
 
 

 
 

Referat Naturrådet, 28.02.18 

 

Tidspunkt: Onsdag d. 28. februar 2018, kl 16-20 

Sted: Birkerød Idrætscenter, Glassalen, Bistrupvej 1 3460 Birkerød 

 

Deltagere: Anna Bodil Hald (Dansk Botanisk Forening), Inge Hansen, suppleant for 

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) 

Kommunale deltagere: Jakob Poulsen (Allerød), Rikke Storm-Ringström 

(Egedal), Mette Bjerre Larsen (Furesø), Susanne Koch (Hørsholm), Magnus Jensen 

Hauch og Ole Thun (Gentofte), Axel Frederik Møller (Gladsaxe), Victoria Overby 

Traberg (Lyngby-Taarbæk), Maria Cathrine Nielsen (Rudersdal), Stig Englund 

(Rudersdal) og Heidi Thorstensen (Rudersdal). 

Ikke tilstedet: Poul Vejby-Sørensen (Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug) 

 

 

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

Park og Miljøchef).  

 

Der var en kort præsentationsrunde af rådsmedlemmerne.  

 

2. Godkendelse referat 

 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

 

Offentliggørelse af referater blev drøftet. Det blev besluttet at 

referater kan offentliggøres på sekretariatets hjemmeside uden 

bilag, da disse betragtes som arbejdsdokumenter. Bilagene kan 

frit distribueres af medlemmerne.  

 

3. Godkendelse dagsorden 

 

En rettet udgave af dagsorden blev uddelt, da der var rettelser til 

dagsorden fra sekretariatets side, bilag 3.1. 

 

Det var en rettelse i kommentaren til bilag 4.2. Der skulle stå 

Gentofte i stedet for Lyngby-Taarbæk. Der var også en rettelse 

til datoerne under punkt 9, Eventuelt. 

25. juni 2018 

 

Rudersdal Kommune 

Sekretariatskommune 

 

Sagsbehandler:  

Heidi Thorstensen 

heit@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 23 54 

Mobil 71 68 23 54 
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4. Planlægning for naturbeskyttelsesinteresser i kommunerne 

 

Fagmedarbejdere fra de 8 kommuner præsenterede deres 

hidtidige udpegninger til Grønt Danmarkskort (GDK), samt 

baggrund for disse. 

 

Furesø: 

Kommunen tilkendegav at de afventer Naturrådets bidrag i 

forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg, hvori 

endeligt Grønt Danmarkskort fastlægges.  

 

Det blev nævnt at Flyvestation Værløse ikke er udpeget til GDK, 

trods indhold af værdifuld natur.  

 

Anna Bodil mente, at tørre naturtyper er underrepræsenteret i 

GDK.  

 

Se også bilag 4.1. 

 

Egedal: 

Udpegning baserer sig på biodiversitetskort og nationale 

kriterier og er foretaget før der eksisterede en bekendtgørelse 

om GDK. Naturpark Mølleåen blev nævnt som et af de nye 

potentielle naturbeskyttelsesområder.  

 

Se også præsentationen, bilag 1. 

 

Allerød: 

I forbindelse med KP 2017 har kommunen anvendt 

biodiversitetskort for at justere ift. eksisterende udpegning. 

 

Der blev spurgt til om udpegning af eksempelvis Lynge 

Grusgrav til GDK vil have af betydning for den rekreative 

udnyttelse. Svaret var, at det ikke vil begrænse den nuværende 

udnyttelse. 

 

Anna Bodil spurgte, hvorfor et naturareal nordvest for 

grusgraven St. Rosenbusk, ikke var udpeget til GDK. Der var 

ikke umiddelbart en forklaring på dette. 

Se også bilag 4.2. 
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Hørsholm: 

Planmedarbejder fra Hørsholm præsenterede den generelle 

baggrund for de hidtidige udpegninger for de 8 kommuner. 

