
 
 

 
 

Referat Naturrådet, 14.06.18 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 14. juni 2018, kl 16-18.30 

Sted: Kulturcenter Mariehøj, 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), Lars Jonsson (Landbrug og Fødevarer), 

Christel Hansen (Nordsjællands Landboforening), Jesper Winther Andersen (Rudersdal 

Erhvervsforening).  

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

Thune (Rudersdal). 

Ikke til stede: Poul Vejby-Sørensen (Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug) 

 

 

 

1. Velkomst og disponering af tiden 

 

Referaterne fra møderne den 12. april og den 15. maj blev godkendt 

uden bemærkninger. 

 

Rådet ønskede at vente med at behandle punkt 2 til sidst på mødet, 

når arbejdet med rapporten var færdigt. 

 

2. Rådets holdning til at lade anbefalingerne indgå i en samlet 

rapport med de andre naturråd v/ Stig Englund 

 

Punktet blev først behandlet til sidst på mødet, da der var enighed om 

og overblik over materialet. 

 

KL ønsker at synliggøre arbejdet i naturrådene og vil derfor gerne 

udgive en fælles rapport med rapporterne fra alle naturrådene. KL har 

meldt ud, at rapporterne fra rådene vil indgå uredigeret. Det forlyder, at 

15 ud af 20 naturråd har taget stilling til, at deres rapport gerne må 

indgå. 

 

Naturrådet besluttede at rapporten gerne må indgå i KL’s samlede 

rapport med det forbehold, at der ikke beskæres i materialet. 
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3. Drøftelse af Naturhistorisk forenings forslag om at hele 

Naturpark Mølleåen og Øster Sandbjerg-området skal indgå 

i GDK 

 

Grete Sonne begrundede bl.a. Naturhistorisk Forenings ønske om at 

områderne anbefales medtaget i sin helhed med, at kommissoriet 

lægger op til, at så store og sammenhængende områder som muligt 

udpeges. NF ser gerne, at udpegningen understøtter Naturpark 

Mølleåen. 

 

Der udspandt sig en længere drøftelse af hensynet til grundejerne. 

Denne endte i, at der i disse områder, som i alle de øvrige, skal ske 

tidlig og grundig dialog med grundejere. Med vægt på dette hensyn 

blev der enighed om at medtage de to nævnte områder og at markere 

alle områderne i udpegningen grønne som tegn på, at rådet i enighed 

står bag anbefalingerne. Det vil sige, at den gule markering, som 

rummede et forbehold fra landbrugets side, fjernes. 

 

4. Tekstnær gennemgang af slutrapport vers. 3 inkl. 7 stk. 

bilag v/Maria Cathrine Nielsen 

 

Slutrapporten blev gennemgået tekstnært, og der blev lavet nogle 

justeringer, som sekretariatet indskriver i en ny version af 

slutrapporten. 

 

I slutrapporten skal indholdet af dette møde også beskrives. Stig læste 

forslag op, som blev godkendt og efterfølgende indarbejdes. 

 

Bilagene blev gennemgået.  

 

Bilag 1 Naturrådets sammensætning: Ok 

Bilag 2 Gentofte Kommune; kort: Ok 

Bilag 3 Hørsholm Kommune; kort: Ok 

Bilag 4 Oversigtskort: Rådet bakker nu i enighed op om alle 

udpegninger, såvel om kommunernes hidtidige, både de politiske og 

administrative, og om rådets egne tilføjelser. De gule markeringer 

rettes til grønne. Der var et ønske om, at alle områder, som rådet nu 

anbefaler inddraget i Grønt Danmarkskort, fremtræder grønne på 

kortet. Det er imidlertid svært, dels fordi der er mange forskellige 

oplysninger, der søges givet på samme kort, og fordi der for nogle af 

områderne skal gives to forskellige oplysninger. Sekretariatet vil 
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forsøge efter bedste evne. Vigtigst er, at kortet bliver entydigt og 

letforståeligt. 

Bilag 5 Liste m. udvidelser: Gule markeringer fjernes. Frederikssund 

skal tilføjes, som en af de kommuner, der har areal i Naturpark Mølle-

åen. Vigtigt at nummereringer passer sammen med kortet bilag 4.  

Bilag 6 Skema til forslag: Ok  

Bilag 7 Bruttoliste: Nummerering ændres, så der er konsistens.  

 

5. Pause 

 

6. Slutrapport til godkendelse v/ Maria Cathrine Nielsen 

 

Den samlede rapport blev godkendt af alle tilstedeværende. Der var 

tilfredshed med, at det stiller rådets anbefalinger stærkere, at der ikke 

er særudtalelser.   

 

7. Tidsplan for endelig tilrettet udgave af slutrapport og det 

videre forløb v/ Maria Cathrine Nielsen 

 

Rapporten skrives igennem som aftalt på dette møde og sendes til 

hurtig godkendelse hos rådet den 20. juni 2018. Målet er, at den 

færdige rapport kan indsendes den 1. juli 2018. 

 

Der var ros til sekretariatet for indsatsen. 

 

Der vil muligvis blive udarbejdet fælles pressemeddelelse, som 

kommunerne vil sende ud, efterhånden som de behandler Naturrådets 

anbefalinger. Dette arbejde ligger i kommunernes styregruppe. Rådet 

ønskede link til meddelelsen og sekretariatet udsender liste over, 

hvornår sagen behandles i de enkelte kommuner, så organisationerne 

kan have presseberedskab. 

 

8. Evt 

 

Ingen bemærkninger. 

 


