
 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal  
 

 
Referat fra afdelingsmøde nr. 115 
 

Dato: 31. oktober 2019 

Tid: Kl. 19.00-22.00 

Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød 

Deltagere: Steffen, Marianne, Annette PP, Christian, Svend, Anders O, Karsten, Kirsten, 

Annette Pl., Bill og Sonja. Desuden var Berit Lumbye Siemer mødt. 

 

1. Velkomst/Valg af referent og dirigent 
Steffen valgtes til dirigent og Michael påtog sig referenttjansen. 

 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Referatet fra møde nr. 114 godkendtes med enkelte forståelsesmæssige korrektioner fra 

Karsten (bl.a. at det er Søllerød Sø og ikke Vejle sø der omtales unde Vandgruppens 

fremlæggelse). 

 

3. Godkendelse af dagsordenforslag 
Dagsordenen godkendtes med tilføjelser til eventuelt (se herunder).  

 

4. Verserende sager i afdelingen 
 

Giftfri kommune (Annette Pl): 

D.d. har 33.000 støttet borgerforslaget. Fristen den 11/12 med at nå 50.000 

underskrifter nærmer sig med hastige skridt. Alle opfordres derfor til at udbrede 

det gode budskal. Brug gerne medsendte elektroniske udgave af den udarbejdede 

folder ”Støt Borgerforslaget” til de sociale medier og direkte til de enkeltes 

bekendtskabskreds. 

 

Erk og Jens Andersen, bestyrelsesmedlem i DN i Gribskov, har forsøgt sig med 

artikler og indlæg om emnet til forskellige medier. Desuden har Svend skrevet 

direkte til Maria Gjerding med opfordring til at DN gør noget mere ved sagen på 

landsplan. Erik og Jens Andersen sidder bl.a sammen med Walter Brüsch fra 

sekretariatet i en lille selvbestaltet gruppe under DN som de kalder Vandtanken og 

hvorfra de udspreder deres bekymringer om pesticider og grundvand 

 

Selv brev til Miljø- og Fødevareministeriet og minister Lea Wemelin om 

problemerne knyttet til brug af glyphosat, har Annette den 13/9 fået sendt. Svaret 

var som forventet temmelig vagt og parerende, men dog positivt. 

 

Selv om det er usikkert om vi når de 50.00 underskrifter, har alle disse fremstød 

haft deres gavnlige virkning såvel internt i DN som i offentligheden og det politiske 

system. 

 

Erik, der deltager ved efterårets repræsentantskabsmøde sammen med Michael, 

har sendt en tilføjelse til AP 2020 om pesticidindsatsen. Erik, Annette Pl., Svend og 

Michael holder et lille taktikmøde forud for Rep. mødet den 14/11 på Café Alex. 

 



Der blev afholdt et nyt arbejdsgruppemøde om Pesticidfri Rudersdal den d. 4. nov 

(sidst var i august og næste vil være 29/1/2019). Hvornår kommunen bliver 

erklæret gift-fri er stadig lidt uvist. 11 kommuner har allerede nået målet. 

Kommunens (Byplan og MTU) har indkaldt alle grundejerforeninger til et møde den 

19/11, hvor netop dette tema glimrer ved dets fravær. Dette har Axel Bredsdorff 

dog beklaget overfor Annette. 

 

På vandets dag den 22/3 næste år vil det være oplagt at stille op med ”Gift -fri”-

standen, og hvor Novafos vil fortælle om og demonstrere vandets kredsløb. 

 

Der har været holdt et spændende High Tech Sumit møde på DTU 30-31/10, der 

bl.a. havde bekæmpelse af skadelige insekter med feromoner med som tema. Se 

linket: https://www.youtube.com/watch?v=HAht5VM8nL8. 

 

Havekredsen havde i øvrigt Per Mølgaard ude og fortælle om insekter og blomster i 

skyggen af pesticider til et arrangement den 30/10. Se i øvrigt endnu en beretning 

om tilbagegangen af insekter mht. biomasse og artsrigdom i såvel det åbne 

landskab som i skovområder (Seibold et al (2019) i Nature: Arthropod decline in 

grasslands and forests is associated with landscape-level drivers 

(https://www.nature.com/articles/s41586-019-1684-3).  

 

Kyst (Anders O., Michael) 

Der er sendt et høringssvar til den fremlagte kystforvaltningsplan, som roses for 

dets fokus på sandfodring som kystbeskyttelsesmetode, men hvor den kritiseres 

for at ikke at forpligtige sig til metoden. Find høringssvaret på vores hjemmeside. 

Den 26/11 holder kommunen et informationsmøde om sagen hvor Anders og 

Michael vil deltage. 

 

Fredningsgruppen (Karsten) 

Der vil blive afholdt et møde den 9/12 med kommunen (Byplan) om de verserende 

sager på fredningsområdet. 

 

Næsseslottet som udvidet selskabslokale vil ikke blive påklaget 

 

Opfordring til at vi (dvs. primært fredningsgruppen) holder øje med den 

strategiplan der laves midt i den 4-årige kommunalplans periode. Især er der 

bekymring om hvad Allerød pønser på af fiksfakserier med Høvelte området, som 

vi jo har en del interesser i. Karsten vil kontakte DN i Allerød for en nærmere 

drøftelse. 

