
Årsbrev 2020-2021 
DN Gentofte 
 

Året 2020 og starten af 2021 har pga. Corona været et helt uforudsigeligt og 
meget specielt år for os alle og for DN Gentofte har det betydet manglende tid 
til fælles aktiviteter med aktive medlemmer og borgere – men til gengæld med 
tid til udbygning af netværk og styrkelse af samarbejde med foreninger, kommu-
nen og ikke mindst aktive borgere og medlemmer. Dog lykkedes det akkurat at 
klemme en hjortebrunsttur ind i slutningen af september mellem de to store Co-
rona-nedlukninger. Vi har revitaliseret vores Facebook side og er oprettet på In-
stagram. 
 
Vi måtte udskyde årsmøde 2020 til foråret til den 28. april 2021.  Derfor gælder 
denne beretning indtil årsmødet den 28. april 2021. 
 
 
Perioden fra årsmødet 2019 og frem til november 2020 var på mange måder 
atypisk. Ny formand og flere nye i bestyrelsen. Det grundlæggende arbejde fort-
satte og vi var sammen med vores mange samarbejdspartnere klar til Vandets 
Dag den 22. marts, hvor vi kunne komme videre med aktiviteter for børn og 
voksne i den fortsatte kampagne for rent vand, hvor vi bl.a. kunne markere vo-
res gode samarbejde med kommunen om giftfri kommune, klimakommune 
m.m.m. Desværre kom nedlukningen af Danmark og lukkede også den aktivitet, 
ligesom det gav store begrænsninger på andre mulige aktiviteter.  Endelig flyt-
tede formanden i efteråret fra kommunen og trak sig derfor fra posten. Besty-
relsen har fortsat arbejdet, nu med vores tidligere næstformand Ulrik som for-
mand og Ann Thorsted som næstformand. Som det ses efterfølgende er der 
trods udskiftning stadig energi i arbejdet for et grønnere og mere bæredygtigt 
Gentofte.  
Vi har mange medlemmer og et stærkt netværksarbejde på mange områder og i 
slutningen af 2020 kom der flere nye ressourcepersoner ind i bestyrelsesarbej-
det, så vi kan fra dette årsmøde igen blive en fuldtallig bestyrelse. 
 
Udledninger af spildevand til Øresund og Øresundsvandsam-
arbejde 
 
I maj måned meddelte kommunen at der var givet tilladelse til, at Novafos 
kunne udlede spildevand direkte i Øresund i forbindelse med at Hofor (i Køben-
havns kommune) skulle teste nogle rør under et byggeri ved Nordhavn. 
Sagen blev taget op af TV2 Lorry og gav anledning til en større debat om udled-
ninger af næringsstoffer i havet hen over sommeren. Resultatet blev, at såvel 
Novafos som Hofor har erklæret, at man ikke længere vil operere med planlagte 
overløb af spildevandet. Tilbage står overløb ved skybrud, hvilket er en problem-
stilling, som handler om adskillelse af regnvand fra kloakvand. 
 
DN centralt påklagede på vegne af DN Gentofte den oprindelige tilladelse. Men i 
og med at Novafos erklærede, at man ikke længere ville planlægge med udled-
ninger af spildevand, blev klagen ikke realitetsbehandlet. 
 
Havmiljøet i Øresund – inklusive udledning af spildevand - har dog stadig meget 
høj prioritering hos DN Gentofte.  
DN Gentofte har taget initiativ til at få hele Øresundsregionen på dagsordenen i 
DN Samråd for Hovedstadsregionen og i Storkøbenhavns Samråd har vi foreslået 



et seminar i samarbejde med vandforsyningsselskaber og det såkaldte Øre-
sundsvandsamarbejde, som tæller alle kommuner på begge sider af Øresund.  
 
