
Grønt Råd i Hørsholm  

 

Hørsholm, den 25. juni 2015 

 

Beslutninger fra Grønt Råds møde i 

Kulturhus Trommen (lokalet Caroline Mathilde) 

Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 19:30-21:30 

Indsat med kursiv efter dagsordenpunkterne  

 

 

Deltagere: DN-Hørsholm v/ Peter Skat Nielsen  

Friluftsrådet v/ Boris Damsgaard 

Hørsholm Seniorråd v/ Einar Petersen  

 Spejderbevægelsen v/ Jette Nielsen 

Hørsholm og Omegns Jagtforening v/ Flemming Eilsø 

Hørsholm & Omegns Lystfiskerforening v/ Mogens Ipsen  

Hørsholm Sølaug v/ Klaus Friis-Hansen 

 

Afbud: Dansk Ornitologisk Forening v/ Kaj Erik Nielsen 

 Dansk Botanisk Forening v/ Harald K. Hansen 

Hørsholm Handicapråd v/ Anni Buhr Mejlsø-Schmidt 

1) Valg af referent.   

EP blev valgt til referent. 

2) Godkendelse af referat fra mødet 8. april 2015.  

Referatet godkendt med redaktionelle ændringer. 

3) Meddelelser fra formanden. 

 Rungsted Kro. Orientering om dispensation. 

Ingen bemærkninger 

 Hørsholm Kongevej 11B. Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og skovbebyggelseslinjen 

givet. 

Ingen bemærkninger 

 Dialogmøde om fredning og driftsplan på Kokkedal Sophienbergjorderne  den 6/5 2015. 

(Beplantning på golfbanen). 

Mødet har været udførligt omtalt i pressen. 

4) Nye sager siden sidste møde. 

 Naboorientering. Byggearbejder på ejendommen Rungsted Bytorv 2, udvidelse af andel af 

eksisterende kælder.  

Frist for bemærkninger: 7. juni 2015. 

Ingen bemærkninger. 

 Landzonetilladelse til ridebane. Grønnegade 38. Ansøgning om at anlægge ridebane på 

matr.nr. 135 Usserød By, Blovstrød.  

Frist for bemærkninger: 14. juni 2015. 

Grønt Råd fremsender bemærkninger til Hørsholm Kommune om at der meddeles 

udtrykkeligt forbud mod belysning på og ved ridebanen, samt begrænsning af 

terrænreguleringen. 
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Grønt Råd er gået ud fra, at kommunen er sikker på, at anlægget af ridebanen er i 

overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 119, Grønnegade. 

 

 Naboorientering. Ændret anvendelse af Hannebjerg.  

Frist for bemærkninger: 20. maj 2015. 

Ingen bemærkninger. 

 Stutteri Stasevang. Høringssag vedr. ansøgning om lovliggørende zonetilladelse til en 

tilbygning til ridehal mv. Grønt Råd har modtaget kopi af DN høringssvar af 1. maj 2015. 

Til efterretning. 

 Forslag til tillæg 2 til spildevandsplanen i forbindelse med separering af regn- og 

spildevand ved Opnæsgård forventes 22. juni vedtaget til offentlig fremlæggelse indtil den 

18. september 2015.  

Til orientering. Grønt Råd skal være opmærksom på høringen. 

 Adgangsforhold for offentligheden til stejlepladsen ved Rungsted Strandvej syd for 

Rungsted Havn. 

Intet nyt. 

 Kommunen har vedtaget en vandhandleplan, hvor Grønt Råd fremover skal være 

opmærksom på høringer. 

Til efterretning. 

5) Stade for ikke afsluttede sager m.v.  

 Stien om Sjælsø 
Hørsholm Kommune har stillet sagen i bero, ”indtil der er klarhed over den fremtidige 

anvendelse af Sjælsmark Kaserne”. De øvrige kommuner arbejder videre. 

Grønt Råd tager emnet op på dialogmødet, da kasernens fremtid formentlig er afklaret. 

 Fredning af Bolbroengen 

Vi afventer Fredningsnævnets afgørelse. 

Intet nyt. 

 Mink-Projektet 
Der er opsat fælder primo februar. 

Mink fælderne hjemtaget i April og udsættes eventuelt i August.  

FE oplyste, at jagtforeningen vil genoverveje sin deltagelse. 

 Natur- og Friluftsplan (tidligere: Naturstrategi for kommunen) 

Kommunen, Center for Teknik (Team vej og park) har indgået en aftale om ekstern 

rådgivning på Natur-og Friluftsplan for Hørsholm Kommune fra konsulentfirmaet 

Landskabsværkstedet. Der er nedsat en følgegruppe til udarbejdelsesprocessen, og Center 

for Teknik og Landskabsværkstedet har i fællesskab afholdt workshop den 19. maj 2015. 

Adskillige af Grønt Råds medlemmer deltog i mødet, hvor det var muligt at bidrage med 

idéer samt beskrive ønsker og behov. Deltagerne i mødet blev opfordret til at komme med 

flere idéer på nedenstående link og til at give link’et videre. 
https://docs.google.com/forms/d/1iP9m8BBRyfm9msOB5iaNsG1-z3397ErFzQa2wlWmPkE/viewform.   

Projektleder er Johanne Leth Nielsen. 

Mødet opfattes som en meget positiv start på projektet. 

Sagens navn ajourføres [er nu sket, jf. ovenfor]. 

Vi afventer stadig referat fra mødet og tidsplan for den videre proces. 

