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Referat 
 

 

Emne/udvalg Grønt Råd i Rudersdal Kommune 

Mødested Rådhuset i Holte, mødelokale 012 i parterre 

Mødedato 21.08.18 

Mødetidspunkt Kl. 16.00 – 18.00 

Bemærkninger Møde nr. 1 i Grønt Råd i Rudersdal Kommune 

Medlemmer Grundejerforeninger v/Lars Kristensen - lk@sollerod-gf.dk  

Naturstyrelsen v/Stella Blichfeldt  – stb@nst.dk   

DN-Rudersdal v/Karsten Ive – karsten.ive@privat.dk   

Friluftsrådet København v/Poul Erik Birk Jakobsen bjakbo@gmail.com  

DOF – Rudersdal v/Jens Erik Sørensen - rudersdal@dof.dk  

Handicaprådet v/Jeppe Bülov-Lehnsby jblehnsby@gmail.com  

Miljø og Teknikudvalget: 

Court Møller (formand), Søren Hyldegaard, Erik Mollerup, Axel Bredsdorff, 

Jens Darket, Poul Bach, Christoffer Buster Reinhardt 

Fra forvaltningen: 

Iben Koch, Allan Carstensen, Stig Englund, Elsebeth Clementsen, Maria C. 

Nielsen og Inge Thorsgaard  

 

Referent Allan Carstensen 

1. Velkommen og præsentation af deltagere 

Court Møller bød velkommen til dette første møde i Grønt Råd med ønsket om en fælles indsats 

for en grøn kommune i smukke omgivelser. 

2. Naturråd, Grønt Danmarkskort i forhold til Rudersdal Kommune 

Forvaltningen præsenterede Naturrådets arbejde med et Grønt Danmarkskort. Naturrådet har 

omfattet Allerød, Egedal, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og 

Rudersdal kommuner (RK). 

 

Naturrådet har i Rudersdal Kommune udpeget 3 områder, som bør med i et Grønt 

Danmarkskort. Det drejer sig om det grønne areal mellem Nørrevang og Byageren i Birkerød, 

en korridor omkring maglemosefredningen ved Sandbjergområdet, samt en del af Sandbjerg 

Østerskov.  
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Forslag til udvidelse af Grønt Danmarkskort kommer på Miljø og Teknikudvalgets kommende 

møde. 

3. Aktuelle plejeplaner i gang, eller på vej. 

Forvaltningen gennemgik arbejdet og tidsplanen for etablering af en plejeplan for 

Stavnsholtkilen. Det er Allerød Kommune der er tovholder på planen, da den største del af 

fredningen ligger i denne kommune. Plejeplanen vil bl.a. omfatte, at Enghave genoprettes, samt 

fritlægning af Hesselbækken mellem Allerød og Rudersdal Kommuner. Plejeplanen forventes 

endeligt vedtaget i maj 2019. 

 

Endvidere blev der orienteret om arbejdet med plejeplan for Søllerød Naturpark, som sker i et 

samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer væsentlige arealer, særligt omkring golfbanen.  Der er 

borgermøde om plejeplanen den 12. september 2018, kl. 19.00 på Mariehøjcenteret. 

 

DN efterlyste flere plejeplaner for kommunens øvrige arealer. RK orienterede om, at der også 

arbejdes med en række strategier for bl.a. Parker og grønne områder, Skovstrategi og 

Kirkegårdsstrategi, som alle skal være med til at fastlægge pleje og plejeniveau. Det kan være 

relevant på et senere møde at drøfte disse strategier. 

4. Bjørneklo, status og indsatsplan 

Forvaltningen orienterede om status på bekæmpelse af bjørneklo, hvor der gennem de senere 

år er sket en væsentlig reduktion af populationerne. Der er desuden udarbejdet en ny 

indsatsplan for bjørneklo, som omfatter hele kommunen. Planen er digital og kan ses på 

kommunens hjemmeside.  

 

Det har hidtil ikke været nødvendigt at politianmelde grundejere, idet påbud har været 

tilstrækkeligt til at få bjørneklo fjernet. Fremadrettet kan der ikke politianmeldes, men 

kommunen har mulighed for at fjerne bjørneklo for ejers regning. 

