
 
 

 
 

Referat Naturrådet, 23.01.18 

 

Tidspunkt: Tirsdag d. 23. januar 2018, kl 16-18.30 

Sted: Kulturcenteret Mariehøj, Øverødvej 246 B, 2840 Holte 

Mødelokale: Storm P, 205 

 

Deltagere: Anna Bodil Hald (Dansk Botanisk Forening), Knud Flensted (Dansk 

Ornitologisk Forening), Vibeke Preisler (Friluftsrådet), Grete Sonne (Naturhistorisk 

Forening Nordsjælland), Anders N. Michaelsen (Danmarks Naturfredningsforening), 

Lars Thygesen (Landboforeningen Gefion), Poul Vejby-Sørensen (Landsforeningen 

Bæredygtigt Landbrug), Lars Jonsson (Landbrug og Fødevarer), Christel Hansen 

(Nordsjællands Landboforening), Jesper Winther Andersen (Rudersdal 

Erhvervsforening), Maria Cathrine Nielsen (Rudersdal Kommune), Stig Englund 

(Rudersdal Kommune) og Heidi Thorstensen (Rudersdal Kommune). 

 

 

Ordstyrer: Maria Cathrine Nielsen 

Referent: Heidi Thorstensen 

 

1. Velkomst og præsentation v/Maria Cathrine Nielsen (Natur, 

Park og Miljøchef) 

 

Der blev budt velkommen til naturrådsmedlemmerne.  

 

Rådet er sammensat på baggrund af en proces som tog sted i sidste 

halvdel af 2017. Der er udpeget en styregruppe og en projektgruppe. I 

alt modtog sekretariatet ansøgning om medlemskab fra 23 foreninger 

og organisationer, hvoraf 5 måtte afvises fordi de ikke levede op til 

kriterierne eller indstillede efter fristen. 8 fik afslag, hvorefter Naturrådet 

består af 10 medlemmer. 

 

Sekretariatet har lavet et forslag til tidsramme for Naturrådets arbejde, 

da Naturrådets arbejde skal være afsluttet inden den 15. juli 2018.  

 

 

Der var en præsentationsrunde af rådets medlemmer, hvor hver især 

præsenteret sig selv.  

 

 

 

12. marts 2018 

 

Rudersdal Kommune 

Sekretariatskommune 

 

Sagsbehandler:  

Heidi Thorstensen 

heit@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 23 54 

Mobil 71 68 23 54 
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2. Baggrund og tidsplan for rådets arbejde v/Stig Englund 

 

Baggrunden for Naturrådet blev præsenteret. 

 

På efterspørgsel af rådet, eftersender sekretariatet en liste med de 

indstillede organisationer. 

 

Projektorganiseringen for Naturråd nr. 12, blev gennemgået.  

 

Efter ønske fra rådet, eftersender sekretariatet en liste over 

fagmedarbejderne i projektgruppen. Hvis rådet ønsker information fra 

andre kommuner kontaktes sekretariatet vedrørende dette. De vil så 

tage kontakt til de respektive fagmedarbejdere, og herfra 

videreformidler informationen tilbage til rådet.  

 

Rådets og kommunernes opgaver blev gennemgået. 

 

Sekretariat eftersender link til digitale kort. (mail af 19.01.18 med link 

genudsendes) 

 

Der blev stillet spørgsmål til om Naturrådet også kan komme med 

forslag til prioritering af områder, ikke kun udpegninger til GDK. Det kan 

de godt, da det er op til rådet selv at beslutte, hvad de ønsker at levere 

som slutprodukt. Det blev endvidere drøftet om § 3-områder, der ligger 

udenfor de udpegede områder, kan prioriteres. Det kan de godt da 

disse kan ses som trædesten i en mulig økologisk forbindelse. 

 

Problematikken om udlæggelse af Frederikssundsmotorvejen i en 

økologisk forbindelse blev diskuteret. Det blev drøftet om 

arealreservationer som denne, er noget Naturrådet skal tage hensyn til. 

Muligheden for at anbefale faunapassager o. lign., blev drøftet.  

 

Sekretariatet undersøger muligheden for at fremskaffe et kort der viser 

arealreservationer, samt planlagte råstofgrave.  

 

Kommunerne skal redegøre for hvilke digitale kort som er brugt når 

GDK skal skrives ind i kommuneplanerne. Der ligger ikke krav til at 

Naturrådets udpegninger skal være fordel på de 4 kategorier 

(eksisterende økologiske forbindelser/naturområder og potentielle 

økologiske forbindelser/naturområder). Sekretariatet anbefaler dog at 
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rådet redegør for, hvilke kort de bruger når slutproduktet afleveres til 

kommunerne. 

 

Sekretariatet informerede om at der ikke har været nogen indmeldinger 

af udviklingsområder i kystnærhedszoner i vores områder. Dette kunne 

have haft en påvirkning på mulige udpegninger, da GDK skal tage 

hensyn til disse områder. 