 
Lynetteholm: DN Gentofte initiativtager til fælles DN-brev til 
Christiansborg 
 
Derudover har DN Gentofte taget initiativ til 10. marts 2021 at sende et fælles 
brev direkte til Christiansborg (medlemmerne af Transportudvalget, Miljø- og 
Fødevareudvalget og Indenrigs- og Boligudvalget samt til de berørte ministre) på 
vegne af samtlige 21 DN-afdelinger fra Gilleleje til Stevns – et brev hvori vi ud-
trykker vores store bekymring omkring Lynetteholm – den store, kunstige ø Kø-
benhavn planlægger at anlægge i Øresund ud for København.  
 
Anlægsloven, der skal bane vejen for byggeriet, er på vej til førstebehandling i 
Folketinget. Det er til stor bekymring for samtlige 21 DN-afdelinger langs kysten, 
som mener, at lovforslaget slet ikke står mål med det enorme projekt, det skal 
ligge til grund for. Ifølge DN Gentofte og de andre DN-afdelinger vil miljøet og 
de omkringliggende kommuner betale en uforholdsmæssig stor pris for Køben-
havns specielle ønske om byudvikling i form af en ny, stor ø.  
 
Vores bekymring går dels på, at lovforslaget lægger op til en vidtgående bemyn-
digelse til bygherren By & Havn og transportministeriet, der de facto vil sætte 
miljøbeskyttelsen ud af kraft de næste 50+ år og dels på, at selve den miljøvur-
dering, der ligger til grund for lovforslaget, er mangelfuld, utilstrækkelig og po-
tentielt i strid med EU-direktivet om miljøvurdering. 
 
Vi opfordrer derfor i brevet udvalgsmedlemmerne til grundigt at genoverveje 
hele projektet og anbefaler, at der oprettes et overordnet, uafhængigt ekspert-
organ med ansvar for de danske have. 
 
Læs hele brevet på Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/sam-
ling/20201/almdel/tru/bilag/211/index.htm  
 
Vi er ikke alene om at være bekymrede. På den anden side af Øresund har det 
Skånske Len sendt et stærkt kritisk høringssvar, hvori de beskriver, hvorfor de 
mener, at Lynetteholm vil ændre strøm, forplumrer vandet og fører til habitat-
tab, inklusive ålegræs, som er utrolig vigtigt for livet i havet, og medføre forure-
ningsspredning, som kan ramme Natura 2000-områder som Saltholm og Fal-
sterbo-halvøen. 
 

 
Kortet, der viser placeringen af Lynetteholmen, er taget fra transportministeriets hjem-
meside 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/tru/bilag/211/index.htm
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Forslag til kommuneplanstrategi 2021 
 
Kommuneplanstrategien udgør de helt overordnede rammer for kommunens 
udvikling. Forslaget var i marts 2020 til høring, og DN Gentofte svarede ved at 
kvittere for de gode intentioner om en mere grøn og bæredygtig kommune også 
med fokus på Øresunds forhold. Samtidig konstaterede vi, at der var behov for 
konkretisering af de gode intentioner. 
Vigtigheden af en god kommuneplanstrategi har også i denne periode vist sig, 
samtidig med at man åbner op for beslutningsprocessen og inddrager borgerne i 
arbejdet. Det har vist sig med lokalplan 423, Det Grønne Gentofte. Støjhand-
lingsplanen sætter fokus på samarbejdet eller snarere manglen på samme mel-
lem kommunen og de statslige myndigheder såvel som lokalområder udsat for 
stærk støj. Forløbet omkring Lynetteholmen og den manglende overordnede 
planlægning er det sidste og meget alvorlige eksempel på, hvordan projekter, 
der kan ødelægge gennemstrømningen af Øresund og øge trafikken på motor-
vejene helt urimeligt. Vi har afgivet høringssvar, som kan læses på vores hjem-
meside. 
 
