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Dato: 01-feb-2014. 
Sted: Nødebovej 26, Nødebo 3480 Fredensborg 

1 Nyt koncept med hensyn til Generalforsamling 

Det, at vi holder generalforsamling på en lørdag formiddag, er bestyrelsens 

forsøg på at gøre plads til lidt mere snak og diskussion omkring foreningens 
arbejde og naturpolitik. Vi ved, at det er et sats, men hvis vi ikke prøver, bliver 

vi jo ikke klogere.  
Derfor vil beretningen også være skåret være lidt mere ind til benet end de 

forrige år. 

2 Bestyrelsens arbejde 

 

Igen i år kan jeg stå her og sige, at bestyrelsen arbejder godt sammen og har 
været god til at fordele opgaverne imellem sig året igennem. I år har Anders 

Høgsholm valgt ikke at genopstille, derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til 
at takke Anders for sit arbejde i bestyrelsen, det har været en fornøjelse. 

Ligeledes har Jørn Haarby valgt ikke at genopstille som suppleant, også tak til 
Jørn for bidraget, det er vigtigt at have folk i periferien af bestyrelsen til at 

hjælpe og lære foreningen at kende. 
 

Bestyrelsen mødes en gang om måneden på Nødebo kro, og det kan godt lyde 
lidt forkert, men vi har en fin billig ordning med kroen, som ligger centralt i 

afdelingen.  
 

Desværre har vi måttet vi sige farvel til vores kasserer Nils Armand, som afgik 
ved døden alt for tidligt. Vi vil savne Nils fremover, for Nils var en person som 

på sin stille facon fyldte meget og altid havde hjertet på rette sted både med 

hensyn til os omkring ham, og når det handlede om fuglesagen. 
 

Bestyrelsen har været på besøg hos DOF Storestrøm og snakket samarbejde 
omkring Gedser fuglestation. Og bestyrelse har besluttet at støtte medlemmer, 

som måtte ønske at deltage i arbejdet på Gedser fuglestation rent økonomisk. 
Vi ser gerne, at unge fra DOF Nordsjælland kaster sig ud i ophold på stationen, 

og vi støtter derfor med diæter og andet praktisk. 
 

Der blev afholdt flere Atlas 3 møder med god deltagelse, og projektet ser ud til 
at have fin opbakning blandt medlemmerne i Nordsjælland. I skrivende stund 

er 60 af afdelingens 71 kvadrater dækket, så det er gået over forventning. 
Atlas 3 organisation er på plads i lokalafdelingen, koordineringsgruppen består 

af John Hansen, Henrik Boeg og Bjørn Svendsen. 
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I forbindelse med et sidste forsøg på at realisere Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland har vi besluttet kun at deltage i følgegruppen til projektet, 

selvom det mest af alt virker som et forsøg på at tækkes lodsejerne samt tjene 

turist- og erhvervsfremme. Vores deltagelse skal tjene natur- og især 
fugleinteresser, og viser det sig umuligt trækker vi os fra følgegruppen. Det er 

ikke bestyrelsens opfattelse, at vi kommer til at lægge mange kræfter i det 
arbejde. 

 
Vi har haft det obligatoriske dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland, 

hvor vi med støtte fra Fuglenes Hus og hovedbestyrelsen har indgået aftaler 
om, hvordan samarbejdet kan forløbe fremover. Vi får bl.a. kendskab til 

hugstplaner så hurtigt som muligt, så vi kan fokusere vores indsats med at 
finde fuglereder i de områder, der skal ske hugst i, således at rederne kan 

skånes så godt som praktisk muligt. 
Naturstyrelsen Nordsjælland havde desuden ansøgt om et million beløb til at 

naturforbedre i Tisvilde Hegn, ud fra et oplæg af de lokale Caretakere. 
Desværre gik bevillingen ikke igennem men selv om det ikke lykkedes i år, så 

kan vi være stolte over at vi bliver taget seriøst når vores arbejde er grundigt 

og fagligt i orden som i dette tilfælde.  
 

Der er blevet arbejdet en del med at få en effektiv minkbekæmpelse stablet på 
benene. Det er Leif Øgaard som er primus motor på det, hvis nogen skulle 

være interesseret i at hjælpe. 
 

