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Børn og voksne i alle aldre trodsede blæsevejr og 
gjorde en ekstra indsats for naturen i Rudersdal 
Kommune, da de deltog i Danmarks Naturfred-
ningsforenings årlige affaldsindsamling.

200kg affald indsamlet på bare to timer
Selv om vinden til tider gjorde det svært at holde styr på 
både affaldspose og det drilske affald, lykkedes det de 
mere end 40 frivillige, der deltog i affaldsdagen søndag den 
17. april, at samle omkring 200 kg. affald ind, på bare to 
timer.

En af arrangøren bag arrangementet, Steffen Schmidt 
fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, 
fortæller: ”Det har været en udbytterig dag. Fra de tre cen-
trale indsamlingssteder i Skodsborg, Bistrup og Holte har 
de frivillige samlet omkring 50 sække med affald. Det er 
rigtig flot”.

Indsamling både på cykel og til fods 
Fra indsamlingsstedet i Holte tog de frivillige videre ud til 
områderne ved Furesøen, Vangebovej og Geels Bakke – og 
fra indsamlingsstedet ved Skodsborg Station havde Jesper 
Brix og hans datter Monisha Brix taget cyklerne med, så de 
kunne cykle rundt og samle affaldet hurtigere ind.

Det er første gang, de deltager i affaldsindsamlingen, og 
som Monisha Brix fortæller, er det godt at kunne hjælpe 
naturen - noget hun blandt andet har lært til spejder. I 
Holte var Teresa Nørgaard kommet hele vejen fra Allerød 
for at gøre den ekstra indsats og samle ind med Marianne 
Thorsen.

God afslutning på kommunens ’Forårsrengøring’
Hele ugen har Rudersdal Kommune sat ekstra fokus på 
renhold, som et led i ’Vi bor smukt’ kampagnen. Der har 

Flot resultat for affaldsindsamlingen i Rudersdal
blandt andet været affaldsindsamling på flere af kommu-
nens skoler. Court Møller, formand for Miljø- og Teknikud-
valget deltog selv i søndagens affaldsindsamling.

- Det er dejligt at opleve, at ’Forårsrengøringen’ er blevet 
godt modtaget, og at så mange støtter op om at gøre en ek-
stra indsats for naturen. Det har været en fornøjelse både 
at opleve de engagerede frivillige i dagens affaldsindsam-
ling og de engagerede elever, da Miljø- og Teknikudvalget 
besøgte Trørødskolen.

- Jeg oplever, at der er en stor folkelig opbakning til af-
faldsindsamlingen, og det er skønt, at skoler og daginstitu-
tioner nu også deltager og dermed er med til, at den årlige 
fælles affaldsindsamling bliver endnu mere synlig. Jeg 
håber, at vi kan brede indsatsen ud og næste år få endnu 
flere med.

På landsplan blev der samlet affald ind på næsten 1000 
indsamlingssteder, det er rekord sammenlignet med 
tidligere år. Den endelige mængde affald løb op i ca. 
183.000 kg. mod 132.000 kg. sidste år.
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Forårsrengøring for børn, 
politikere og fejemaskine
Som en del af Rudersdal Kommu-
nes ’Forårsrengøring’ i uge 15 
gjorde børn fra Høsterkøb Skole og 
Trørødskolen fælles front mod det 
affald, der smides på veje, skove, 
stier og fællesområder.

En gruppe ivrige, glade og stolte børn fra 
2. klasse på Høsterkøb Skole var med til 
at holde Høsterkøb smukt og rent, da de 
iført veste og handsker greb hapsere og 
plasticposer og drog på affaldsturné på 
Høsterkøbvej, i skoven i området og ved 
Åsebakken.

Der var god gevinst, især talrige gamle 

fyrværkeribatterier, der var smidt langs 
vejen over for p-pladsen ved Åsebakken, 
fik engagementet til at stige. Men under-
vejs var der også mulighed for at fjerne 
slikpapir, cigaretskodder, dåser, plastic 
og tomme cigaretpakker.

I undervisningen har børnene i Høsterkøb 
beskæftiget sig med affaldshåndtering 
og har bl.a. skullet skille elektronik ad og 
bygge en robot med tilhørende manual.