 
Hundeposekampagne mod plast i naturen 
 
I samarbejde med Naturstyrelsen, LINK Environmental Ambassadors og Gen-
tofte Kommune, lancerede Danmarks Naturfredningsforening Gentofte i foråret 
2020 en 'hundepose kampagne' i og omkring Charlottenlund Skov. Kampagnen 
gik ud på at oplyse om, at INGEN HUNDEPOSER - heller ikke dem med løfter om 
bionedbrydelighed - nedbrydes i naturen men bliver lige som alt andet plastik til 
mikroplastik, som forurener naturen - og derfor skal alle hundeposer ALTID i 
skraldespanden. 
 
I to måneder stod der skilte ved otte indgange til Charlottenlund Skov. Forhå-
bentlig har alle hunde-luftere set kampagnen, så vi fremover får færre hundepo-
ser i naturen.  
 
Du kan læse Villabyernes artiklen om kampagnen her: https://sn.dk/Villaby-
erne/Opraab-til-hundeluftere-Laeg-nu-hundeposen-i-skraldespanden/arti-
kel/930276  

 

https://sn.dk/Villabyerne/Opraab-til-hundeluftere-Laeg-nu-hundeposen-i-skraldespanden/artikel/930276
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Forstbotanisk Have 
 
Sidste år blev byggeriet på DSB-grunden øst for Charlottenlund Station standset 
og nu søger Forstbotanisk Haves Venner og borgergruppen, der fra starten har 
kæmpet imod byggeriet - og for en tilbagelevering af området til sin retmæssige 
ejer (Forstbotanisk Have) - fonde om midler til at lave et projekt for hele det 
område, der oprindeligt (inden tre ekspropriationer) var Forstbotanisk Have. 
Danmarks Naturfredningsforening bakker op om dette projekt, og DNs nu tidli-
gere formand har skrevet en udtalelse herom til brug i fondansøgningerne.  
 
 

 
 
 
Affaldsindsamlingen og World Cleanup Day 2020  
 
I mange år har vi samlet mange mennesker til årets affaldsindsamling, men 
grundet COVID-19 og det forhøjede smittetryk i Gentofte blev både den offici-
elle nationale affaldsindsamling den 26. april 2020 og World Cleanup Day den 
19. september 2020 aflyst. Men selv om indsamlingsstederne var aflyst, var 
selve World Cleanup Day stadig en verdensomspændende dag, hvorfor DN Gen-
tofte anbefalede alle til at tage venner og familie under armen og en pose og et 
par havehandsker i hånden og gå ud og samle skrald på egen hånd 'sammen 
med resten af verden'. 
 
Inden World Cleanup Day blev officielt aflyst i Gentofte, havde DN Gentofte ta-
get kontakt til de fire gymnasier i kommunen for at involvere dem i affaldsind-
samlingen, hvilket blev modtaget positivt af både elever og rektorer. Flere ele-
ver hjalp blandt andet med markedsføringen af dagen – inklusive de fire perso-
ner på plakaten, som repræsenterede en elev fra hvert af de fire gymnasier i 
kommunen, som vi sender en stor tak til . 



 
 
Læs mere om World Cleanup Day 
her: https://plasticchange.dk/world-
cleanup-day2020/?gclid=EAIaIQob-
ChMIxe_M0pPQ7AIVg9KyCh1BgA4aE-
AAYAiAAEgLEsvD_BwE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaldsindsamlingen 2021 
 
For ikke at skulle ende med at aflyse den officielle affaldsindsamling i Gentofte 
igen i år, valgte DN Gentofte at lancere en 'corona version' af affalds-indsam-
lingsdagen ved at udlåne gribetænger (venligst udlånt af kommunen) til store og 
små affaldshelte fra den 10. – 18. april. Alt man skulle gøre var at skrive sit øn-
ske på DN Gentoftes Facebook side. 
 
Derudover havde vi som noget nyt fået skænket tre symbolske gavekort fra Joe 
and The Juice på Jægersborg Allé, som blev udlovet til “det skøreste skralde-
fund”, “det flotteste skraldekunst” og ”det tungeste skraldefund”. Vinderne vil 
blive annonceret på DN Gentoftes Facebook side i de kommende dage.   
 
