
 
 

 
 

Referat Naturrådet, 15.05.18 

 

Tidspunkt: Tirsdag d. 15. maj 2018, kl 16-18.30 

Sted: Kulturcenter Mariehøj, Storm P. 212 

 

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), 

Poul Vejby-Sørensen (Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug), 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)  

 

 

 

1. Velkomst og tilgang til slutrapport v/Maria Cathrine Nielsen 

 

De blev budt velkommen og formålet med mødet blev præsenteret. 

Dette var at gennemgå 1. version af slutrapporten og gerne komme til 

enighed omkring indholdet. Der skulle også nås en drøftelse af hvilken 

grad de enkelte forslag skal beskrives.  

 

 

2. Runde med tilbagemelding på tilgangen v/ Maria Cathrine 

Nielsen 

 

Anna Bodil stillede spørgsmål til om alle de generelle forslag var 

kommet med i slutrapporten. Sekretariatet svaret at de alle er kommet 

med, men er blevet omformuleret fra deres oprindelige form.  

 

Knud kommenterede at oplægget var godt og at der er en fin fordeling 

mellem de generelle og specifikke forslag. Der blev også kommenteret 

at formuleringerne i oversigtskortet var forvirrende og at det ikke 

fremstod klart at hvorfor Hørholm og Gentofte Kommunes hidtidige 

planlægning for naturbeskyttelsesinteresser blev behandlet anderledes 

end de øvrige kommuner. Sekretariatet forklarede at de grønne 

markeringer på kortet er de øvrige kommuners indspil til GDK fra sidst 

år, altså inden godkendelse af kommuneplaner, imens dem i Hørholm 

og Gentofte Kommune er fra foråret 2018.  
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Sekretariatet vil omformulere signaturteksten så forskellen fremstår 

klarere.  

 

 

3. Disposition af slutrapport og tekstgennemgang v/ Stig 

Englund 

 

Der blev en tekstnær gennemgang af slutrapporten, hvor konkrete 

rettelser blev skrevet i et separat dokument.   

 

Der blev efterspurgt et bilag til slutrapporten der viser en bruttoliste 

over alle indsendte forslag, både specifikke og konkrete. Sekretariatet 

laver dette som et bilag til slutrapporten. 

 

Der blev stillet spørgsmål ved om de udpegninger som ligger på 

plansystem.dk alle er politiske godkendte og en del af kommunernes 

kommuneplaner. Der var ønsker til at det skal fremgå tydeligt, hvad 

der er politisk godkendte og hvad der ikke er. Sekretariatet vil 

undersøge om alle udpegninger i plansystem.dk er politisk godkendte, 

samt spørge styregruppen om de har nogle kommentarer til om ikke-

politiske udpegninger skal inkluderes i kortgrundlaget eller ej. 

 

Der var en generel diskussion om hvornår lodsejere skal inddrages i 

processen og hvordan det var skrevet i slutrapporten. Dette var der 

uenighed omkring. Sekretariatet vil prøve at omformulere denne del, 

så vi kan prøve at åbne enighed omkring dette på Naturrådets sidste 

møde, d. 13. juni 2018. 

 

I det nuværende kortgrundlag er Gladsaxes del af Lyngby Sø ikke 

udpeget. Knud stillet spørgsmålstegn ved dette og kommenteret at, 

hvis det ikke er en fejl i plansystem.dk, så skal Lyngby Sø indgå som 

et specifikt forslag fra Naturrådet. Sekretariatet kommenterede at 

denne udpegning har været drøftet på et projektgruppemøde tidligere 

og er en fejl. Gladsaxe Kommune har udpeget deres del af Lyngby Sø 

i deres hidtidige planlægning. Sekretariatet får dette bekræftet af 

fagmedarbejder i Gladsaxe Kommune og skriver det ellers ind som et 

specifikt forslag fra Naturrådet.  

 

4. Pause 
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5. Afstemme referat 

 

Punktet blev ikke gennemgået pga. tidsnød. 

 

6. Tidsplan frem til afsluttende møde d. 13. juni 

 

Der blev stillet spørgsmål til hvilken påvirkning styregruppen har på 

slutrapporten. Sekretariatet svarede at de ingen påvirkning har da det 

er Naturrådets rapport. De kan komme med kommentarer fra 

kommunernes side vedr. f.eks om ikke-politisk godkendte udpegninger 

skal med i grundkortet.  

 

7. Evt 

 

Ingen bemærkninger. 

 

Møderække: 

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