Om formiddagen besøgte kommunens 
største fejemaskine skolen, hvilket af-
stedkom talrige spørgsmål og stor inte-
resse.

3. C mødte lokale politikere
Som led i ’Vi bor smukt’ havde Miljø- og Teknikud-
valget besluttet at holde sit aprilmøde på Trørød-
skolen, hvor eleverne i 3. C hele ugen samlede 
affald ind på skolens områder.

På Trørødskolen fandt skolebørn og politikere 
sammen i en god snak om affald, og hvordan vi 
gør noget ved det, så vi holder kommunen smuk.

Børnene var ansigt til ansigt med lokalpolitikerne, 
der også var med til at samle affald ind på skolens 
område. De fortalte gladeligt og levende om de 
mange ting, de havde fundet: En ring, en jakke og 
et stoleben var nogle af de mest eksotiske.

Senere rullede kommunens største fejemaskine 
ind på skolen, og der var mulighed for at stige om 
bord og få en snak med ”kaptajnen”.

Her var der mange spørgsmål, bl.a. om hvor 
meget affald bilen kan samle sammen, hvor 
meget den koster, hvor det vand, som bilen bru-
ger, når der suges støv og affald, kommer ud igen 
og meget andet.

- Vi syntes, det kunne være både sjovt og spæn-
dende at holde vores møde på skolen, fortæller 
Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudval-
get.

Affald er mest et adfærdsproblem
- Børnene er en uhyre vigtig del af indsatsen mod 
affald, de lærer om det i skolen og kan bagefter 
gå hjem som gode rollemodeller og måske ”op-
drage” lidt på deres forældre.

- Henkastet affald er mest af alt et adfærdspro-
blem, og jo hurtigere børnene får de gode vaner 
ind under huden, jo bedre er det. Personligt finder 
jeg det utrolig positivt, når man hører selv børn 
i de tidlige klassetrin snakke om, at det ikke er 
godt for miljøet, når man bare kaster sit affald.

Ud over aktiviteter på skolerne har ’Vi bor smukt’ 
forsynet husejernes skraldespande med et 
hængeskilt med en række budskaber, og der var 
fodspor foran mange af kommunens skralde-
spande, der i et par uger var pænt klædt på med 
et ’Vi bor smukt’-”forklæde”.

Miljø- og Teknikudvalget 
mødte børnene i 3. C på 

Trørødskolen (øverst tv.).

Der var naturligvis stor 
interesse for fejemaskinen, 
som Driften i Teknik og 
Miljø kørte ind på skolen. 
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Nu har Miljø- og Teknikudvalget ud fra flere af borgernes hørings-
svar besluttet, hvordan ændringerne for bus 198 / 199 skal gennem-
føres i praksis. Ændringerne træder i kraft december 2016.

Både bus 198 og 199 bevares som ringlinjer med visse justeringer. Ændringer-
ne er i høj grad tilpasset de høringssvar, Rudersdal Kommune har modtaget, 
og betyder, at pendlerne stadig kan tage bussen til Blokken og får den kortest 
mulige køretid fra stationen til erhvervsbyen.

Og så får ældre passagerer fortsat mulighed for at tage bussen til Bistrup 
Trafikplads - dog ikke i myldretiden.

Konkret sker det ved, at Blokken betjenes normalt i morgenmyldretiden af 198 
(med uret rundt) og af 199 i eftermiddagsmyldretiden (mod uret rundt), mens 
Bistrup Trafikplads betjenes uden for myldretiden i hverdagene, hvor busserne 
krydser Datavej.
 
• Linje 198 kører mod uret med 20 minutters drift i morgenmyldretiden, samt 

timedrift midt på dagen indtil kl. 14.45 i hverdagene. Lørdage og søndage 
samt helligdage er der en times drift.

Bus 198 / 199 bevares 
med ændrede afgangstider

• Linje 199 kører med uret med timedrift fra kl. 9.05 og med 20 minutters drift i eftermiddagsmyldretiden samt 
timedrift om aftenen. Linje 199 kører en times drift om lørdagen indtil tidlig eftermiddag og ingen kørsel søndage 
samt helligdage.