 
172 ønskede at låne et 'skralde kit', hvilket var langt flere, end vi havde turde 
håbe på. Tusinde tak til alle jer, der gav naturen og vores bybillede en hånd 

 . 
 
Næste større affaldsevent i er til World Cleanup Day lørdag den 18. september 
2021. Følg med på DN Gentoftes FB for dette og andre events:  https://www.fa-
cebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningGentofte  
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Far for livet 
Sidste weekend i april afholdt en af vores frivillige i bestyrelsen en fisketur på 
Skovshoved Havn. Arrangementet blev arrangeret i samarbejde med Grøn Guide 
Gentofte og projekt ”Far for Livet”, som støtter aktiviteter i naturen for fædre 
med småbørn. 
I alt havde næsten 30 små og store deltagere en fiskestang i hånden fordelt over 
de to dage, arrangementet løb af stablen. Der blev snakket liv under havoverfla-
den, fisk blev renset og deres indvolde udstillet med stor nysgerrighed til følge. 
Nogle modige børn rørte ved et par skrubbers ru rygge og en flot ildrød stenbi-
der med sugekop under maven, som den lokale fisker Nicolai havde doneret i 
naturformidlingens navn. 
Selvom ingen fisk blev fanget, fandt vi store krabber og lidt skrald, som nogle 
havde ”glemt” i vandet. Alt i alt var weekenden en stor succes.  
Hvad mere kan man bede om end høj sol og frisk vind ved det dejlige Øresund! 
 
 
Flere planlagte aktiviteter 
Nogle af de øvrige aflyste aktiviteter var vores møder på Jægersborg Bibliotek 
om socialt og økologisk bæredygtigt byliv. Møderne var arrangeret i samarbejde 
med Bæredygtigt Gentofte, og vi er stadig klar til nye fælles aktiviteter, når det 
er muligt.  
I forbindelse med Verdensmål-dagen på Gentofte rådhus indledte vi samarbejde 
med Gentofte Ejendomsselskab om aktiviteter i Mosegårdsparken dels om 
grønne og bæredygtige aktiviteter for børn - dels om aktiviteter i forbindelse 
med en kommende stor renovering. Aktiviteter, der forhåbentlig kan komme i 
gang i sommeren 2021. 
Vi er med i Grønt Råd og hele det store netværk af foreninger, der er aktive om-
kring grønt og bæredygtigt liv i Gentofte og omegn 
Der er afholdt møder centralt og lokalt angående Øresund som naturpark, Øre-
sundsvandsamarbejdet, på dagsordenen i DN- Samrådet og København DN 
Desuden fortsat kontakt med Novafos og Gentofte Kommune ang. klimaprojekt 
nr. 2 i Gentofte Kommune, i forbindelse med både klimaprojekt 1 og 2 arbejder 
vi for giftfri haver, biodiversitet og Vild med Vilje samt bæredygtig vandafled-
ning, så vandet ikke ender i betonrør og Øresund! 
Charlottenlund Skov var udpeget til biodiversitetsskov, men er nu foreslået 
urørt skov. Det sidste beklager vi og vil nu undersøge nærmere, hvad det reelt 
kan komme til at betyde. 

Der etableres store sammenhængende naturarealer, hvor naturen så vidt muligt 
kan udfolde sig på naturens præmisser. Og at det er altafgørende for biodiversi-
teten at indstille tømmerhugst og lade en del af vores store skove være urørte, 
altså helt uden skovdrift. 

Øresundssamarbejdet 
DN Gentofte har taget initiativ til at få hele Øresundsregionen på dagsordenen i 
DN Samråd for Hovedstadsregionen. 
I Storkøbenhavns Samråd har vi foreslået et seminar i samarbejde med vandfor-
syningsselskaber og det såkaldte Øresundsvandsamarbejde, som tæller alle 
kommuner på begge sider af Øresund. Et seminar, som forhåbentlig kan finde 
sted i september 2021 på Skovshoved Havn.  
 

27. april 2021 
---------- 

 
 


