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DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Der indkom bemærkninger til referat fra sidste nøde. Et revideret referat fra
sidste møde er derfor medsendt nærværende referat.
3. Punkter og orientering fra kommunen
Orientering om revidering af udviklingsplanen for Gentofte Sø og Park
Park og Vej orienterede om processen med inddragelse af borgerne ift. arbejdet
med revidering af udviklingsplanen. Der er afholdt 2 møder/workshops med
henholdsvis 25 og 9 deltagende borgere. Naboer, institutioner, skoler og
interesseforeninger blev inviteret og kunne alle frit komme med idéer og
forslag til planen.
Udviklingsplanen videre revideres herefter med udgangspunkt i bl.a. borgernes
input og input fra indkomne breve. Planen bliver derefter lagt til offentlig
høring på Gentofte Kommunes hjemmeside.
På borgermødet d. 15. juni, hvor de overordnede elementer i den nye plan blev
fremlagt, var der en del modstand mod at anlægge nye stier og arealer med
enggræs i parken. Derfor er arealet med enggræs reduceret efter dette møde.
Der var som det eneste bred enighed om, at legepladserne skulle prioriteres
som det vigtigste delprojekt. Frugthaven blev også vel modtaget.
Græsningsarealet, fugletårnet og petanquebanen var der skeptiske spørgsmål
til, men ikke afvisning.
Sammenfattende har deltagerne på de 2 borgermøder haft en del modsatrettede
ønsker. Nogle ønsker mange nye aktiviteter og nogle ønsker, at alt skal bevares
som det er, bl.a. fordi man ikke ønsker at tiltrække flere folk og uro. Borgerne
har haft mulighed for at udtrykke idéer/skepsis, men har ikke krav på at netop
deres idé eller holdning vil komme til udtryk i den færdige plan, hvis Park og
Vej vurderer, at en anden løsning er til større glæde for andre og/eller området
som helhed. Ligeledes vil Park og Vej kunne tilføje elementer til
udviklingsplanen, som ikke er opstået som ønsker fra de deltagende borgere.
Det kan både være idéer til nye funktioner og driftsmæssige tiltag.

Planen kommer i offentlig høring på Gentofte Kommunes hjemmeside efter
sommerferien. Afhængigt af indkomne kommentarer i forbindelse med
høringen, vil der blive justeret i planen, inden den færdiggøres til politisk
behandling på møde i Teknik og Miljøudvalget d. 7. nov. Efter politisk
godkendelse af udviklingsplanen for Gentofte Sø og Brobæk Mose
offentliggøres planen, og den kan derefter læses og downloades på Gentofte
Kommunes hjemmeside.
De overordnede elementer i udviklingsplanen blev præsenteret på mødet med
Grønt Råd, se vedlagte præsentation.
Fiskerireglementet skal opdateres i forbindelse med udviklingsplanen.
Naturstyrelsen spurgte ind til planen om at have kvæg gående på
græsningsarealet vest for søen og om man har gjort sig overvejelser ift. løse
hunde, som kan komme i nærheden af kvæget. Naturstyrelsen har en del
erfaringer, som de gerne giver videre.
Det overvejes, om der skal laves en form for formidlingscenter ifm.
fugletårnet.
DN foreslog, at man kunne lave en form for ponton til ophold med bord/bænke
sæt på vestsiden af søen.
Naturstyrelsen bemærkede, at det vil være et godt argument at etablere mere
eng bevoksning på parkarealet, hvis man ønsker færre gæs, da disse tiltrækkes
af kortslået græs.
Status for klimatilpasningsprojekt Gentofterenden
Park og Vej gennemgik status for klimatilpasningsprojektet Gentofterenden.
Der blev vist skitser over Gentofterendens fremtidige profilsnit samt
landskabsmæssige udtryk med et pendlerspor for gående/cyklende på den ene
side og en mere naturpræget grussti på den anden. Se vedhæftede præsentation.
Anlægsprojektet for Gentofterenden går i gang i august, hvor der etableres
byggeplads og spærres af lokalt omkring Farumbanen/viadukten fra
Ellemosevej, Fruevej og Thulevej. Den 16. august inviteres til 1. spadestik med
borgmester Hans Toft og direktør for Nordvand Carsten Nystrup, samt direktør
Flemming Carlsen fra NCC, som skal udføre entreprisen.