 
- Vi synes, at denne løsning bedst tilgodeser borgernes behov, når vi nu er nødsaget til at gennemføre besparelser 
på de to linjer, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller. Til gengæld kan disse ændringer i køre-
planen måske virke en smule forvirrende i starten, indtil man lærer den nye køreplan at kende.

Nu gennemføres besparelserne på busdriften, 
dog med justeringer som resultat af borger-
høringen.  Miljø- og Teknikudvalget har be-
handlet sagen og kvitterer samtidig for de 
mange høringssvar.

Ændringer i driften sker til august 2016, når den 
nye køreplan træder i kraft. Besparelserne betyder i 
hovedtræk, at:

• Linje 190 udvides til at betjene Paradiskvarteret i 
Holte - med stop ved Holte Midtpunkt.

• Linje 194 afkortes til Nærum Station i hverdage kl. 
6-20.

• Linje 197 kører fra Birkerød Station til henholdsvis 
Ebberød og Kulturcenter Mariehøj.

• Linje 196 udvides til også at køre til Birkerød By-
midte ved Pengetorvet.

• Driften på linje 198 og 199 reduceres, hvor der kun 
er få påstigere (se artikel t.v.).

Besparelser skulle findes
- Det har været et vilkår, at vi skulle finde besparelser, 
siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikud-
valget, og det er klart, at vi ikke kan spare tre mio. kr., 
uden at det får konsekvenser og giver gener. 

- Men det forslag, vi nu har vedtaget, er det, der giver 
færrest gener, og det sikrer samtidig, at vi fortsat kan 
betjene de større byområder i kommunen med bus, 
siger Court Møller og fortsætter: 

Busdrift: Nødvendige besparelser på 3 mio. kr.
- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for de 
mange input til busdriften. De er med til at kvalificere 
løsningerne, men desværre kan vi ikke imødekomme 
alle ønsker. Nogle passagerer er nødt til at finde al-
ternative rejsemåder og får skift undervejs med det 
ekstra bøvl, det kan give, siger Court Møller, der også 
er opmærksom på bekymringerne omkring Paradis-
kvarteret:

- Vi har fået rigtig mange indsigelser til omlægnin-
gen i forhold til Paradiskvarteret. Mange har troet, at 
bussen helt skulle nedlægges. Det skal den ikke. Det 
bliver en ny bus – linje190 - der skal betjene områ-
det, og det bliver med betjening hver halve time mod 
tidligere en gang i timen, siger han.

Bedre busbetjening i Birkerød
Busomlægningen betyder en bedre betjening af Birke-
rød Bymidte, som længe har været ønsket af borgerne 
i Birkerød.

Passagerer, der nu bruger linje 194 mellem Skods-
borg, Nærum og Lyngby, vil få en bedre service, da den 
nye linje 40E kører oftere end den nuværende linje 194.

Ulempen her vil til gengæld være, at busstoppestedet 
flyttes til den vestlige side af stationen i Skodsborg.
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Rudersdal Kommune har netop introduceret en ny måde til at udføre 
naturpleje på Byageren i Birkerød, nemlig ved at afbrænde græsset.

Logikken bag afbrænding, som man har langt større tradition for i fx Sverige, er, 
at afbrænding fjerner næringsstoffer, hvorved frøkilden i jorden og evt. indvan-
dring af planter derefter gerne skulle skabe grobund for et mere varieret blom-
sterflor.
 
Hensigten er at skabe større diversitet i floraen samt øge udpiningen af 
næringsstoffer, hvilket ikke har været muligt med den hidtil foretagne pleje i 
form af høslet.
 
Det er tanken, at afbrændingen skal ske tre forskellige steder på Byageren, 
hvert med en størrelse på ca. 1.000 m2. Det ene areal har mange blomstrende 
arter, det andet er et brakareal, mens det tredje er en blanding af de to.
 
Planen er at gentage afbrændingen i yderligere fire år, så vi kan se den ønskede 
virkning.

'Overfladebrand' på ca. to timer
Afbrændingen skader ikke dybereliggende rødder på floraen eller områdets na-
tur generelt. Der er tale om en såkaldt 'overfladebrand' med en varighed på ca. 
to timer.
 
