Miljøudvalgsmøde, lørdag den 7. marts 2015 kl. 11.00 til 16.00.
Mødested: DFfR, Skovalleen 38A, Bagsværd.
Deltagere: Erik Trøigaard (ET), Birgitte Hammeleff (BH), Gorm Proshowsky (GP), Anne Wilms (AW), Peter
Lund Sørensen (PS), Anders Tranberg Andreasen (AA)(referent)
Afbud: Stine Sørensen
1. Gennemgang af referat fra mødet i Bogense den 25.10.2014.
Ingen kommentarer.
2. Møde med hovedbestyrelsen (HB).
ET orienterede om mødet. HB indikerede at det kunne arbejdes videre med Grøn Klub-prisen.
Udvalget støtter op omkring prisen. Prisen har en høj signalværdi nationalt som forbund, men også
lokalt for de klubber som bliver nomineret eller vinder prisen. HB er tilfreds med udvalgets arbejde.
3. Opsamling fra sidste møde.
Grøn Klub-prisen blev diskuteret. Se ovenfor.
Udvalget har en ventede arbejdsopgave omkring fakta-ark. 3Fakta-ark med minimumsmål på både,
broer, materialer mv. Laves som folder fra DFfR (ligesom sikkerhedsfolderen). AW er tovholder og
tager initiativ til at samle fakta. AA laver layout og sender ud igennem DFfRs kanaler (nyhedsbrev,
web, direct mail). AW har ansvaret for at opgaven bliver sat i gang.
4. Bagsværd Sø: Kort orientering omkring Bagsværd sø og den endelige plejeplan.
AA: VVM for opgradering er netop nu i høring. Umiddelbart ikke noget indhold som bør bekymre
DFfR. Der har fornyligt været afholdt borgermøde om VVM og udkast til lokalplan for området
omkring Skovalleen 38A + 38B + 40 + 42, samt KK-fondens grusparkeringsplads. Borgermødet gik
fint, men var præget at uvidenhed og usikkerhed blandt de fremmødte. Borgermødet gav mulighed
for at fortælle om projektet og svare på borgernes spørgsmål. Mht. lokalplanen så har AA været
inviteret af Gladsaxe kommune til at komme med input til planen. Det har betydet at DFfR ikke har
de store kommentarer til lokalplanen. Planen er netop nu i offentlig høring.
Gladsaxe kommune har netop sendt et udkast til plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø i intern
høring. Plejeplanen beskriver de plejende tiltag som kommunerne har tænkt sig at udføre for at
leve op til bestemmelserne i fredningen. Generelt ser det fornuftigt ud med rosportens øjne. Det er
blandt andet skrevet at der må fjernes siv og træer af sikkerhedsmæssige årsager uden et der skal
søges dispensation. Plejeplanen beskriver også hvordan der skal søges dispensation i forhold til at
skære undervandsplanter og siv, samt efter hvilke retningslinjer dispensationen skal behandles. Det
betyder at der nu forelægger klare regler på området, hvilket er en fordel for roklubberne omkring
søerne. DFfR har nogle mindre bemærkninger som er indsendt til Gladsaxe kommune. Plejeplanen
kommer i offentlig høring i løbet af foråret.
5. Tang produktion i Horsens Fjord.

