Referat fra møde i DFfR’s miljøudvalg d. 12. april 2014
Deltagere og forkortelser:
ATA

Anders Tranberg Andreasen (Sekretariatet)

ET

Erik Trøigaard (formand (Stevns Roklub))

GP

Gorm Proschowsky (Aarhus Studenter Roklub)

BH

Birgitte Hammeleff (Odense Roklub)

SH

Stine Høi Sørensen(Kalundborg Roklub/Bagsværd Roklub)

AW

Anne Wilms (Ishøj Roklub).

(MU

Miljøudvalg)

Velkommen
ET bød velkommen til Stine Høi, som træder ind i miljøudvalget som erstatning for Bjørn Hasløv (Bagsværd
Roklub). Stine har roet siden 1992 og har bestridt poster forskellige steder i DFfR og sidder nu i
Friluftsrådets hovedbestyrelse opstillet af DFfR og DKF.
Eftersom ATA skulle gå tidligere blev dagsordenen ændret, så de punkter, hvor ATA skulle informere blev
taget først.
Næste møde
4. oktober 2014 – sted ikke fastlagt – mulighed for besøg i Nyborg eller Odense undersøges.
Gennemgang af referat fra mødet i Odense d. 2.11.2013
Ingen kommentarer.
Fredning af Bagsværd Sø
ATA gennemgik DFfR’s høringssvar til Gladsaxe kommune vedr. plejeplanen for Bagsværd Sø. ATA sender
høringssvaret til MU. Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med klubberne, som har Bagsværd Sø og
Lyngby Sø som dagligt rofarvand.
AW spurgte til Naturstyrelsens plejeplaner for skovområdet vest for Bagsværd Sø. AW kontakter
Friluftsrådet kreds Storkøbenhavn Nord for at få information – sender information til MU.
VWR høringssvar Enghave Brygge
ATA har hjulpet klubberne i København med at skrive høringssvar vedr. udbygning ved/på Enghave Brygge,
som vil medføre væsentlige forringelser for mindst 3 af de Københavnske klubber. Høringssvaret kan ses på
http://www.blivhoert.kk.dk/svar/6298.
Miljøpris 2014
ATA har allerede modtaget indstillinger til miljøprisen. Indstillingsfristen udløber 01. oktober 2014.
Indstillingerne vil blive behandler på MU-mødet i oktober.
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Grønt forbund
DFfR har ansøgt om at blive Grønt Forbund i 2014 – forventer, at ansøgningen går igennem.
ATA blev opfordret til at få ”indslag” i DFfR’s nyhedsbrev med information om, hvordan medlemsklubberne
kan ”bruge”, at DFfR er et grønt forbund.
Miljøseminar 2013/2014
DKF har skiftet miljømedarbejder, så derfor har det ikke været muligt for DKF at medvirke til et
miljøseminar. Der er nu ansat en medarbejder hos DKF (Irene Lauridsen). ATA har haft møde med Irene og
DKF vil gerne afholde samlet miljøseminar. MU’s forslag til emner til miljøseminar; adgangsforhold på
vandet, byer i havnene, akvakultur, havets haver, konflikter på vandet. Seminaret foreslås afholdt i Horsens
med mulighed for udflugt på Horsens Fjord. Forslag til datoer for afholdelse: 6-7. marts 2015 eller 10-11.
april 2015.
Det blev aftalt, at der fremadrettet sendes mail med referat til alle medlemmer i miljønetværket, når der
har været afholdt MU-møder.
Akvakultur i Horsens Fjord (tangproduktion)
ET har haft kontakt til Horsens Roklub for at få information vedr. problematik med akvakultur tiltag i
Horsens Fjord. Horsens Roklub har brugt Friluftsrådet i området til at udarbejde høringssvar.
Der er flere problematikker omkring akvakultur-produktion i Danmark. Oplægget er, at der skal være
omkring 1000 m2 arealer med tangproduktion, som (formodentlig) skal anlægges på havdybder under 3
meter. ET sender materiale til MU.
SH foreslog samarbejde med klubberne – f.eks. med muslingeopdræt under vores bådebroer. Der er nu
anlagt muslingeopdræt under ”Bølgen” i Københavns Havn.
Nyt fra Friluftsrådet
ET informerede om en ansøgning til tips- og lottomidlerne på Edon både, som en klub har fået afslag på.
Klubben ønsker, at MU kontakter Friluftsrådet for at få ændret afgørelsen. Der var enighed i MU om ikke at
kontakte Friluftsrådet, da ansøgningen til materiel ikke følger retningslinjerne for ansøgninger til tips- og
lottomidler. Retningslinjerne kan ses på http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx
SH fortalte om de 23 vandråd, som er oprettet i Danmark. SH sender yderligere information på mail til MU.
Odense Fjord
BH informerede om processen med nye adgangsregler i Odense Fjord, hvor der var adgangsbegrænsninger
på vej, som gjorde det umuligt at komme igennem Odense Fjord bl.a. med inrigger. Ved at tage kontakt til
Odense kommune og gøre opmærksom på problemet blev det foreslåede ”adgang forbudt-område”
ændret til at være ophørt som et ”vis hensyns-område”.
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Nyt fra udvalgsmedlemmerne
GP er stoppet som formand for MTU (Motions- og Turudvalget), og får derfor mere tid til miljøarbejdet.
ET fortalte om mulighed for etablering af et overnatningssted på Stevns (Bøgeskoven) med mulighed for
ankomst med robåd.
SH gjorde opmærksom på, at der flere steder er anlagt overbæringssteder, som er bygget ca. ½ meter for
smalle til at en inrigger kan bæres over. Det opfordres til at klubberne er opmærksomme på disse
overbæringer.
SH fortalte om www.findveji.dk, hvor der er offentlige orienteringsruter i Danmark – der er nu også udlagt
ruter på vandet – bl.a. i Københavns Havn.
ET informerede om at cykelruten N9 (Berlin – København) nu er nået frem til Køge.

Referent Anne Wilms
Albertslund 13. april 2014
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