Ilden afgrænses med en bræmme hele vejen rundt om arealet.

Byageren i Birkerød afbrændes for 
at skabe mere spændende flora Fra den 1. april til 30. november tilbyder Rudersdal Kommune afhentning af haveaffald en 

gang om ugen. 

Tilmeld dig haveaffaldsordningen
 
Det koster 525 kr. for en hel sæson. Beløbet opkræves via ejendomsskatten.
 
Beholder eller afskårne grene
Affaldet til afhentning skal enten være opsamlet i en beholder på 140 liter eller være et bundt afskårne 
grene på maks. 100 x 35 x 35 cm. I begge tilfælde må affaldet højest veje 20 kg. og skal være placeret ved 
fortovskant senest  kl. 6 på afhentningsdagen.
 
Du kan købe en 140 l haveaffaldsbeholder i et byggemarked eller hos private firmaer, der kører med af-
fald. Når du er tilmeldt ordningen, kan du gå ind på "Affaldsordninger – se tilmeldinger på din ejendom" 
og se tømmedagen.

Vi kan hente haveaffaldet for dig

Foråret er kommet, og i den forbindelse 
vil vi gerne minde om, at som grundejer 
skal du holde fortovet ud for din ejendom 
rent og pænt.

Det betyder bl.a., at du skal sørge for at feje og 
luge ukrudt, ligesom du skal renholde rabatter 
og nedløbsriste.

Rene og pæne fortove og overkørsler er med 
til at holde jeres lokale miljø smukt, og det kan 
styrke det gode naboskab.

Du skal også huske at klippe din hæk helt til 
skel mod offentlig vej eller sti.

Forår i luften - husk at luge 
dit fortov og klip din hæk

Giv også din nabo en hjælpende hånd hvis det kni-
ber, du får garanteret både smil og tak.

Hjælp os med at bo smukt :)

https://rudersdal.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/materielandring.aspx?source=borger


Kampen mod bjørneklo 
er gået i gang
Foråret er her, og det er tid til at tage kampen op mod en gammel, men yderst 
ubuden gæst: Kæmpebjørnekloen.

Kampen er vigtig, fordi kæmpebjørnekloen, der tilhører de såkaldte invasive arter, er en 
giftig plante, der uden bekæmpelse spreder sig hurtigt, gør områder ufremkommelige og 
fortrænger dyr og andre planter.

Indsatsen mod bjørneklo er derfor et fælles projekt, hvor både Rudersdal Kommune og 
grundejere har et ansvar. Den overordnede ramme er Kommunens indsatsplan, der løber 
frem til 2023.

Din opgave som grundejer med bjørneklo
Alle grundejere med bjørneklo er forpligtet til at begynde indsatsen inden 1. maj.

15. juni skal alle arealer med bjørneklo være bekæmpet effektivt. 1. august skal den opføl-
gende bekæmpelse være afsluttet.

Den løbende indsats er nødvendig, da planten er uhyre sejlivet og sagtens kan ”ligge i skjul” 
i flere år, mens den venter på de rette betingelser for at kunne blomstre.

Der er forskellige måder at bekæmpe bjørnekloen, men vi anbefaler, at man graver 
bjørnekloen op og gør det hurtigst muligt, mens den stadig er lille.

Husk at hvis du finder bjørneklo uden for din egen ejendom, kan du melde det til os på 
rudersdal.dk, ”Giv os et praj”.

Kæmpebjørneklo er en skærmplante. Den bliver normalt en til tre meter 
høj og har op til halvanden meter lange blade. Stænglen kan blive 10 cm i 
diameter og er furet, typisk håret og med rødlige pletter nederst. 

Planter, der lige er spiret frem, har runde blade, men bladene bliver ef-
terhånden takkede, og fuldt udviklede blade er fligede og stærkt takkede. 

Kæmpebjørnekloens blomster er hvide og sidder i skærme i toppen af 
stænglen. Blomstringen sker fra juni-august. Fra juli danner bjørnekloen 
frø. I gennemsnit sætter en plante 20.000 frø.