Anlægsbevillingen blev vedtaget den 19. juni 2017, og der blev afholdt stort
borgermøde på Dyssegårdsskolen den 20. juni 2017.
Der er planlagt en sporspærring af Farumbanen i påsken 2018 på 6½ døgn,
som en del af entreprisen, og arbejdet forventes færdigt i sommeren 2019.
Nordvand udfører ledningsarbejder i sammenhæng med projektet.
Grøn Guide bemærkede valget af Himalaya birk, som ikke er naturligt
forekommende i området. Denne træsort er valgt, da den er robust og kan tåle
varierende og høj vandstand.
Der blev spurgt ind til samarbejdet med Københavns Kommune. Der foregår
løbende drøftelser med Københavns Kommune om den samlede løsning for
håndtering af skybrudsvand i området, og klimatilpasningsprojektet ved
Gentofterenden er første step i en samlet støre plan for området (BRD projektet
med skybrudstunnel). Der foreligger dog ingen konkrete planer for BRD
projektet endnu, da der fortsat pågår indledende undersøgelser og afklaringer.
Orientering om den nye bæredygtighedsstrategi ”Sammen om et
bæredygtigt Gentofte”
Et opgaveudvalg bestående af borgere og politikere har udarbejdet
bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte”, som blev
endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i april 2017. Se link:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=49
Strategien sætter fokus på, hvordan vi i fællesskab kan skabe et bæredygtigt
Gentofte og videreføre og styrke det eksisterende arbejde med bæredygtighed
samtidig med, at der udpeges nye områder, hvor der gøres en indsats. Et
centralt omdrejningspunkt i strategien er at bæredygtighedsindsatsen skal ske i
samskabelse mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommune, hvorved
arbejdet styrkes når de mange parter sætter deres forskellige ressourcer i spil.
Arbejdet med at gøre Gentofte mere bæredygtigt vil blive centreret indenfor
seks indsatsområder:
Ressourceforbrug: Miljøbelastningen skal mindskes gennem nedsættelse af
CO2-udledning og begrænsning af ressourceforbrug. Fokus vil være på øget
genanvendelse, mere deling samt at videreudvikle affaldshåndtering hos
borgere og virksomheder.

Mobilitet: Miljøbelastningen skal mindskes ved at begrænse CO2-udledning,
og fokus vil være på at fremme bæredygtig mobilitet gennem ændret adfærd.
Bygninger: Miljøbelastningen skal mindskes ved at begrænse energiforbrug og
CO2-udledning i bygninger. Fokus er på oplysning om energi- og
ressourceforbrug samt øget brug af eksisterende lokaler m.v.
Byrum: Brugen af byrummene skal udvikles i samspil med borgere, foreninger,
virksomheder og kommunen. Fokus er på at skabe multifunktionelle byrum
som ramme for en variation af oplevelser, aktiv udfoldelse som fordybelse.
Det grønne og det blå: De grønne og de blå ressourcer i form af natur- og
vandområder skal fremmes og udvikles. Fokus er på samarbejde om formidling
af naturoplevelser samt om initiativer der fremmer biologisk mangfoldighed og
mere naturkvalitet.
Klimatilpasning: I udvikling af de klimatilpasningsløsninger som skal
begrænse risikoen for oversvømmelser ved skybrud og stormflod indtænkes
mulighed for rekreative løsninger og grønne løsninger i byrummet. Fokus er på
multifunktionelle løsninger og øget opmærksomhed på samarbejde og
inddragelse.
Som opfølgning på strategien arbejdes der hen over sommeren på at etablere et
bæredygtighedsnetværk, som vil involvere en bred skare af aktører indenfor
bæredygtighed (bæredygtighedsinteressenter) – borgere, virksomheder,
foreninger, kommunen m.fl. – og med det overordnede formål at føre
strategiens vision om ”at sammen skaber vi et bæredygtigt Gentofte” ud i livet.
I netværket skal der arbejdes videre med at udfolde gode idéer og forslag under
indsatstemaerne. Ønsket er, at vi i bæredygtighedsarbejdet skal se hinanden
som partnere, og at det skal være nemt at bidrage til en bæredygtig udvikling.
Kommunikation om de forskellige parters/aktørers idéer, forslag og indsatser
skal være med til at motivere og forbinde aktører til at gå sammen om konkrete
bæredygtighedsprojekter.
Mange af deltagerne fra Grønt Råd har i efteråret 2016 deltaget i dialogmøder i
forbindelse med tilblivelsen af bæredygtighedsstrategien, og ønsker og ídéer
fra disse møder er noteret ned. Der opfordres dog til, at grønt råd medlemmer

fortsat melder ind med gode idéer - og mulige kræfter - ift. udvikling af
arbejdet med bæredygtighed i kommunen.

4. Punkter fra foreningerne:
DOF:
Udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose
Kan der gives en orientering fra ideworkshop 20/4 og borgermøde 15/6 om ny
udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose. DOF var desværre forhindret
i at deltage i begge dele, men har sendt sine forslag. Kan der siges lidt mere
om behandlingen af møderesultaterne?
Se pkt. 3 under udviklingsplan for Gentofte Sø og Park
Grøn Guide/DOF/DN:
Bioblitz dag d. 8. juni 2017 ved Gentofte Sø/Brobæk Mose
Den 8. juni under Gentofte Kultur- og Festdage blev der afholdt en 24 timers
Bioblitz dag ved Gentofte Sø og Brobæk Mose. Bioblitz konceptet er et
amerikansk koncept opstartet i 1996, men nu afprøvet 30 gange i Danmark.
Målet er på 24 timer at registrere en række dyre og plantearter ved
tilstedeværelse af mange øjne, ører og hænder – herunder eksperter.
Arrangementet blev arrangeret af Grøn Guide, DOF, DN samt støttet af Natur
og Miljø, Gentofte Kommune.
På dagen var der 17 eksperter til stede, og der blev registreret 829 forskellige
arter - herunder nye arter af svampe. Der blev onsdag aften i regn endvidere
registreret flagermus.
Flere skoleklasser deltog, hvilket var rigtig godt, og man kunne godt bruge
flere, da det er vigtigt med bred opbakning. Arrangørerne vil til en anden gang
overveje, om et Bioblitz arrangement ligger bedre udenfor tidspunktet for
Gentoftes Kultur og Festdage, da det muligvis kan have begrænset antallet af
deltagere.
Børne- og ungdomsorganisationernes samråd meldte på mødet ind med, at bl.a.
Klampenborg Spejderne godt kan arrangere, at man en anden gang kan stille
op med flere grupper/klasser af børn.