 

Naturstyrelsens (NST) udlæg af urørt skov og biodiversitetskov blev 

drøftet, da det er meget oplagt at inddrage disse udlæg i Naturrådets 

arbejde. Sekretariatet gjorde opmærksom på muligheden for at invitere 

NST til et møde og høre mere om deres forslag. Der blev også gjort 

opmærksom på at NST har mange nyopkøbte arealer med nyplantet 

skov som ikke indgår i naturområder i dag, som rådet også kan 

forholde sig til. 

 

Tidsplanen blev gennemgået og godkendt med enkelte tilføjelser. Det 

blev besluttet at rykke mødet den 14.marts frem til den 28. februar, 

samt lægge et nyt møde ind i april. Sekretariatet finder en dato i april 

og indkalder til dette møde snarest. (Ændret tidsplan udsendt d. 

26.01.18). 

 

 

3. Arbejdsmetode og slutprodukt 

Sekretariatet orienterede om at det er op til Naturrådet selv at beslutte 

hvad slags slutprodukt de ønsker at videregive til kommunerne. 

Kommunerne ønsker dog at opfordre til at rådet arbejder konkret med 

udpegninger til GDK og den hidtidige planlægning.  

 

Det blev drøftet, hvad rådsmedlemmerne tænker omkring slutproduktet. 

 

DOF ser gerne at rådet arbejder videre med de hidtidige udpegninger, 

samt arbejder med anbefalinger til indsatser man kan arbejde hen i 

mod. Kigge på konkrete steder, men uden at lægge helt nøjagtige 

linjer, da kommunerne selv kan gøre dette på et senere tidspunkt.  

 

Rudersdal Erhverv støtter DOF’s udlæg og især at arbejde med 

anbefalinger til indsatser. 

 

Friluftsrådet ser også gerne at rådet arbejder med konkrete 

udpegninger, men også den lidt større skala, eksempelvis 
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Fingerplanen. De efterspørges svar på, hvorfor områder er udpeget, 

især de potentielle udlægninger i den hidtidige planlægning.  

 

Landbrug og fødevarer ser gerne, at rådet er så konkrete i deres 

udpegninger som mulig.  

 

Landboforeningen Gefion efterspørg mere information omkring 

konsekvenserne af udpegninger for arealerne.  

 

Det peger i retning af at Naturrådet samlet ønsker at arbejde med 

konkrete udpegninger til GDK, og dels at arbejde med nogle 

overordnede/principielle betragtninger f.eks. om invasive arter og 

prioritering af indsatser. Dette drøftes videre på næste naturrådsmøde. 

 

Der blev efterspurgt den prioritering kommunernes har lavet i den 

hidtidige planlægning. Sekretariatet inviterer fagmedarbejdere med til 

næste naturrådsmøde for at præsentere baggrunden for de hidtidige 

udpegninger.  

Der ønskes i forbindelse med dette svar på følgende:  

- Begrundelse for nuværende udpegninger, især de potentielle 

forbindelser  

- Kommunernes tanker om muligheder/potentialer ikke udpeget, 

eksempelvis flyvestation i Furesø, Egedals del af Vestskoven, 

Lyngby sø i Gladsaxe, potentiel økologisk forbindelse mellem 

Rudeskov og Sjælsø i Rudersdal. 

 

4. Indput til Grønt Danmarkskort og kommunernes hidtidige 

planlægning 

 

Der blev givet et foreløbig overblik over kommunernes retningslinjer. 

Sekretariatet sender oversigt over retningslinjer ud til rådet, efter en 

kvalitetssikring hos de andre kommuner inden.  

 

Der efterspørges om muligheden for et nyt baggrundskort, da 

signaturen er svær at se. Sekretariatet har allerede været i kontakt med 

Erhvervsstyrelsen for at undersøge muligheden for at ændre signaturen 

på kortet. Det er ikke muligt i øjeblikket, med der arbejdes på en 

løsning. Sekretariatet udsender et nyt kort med et mere synligt 

baggrundskort, hvor Natura-2000 områder får et rødt omrids i stedet for 

den gule farve, samt et kort over § 3-områder (Udsendt den 21.01.18). 
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Der blev også efterspurgt et kort, der viser de landbrugsområder som 

bliver berørt af de nuværende udpegninger. Sekretariatet undersøger 

muligheden for et sådan kort, og sender ud hvis muligt. 

 

Der blev drøftet muligheden for at kigge på og inkludere tørbundsnatur 

og vejkanter i GDK. 

 

5. Evt. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

Møderække: 

 Onsdag den 28. februar, kl 16-20 

 Ekskursion: torsdag den 5.april, kl 16-? 

 Torsdag den 12. april, kl 16:00-18:30 

 Tirsdag den 15. maj, kl 16-18:30 

 Onsdag den 13. juni, kl 16-18:30 

 

 

 

Bilag udsendt som arbejdsdokumenter til Naturrådet: 

Bilag 2.1 Liste med foreninger der har indstillet medlemmer 

Bilag 2.2 Liste over fagmedarbejdere 

Bilag 2.3 Præsentation fra mødet d. 23.01.18 

Bilag 4.1 Oversigtskort – Foreløbigt Grønt Danmarkskort inkl. 

marker i omdrift  

 


