
NOTAT   

./. 

   
    
   
  

Østsjælland 
J.nr. NST-203-00078 
Ref. charm 
Den 12.december 2013 
 

Referat af møde i følgegruppen – Flyvestation Værløse 

 
Mandag d. 25. november 2013 kl. 14.30-17 
 
Mødedeltagere: 
ALBP - Anne Louise Balleby Petersen, Jonstrup 89 
MLP- Michael Lakjær Perez, Grundejerforeningen i Laanshøj 
AB - Alf Blume, Danmarks Naturfredningsforening  
ABH - Anna Bodil Hald, Værløse Naturgruppe 
IF - Ingvar Frier, Friluftsrådet 
HB - Helle Bomgaard, Friluftsrådet 
JBF - Jørgen Bech Frederiksen, Friluftsrådet 
PEBJ - Poul Erik Birk Jakobsen, DIF 
MM - Martin Machado, DGI 
LC - Lene Christiansen, Furesø Kommune 
PVJ - Pernille Vous Jensen, Furesø Kommune  
KL - Karsten Linding, Ballerup Kommune  
HT - Heidi Troelsen, Egedal Kommune 
KS - Kim Søderlund, Naturstyrelsen 
CM - Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen er herefter forkortet til NST. 
 
Fraværende: 

Cathrine Kyø Hermansen, Furesø Museer 
 
1. Velkomst v. KS. Følgegruppens funktion er tænkt som et rådgivende forum, hvor styrelsen lytter 

aktivt til synspunkterne og der kan være en bred drøftelse inden styrelsen tager beslutning. NST 
ønsker, at arealet skal være et rekreativt område med plads til naturen. NST formidler kun eget 
areal og dermed adgangsforhold. NST vil bruge følgegruppen og gruppemedlemmernes netværk 
aktivt. Materiale til møderne og referater vil være tilgængelige på NST’s hjemmeside.  
Planen for udvikling af hele den gamle Flyvestation Værløse afstemmes i en 
koordineringsgruppe, hvor Furesø Kommune, Freja Ejendomme A/S, Nationalmuseet og 
Naturstyrelsen sikrer koordineret udvikling og planlægning. 
 

2. Gruppens medlemmer præsenterede sig  
 

3. Meddelelser og status for overtagelsen v. CM 
a. NST overtog arealet d. 1. oktober 2013. NST har fået overført 3,7 mio. kr. årligt til drift af 

området. Primært ejendomsskatter, drift af afværgeboringer, bekæmpelse af invasive 
arter m.m. 

b. Engangsbeløb på 10 mio. kr. til retablering af området til deling med Kulturministeriet. 
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c. Officiel overdragelse d. 24. oktober hvor der var stort fremmøde. Om aftenen til 
kommunens borgermøde mødte der 300 borgere op. Det vidner om stor interesse for at 
bruge området.  
 
Der fremkom flere gode forslag til forbedring af den nuværende folder. Disse vil blive 
taget i betragtning i en kommende revision. Folderen er kun udkommet elektronisk. 
Indtil videre printer NST et antal foldere og sætter dem i folderkasserne for at imødegå 
behovet for et kort for at kunne finde rundt. 
 

