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                                                                                                                                    29.marts 2020 

Furesø Kommune 
Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling 
Att. Lene Munch-Petersen  lmp@furesoe.dk 
 
 
Vedrørende udvalgets møde den 2. april. 
 
Plejeplaner 
Det fremgår af dagsorden for mødet i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, at udvalget skal drøfte sta-
tus på arbejdsprogrammet, herunder status på naturpleje af §3 områder og øvrige naturområder. 
DN Furesø vil gøre udvalget opmærksom på, at en del plejeplaner er udløbet. Det drejer sig om følgende: 
  
1. Der er vedtaget en plejeplan for Farum Vest-fredningen, men plejeplanen er vedtaget i 2012 og gælder for 
perioden 2012 – 2017. Plejeplanen mangler således at blive evalueret og revideret. 
  
2. Plejeplanen for overdrevet ved Kong Volmersvej er vedtaget for perioden 2011 – 2016. Planen var gæl-
dende i 5 år og effekten af plejeindsatsen skulle have været evalueret og planen revideret i 2016. 
  
3. Plejeplanen for Præstemosen er vedtaget for perioden 2009-2015. Planen skulle have været revideret i 
2015.  
 
4. Landskabs- og plejeplanen for Søndersø er fra 1992, og står til at skulle revideres af Furesø Kommune. 
 
5. Endelig har DN Furesø opfordret til, at der udarbejdes en plejeplan for naturområdet Flyvestation Vær-
løse. Vi opfordrer til, at Furesø Kommune aktivt tilskynder til og indgår i udarbejdelsen af en plejeplan for 
dette store og vigtige naturområde. 
 
Pleje af søer 
I dagsordenen står bl.a. følgende: 
”I 2015-2017 besluttede udvalget at afsætte midler til pleje af søer i kommunen. Over de tre år er mere end 
15 søer blevet plejet for at forbedre forholdene for dyr og planter i området og skabe mere biodiversitet. For-
valtningen foreslår, at der i 2020 afsættes midler til at udføre opfølgende pleje af søerne.” 
   
DN Furesø ser med glæde, at der foreslås afsat midler til at udføre opfølgende pleje af de 15 søer, der er 
blevet plejet de sidste 3 år. 
DN Furesø vil gerne opfordre til, at der også i 2020 og fremover foretages pleje af mindst 5 søer om året, og 
at der udarbejdes en ajourført prioritering af plejeindsatsen for søerne i kommunen. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Carsten Juel 
DN Furesø 
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