Luise Ekberg har været på besøg hos Hørsholm Lille Skole og undervist 70 
søde børn, som gerne ville høre om fugle. 

 
Vores fuglestemmekursus som løber af stablen i 2014 blev hurtigt overtegnet, 

og det bliver spændende at følge. Det er et stort arbejde at stable på benene, 
men vi har været heldige, at det kunne deles ud på flere personer. 

 
Med hensyn til DOF er der blevet arbejdet med et forslag om ændring af 

fordelingsnøgle til repræsentantskabet. Vi må forvente, at der i fremtiden skal 

flere medlemmer til i DOF Nordsjælland, før vi kan komme op på flere 
repræsentanter. Ændringen sker for at tilgodese de små lokalafdelinger. 

Derudover er lokalafdelingen blevet repræsenteret i repræsentantskabets 
forretningsudvalg med John Hansen. 

 
Til sidste vil jeg blot fortælle, at vi måske kan se frem til at få vand i Søborg 

Sø igen, og måske længe før vi havde ture håbe på. Der er i hvert fald 
aktiviteter i gang af alle de rigtige og vigtige aktører, og det ser positivt ud. 



DOF Nordsjælland 

 
 

1-Feb-2013 www.dofnordsj.dk Side 3 af 6. 

 

3 Medlemsstatus 

Vi er stadig lidt over 1800 medlemmer i DOF Nordsjælland, et medlemstal som 

ligger ret stabilt gennem 3 år. Vi kan glæde os over, at DOF i øjeblikket har det 

højeste medlems antal i foreningens historie. 

4 Økonomi 

Lokalforeningen har stadig en sund økonomi. Vi har en solid formue nu, som vi 
ikke ønsker skal stige yderligere. Derfor er der budgetteret med et underskud 

for 2014. 
 

Bestyrelsen mener, at fuglestationers aktiviteter er vigtige, og vi mener at vi 
med et samarbejde med Gedser fuglestation kan tilbyde unge ornitologer en 

oplevelse og oplæring, som overgår, hvad vi før kunne tilbyde på Gilbjerg. 
Derfor fortsætter vi med at afsætte penge til dette arbejde og håber, at der er 

nogen som melder sig til et ophold på en fuglestation. 

5 Hjemmeside 

Bestyrelsen søger stadig efter folk, som har lyst til at skrive artikler om 
fuglelivet i Nordsjælland til hjemmesiden, vi kunne rigtig godt tænke os at få 

en redaktør til siden. 

Man behøver ikke at have specielle IT færdigheder, man skal blot have lyst til 
at formidle fugleviden. 

 
Nu da lokalafdelingen er kommet på Facebook, har vi nedlagt det forum, som 

før var at finde på hjemmesiden. Vi forventer ikke de store tiltag på 
hjemmesiden, da DOF arbejder på at stille et centralt system til rådighed for 

lokalafdelingerne. 
Kalenderfunktionen på hjemmesiden er hovedkilden for informationer om ture 

og møder, da dette forsvinder fra DOF’s blade. 

6 DOFbasen 

Antallet af nordsjællandske observationer i DOFbasen faldt sidste år, til trods 
for en stigning for hele landet. 

Hvad angår antallet af bearbejdede ynglepar i DOFbasen er der derimod tale 
om fremgang en tendens, som fint følger tallene for hele landet. 

Miljøministeriet og dets rådgivere har fuld brugsret til data i DOFbasen, derfor 

er det meget vigtigt, at alle optællinger bliver indtastet, da de ellers kan 
risikere ikke at indgå i overvågningsprojekter. 

7 Aktivitetsudvalget (ved Luise Ekberg) 

DOF Nordsjælland har et aktivitetsudvalg bestående af 3 medlemmer: Luise 

Ekberg, Per Ekberg og Ivan Olsen. Sanne Busk trådte ud af udvalget i april 
2013. 

Udvalget har siden søgt efter medlemmer, som kunne være interesserede i at 
gå ind i udvalget, da der mangler arbejdskraft og flere gode ideer. 
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Vi har i alt 13 turledere, som dækker et bredt udsnit af DOF Nordsjællands 
fuglelokaliteter. 

Aktivitetsudvalget har i 2013 lavet mange generelle fugleture, ture for 

begyndere, ture for nye medlemmer, ture med et bestemt tema og ture med 
overnatning.  

