
 
 

 
 

Referat Naturrådet, 12.04.18 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 12. april 2018, kl 16-18.30 

Sted: Kulturcenter Mariehøj, Storm P. 205 

 

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

Ornitologisk Forening), Peter Engholm (suppleant for Vibeke Preisler, Friluftsrådet), 

Grete Sonne (Naturhistorisk Forening Nordsjælland), Anders N. Michaelsen (Danmarks 

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

(Nordsjællands Landboforening), Jesper Winther Andersen (Rudersdal 

Erhvervsforening).  

Sekretariatet: Maria Cathrine Nielsen (Rudersdal), Stig Englund (Rudersdal) og Heidi 

Thorstensen (Rudersdal). 

Ikke til stede: Lars Thygesen (Landboforeningen Gefion), Vibeke Preisler 

(Friluftsrådet), Poul Vejby-Sørensen (Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug) 

 

 

1. Velkomst v/Maria Cathrine Nielsen 

Sekretariatet orienterede om at der i alt var indsendt 48 forslag 

fra rådets medlemmer, hvoraf 35 var af en specifik karakter og 

de resterende 14 af en generel karakter.  

Fokus på mødet var på forslag af specifik karakter pga. tidsnød. 

Forslagene af en generel karakter vil blive gennemgået på 

næste Naturrådsmøde.   

  

 Lars Jonsson kommenterede det var en meget presset tidsfrist 

rådet var blevet givet for at gennemføre arbejdet, især ift. at 

kunne inddrage påvirkede lodsejere, og efterspurgte om 

sekretariatet kunne prøve at skubbe på slutdatoen. Både 

Landbrug og Fødevarer (LF), Danmarks Naturfredningsforening 

(DN) og Nordsjællands Landboforening (NOLA) fortalte, at 

deres organisationer havde prøvet at skubbe tidsfristen, uden 

held. Sekretariatet fortalte at KL også havde prøvet dette, også 

uden held.  

  

Det blev drøftet i hvilken grad rådet, især NOLA og LF, ønskede 

at inddrage lodsejere i processen. Det blev erkendt at der ikke 

er tid til at inddrage de berørte og at dette var under kritik.  
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Christel nævnte at landbrug og fødevarer lige er blevet skrevet 

ind i de nationale interesser. Sekretariatet undersøger dette og 

videresender evt. information til rådet.  

 

 

2. Godkendelse af referat 

Der var to rettelser til referat fra møde d. 28.02.18.  

 

Gladsaxe Kommune havde en ny formulering til hvordan de har 

fået godkendt deres Kommuneplan.  

 

Efter påpegning fra DN blev deres forespørgsel efter et kort 

over alle rørlagte vandløb skrevet ind, samt sekretariatets svar 

om at dette ikke kunne lade sig gøre.  

 
Der var en opfølgning på diverse forespørgsler til sekretariatet.  
- Der blev uddelt nye kort med samtlige markblokke.  
- Sekretariatet har ikke haft mulighed for at lave en 

omskrivning af de 8 kommuners retningslinjer endnu.  
 
Grete Sonne spurgte om i hvilken grad rådet kan lave 
udpegninger af kysten og havet. Sekretariatet svaret, at kysten 
sagtens kan tages med, men at havet ikke kan udpeges da 
kommunerne ikke har rettighed over disse.  
 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Retsvirkning af GDK v/Stig Englund 

Retsvirkning af GDK samt dens formål blev gennemgået. Se 

slide 3-5 i bilag 4.1. 

 

5. Præsentation og drøftelse af medlemmernes specifikke 

forslag til GDK.  

Rådet blev delt op i tre grupper for at gennemgå de indkomne 

forslag af en specifik karakter. I hver gruppe var repræsentanter 

fra både miljø- og erhvervsorganisationer.  

 

Rådet samlet sig rundt et stort ophængt kort og tegnet de 

forskellige forslag ind på kortet. Forslag der var enighed om blev 

markeret med grønt, forslag som kan godkendes under visse 
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forudsætninger blev markeret med gult, og forslag der var 

uenighed om blev markeret med rødt.  

 

Efter en drøftelse om udpegninger ovenpå områder med 

markblokke, kom der et forslag til at indskrive et generelt forslag 

vedrørende dette. Der skrives ind i rapporten at arealet kan 

udpeges under forudsætning af, at den aktuelle kommune går i 

dialog med lodejeren om udpegningen.   

Der var enighed om en sådan formulering, dog med forbehold 

for at Landbrug og Fødevare godkender en sådan formulering 

(Lars Jonsson var gået på dette tidspunkt). Sekretariatet sender 

dette til Lars og beder om godkendelse. 

  

6. Opfølgning på ekskursionen d. 05.04.18 

Punktet blev ikke gennemgået pga. manglende tid.  

 

7. Den videre proces med forslag og indstillinger til GDK  

Sekretariatet gennemgik en tidsplan for det kommende arbejde. 

Se bilag 7.1.  
  

8. Evt. 

Knud Flensted foreslog følgende forslag til slutrapporten. 

Indlede med en anbefaling om at det som er udpeget fra 

kommunernes side tages med i rådets anbefalinger til 

udpegninger. Hvis der er enkelte steder, hvor rådet ikke er enige 

om udpegninger kan dette inkluderes med forbehold. § 3- 

områder over en hvis størrelse kan overvejes at tages med i 

rådets anbefalinger.   

 

 

 

Møderække: 

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

 Tirsdag d. 13. juni, kl. 16-18:30 

 

Bilag: 

 

 Bilag 4.1 Slideshow 
 Bilag 7.1 Tidsplan for slutprodukt 
  


