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Referat af 2. møde i følgegruppen – Flyvestation Værløse 

Torsdag d. 23. januar 2014 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 
BJ - Poul Erik Birk Jakobsen, DIF 
LC - Lene Christiansen, Furesø Kommune 
PVJ - Pernille Vous Jensen, Furesø Kommune  
HT - Heidi Troelsen, Egedal Kommune 
MMO - Morten Mortensen, Furesø Museer 
KS - Kim Søderlund, Naturstyrelsen 
MN – Mads Rossen Nissen, Naturstyrelsen 
CM - Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen 
 

Fraværende: 

Martin Machado, DGI 
Jørgen Bech Frederiksen, Friluftsrådet 
Karsten Linding, Ballerup Kommune 
Cathrine Kyø Hermansen, Furesø Museer 
 

1. Velkomst v. KS og præsentationsrunde 
 

2. Referatet fra sidste møde d. 25. november 2013 blev godkendt. 
 

3. Meddelelser og status for overtagelsen v. Naturstyrelsen (NST) 
a. Arealet: CM orienterede om, at NST er gået i gang med at rydde 

op. Pt. fjerner vi lys langs landingsbaner og rullebaner. Vi lader 
efter forslag fra Furesø Museer alle skilte og installationer stå i et 
mindre område nær Nationalmuseets område. Furesø Museer vil 
desuden fotodokumentere og indsamle eksempler på skilte og 
installationer fra Forsvarets tid.  

b. Bygninger: CM orienterede om, at NST har besluttet sig for at 
nedrive bygningskomplekset ved Sandet-indgangen for at 
omforme arealet til parkeringsformål. Fuglebækgaard med 
tilhørende bygninger, raketbygning, iltskur og eskadrillebygninger 
og diverse mindre bygninger ønskes også nedrevet.  
NST arbejder på med fondsfinansiering at etablere et 
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”støttepunkt”/toiletbygning på området. Der overvejes en 
placering enten ved/i bygning 72/vandflyvershelteren eller ved 
eskadrillebygningen i øst. NST tror på, det kan lade sig gøre at 
skaffe finansiering til at etablere en ny bygning med de 
nødvendige faciliteter og vil lade den konkrete indretning og 
arkitektur afgøre i dialog med de interesserede fonde.  
Det blev foreslået, at NST i samarbejde med Nationalmuseet 
indrettede toiletbygning i bygningerne på Nationalmuseets 
område, da det er en central placering.  
 

4. Præsentation og drøftelse af borgerinddragelsesproces  
a. CM orienterede om borgerinddragelsesprocessen kaldet 

”Idéstorm” går i luften 2. april og vil køre indtil 31. maj 2014. 
Idestormens formål er at indsamle idéer til konkrete aktiviteter på 
flyvestationens område.  
Idestormen blev drøftet og følgegruppen kom med input til 
indholdet. Det blev især pointeret, at det er vigtigt at 
begrænsninger i brugen, fakta om bygningerne og området bliver 
præsenteret for at sikre, der kommer konkrete, brugbare forslag. 
NST vil på baggrund af de indkomne forslag lave en plan for 
anvendelsen af området og bygningerne, som skal fremlægges og 
drøftes i følgegruppen.  
Det blev besluttet, at næste møde, der var planlagt til d. 31. marts 
flyttes til tidligere, således følgegruppen har mulighed for at 
kommentere på idéstormen. [doodle-afstemning er udsendt, 
charm] 

b. MN orienterede om, at NST holder Åben Flyvestation med besøg 
af miljøministeren lørdag d. 26. april. Tanken er, at denne dag er 
hele arealet og alle bygninger åbne og alle, som fremadrettet 
ønsker at anvende flyvestationen kan demonstrere deres 
aktiviteter. På dagen vil der være mulighed for at komme med 
forslag og input samt kommentere på de oplevede aktiviteter. NST 
vil invitere de relevante foreninger og grupper. Følgegruppen kom 
med input og forslag til aktiviteter.  

 
5. Status for Spejdernes Lejr 2017. 

CM orienterede om Naturstyrelsens udtalelse, der var vedlagt 
dagsordenen. Supplement fra LC og PVJ om processen. 
 

6. Evt.   
a. LC orienterede om, Furesø Kommune har nedsat et § 17 stk. 4 

udvalg, der skal tage sig af spørgsmål vedrørende flyvestationen. 
Kommissorium m.m. findes på kommunens hjemmeside. 

b. Der blev rejst et ønske om, at der i krydset Lejrvej-Sandet skiltes 
med indgang til flyvestationen.  

c. Resultatet af jordforureningsundersøgelserne, der blev igangsat i 
efteråret 2013, foreligger endnu ikke. 

d. Furesø Egedal Forsyning har fået tilladelse til at nedlægge en 
spildevandsledning over flyvestationen såfremt de nødvendige 
myndighedstilladelser foreligger.  

e. Der er ikke taget stilling til den fremtidige adgang fra 
vest/Knardrupvej og publikumsfaciliteter i det vestlige mere 
naturprægede område. 