4. Drøftelsespunkter 
a. Arealet:  

ABH og AB har forud for mødet ønsket, at punkt 4a udvides med en drøftelse af planerne 
for naturen.  
CM fortalte, at NST snarest går i gang med at pille lys langs landings- og rullebaner ned, 
nedtage skiltning og andre faciliteter fra Forsvarets tid. Formålet er at ”rydde op” og gøre 
driften/plejen af arealerne nemmere.  
Det er meningen, at man stadig om 50 år skal kunne erkende, at området er en tidligere 
flyvestation. Der var en opfordring til, at faciliteter og installationer, som kan have en 
formidlende funktion eller som har en værdi for andre, fx Flyhistorisk Samling vil blive 
bibeholdt eller videregivet.  
KS opfordrede til, at man kontaktede CM, hvis man var vidende om installationer, som 
burde bevares. 
Gangbroen over Bringe Mose bliver gjort utilgængelig, da den er i dårlig stand. De 
fremtidige adgangsveje fra vest/Knardrupvej er der ikke taget stilling til endnu. NST 
opsætter skilt ved indgangen fra Knardrupvej og ved indgangen fra perimetervejen. 
NST er i dialog med Forsvaret og Furesø Kommune som jordforureningsmyndighed om 
at få tilvejebragt den nødvendige viden for at kunne få tilladelse til at åbne det meste af 
arealet for offentligheden. Der vil blive taget jordbundsprøver i den kommende tid. Det 
blev foreslået også at tage vegetationsprøver samtidigt for at få viden om vegetationen 
kunne afgræsses. 
Afværgeboringer vil sandsynligvis forblive indhegnede. NST’s interesse, at hegningen 
bliver på et minimum.  
Perimenterhegnets skæbne afventer inddragelsesproces og plan for områdets 
anvendelse. Frivillige fra DN gør en god indsats og tager pigtråden ned.  
For så vidt angår nedtagning af lysanlægget uden for NST’s område, så er NST i dialog 
med Forsvaret om dette.  
Natur: Udgangspunktet er den eksisterende drift- og plejeplan fra 2003. I 2014 forventes 
den hidtidige høslet, bekæmpelse af invasive arter m.m. at fortsætte.  
Naturtyper: Den reviderede § 3-registrering af de offentlige arealer kommer i høring til 
foråret 14. 
Det er planen, at NST i løbet af efterår-vinter 2014/15 udarbejder et driftplantillæg for 
området, hvor den fremtidige drift- og naturpleje og forslag til naturindsatser lægges fast. 
Samtidig fastlægges zonering for friluftslivet (stillezoner, facilitetszoner og friluftszoner). 
I kommunalt vandplansregi er der planer om at forbedre Tibberup Å og Bunds Å samt 
vådområdeprojekt Borup Sø.  
I forbindelse med de nye udstykninger ved Laanshøj er NST i dialog med grundejeren om 
etablering af et regnvandsbassin på styrelsens areal. Evt. græsning på de nærliggende 
skrænter vil blive iværksat, hvis der findes driftsmidler.  
Det blev foreslået at bryde de eksisterende dræn især på de lavtliggende arealer, da det 
vil give vådere forhold og dermed hæve naturindholdet samt foreslået, at man i det 
tidlige forår kunne afbrænde især de mod nord beliggende skrænter.  
KS opfordrede til, at man bød ind med sine idéer til naturgenopretning og naturpleje, 
gerne som et projektoplæg, der kan anvendes til at søge midler hertil.  
Der blev samtidig efterspurgt naturformidling som fugletavler i området. 
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ABH nævnte, at Hjortøgård naturstue, som holder til på Corner v. Sandet også er 
interesseret i naturformidling. 
 

b. Bygninger:  
CM redegjorde for de foreløbige planer for en del af bygningerne. Som udgangspunkt vil 
NST naturligvis bevare de elleve shelters af høj bevaringsværdi (SAVE værdi 3). 
Beslutning om bevarelse og brug af jægerhytten og de to eskadrillebygninger (60’er 
villaer med fladt tag) vil indgå i borgerinddragelsesprocessen. NST har endnu ikke haft 
”bygningssyn”, så planerne er med forbehold for hvad, der kan komme frem her. 
Ved indgangen ved ”Sandet” forestiller NST sig at lave P-plads, toiletbygning og 
ankomstfaciliteter som samtidig kan være en klar adgangsvej til Kulturministeriets areal. 
Desuden vil anlæggelse af P-plads her ikke gå udover naturværdier.  
Desuden ønsker NST at nedrive Fuglebækgaard med tilhørende bygninger, der efter den 
seneste brug er i meget dårlig stand.  
Ligesom NST ønsker løbende at nedrive mindre bygninger, skure, anlæg, som ikke er af 
bevaringsværdi, og som er åbenlyst uanvendelige. 
CM fortalte, at der allerede er flere, som har vist interesse for at anvende dele af 
bygningerne til forskellige formål, bl.a. værkstedsfaciliteter.  
AB opfordrede til, at eskadrillebygningen mod vest også blev nedrevet, da den ligger 
fjernt fra de øvrige bygninger. 
Der blev rejst ønske om, at ruiner især med kælder blev bibeholdt bl.a. til 
flagermusbiotop. Der blev på den ene side spurgt ind til evt. fremtidig belysning og på 
den anden side fremhævet områdets for hovedstadens unikke nattemørke.  
ABH bemærkede, at man skulle være opmærksom på evt. dyreliv i bygningerne, da hun 
vidste, at der har været en ugle, som holdt til i en af Romneyhallerne.  
Der blev efterspurgt en fælles besigtigelsestur. Aftale og tidspunkt om denne er håndteret 
særskilt. 
 