 

DN gjorde opmærksom på problemerne med bl.a. de militære arealer i Allerød Kommune i 

forhold til bjørneklobekæmpelsen omkring Kajerød Å’s udløb i Sjælsø. 

5. Vandmiljøet, spildevandsplaner og prioriteringer 

Rudersdal Kommune har ca. 620 søer og 150 km vandløb. Forvaltningen arbejder tæt sammen 

med Novafos om planlægning af indsatser, hvor der aktuelt arbejdes på at etablere 

områdeplaner for de enkelte oplande, som skal afdække, hvor og hvilken indsats, der skal til i 

hvert område under hensyntagen til både miljøhensyn, renoveringsbehov, klimatilpasning og en 

række andre parametre. Førsteprioriteringen er området omkring Holte og Øverød. 

 

Endvidere arbejdes der med måling af overløb og vandkvaliteten i søerene, herunder særligt 

Sjælsø, hvor målinger har vist mulighed for en hurtig indsats for nogle overløb allerede i 2019.  
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Derudover gennemfører Rudersdal Kommune også fysisk vandløbsrestaurering på bl.a. 

Kikhanerenden og Maglemoserenden. 

 

Fra kommunens side vil man generelt arbejde med at få synliggjort de konkrete resultater på 

hele vandmiljøområdet , og har aftalt en meget intensiv tidsplan for arbejdet med de nye 

områdeplaner med Novofos. 

 

Endelig blev der under punktet orienteret om status for Mølleåprojektet, hvor der både er 

overvejelser om, hvordan fosforpuljen i Søllerød sø kan renses op/bindes til bunden og 

muligheden for at tilføre renset vand til Kikhanerenden. 

6. Kystsikring i kommunalt regi  

Kommunerne overtager 1. september 2018 ansvaret for myndighedsbehandling af 

kystbeskyttelsesprojekter, der tidligere har ligget hos Kystdirektoratet. Der er samtidig åbnet op 

for mere hård kystbeskyttelse. 

 

Forvaltningen skal ved nye projekter afveje en række hensyn, herunder nødvendighed af 

beskyttelse, økonomi, tekniske-, natur- og miljømæssige kvaliteter, rekreativ udnyttelse af 

kysten og sikring af adgange til og langs kysten. Emnet vil blive taget op i forbindelse med 

arbejdet med den nye planstrategi – jf. pkt. 7. 

 

I Rudersdal Kommune er der ca. 45 % tilgængelig kyst ud af den samlede strækning på 7,5 km.  

7. Planstrategi vedr. grønne områder 

Rudersdal Kommune orienterede om temaer i den kommende Planstrategi, som skal være 

færdig i løbet af 2019: 

- Borgere og boliger – hvilke boliger og boligtyper skal Kommunen satse på 

- Levende bymiljøer – hvordan understøttes levende bymidter og bymiljøer 

- Plads til erhverv – hvilken udvikling skal der være for erhvervsområderne 

- De smukke omgivelser – fokus på de grønne vejmiljøer, arkitektonisk kvalitet m.m. 

- Vand som et aktiv – hvordan håndteres vandet som en værdifuld del af det grønne. 

- Sundhed for alle – hvordan understøttes brug af naturen i et sundhedsperspektiv 

 

Der vil i efteråret være en proces med inddragelse af borgere, foreninger m.fl. i ovennævnte 

emner, styret af de enkelte fagudvalg, der hver har fået ansvaret for nogle af temaerne. 

8. Eventuelt. 

DN forespurgte til status på disc-golf bane ved Rundforbi. Naturstyrelsen oplyste, at man 

arbejdede med en forsøgsbane, som kan opfylde vilkårene for at kunne kaste en frisbee fra 
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kurv til kurv. Før banen kan etableres, skal Rudersdal Kommune dog give landzonetilladelse 

hertil, men så langt var projektet endnu ikke. 

 

DOF forespurgte om behovet for mere end et møde om året i Grønt Råd. Det vurderes dog, at 

der p.t. ikke er emner til mere end et møde om året, og flere møder vil kræve, at der rejses 

væsentlige emner ad de deltagende foreninger. 

 

DN gjorde opmærksom på det gode samspil med kommunen, men at der også var behov for, 

på et efterfølgende møde, at gå grundigere ind i drøftelsen om benyttelse og beskyttelse af de 

grønne områder i kommunen.  