Kæmpebjørnekloen stammer fra Kaukasus, hvor den findes i lavlandet 
på fugtprægede skråninger. I Danmark foretrækker den fugtige vokse-
steder som moser, enge og langs åer, men den kan også findes på mere 
tør bund som for eksempel overdrev og industrigrunde.

Kæmpebjørnekloen formerer sig udelukkende ved at sprede frø, og det 
er derfor vigtigt at bekæmpe planten inden frøsætning.

Typisk blomstrer kæmpebjørnekloen i sit andet eller tredje leveår, og 
derefter dør den.

Fakta om kæmpebjørneklo
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https://givetpraj.rudersdal.dk/submission/submit/Bjkl


Klar til 2. etape af cykelparkering i Birkerød

Næste etape af cykelparkeringen ved Birkerød Station sættes nu i gang 
med nye pladser - dels ved krydset Kajerødvej / Tornevangsvej, dels på 
hjørnet af Stationsvej / Rolighedsvej.

- Med en færdig 2. etape når vi vores mål om en total renovering med i alt 395 nye 
cykelpladser ved Birkerød Station. De mange, som cykler til stationen for at tage toget, 
vil få bedre forhold for deres cykler. siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court 
Møller (B) og fortsætter:

- Samtidig er det også vores håb, at alle snart kan glæde sig over, at det ikke længere 
flyder med cykler ved stationen, og når først hele DSB’s projekt er slut, er der tale om 
en markant forskønnelse af hele området, siger udvalgsformanden.  

- Ved placeringen af de nye pladser har vi set på, hvor behovet for cykelparkering er 
størst. Det gælder fx krydset ved Kajerødvej og Tornevangsvej, hvor der kommer nye 
cykelparkeringspladser på begge sider af krydset mod banen, siger Court Møller.

Nogle af disse cykelparkeringspladser er placeret på Banedanmarks areal. Derfor har 
der over vinteren været foretaget en høring af Banedanmark, som har tilkendegivet, at 
de er positive over for yderligere cykelparkering.

Cykelparkering på hørnet af Rolighedsvej og Stationsvej kan nedlægges
Samtidig forbereder projektet, at det vil være muligt at nedlægge den nuværende 
åbne cykelparkering på hjørnet af Rolighedsvej og Stationsvej, hvis ejendommen skal 
frigøres til andet formål.

I første omgang etableres der 30 pladser langs Rolighedsvej ved Administrationscen-
tret, og senere kan der etableres yderligere pladser langs Stationsvej.

Det konkrete projekt for 2. etape forventes at begynde i løbet af sommeren 2016.
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I år udfører Rudersdal Kommune asfalt-
arbejde følgende steder:

Stier
• På cykelstien i begge sider langs Vange-

bovej mellem skoven og Skodsborgvej
• På cykelstien i den ene side langs Skods-

borgvej mellem Vangebovej og busstoppe-
stedet

• På cykelstien i den ene side langs Øverødvej 
mellem Frederik Clausens Vænge og Gam-
mel Holte Gade

• Stien fra Bregnerødvej til Lyngborg Have

Asfaltarbejder 2016 Vejstrækninger
• Søbakkevej
• Del af Flintemarken
• Præstevangen
• Trekanten
• Kajerød Vænge
• Del af Abildgårdsparken
• Rughaven ud for indkørsel til administra-

tionscentret
• Del af Biblioteksalleen
• Kajerødvej mellem Tornevangsvej og Bir-

kerød Kongevej
• Ørnebakken
• Skodsborgvej mellem Rundforbivej og 

Nærumgårdsvej
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Cykelsportens svar 
på DHL-Stafetten 
indtager VM-ruten 
i Rudersdal
Søndag d. 5. juni lægger VM-ruten vej til en hyggelig 
dag for alle cykelinteresserede. Motionscykelløbet 
’MENY VM-Stafetten i Rudersdal’ er en pendant til 
løbernes DHL-stafet – og giver både private og virk-
somheder mulighed for at prøve kræfter med et mo-
tionscykelløb.

