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Østsjælland 

J.nr. NST-203-00078 

Ref. charm 

Den 29. september 2014 

 

Referat af 4. møde i følgegruppen – Flyvestation Værløse 

Torsdag d. 18. september 2014 kl. 14.30-17 

 

Mødested: 

Fiskebæk Naturskole  

Frederiksborgvej 103A  

3500 Værløse 

 

Deltagere: 

MP - Michael Lakjær Perez, Grundejerforeningen i Laanshøj  

JD – Jens Dyregaard, Jonstrup 89  

AB - Alf Blume, Danmarks Naturfredningsforening  

ABH - Anna Bodil Hald, Værløse Naturgruppe 

IF - Ingvar Frier, Friluftsrådet 

HB - Helle Bomgaard, Friluftsrådet 

JBF - Jørgen Bech Frederiksen, Friluftsrådet 

BJ - Poul Erik Birk Jakobsen, DIF 

HT - Heidi Troelsen, Egedal Kommune  

LC - Lene Christiansen, Furesø Kommune 

PVJ - Pernille Vous Jensen, Furesø Kommune  

KS - Kim Søderlund, Naturstyrelsen 

CM - Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen 

 

Afbud: 

Martin Machado, DGI 

Karsten Linding, Ballerup Kommune 

Cathrine Kyø Hermansen, Furesø Museer 

 

Dagsorden 

1. Velkomst v. NST. 

a. NST bød velkommen. Herefter præsenterede gruppens 

medlemmer sig. Jonstrup 89 er nu repræsenteret ved Jens 

Dyregaard.  

 

2. Referatet fra sidste møde d. 11. marts 2014 blev godkendt. ABH fortalte, at 

den i referatet omtalte naturparkourbane ved Hjortøgaard har skiftet navn 

til ”bevægelseslandskab”. 
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3. Meddelelser og status v. NST 

a. Natur: CM orienterede om, der er sat gang i at udvide de 

afgræssede arealer af hensyn til at pleje de lysåbne naturområder. 

Skræntområdet/felthangarene mod Laanshøj vil blive afgræsset. 

Der blev spurgt ind til hegnets placering, hegnstype og 

muligheden for passage for grævlinge. NST vil opsætte et hegn, 

der er passabelt for bl.a. grævlinge, evt. i form af faunapassager og 

høre Boligejendomme om evt. interesse for en fælles fold. NST 

orienterede om, der er modtaget § 3-dispensation til at knuse dele 

af pilekrattet i vestenden, da det vil medhjælpe til mere effektiv 

bjørneklobekæmpelse. Om og i hvilket omfang dispensationen vil 

blive udnyttet forventes drøftet med en kommende forpagter og 

dennes erfaring med kvægracer, græsningstryk etc. 

Til foråret vil foreningen storkene.dk sammen med NST opsætte 

storkereder i det nordlige, nu aflukkede område. Der er enighed 

med storkene.dk om, at tilstedeværelse af storke og storkeunger 

ikke vil resultere i, at der skal afspærres områder for brugere for at 

give storkene ro; storkene kan faktisk godt lide selskab.  

NST har som grundejer nikket til, der etableres et 

regnvandsbassin i området mod Laanshøj.  

Bygninger: NST har ikke modtaget nogen forslag om anvendelse 

af raketbygningen (56) og ”telefonhus” ved Jægerhytten (144). 

Disse vil, da de ikke er bevaringsværdige, i dårlig stand og ingen 

umiddelbart brugsmuligheder, blive nedrevet. 

”Pitten”/reservekontroltårnet, som ligger på skrænten mod 

Laanshøj, der for fremtiden vil blive afgræsset, er der heller ikke 

modtaget forslag til anvendelse af. Bygningen egner sig ikke til 

anvendelse eller offentlig adgang, men ligger synligt og af sliddet 

på græsset kan ses, at det er en besøgt lokalitet. NST vil nedrive 

bygningen, mens betonfundamentet vil blive bevaret. 

b. Friluftsliv/adgang: NST har modtaget tilladelse til offentlig 

adgang til en del af ”det grønne støttepunkt”, har gennemgået 

området for ikke-synlige huller, farlige installationer etc. NST vil 

åbne området og nedtage hegnet snarest. NST er i dialog med 

frivillige kræfter om evt. nedtagning af perimeterhegn udenfor 

NST’s areal. 

NST orienterede om, at Forsvaret har bedt om at kunne råde over 

området natten 1. oktober-2. oktober i forbindelse med en større 

NATO-øvelse, der vil inkludere helikoptere og fly. Forsvaret står 

selv for at afspærre. NST har bedt Forsvaret om at annoncere 

øvelsen lokalt af hensyn til naboer samt advisere Politiet. NST er i 

øvrigt ikke involveret i øvelsen.  

Hvad angår træbroen over Bringe Mose, så agter NST ikke selv at 

arbejde videre med en evt. genetablering. Hvis NST ikke får en 

konkret henvendelse om, at f.eks. en kommune vil genetablere og 

vedligeholde broen inden 1/1-2015 vil broen blive fjernet. 

Besøgende fra Knardrup/vestsiden kan i stedet gå nord om 

mosen. Der blev fra flere sider rejst ønske om en bedre markering 

af ruten nord om mosen både med markering undervejs og 

markering inde fra selve flyvestationen.  
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 4. Præsentation og drøftelse af vedlagte udkast til plan for friluftsliv og natur, 

herunder opsamling på Idéstormen.  

a. NST redegjorde for, at der var modtaget over 80 forslag til 

udviklingen af området, som det udsendte ”høringsnotat” 

gennemgår. Udkast til arealplanen bygger således på de indkomne 

forslag og idéer samt NST’s vurdering af hvilke aktiviteter, man 

ønsker at arbejde videre med. Planen blev drøftet med 

udgangspunkt i de vurderinger, NST havde lagt op til. NST vil på 

baggrund af kommentarerne fra følgegruppen justere planen. 

 

5. Videre proces for udviklingen af området 

a. NST udsender den samlede plan for friluftsliv og natur til dem, 

der har deltaget i Idéstormen og øvrige interessenter. På baggrund 

af planen vil NST gå i dialog med foreningerne bag de forslag, der 

kan arbejdes videre med. 

NST redegjorde for, man på nuværende tidspunkt ikke 

umiddelbart kan se et behov for sparring og rådgivning i den 

kommende proces, der primært vil dreje sig om at arbejde videre 

med arealplanen, udarbejde driftsplantillæg. NST vil dog gerne 

have muligheden for at indkalde følgegruppen, hvis der opstår 

behov for sparring og drøftelser. NST takkede for et godt og 

konstruktivt samarbejde. Drøftelser og debat om eksempelvis 

driftsplantillæg vil foregå i NST Østsjællands sædvanlige 

brugerråd.  

6. Evt.   

a. Der var interesse for at kunne se referater fra Furesø Kommunes 

flyvestationsudvalg. [se link til politikerweb i mail /charm]  

LC orienterede om Nationalmuseets planer for deres areal og 

bygninger.  

b. ABH orienterede om Hjortøgaardgruppen og to artikler om 

flyvestationen [udsendes sammen med referatet /charm].  

 

 