 

I regionplanen fra 1983 udpeges 26 kerneområder, der er større 

sammenhængende naturområder af særlig betydning for plante- 

og dyrelivet. I mellem disse lægges brede spredningskooridorer, 

som forbinder kerneområderne med hinanden eller havområdet. 

I 1989 kommer vådområder med i regionplanen. På dette 

tidspunkt er spredningskooridorerne omkring 1 km brede. Det er 

først i 1997 at korridorerne bliver mere præcise, da de baseres 

på forekomster af planter og dyr. I regionplanen for 2001 

kommer EF-habitatområder på, og i ”Regionplan 2005” bliver 

afgrænsningerne mere forfinet og præcise.  

 

De daværende udpegninger dannet grundlaget for 

kommuneplanerne i 2009.  

 

Alle kommuner har baseret deres hidtidige udpegninger til GDK 

på baggrund af de gamle kerneområder (nu områder med 

naturbeskyttelsesinteresser) og spredningskooridorer (nu 

økologiske forbindelser). Flere har suppleret med oplysninger 

fra bl.a. biodiversitetskort.  

 

Hørsholm har endnu ikke færdiggjort udpegningerne til GDK, 

eksempelvis er det ikke udpeget potentielle natur-

beskyttelsesområder. Retningslinjer er derfor heller ikke 

udformet. 

 

Anna Bodil påpeget at en tilstedeværelse af § 3-områder i den 

nordlige del af kommunen måske kunne danne grundlag for 

udpegning til GDK. 

 

Se også præsentation, bilag 1. 

 

Rudersdal:  

Økologiske forbindelser er udlagt mellem de store skove, der 

udgør områder med naturbeskyttelsesinteresser. I KP 2017 er 

der udlagt 4 nye potentielle økologiske forbindelser. Bl.a. ved 

Sjælsø og Maglemosen, som er tidligere landbrugsarealer, hvor 

kommunen udfører naturpleje ved græsning.  
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Anna Bodil spurgte til regler for udlægning af erstatningsnatur 

ved vejprojekter. Svar: som tommelfingerregel erstattes ødelagt 

natur med en faktor 2. 

 

Lyngby-Taarbæk: 

Kommunen anvender stadig betegnelserne sprednings-

korridorer og kerneområder i deres kommuneplan.  

 

Kommunen arbejder med at få tilrettet udpegningerne til GDK i 

plansystem.dk, som pt. ikke er retvisende.  

 

Der blev spurgt til, hvorfor Kollelev Mose, som ligger på 

grænsen til Rudersdal Kommune, ikke er udpeget. Svar: Mosen 

ligger som et isoleret naturområde uden forbindelse til anden 

natur. 

 

Se også præsentation, bilag 1. 

 

Gentofte: 

Kommunen har endnu ikke færdiggjort udpegningerne til GDK, 

men anvender Grøn Strukturplan som udgangspunkt. 

 

Det meste af kommunen er byzone og derfor svært at udpege 

økologiske forbindelser. Der arbejdes med udpegning af 

potentiel økologisk forbindelse langs Gentofte Renden til 

naturområder i Københavns Kommune. 

 

Gladsaxe: 

Kommunens udpegninger er godkendt af MST uden at leve op 

til den nye Planlov, idet udpegningerne blev foretaget inden 

vedtagelse af loven. Udpegninger til GDK i kommunen stemmer 

fint overens med biodiversitetskort. 

 

Gladsaxes del af Lyngby Sø er ved en fejltagelse ikke med i 

GDK. 

 

Kommunen samarbejder med Vejdirektoratet for at forbedre 

indholdet i den udlagte økologiske forbindelse langs 

Hillerødmotorvejen. Anna Bodil kommenter, at det var en fin idé 

at udpege vejrabatter som potentielle økologiske forbindelser. 
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Det blev slutvis bemærket at sekretariatet mangler at modtage 

DOF’s indsendte Natura-2000 grænsejusteringsforslag, samt at 

der også mangler 2 mindre grænsejusteringsforslag i Gentofte 

Kommune på kortet. Disse bedes eftersendt til sekretariatet. 