 Oprensning af de kommunale søer 

https://docs.google.com/forms/d/1iP9m8BBRyfm9msOB5iaNsG1-z3397ErFzQa2wlWmPkE/viewform
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Vi afventer fortsat kommunens referat fra mødet i januar 2015.  

Status fra mødet i april er uændret: 

"Det er blevet besluttet at starte med at se på to søer ved Kokkedal Slot, som hidtil har været 

belastet af nogle drænledninger, som nu er nedlagt. Søerne har rekreativ værdi og var derfor 

velegnede pilotprojekter for søoprensningen. Fiskeøkologisk Laboratorium har lavet en 

rapport, som peger på at forekomsten af kvælstof og fosfor ikke er voldsom, men at der er en 

høj forekomst af tungmetaller i bundslammet. På grund af forekomsten af padder, 

vandsalamander og måske spidssnudet frø er oprensning forstået som fjernelse af 

bundslammet ikke hensigtsmæssig. Derfor laves der nu en paddeundersøgelse, og den bedste 

måde at genoprette disse søer på er nok, at der laves en plejeplan for søerne med fokus på 

naturnær pleje af søbredderne og reduktion af indholdet af næringsstoffer gennem gentagne 

gange at høste en del af undervandsvegetationen.  

Endvidere blev det besluttet, at lave en opdatering af den undersøgelse af 7 søer, der 

tidligere er undersøgt af Fiskeøkologisk Laboratorium, nemlig Dronningedammen, Slots-

søen, søen ved Uldvejen, Kodammen, Alsmosen, Ubberød Dam og Springdammen, for at 

se, hvordan tilstanden i søerne har udviklet sig, samt også at undersøge Kohavedammen og 

Vallerød Mose.  

Undersøgelserne forventes afsluttet i august i år og skal danne grundlag for udarbejdelse af 

en handlingsplan for oprensningen af søerne i bymidten." 

Intet nyt siden sidste møde. 

KFH oplyste, at tilstande i slotssøerne er rimeligt, men tilstanden i Sjælsø er dårlig. Det 

blev endvidere oplyst, at der ikke var sket noget i de sidste 6 år. 

 

Vådeng ved Usserød Å 

Kommunalbestyrelsen har 23. marts 2015 godkendt projektet - i den overfor Grønt Råd i 

januar 2015 fremlagte form. ("klimaansøgning 01-02-2015")  

Grønt Råd, som følger sagen med stor interesse, afventer nu det færdige projekt. 

Intet nyt. 

 Grønnegade 38, ansøgning om dispensation fra fredningen "Sjælsø Øst" af 30. juni 

2006 til anlæg af ridebane 

Fredningsnævnets har 12. april 2015 afslået at give dispensation fra fredningen. Nævnets 

flertal begrunder afslaget således: 

"Det areal, hvor den ansøgte ridebane skal placeres, er arealoverført ved tidligere meddelt 

dispensation. Dispensationen blev meddelt blandt andet med den begrundelse, at 

arealoverførslen ikke medførte synlige de facto ændringer i fredningsområdet. Den 

ejendom, som der søges om tilladelse til at anlægge en ridebane på, er ikke registeret som 

en land-brugsejendom, men registeret til boligformål. Anlæg af en ridebane kan i det 

foreliggende tilfælde ikke anses som led i jordbrugsdrift i fredningens forstand. Ridebanen 

vil kunne placeres på den ikke fredede del af ejendommen. Det ansøgte vil indebære en vis 

terrænregulering. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages 

terrænreguleringer, herunder udnyttelse af forekomster i jorden også til eget brug. Under de 

således foreliggende omstændigheder findes det ansøgte ikke at burde tillades ved 

dispensation. Det bemærkes tillige, at det ikke kan udelukkes, at en tilladelse vil kunne 

medføre en uheldig præcedensvirkning i det øvrige fredningsområde."  

Til efterretning. 

 Bevaringsværdige træer i Mikkelborg Park 

Høring om fældning af 7 kastanjetræer. Grønt Råd har anbefalet, at træerne ikke fældes. 

Grønt Råd har rykket for at modtage kommunens trufne afgørelse. Denne er nu modtaget 
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den 13. maj 2015 i form af et afslag.  

Sagen er dermed afsluttet. 

Til efterretning. 

 Kokkedalfredningen 

Ved dagsordenens udarbejdelse er der intet nyt. 

Vi afventer fortsat, at kommunen og DN fremsender en fælles udtalelse til Fredningsnævnet.  

Intet nyt. 

 Segnerøddalsvej 6 

Klage over etablering af selvstændig bolig i tidligere driftsbygning. 

Intet nyt at berette. 

Intet nyt. 

 Grønnegadevej 1 

Klage over afgørelse om at kommunen anser en maskinhal på 925 m
2
 for nødvendig for 

driften. 

Intet nyt at berette.  

Intet nyt. 

6) Internt. 

BD orienterede fra et møde om forvaltningen af grønne kiler. 

 

7) Eventuelt.   

(a) FE opfordrede til at hensyn til markvildt kunne indgå i planlægningen. 

(b) FE oplyste om Kulturdag 5. 9.2015 på Ridebanen. Alle foreninger er velkomne. 

 

8) Næste møder:   Dialogmøde med MPU: Tirsdag d. 30. juni 2015 kl. 17-20.. 

Onsdag d. 12. august 2015 kl. 19:30. 

Onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19:30 (ny dato). 

Onsdag d. 9. december 2015. 


