
 

 

 

 

 

Referat 
 Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal 
 

 
 

 

Afdelingsmøde nr. 117 
 

Dato: 20. februar 2020 

Tid: Kl. 19.00-22.00 

Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød 

Deltagere: Michael, Steffen, Marianne, Annette PL, Steen, Svend, Anders O, Erik, 

Catherine, Karsten, Berit og Peter. Karen Schousboe deltog også. 

 

 

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

 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Berit bemærkede, at skabelonen til arbejdsgruppebeskrivelserne var udarbejdet 

forud for mødet. 

Steffen oplyste, at årsmødedatoen er ændret til den 19. november 2020. 

I øvrigt godkendtes referatet fra møde nr. 116. 

 

3. Godkendelse af dagsordenforslag 
Dagsordenen godkendtes.  

 

4. Rapport fra arbejdsgrupperne 
 

Alle arbejdsgrupper havde gennemgået omtalen af deres gruppe på hjemmesiden 

med henblik på at få rettelser og ændringer sendt til webmaster Leif Bolding.  

 

Giftfri kommune – Erik og Annette Pl:  

• Hvordan er lobbyangrebene på pesticidkampagnen imødekommet?  

• Hvor står kommunen i denne sag?  

• Nye initiativer og kommende arrangementer?  

 

Erfaringerne med borgerforslaget, der kommer til 2. behandling i Folketinget i 

marts, blev drøftet. Hvordan bevarer vi momentum med kampagnen om at gøre 

Rudersdal giftfri? Annette vil plædere for sagen i forbindelse med 

Bæredygtighedsdagen en 1/3 på hovedbiblioteket (Birkerød). Arrangement med 

kommunen om ”Frit lejde” med ens private giftdepoter? Den kommunale 

arbejdsgruppe til giftfri kommune med deltagelse af DN, Birkerød Vandforsyning 

og Novafos har forhåbentlig gjort sig selv overf lødig ved årets udgang. 

 

Fredningsgruppen (Steen og Karsten):  

• Verserende sager?  



• Opdateret vejledning for §3 – jfr. DN-aktiv uge 6   

• Tilfredshed med kommunens indsats på området? 

 

Der sker genplantning af læhegn langs Helsingørmotorvejen på en rigtig god 

måde.   

Kommunen har rejst fredningssag vedrørende Frederikslund Skov mellem 

jernbanen og Kongevejen ved Holte. DN støtter forslaget. 

På et møde med kommunen i december nævnte DN f lere eksempler på selvtægt, 

hvor kommunens sagsbehandling er meget langsommelig, men hvor kommunen 

formentlig savner de fornødne ressourcer. 

 

Vandgruppen (Marianne):  

• Områdeplaner  

Novafos er nu i gang med at udarbejde de områdeplaner, som blev aftalt med 

MTU i september 2019. Et projekt til tostrenget af ledning for Holte, Dronninggård 

og Øverød blev fremlagt i januar. Det kan forventes, at borgerne selv skal betale 

for stikledningen på egen grund med et gennemsnitligt beløb på 40-45.000 kr. 

Der ligger en stor opgave i at få formidlet budskabet på den rigtige måde.  

Til marts skal forvaltningen have et beslutningsforslag klar, der kan danne 

grundlag for et tillæg til spildevandsplanen for de tre områder primo 2021. 

Novafos skal lave tilsvarende planer for øvrige truede områder i kommunen.  

Novafos har fået tilladelse til et projekt for af ledning af regnvand til en ny sø nord 

for Byagervej. Vejsalt skulle ikke være et problem i den forbindelse. 

 

• Furesøiltning og Viborgmødet 22/1  

På MTU’s møde i november blev forvaltningens forslag om at stoppe iltningen af 

Furesø tiltrådt. Miljøstyrelsen skal nu foretage en miljøscreening med henblik på, 

om der skal laves en VVM-undersøgelse.  