c. Borgerinddragelsesproces:  
CM redegjorde for, at processen vil køre som en ”idéstorm” på hjemmesiden i stil med 
ministerens nuværende proces for en ny friluftspolitik, hvor alle gode idéer og forslag til 
anvendelse af arealerne og bygningerne kan komme frem. Arbejdstitlen er ”Hvad 
Flyvestation Værløse kan gøre for dig, og hvad kan du gøre for Flyvestation Værløse”. 
Inddragelsen vil være en kombination af ”idéstorm” på hjemmesiden, hvor alle kan 
komme med deres ønsker og idéer til anvendelsen af det konkrete areal og bygninger, 
samt ”Åben Flyvestation” i en forårsweekend i 2014 (antagelig enten d. 26. eller 27. 
april), hvor alle bygninger og arealer er tilgængelige. NST arbejder på at samle alle 
oplysninger om Flyvestation Værløse, inddragelse osv. på én samlet hjemmeside i NST-
regi. 
KS fortalte, at den oprindelige masterplan er et godt udgangspunkt, som sammen med 
landsplandirektiv og de forskellige ejerinteresser vil danne grundlag for processen. NST 
vil styre processen og være tydelige omkring de givne forudsætninger for området, bl.a. 
at motorkørsel ikke er tilladt. Tanken er, at alle kan byde ind med idéer lige fra forslag til 
konkret anvendelse af bygninger til forslag til naturforbedrende tiltag og nye faciliteter. 
IF redegjorde for Friluftsrådets oplevelse af Tempelhof i Berlin, hvor det var 
bemærkelsesværdigt, at der ikke var regler for brugen af området i forhold til de 
forskellige brugergrupper. Han afleverede samtidig Friluftsrådets ønskeliste til både 
proces og indhold. 
 

5. Rekreativ anvendelse  
a. CM redegjorde for den foreløbige store interesse for at leje området til cykelløb, triatlon, 

maraton, elmodelflyvning. Vores praksis er, at man får tilladelse til at køre i den vestlige 
ende af landingsbanen med en grænse N-S øst for Kulturministeriets område. Herved 
kan de øvrige besøgende færdes på området uden at komme i konflikt med løbet. NST 
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stiller vilkår om skiltning, vagtposter v. overkørsler, hvor der ikke er fuld synlighed, 
begrænset antal køretilladelser. 
IF nævnte et stort ønske om, at området kunne anvendes til ridning. KS svarede, NST på 
sigt antagelig vil åbne for ridning, men der mangler et større kendskab til området og de 
huller og forhindringer området rummer før, der åbnes op for ridning. Et stinet af 
ridestier er en mulighed.  
ABH rejste spørgsmålet om hestepærer er foreneligt med, området dyrkes økologisk. 
HB opfordrede til, at forholdene for de synshandikappede blev tænkt ind i indretningen 
af området.  
KS opfordrede alle til at give deres særlige behov tilkende i processen. 
 

b. NST’s forslag om hastighedsbegrænsning for motorkørsel svarende til skovveje (30 km/t) 
blev accepteret. Ved udlån og udleje af arealet udsteder NST normalt et begrænset antal 
køretilladelser til den nødvendige kørsel (grej osv.), ligesom de firmaer, som har ærinder 
på området har lov til at køre der. Hastighedsbegrænsningen har til formål at sikre 
hensynet til de øvrige besøgende samt understrege, at området trods de store og lange 
asfaltstrækninger er et naturområde. Der opsættes ikke skilte om hastighedsgrænse. 
 

c. CM fortalte, at NST vil give tilladelse til de forud for mødet rundsendte arrangementer 
med de vilkår, at det skal være muligt for de øvrige besøgende at komme rundt i området. 
Der skal opsættes skiltning, vagter etc. Parkering foregår på P-plads. 
Der blev rejst ønske om, at brugen af højtalervogne blev begrænset mest muligt og især 
om natten.  
ABH efterlyste generelle retningslinjer for omfanget af sådanne arrangementer ligesom 
hensynet til at passe på eksempelvis grævlingen og brugen af Søndersø, som er ejet af 
Furesø Kommune, blev nævnt. 
KS sammenlignede brugen af området med skovene, hvor der i visse skove er indført en 
kvote for antallet af større arrangementer. NST følger udviklingen, så både de 
organiserede og uorganiserede gæster kan nyde deres aktiviteter. 
JBF efterspurgte tværgående stiforløb.  
 

d. Spejdernes Lejr 2017  
Furesø Kommune har tilkendegivet overfor arrangørerne af Spejdernes Lejr 2017, at det 
kunne være en mulighed at afholde denne spejderlejr med optil 40.000 deltagere på 
Flyvestation Værløse.  
CM oplyste, at NST ikke er længere i sagsbehandlingen end vi har oplyst til kommunen, 
at NST er positivt indstillet arrangementet i det omfang, det harmonerer med at sikre 
naturværdierne og ikke giver store konflikter med de øvrige brugere. NST har dog brug 
for at vide mere om området og arrangementet før endelig tilsagn. Området skal være 
offentligt tilgængeligt, og det vil være givet, at et sådant arrangement vil påvirke 
oplevelsen. 
Rådets medlemmer udtrykte både støtte til arrangementet og bekymring for omfanget og 
påvirkningen af stedets natur.  
 

6. Fastsættelse af datoer for indtil videre de første møder i 2014:  
a. Torsdag d. 23. januar 2014 kl. 14.30-17 
b. Mandag d. 31. marts 2014 kl. 14.30-17 

Møderne afholdes på Fiskebæk Naturskole 
 

7. Evt.   