I forbindelse med afvikling af motionscykelløbet bliver der trafi-
kale ændringer på og i nærheden af VM-ruten. Det bliver muligt 
for alle beboere langs ruten at komme til og fra deres bopæl, 
også i bil.

Ambulancer, beredskab og hjemmepleje kan naturligvis også 
komme frem. 

Flere steder bliver ruten ensrettet, og enkelte steder er der om-
kørsel. Man må derfor regne med lidt længere transporttid på 
og omkring VM-ruten søndag den 5. juni i tidsrummet mellem 
kl. 9 og 16. 

Kongevejen mellem Virum og Holte bliver lukket i nordgående 
retning fra sidst på lørdagen til sent søndag aften. I sydgående 
retning bliver kørebanen delt op, så der er ét spor hver vej.

Vil du dyste mod Carlos Sastre og Jens Voigt?

De to tidligere Tour de France ryttere har meldt deres ankomst og 
deltager på lige fod med alle andre i ’MENY VM-Stafetten i Ruders-
dal’. Så når du lægger an til start på Geels bakke, har du mulighed 
for at dyste mod to tidligere topryttere.

Motionscykelløbet handler dog ikke om at komme først, men om at 
have en hyggelig dag sammen med kolleger, familie og venner. Løbet 
starter kl. 10 og slutter kl. 15.      

Se mere på vmstafetten.dk. Har du spørgsmål, kan du skrive til ar-
rangøren RE SportEvent på info@vmstafetten.dk

Læs mere om ændringerne i trafikken på rudersdal.dk/vm-
stafetten.

Sundhed og socialt samvær i fokus
’MENY VM-Stafetten i Rudersdal’ ligger i tråd med Rudersdal 
Kommunes ønske om at fremme cykling som et middel til et 
sundt og aktivt liv.

De seneste år har Rudersdal Kommune arbejdet med cykel-
fremme gennem aktiviteter og projekter for kommunens 
borgere. Borgmester Jens Ive fortæller:

- Cykelstafetten er i tråd med kommunens ønske om at fremme 
sunde tiltag, hvor motion, oplevelser og socialt samvær er i 
fokus.

Det bliver en begivenhed, der samler både kommunens borgere 
og virksomheder, og dermed skaber nye former for cykling i 
Rudersdal Kommune.

- En cykelstafet er en helt ny type event, der kan understøtte 
den sunde udvikling af cykling i Rudersdal, i et godt samspil 
med kommunens borgere.

Stort fokus på sikkerhed
Motionscykelløbet arrangeres af RE SportEvent i tæt samarbej-
de med Rudersdal Kommune og Rigspolitiets Idrætsforening, 
som står for afvikling, sikkerhed og trafikregulering.

Et stort antal uddannede trafikofficials og motorcykler fra MC 
Task Force sørger for deltagernes sikkerhed, og at der cykles 
forsvarligt.

Langs VM-ruten bliver der placeret trafik-officials, der sørger 
for, at trafikanterne kan komme frem. 

Vi håber på en hyggelig dag for alle borgere i Rudersdal Kom-
mune.

http://www.vmstafetten.dk/
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Nye cykelstier på vej 
i Birkerød og Trørød
Cyklister på Frydenlundsvej i Trørød og Søndervangen i Birkerød kan se 
frem til en mere sikker skole- og trafikvej. Miljø- og Teknikudvalget har 
nemlig besluttet at få udarbejdet skitser og budget for, hvordan der kan 
etableres cykelstier på dele af de to veje.

- Jeg er meget glad for, at det nu lykkes at finde penge i et stramt budget, så vi 
kan gå i gang med at forberede de første etaper af de længe ventede cykelstier 
på både Frydenlundsvej og Søndervangen. Det er tæt trafikerede veje med mange 
cyklister, fodgængere, elever på vej til og fra skole, så det vil være et kæmpe plus 
for trygheden og trafiksikkerheden i de to områder, siger formanden for Miljø- og 
Teknikudvalget Court Møller.

Fire strækninger har været i søgelyset i den handleplan for cyklister og fodgængere, 
som kommunen navigerer efter. Og foreløbig er det altså strækningen på Fryden-
lundsvej og en del af Søndervangen, der er blevet prioriteret af Miljø- og Teknikud-
valget.