Friluftsrådet:
Registrering af vandløb
Af alle de vandløb, der er meldt til vandplan 2 i bl.a. Gentofte kommune undrer
det, at det kun er Gentofterenden og Nordkanalen, der er meldt ind. De andre
små vandløb er ikke registreret på kortet?
Med vandområdeplanerne 2015-2021 er kriterierne for afgrænsning af vandløb
ændret. Dette betyder, at vandløb med oplande under 10 km2 kun er omfattet af
vandplanlægningen, hvis de opfylder et af flere kriterier i forhold til tilstand,
fald, slyngningsgrad eller fysisk indeks.
I forhold til Brobækken og Fasanhaverenden så var disse vandløb målsat i
Regionplan 2005, men ikke i den endelige Vandplan 2009-2015 eller i
Vandområdeplan 2015-2021. Sandsynligvis på grund af de ændrede kriterier.
Med statens Vandområdeplaner (2015-2021) er kun Gentofterenden og
Nordkanalen/Søborghus Renden målsat (begge målsat som god økologisk
tilstand og god kemisk tilstand).
I arbejdet med vandområdeplanerne er der nedsat et vandråd for det såkaldte
hovedvandopland Øresund. Vandrådenes første opgave er at afprøve kriterier
for de i vandområdeplanerne udpegede vandløb/vandområder. Det er endnu
ikke klart, om vandrådene får mulighed for at tilføje mindre vandløb.
Mindre vandløb skal dog stadig overholde opstillede kriterier for at blive
omfattet af vandplanlægningen. Natur og Miljø vurderer umiddelbart ikke, at
hverken Fasanhaverenden eller Brobækken lever op til de opdaterede krav for
afgrænsning af vandløb i forhold til vandplanlægningen.
Vandrådenes arbejdes afsluttes senest den 31. december 2017 (jf. bek. nr. 217
af 2. marts 2017).
Vandrådssammensætningen for Øresund Vandopland kan ses her:
http://www.gribskov.dk/afgoerelser/2017/natur/annoncering-afvandraadssammensaetning-for-hovedvandopland-23-%C3%B8resund/

5. Eventuelt
Der blev spurgt ind til status for Nordvands projekt Hvidørebækken fase 2 –
hvor vand fra Hvidørebækken ledes i rør til Øresund for at aflaste
spildevandssystemet. Herunder hvad der skal ske med de rør, der stikker op af
jorden på arealet omkring Klampenborgvej (Posemandens hus)?
Det blev aftalt, at vi til næste møde får en status fra Nordvand (Novafos).

Der blev spurgt ind til droneflyvning over Gentofte Sø, idet det er registreret,
at en fotograf har anvendt drone over søen.
Der udspandt sig en drøftelse om droneflyvning. Kommunen har efterfølgende
kontaktet Trafikstyrelsen som myndighed på området.
Når dronen er i luften gælder luftfartsmyndighedernes regler. Regler for
droneflyvning findes på www.trafikstyrelsen.dk. Heriblandt skal alle, der
flyver med droner have certifikat hertil pr. 1. juli 2017, og ved droneflyvning i
byområder må det kun ske i embedes medfør. Trafikstyrelsen (ved Anders
Madsen) oplyser, at der ikke er forbud mod at flyve med drone over Gentofte
Sø, og henviser til Trafikstyrelsens gældende kort over områder, hvor det er
forbudt at flyve med drone. Link til gældende No-drone zoner:
http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler
Trafikstyrelsen oplyser, at det er Miljøstyrelsen, som fastlægger beskyttede
naturområder med forbud, og at det kun er ca. 70 Natura2000 områder i
Danmark, der er udpeget med forbud. Endvidere oplyses, at det ikke
umiddelbart er muligt at lave lokalregler – udover at man kan overveje at
forbyde færdsel af gående (fx i særlige yngleperioder) og dermed også have
forbud mod gående, der flyver med droner. Men ellers henvises der til de
generelle regler og krav til droneflyvning og om at udvise særlige hensyn.
Det er politiet, der håndhæver droneflyvning.

Dansk Cyklist Forbund orienterede om, at der frem til 10. oktober 2017 er
foregår 10 km cykelture hver mandag i regi af ”Cykeltur for mental sundhed”.
Mødested er Mitchellstræde nr. 3.

Næste møde fastsættes til torsdag d. 18. januar 2018 kl. 16

