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Referat af 3. møde i følgegruppen – Flyvestation Værløse 
Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 14.30-17 

 

Mødedeltagere: 
JD – Jens Dyregaard, Jonstrup 89 (suppleant) 

AB - Alf Blume, Danmarks Naturfredningsforening  

ABH - Anna Bodil Hald, Værløse Naturgruppe 

IF - Ingvar Frier, Friluftsrådet 

HB - Helle Bomgaard, Friluftsrådet 

Jørgen Bech Frederiksen, Friluftsrådet 

BJ - Poul Erik Birk Jakobsen, DIF 

MM - Martin Machado, DGI 

LC - Lene Christiansen, Furesø Kommune 

PVJ - Pernille Vous Jensen, Furesø Kommune  

Karsten Linding, Ballerup Kommune 

KS - Kim Søderlund, Naturstyrelsen 

MN – Mads Rossen Nissen, Naturstyrelsen 

CM - Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen 

 
Naturstyrelsen er herefter benævnt NST. 

 
Fraværende: 
Heidi Troelsen, Egedal Kommune 

Michael Lakjær Perez, Grundejerforeningen i Laanshøj 

Cathrine Kyø Hermansen, Furesø Museer 

 

1. Velkomst 
KS bød velkommen og mindede om, at følgegruppens funktion er at rådgive 

styrelsen om udviklingen af området og gruppen netop er sammensat for at få 

synspunkter frem. Det er NST, der tager den endelige afvejning.  

 

2. Referatet fra sidste møde d. 23. januar 2014 blev godkendt. 
AB foreslog, at raketbygningen pga. dens kulturhistoriske værdi ikke blev 

nedrevet. NST medtager bygningen til idéstorm. 

 

3. Meddelelser og status v. Naturstyrelsen  
CM orienterede om, at miljøundersøgelsen af den østlige del af støttepunktet 

viser, at der i området kun er to felter af 200 m2, der overskrider 

Miljøstyrelsens afskæringskriterier for jordforurening. NST er i dialog med 

Furesø Kommune og Region Hovedstaden som jordforureningsmyndigheder 

om hvad der skal til for at åbne for offentlig adgang til dette område.  
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CM orienterede om, NST er i dialog med nogle socialøkonomiske projekter, 

som er interesserede i at etablere sig på flyvestationen for at understøtte 

aktiviteterne på flyvestationen  

 

CM orienterede om, NST er ved at undersøge mulighederne for at få 

udarbejdet et arkitekttegnet prospekt, der skal visualisere hvordan bl.a. en ny 

portløsning til F16 shelterne kan imødekomme bygningernes nye anvendelse. 

 

CM orienterede om, DN og Skovskolen senere på ugen som et frivilligt 

naturplejeprojekt vil afbrænde et par mindre dele af skrænterne mod 

Laanshøj. 

 

Der blev desuden efterlyst flere naturforbedrende projekter, bl.a. mere 

hydrologi. CM svarede, at NST er i dialog med Furesø Kommune om netop 

dette. Pga. et sammenhængende afledningssystem på hele den tidligere 

flyvestation samt jordforureninger er det dog mere komplekst, hvorfor NST 

ønsker en kortlægning af muligheder og konsekvenser før evt. dræn og andet 

ændres. 

 

4. Præsentation og drøftelse af idéstorm 
MN præsenterede det udsendte materiale og følgegruppen kom med gode råd 

til forbedring af materialet. NST opfordrede følgegruppen til at sprede 

budskabet om idéstorm i alles netværk. NST rundsender det reviderede 

materiale forud for offentliggørelsen d. 2. april. 

 

5. Åben Flyvestation lørdag d. 26. april kl. 10-14 herunder evaluering 
af aktiviteter. 
MN redegjorde for arrangementet er tænkt som en kombination af ”åben hus” 

og demonstrationsdag med indbygget evaluering af aktiviteterne. NST har 

inviteret en række foreninger og har i forhold til sædvanlig praksis nikket til 

nye typer af aktiviteter. Dagen holdes i samarbejde med Furesø Kommune 

Følgegruppen gav input til dagen og placeringen af aktiviteterne. NST 

orienterer følgegruppen, når program og deltagere er nærmere på plads. 

 

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

flyvestationen, som har til formål at rådgive byrådet. Formand for udvalget er 

Martin Behbahani. Udvalgets mødeplan m.m. ligger på kommunens 

hjemmeside [se link i mail, charm]. KS orienterede om, NST har haft møde 

med udvalgets formand og embedsværket og bl.a. drøftet og aftalt at 

koordinere borgerinddragelsesprocesser. 

AB orienterede om, foreningen Storkene DK arbejder på at opsætte 

storkereder på flyvestationen. 

ABH orienterede om, Hjortøgårdgruppen afsøger mulighederne for en 

naturparkourbane i nærheden af bygning 77/v. Sandet P-plads. 

 

Nyt møde aftalt til torsdag d. 18. september 2014 kl. 14.30-17 på Fiskebæk 

Naturskole. 

 

 

 


