inviteret til at sende en repræsentant til en 

konference i januar i Viborg om iltning af søer, bl.a. om 

betydningen for fosforomsætningen og en bestemt lille 

dansemyggelarve, som i øjeblikket bliver spist af de mange smelt 

og aborrer, der især nyder godt af iltningen af bunden.  

• Vejle Sø 

Et forskerhold har fået tilladelse til at opsætte et elektrisk net på 

bunden, der skulle bevirke, at nogle bestemte bakterier, der 

omsætter organisk materiale og binder fosforet, skulle kunne leve 

uden ilt. Spændende, hvis det kunne virke på søernes fosforpuljer. 

Der er ved udløbet fra Vejle Sø opsat et filtreringsanlæg, der 

filtrerer alger og partikler i vandet fra. Novafos er ved at bygge et 

lille rensningsanlæg dér. Det er også lovende.  

• Områdeplanen 

Novafos skal fremsætte plan for Holte-området med forskellige 

modeller for håndtering af monsterregn eller vedvarende regn. 

Court Møller har fortalt om situationen i en artikel i Ingeniøren 

under overskriften: Miljøudvalgsformand: ”Vi bader jo i lort”. 

Lokalavisen omtalte områdeplanen i juni og at et tostrenget 

system kan blive en udgift for borgerne. Man skal selv betale ind 

til huset, en udgift på mellem 25.000 og 150.000 kr. Jens Ive har 

udtalt, at man regner med at etablere lån, så udgiften betales over 

en årrække. Novafos vil i løbet af 2020 lave konkretiseringsplaner 

for Holte-området og områdeplaner for de andre områder.  

 

Stigruppen (Annette/Christian) 

• Status for Sjælsø-Furesø ruten 

Christian oplyste, at Lone Wille Jørgensen nu har meldt tilbage, at 

hun vurderer, at der er et stykke vej endnu, inden der kan 

forelægges et konkret stiforløb for Miljø- og Teknikudvalget, at det 

er Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget, 

som skal tage stilling til et konkret stiforløb, at der ikke i kommunen 

er afsat projekt- og anlægsmidler til et stiprojekt, og at anlæg af 

kommunale stistrækninger vil indgå i Miljø- og Teknikudvalgets 

almindelige prioritering af anlæg af rekreative stier for hele 

kommunen, når der foreligger et godkendt konkret stiforløb. 

Christian vil tage kontakt med Lone Wille for at drøfte det videre 

forløb. 



• Andet? 

Annette oplyste, at gamle jernbanesveller på Furesøstien ved Holte 

Roklub nu fjernes. 

 

Rabatgruppen/Biodiversitetsgruppen (Svend/Catherine)  

  Der var enighed om, at gruppen skal skifte navn til  

  ”Biodiversitetsgruppen”! 

• Stengærde sag 

Et fredet stengærde på Søvej i Holte er tilsyneladende blevet ryddet 

ved brug af gift. I forsøg på at få sagen undersøgt blev Svend sendt 

rundt til forskellige afdelinger i kommunen og Slots- og 

Kulturstyrelsen for at ende ved lokalmuseet i Kokkedal. 

• Tilgodeser kommunen i tilstrækkelig grad biodiversiteten, og kan vi 

gøre mere for at fremme den? 

• Andet? 

Entomologer har fundet et stort antal insekter på Attemosevej. 

 

5. Siden sidst 
• Naturens Dag i Raadvad 8/9 (Annette Pa)  

Var godt besøgt med gode oplevelser for børn 

• Relevante sager fra SR mødet 17/9 (Steffen). Hvad skal vi i det 

hele taget med SR (Michael)  

Nogle afdelinger ønskede råstofudvinding sat på programmet til 

Repræsentantskabsmødet, hvilket der var delte meninger om. Der 

bliver sendt et brev til Hovedbestyrelsen om, at der savnes en 

råstofpolitik i DN. 

• Havgruppe under SR (Michael)  

• Bat Night 31/8 og flagermussagen i Rudersdal (Steffen) 

Godt arrangement og samarbejde med DN Furesø igen. Der deltog 

også børn.  

Efter drøftelse vedtoges det at bruge et allerede bevilget beløb på 

9.000 kr. til køb af nye flagermusdetektorer. 

 

6. Kommende afdelingsarrangementer og aktiviteter 
• Årsmødet 21/11 (Karsten)  

Skovfoged og skytte Torben Christiansen, Dyrehaven, holder 

foredrag. 

• Repræsentantskabsmøde 23-24/11  

• Geologisk tur med Stig Schack Petersen 13/10 (Per)  

• Næste afdelingsmøde 31/10  

 

7. Eventuelt/meddelelser  

Ikke noget at referere. 

 

22.10.2019 PLL 