 

5. Arealreservationer, § 3-beskyttede naturområder m.v. 

 

Kort over råstofområder, vejinteressezoner, § 3-beskyttede 

naturområder og marker i omdrift blev gennemgået.  

 

Ift. kortet over marker i omdrift, blev det drøftet hvorvidt dette 

illustrerer alle markblokke med landbrugsaktiviteter. 

Sekretariatet sender markblokkortet til konsulent Andreas Höll i 

Agrovi, for en vurdering.  

  

 Det blev bemærket, at landbrugsområder, hvor der ikke er 

blevet søgt støtte, er inkluderet på kortet. Kilde: 

Landbrugsstyrelsens kortmateriale. 

 

6. Arbejdsmetode og slutprodukt 

 

Der var bemærkninger til skemaet med retningslinjer, som blev 

sendt ud sammen med dagsorden til mødet. Sekretariatet laver 

en mere oversigtelig sammenskrivning af retningslinjerne, som 

sendes til rådet.  

 

Der blev uddelt et udkast til en skabelon til indstilling af forslag 

til GDK, bilag 6.1. Flere af punkterne blev drøftet og et nyt 

punkt, vedrørende ønske om en faglig vurdering af forslaget, 

blev besluttet tilføjet. I punkt 1.1 og 2.1 tilføjes der, at man kan 

angive datakilde. 

 

Sekretariatet eftersender den tilrettede skabelon til Naturrådet 

sammen med link til Digitale naturkort. 

Medlemsorganisationerne af Naturrådet udfylder skabelonen og 

indsender forslag til sekretariatet senest d. 3. april 2018.  

 

Muligheden for at inddrage større gamle haver i GDK blev 

drøftet, da der kan ligge et potentiale i dem som økologiske 

forbindelser. Sekretariatet undersøger mulighed for at inddrage 
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private haver i GDK, og muligheden for at fremskaffe 

kortmateriale over sådanne områder. 

 

 

7. Input til Grønt Danmarkskort  

 

Der kom ønsker til følgende kort/informationer: 

- Et kort der viser offentlige ejede arealer sammen med 

dyrkede arealer 

- Et kort der både viser de dyrkede og fredede arealer samlet 

- Et stikort. Sekretariatet spørger de andre kommuner om de 

har stikort for deres respektive kommuner, eksempelvis 

ridestier, pilgrimsruter, parforce-jagtsystemet. 

 

 

8. Forslag til ekskursionsmål d. 5. april. 
 

Følgende ekskursionsmål blev drøftet som muligheder: 

- Natura-2000 grænsejusteringsområde ved Bastrup Sø i 

Allerød.  

- Potentiel økologisk forbindelse i Allerød med flere 

grusgrave, især Lynge Grusgrav som er retableret som 

naturområde.  

- Den mulige udvidelse af Hillerød fra motortrafikvej til 

motorvej, da den overskærer en potentiel økologisk 

forbindelse. 

- En eller flere af de ”smalle” økologiske forbindelser i Egedal 

Kommune, for at undersøge muligheden for om de kan blive 

bredere. 

 

Det blev besluttet at suppleanter inviteres med på ekskursionen.  

 

 

9. Evt. 

 

Intet til eventuelt. 
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Møderække: 

 Ekskursion torsdag d. 5. april, kl. 16-20:00 

 Torsdag d. 12. april, kl. 16-18:30 

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

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

 

 

 

Bilag: 

Bilag 1 Præsentation 28.02.18 

Bilag 3.1 Dagsorden Naturrådsmøde d. 28.02.18, tilrettet 

Bilag 4.1 Baggrund for hidtidige udpegninger, Furesø 

Bilag 4.2 Baggrund for hidtidige udpegninger, Allerød 

Bilag 6.1 Skabelon til indstilling af forslag 

 

 