 

Kontaktgruppemøde med Furesø Golfklub 26/11 hvor Karsten, Bill og Sonja 

deltager. Annette Palm opfordrede til at høre nærmere om erfaringerne med de 

opsatte insekthoteller langs banerne 

 

Hele Frederikslund Skov vil kunne fredes mod at tillade en etablering 30 P-pladser 

til Holte Roklub  

 

Aktindsigt har vist a Skovgærde ødelæggelse ved Søvej 29 er havnet i en 

myndighedsmæssig limbo (= almindelig ansvarsforflygtigelse)  

 

Fredningsgruppen holder møde 19/11.  

 

Vand (Marianne) 

https://www.youtube.com/watch?v=HAht5VM8nL8
https://www.youtube.com/watch?v=HAht5VM8nL8
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-019-1684-3&data=02%7C01%7Cmco%40ramboll.dk%7C389d02d9ffe54242afa508d766f0133b%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C637091053610541896&sdata=7ZoKPoj4S9rh06nuXu9PTDEyAd2WPI%2BXizVFPfBYpqw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-019-1684-3&data=02%7C01%7Cmco%40ramboll.dk%7C389d02d9ffe54242afa508d766f0133b%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C0%7C637091053610541896&sdata=7ZoKPoj4S9rh06nuXu9PTDEyAd2WPI%2BXizVFPfBYpqw%3D&reserved=0


Der vil blive holdt et informationsmøde for de tre Furesøkommuner den 11/12 om 

de nærmere begrundelser for ønsket om at standse iltningen på forsøgsbasis.  

 

Stigruppen (Annette/Christian) 

Status for Sjælsø-Furesø ruten 

Christian udtrykte en vrede og frustration over hvordan sagen trækker i langdrag, 

hvilket meget havde sit udgangspunkt i den seneste udvikling i sagen som 

beskrevet i forrige referat: 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 forsøger vedholdende at holde sagen i kog og forpligtige kommunen 

primært via løbende henvendelser og dialog med Lone Wille. Men også ved avis 

indspark, b.la Frederiksborg Avis. Sagen bør som minimum komme med i den 

næste kommuneplan der skal foreligge om knap 2 år. 

 

Biodiversitetsgruppen (Svend)  

Kort og godt om der vil blive udfærdiget en årsrapport med erfaringerne fra årets 

klippepraksis (Ole og Catherine). 

 

5. Siden sidst 
Ved evaluering mødet om borgermødet d. 31/8 på Havarthigaarden, fremførte 

Karsten en kritik af planlægningen der efterlod alt for lidt tid og rum til de 

tilstedeværende stande, der på dem måde mere figurerede som baggrundstæppe 

for folkemødet.  

 

Kulturnatten i Birkerød d. 13/9, hvor Annette og Erik havde stande, har været den 

bedste oplevelse hvad angår kontakt og samtale med mange borgere 

 

Turen på Geodagen den 13/10 var faglig vældig spændende men havde måske et 

for lille opmøde på knap 15 deltager i alt. Annonceringen blev kritiseret for at være 

for sent ude. Men generelt skal vi forsøge at finde en forme der rækker ud over 

nyhedsbrevet modtagerkreds. 

 

6. Kommende afdelingsarrangementer og aktiviteter 
• Årsmødet 21/11 (Karsten) Skovfoged og skytte Torben Christiansen, 

Dyrehaven, holder foredrag. Peter, Karsten, Steffen og Kirsten er på valg. 

Som suppleanter er Marianne og Catherine.  

 

• Repræsentantskabsmøde 23-24/11 hvor Erik og Michael vil repræsentere 

afdelingen  

 

• Jule komsammen den 12/12 kl 18 ved Mantziusgården. Maden skal bestilles 

en uges tid, så det er vigtigt at I - med eller uden samlever - får tilmeldt jer 

inden den 5/12, hvilket gøres til Bill og undertegnede. I vil så høre nærmere 

om arrangementet, men allerede her kan siges at vi selv skal have 

drikkevarer med til maden og ellers skulle påregne en egenbetaling for 

jeres eventuelle samlever på 200 kr.  



Tak til Annette Palm og Kirsten for at ville stå for den praktiske afholdelse 

af julearrangementet med bordopstilling, duge og dækning samt 

udsmykning. Det vil nok være godt på forhånd at have undersøgt hvilken 

service er til stede, så der i god tid kan gå besked ud til hvad folk selv skal 

have med. 

 

• Erik skal være foredragsholder til Gladsaxe årsmøde den 20/11 med emnet 

”rent ubehandlet grundvand”  

 

 

7. Eventuelt/meddelelser  

Og så et suk – det er fint at vi til møderne får præsenteret problemer af forskellig 

art på natur og miljøområdet - og hører om sager som kan give anledning til både 

vrede og bekymringer. Men en seriøs forholdende sig til disse ting kan kun 

undtagelsesvis ske på afdelingsmødet. Det er i vores arbejdsgrupper at sådanne 

ting og sager bør behandles. Afdelingsmøderne er ikke som udgangspunkt egnet til 

at løse den slags ofte indviklede problemstillinger. Vi bør derfor på vores 

fællesmøder begrænse beretningerne heraf til kortfattede orienteringer og ellers 

lade de pågældende arbejdsgruppe søge at løse dem. Det er m.a.o. i 

arbejdsgrupperne at vi primært får udrette noget på natur og miljøområdet. 

Afdelingsmøderne er primært et forum for udveksling af informationer og et sted 

hvor vi kan udstikke den overordnede kurs og sætte rammerne for vores arbejde. 

 

14.11.2019 MiO 