ET orienterede. I december fik virksomheden afslag på at udvide deres produktion, da man ikke
kunne bevise, at man ikke forurenede i et nærliggende naturområde. Umiddelbart er dette en
positiv ting for rosporten, men det betyder også at de kan søge igen, når de har bevis for at det ikke
er tilfældet. AA: Det er i Kystdirektoratets udkast til administrationsgrundlag for søterritoriet
nævnt at akvakulturanlæg kan opsætte kompenserende foranstaltninger for et forurenende anlæg.
Men dette vil i vores øjne blot føre til endnu flere restriktioner for vores tilgang til havet.
6. Miljønetværksmødet i januar 2015, er der ting vi skal ændre?
Generelt positiv og lærerig oplevelse. Mødet havde en del nye deltagere, hvilket er glædeligt.
Præsentation ved ankomst for alle deltagere er vigtigt! Samt præsentation af miljøudvalget. Det
blev foreslået at man kort gennemgår organisationen af miljøområdet i DFfR. For eksempel ved et
”Miljøorganisationsdiagram” – hvem er hvem og hvor søger man hjælp? En anden tilbagemelding
var at netværket savner kommunikation om miljøområdet i det daglige. Udvalget at enige om at
mødet skal holdes over to dage, men med senere start fredag og måske senere slut lørdag. God idé
med lille ekskursion undervejs. Man skal gerne ud og opleve noget relevant. Dog kan alt ikke være
relevant for alle. Gruppearbejdet fungerede ikke. Måske har det noget med arbejdsformen at gøre.
Der bør en bordformand som holder styr på folk og står for fremlæggelse. Idé: tid til at diskutere
lokalt og efter interesse (netværksværksdannelse).
7. Friluftsliv på havet skal kortlægges.
AA: roning indeholdt i en gruppe med kan, kajak, rafting m.fl. Det betyder at vi ikke kan se præcist
hvor mange indberetninger er lavet af roere. Men gruppen med ligger samlet set rigtigt godt med
og er i øjeblikket som den interessegruppe der har indberettet næstmest. Der bør laves en
målrettet indsats når sæsonen er slut. Så kan indberetningen ske klubvis. ET laver et lille oplæg til
hovedgeneralforsamling.
Når en roer laver en indberetning, kommer det på kortet til at se ud som om, at vedkommende har
lavet en indberetning for kajak. Dette er dog ikke tilfældet. Indberetningen er blevet lavet som
roning. Dette kan forvirre nogle roere. Problemet er at kortet viser indberetninger gruppevis og
kajak er tilfældigvis førstnævnte aktivitet i den gruppe roning tilhører.
8. Administrations grundlag for søterritoriet.
AA orienterede om arbejdet med administrationsgrundlaget. I samarbejde med DIF er der blevet
udarbejdet høringssvar, som er sendt til Kystdirektoratet. Generel tilfredshed med udkastet. Der
blevet indsendt bemærkninger om at tydeliggøre de rekreative interesserer i vurderingskriterierne
for nye projekter.
9. Masters 2016, kan vi tilbyde et miljøtiltag?
Niels Holmquist er miljøansvarlig. DKF har lavet en hvidbog efter deres marathon VM i 2014. DFfR
har lov til at bruge materialet. AA skaffer materialet og mailer til udvalget. AA kontakter Holmquist,
og hører hvor langt han er, og om han har interesse i at samarbejde. AA har ikke tiden til at være
tovholder, men vil gerne hjælpe i det omfang det er muligt.
10. Eventuelt

BH: vi bør have et ”siden sidst” som første punkt.
Desuden skal vi have en liste nederst med aftaler som der skal følges op på.
DIF afholder naturvejlederkurser i Ry eller Næstved af én dags varighed. Der kan læses mere på
roning.dk og nyhedsbrev.

11. Opsamling
Følgende er blevet aftalt:
 Fakta-ark med minimumsmål på både, broer, materialer mv. Laves som folder fra DFfR
(ligesom sikkerhedsfolderen). AW er tovholder og tager initiativ til at samle fakta. AA laver
layout og sender ud igennem DFfRs kanaler (nyhedsbrev, web, direct mail).
 AA sender referat + opdatering på de sidste sager per mail til alle Friluftsråds
repræsentanter + deltagere ved miljøseminar. Samt liste med navne på repræsentanter.
 ET laver et lille oplæg til hovedgeneralforsamling om Havfriluftsliv.dk.
 AA skaffer materialet til Masters 2016 og mailer til udvalget.