Marianne deltog i konferencen i Viborg om iltning af søer. Indlæg fra forskere gav 

hende en forståelse for, hvorfor man vil prøve at stoppe iltningen og følge, hvad 

der sker, selv om man må regne med en forøget algevækst de første år. Der er 

ikke enighed i vandgruppen, som dog først vil reagere, når der kommer et 

høringsoplæg. Hvis voldsom opblomstring af alger skal undgås, er det nok så 

væsentligt også at få stoppet for tilførslen af fosfor fra omkringliggende arealer.  

  

Biodiversitet-gruppen (Svend/Catherine):  

• Ny rapport om Attemosevej-projektet er sendt til Michael Wessing i kommunen. 

Den aftalte slåningsrytme i maj og oktober er næsten blevet fulgt, og der er 

registreret et stigende antal overdrevsarter. Projektet, der startede i 2017, må 

derfor allerede siges at være blevet en succes, der bør udbredes til hele 

kommunen. Det anbefales, at der sker opsamling af græsset efter slåning, da det 

har vist sig, at det medfører det største antal nye arter. Der er også fundet f lere 

insektarter i 2019 på de arealer, hvor græsset har været samlet op.  

 

• Projekter i 2020? Arealer hos Furesø Golfklub inddrages i slåningsrytmen.  

Svend undersøger, hvordan det forholder sig med rørslåning i Vaserne. 

 

Stigruppen (Annette P)   

• Status og orientering om videre strategi for Sjælsø-Furesø stien  

Der har været holdt et møde med forvaltningen i februar, hvor forvaltningen har 

opfordret til, at der fra vores side gøres et nyt forsøg på at få Forsvaret til at 



acceptere en stiføring på Forsvarets areal umiddelbart vest for Kajerød å. Dette 

gør arbejdsgruppen nu. Der har været kontakt med Birgitte Ingrish fra 

sekretariatet med evt. hjælp. 

• Andre projekter i 2020?  

  

Kystgruppen (Anders O)  

• Vedtagelse af kystforvaltningsplan – nogen væsentlige ændringer i forhold til 

udspillet?  

Kystforvaltningsplanen ser ud til at være vedtaget i stort set uændret form. 

• Ny Øresundsgruppe (Michael) til faglig sparring og støtte med afdelingerne 

langs Øresund. Nedsættelsen af gruppen diskuteres med sekretariatet i 

Masnedøgade og det miljøfaglige udvalg (MFU).  

 

Affaldsdagen 26/4 (Steffen)  

• Møde og aftaler med kommunen  

• Planlægning af indsamlingssteder (Skodsborg station, Holte rådhus og Bistrup 

traf ikplads) 

• Annoncering og nyhedsbrev 

Interesserede melder sig til Steffen. 

 

5. Siden sidst 
 

1. Grønt rådsmøde 15/1 (Karsten)  

Der blev på mødet drøftet f lere relevante emne med god genklang. Det har 

således formålstjenlig at deltage.  

2. Klimadebatmøde på Nærum Gymnasium 21/1 (Annette Pl)  

Mødet var udtryk for et godt initiativ, men udbyttet var begrænset, og der kan 

ikke umiddelbart forventes nogen opfølgning. Bestyrelsen har ikke for  tiden 

ressourcer til gå mere aktivt ind i klimaområdet. 

3. Allan Carstensens af løser (Svend)  

Områdechefens af løser hedder Anja Whittard Dalberg. 

4.  Spændende foredrag og arrangementer?  

5.  Andet? 

 

6. Kommende afdelingsarrangementer og aktiviteter 
 

1. SR vandråd og strategimøde 2/3 

Michael, Steffen, Christian og Anders M. deltager  

2. Repræsentantskabsmødet, Rebild 28/3.  

Anette Pl. deltager?  

3.  Forslag til ture i 2020  

4.  Kommende afdelingsmøder: 2/4, 14/5,  

     25/6 (sommerarrangement), 13/8, 24/9, 29/10, 19/11 (årsmøde), 

     10/12 (julearrangement)  

5.  Andre? 

 

7. Eventuelt/meddelelser  

 

08.03.2020 PLL 