Foranalyse og projektering
Første skridt er foranalyser og en projektering. Helt konkret sættes der projekter i 
gang for strækningen mellem Bistrupvej og Toftebakken (Birkerød) og på Fryden-
lundsvej i en etape 1 fra rundkørsel ved Trødrødvej til tennisbanerne ved Grisestien 
(Trørød).

Udgiften til de to delstrækninger vurderes - med de oplysninger, der er til rådighed 
nu - til 8,5 mio. kroner.

Det er nødvendigt med et mere præcist prisoverslag, inden der kan søges om en 
anlægsbevilling. Det er således endnu ikke afklaret, hvornår de første arbejder kan 
sættes i gang.

- Det har været et ønske for borgerne i to lokalområder igennem flere år at få cykel-
stier på de to veje, som vi nu har prioriteret. Jeg er sikker på, at mange forældre til 
skolebørn i de to områder vil være rigtig glade for, at vi starter projekterne op. Vi vil 
selvfølgelig i det videre arbejde inddrage naboer og grundejerforeninger, så de er 
taget med på råd inden projekterne går i gang, siger Court Møller.

Få din egen 
kælegris i 
hjemmet

Flere borgere har efterlyst det, og nu bliver det en realitet: Under særlige omstændigheder 
kan man nu få lov til at holde en lille kælegris i hjemmet.

Miljø- og Teknikudvalget har sagt god for, at man kan få tilladelse til at have en kælegris på sin ejendom, 
hvis boligen ligger i byzone. På samme måde må man have grisen med sig på tur, hvis den er i snor.

Normalt er det ikke tilladt at have svinehold i bl.a. byzone eller sommerhusområder, men en kommunalbe-
styrelse kan dispensere fra forbudet, hvis særlige forhold taler for det.

- Vi er glade for at kunne give muligheden for at have en lille gris gående i hjemmet, siger udvalgsformand 
Court Møller. Det er blevet mere og mere populært at have en kælegris som alternativ til kat eller hund, og 
nu imødekommer vi altså ønskerne.

Den øgede popularitet hører nok en del sammen med, at grise ikke støjer, og så længe de holdes renlige, 
og fækalier fjernes dagligt, lugter de heller ikke. På denne baggrund har forvaltningen vurderet, at hvis 
kælegrise i boligområde i bymæssig bebyggelse holdes indendørs i lighed med en hund eller en kat, vil det 
ikke give væsentlige gener for naboer.

Fakta: Betingelser for at have gris i hjemmet
Da grisen i modsætning til de almindelige kæledyr er et produktionsdyr, skal en række betingelser være 
opfyldt for at få tilladelse. Det gælder bl.a.:

• Man skal have en dispensation fra Rudersdal Kommune.
• Grisen skal registreres i det såkaldte CHR-register (Det Centrale Husdyrregister, dyrenes svar på CPR) 

og skal id-mærkes.
• Der er klare regler for foder, krav til indhegning mv.
• Man må højest have to kælegrise, der maksimalt må veje 20 kilo, når de er fuldt udvoksede.
• Grisene skal bo indendørs, og når de er i haven, skal de være under opsyn.
• Grisene skal luftes i snor.
• Eventuel gødning udendørs skal straks fjernes.
• Dyreholdet må ikke give anledning til lugt-, støv-, flue- eller støjgener for naboerne.



Vi vil gerne  
leje med dig  

– vil du leje os?

Ja Måske Nej

Vi har lokaler der rummer   
6 – 600 personer, rigeligt med 
gratis p-pladser, lys, lyd og service 
 i verdensklasse. 
Vi lejer allerede med bl.a. TDC, 
Rotary og Furesø Golfklub.    
– skal vi også leje med dig?

Ring til kunstnerisk leder  
Asger Ahn 72 68 56 41  
for din næste lejeaftale

Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk

... et koncert- og kulturhus der  
gerne vil lejes 

Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød      
3 min. fra Birkerød Station

Mantzius.Rudersdal.dk


RUDERSDAL  
KOMMUNE

Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00 
rudersdal@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Teknik og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf. 46 11 23 00
tom@rudersdal.dk U
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