Herudover har udvalget holdt 2 møder med fuglefagligt indhold. På grund af 
placeringen af disse 2 møder, er der ikke blevet mulighed for og plads til et 

møde socialt formål, sådan som vi plejer. 
Udvalget lægger vægt på, at det er lysten, der driver værket, så turlederne 

arrangerer selv deres egne ture. Aktivitetsudvalget prøver hele tiden at lytte til 
deltagerenes ønske om ture, og vi har, så vidt det har været muligt med den 

tilstedeværende arbejdskraft, imødekommet dette. 
Udvalget har nået sine mål ved siden sidste generalforsamling i DOF 

Nordsjælland at have arrangeret: 
 58 dag/aftenture m. 7-35 deltagere pr. tur (50 ture i 2012, 41 ture i 

2011) 

 2 Ørnens Dag arrangementer ved hhv. Sølager og Arresø med i alt ca. 

600 deltagere 

 2 weekendture m. overnatning til hhv. Østskåne i foråret og Falsterbo i 

efteråret. 

 1 møde om fuglene på Costa Rica  

 1 møde om DOF’s internationale arbejde 

Herudover havde aktivitetsudvalget lanceret et nyt projekt, Mentorordning 
2013. Projektet blev dog ikke fulgt ordentligt op, idet Sanne Busk, som var 

projektleder forlod Aktivitetsudvalget, og der var ikke ressourcer til at 
fortsætte Sanne Busks arbejde.  

Vigtigste mål i 2014 er at skaffe flere medlemmer til udvalget, så vi kan 

supplere med ideer og alternative arrangementer og måske også få gang i 
nogle aktiviteter rettet mod børn og unge. 

8 Caretakergrupper 

Vores Caretakergrupper fortsætter det fine arbejde og det ser ud til, at 

aktivitetsniveauet er uændret. Det lykkedes desværre ikke rigtigt at få startet 
noget op i Helsingør området, men det kan være at vi gør forsøget igen 

senere. 

9 Beretning fra NPU (ved Stig Englund) 

Medlemmer af udvalget i 2013: Birgitte Garde (Fredensborg), Jørgen Jacobsen 
(Halsnæs), Stig Englund (Hillerød), Michael Wedel Sørensen (Frederikssund), Jørgen 

Hansen (Helsingør), Carsten Michael Jørgensen (Gribskov og bestyrelsen) og Ole 
Brauer (bestyrelsen), John Holm (Allerød), Kaj Erik Nielsen (Hørsholm), Jens Erik 
Sørensen (Rudersdal). Udvalget har afhold 8 møder i årets løb. 
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Fra og med januar 2014 afløser John Hansen, Michael Wedel Sørensen, som 
kontaktperson for Frederikssund. En stor tak til Michael for hans indsats i udvalget og 

velkommen til John.  
 

Større sager:  
Arresø – nye sejladsregler og konsekvensanalyse 

Naturstyrelsens ønske om at indføre øget sejlads på Arresø, bl.a med motorbåde, har 
igen i 2013 været fast emne på NPU´s møder. I februar udgav DCE-Nationalt Center 
for Miljø og Energi, en konsekvensvurdering af udkast til ændrede bestemmelser for 

færdsel på Arresø. Konklusionen var, at ingen af udpegningsarterne: rørdrum, rørhøg, 
fiskeørn eller stor skallesluger, ville få forringet bevaringsstatus. En konklusion som vi 

i DOF er meget uenige i, da vurderingen efter vores opfattelse er udført på et forkert 
grundlag og med forældet datamateriale. Vi sendte et detaljeret svarnotat til DCE og 
NST, Nordsjælland og bad om at få udført en revision af vurderingen i 

overensstemmelse med de faktiske forhold. DCE ville dog kun foretage nogle få 
tekstmæssige ændringer, som ikke har betydning for konklusionen. På et 

efterfølgende møde i søbrugerrådet for Arresø i april fik vi heller ikke opbakning til 
vores kritik, da næsten alle brugergrupper – på nær Arresøgruppen (lodsejere) – var 
enige med NST i at indføre øget sejlads på søen.  

 
Med foreningens formand, Egon Østergaard, som underskriver, sendte vi i juli et brev 

til Naturstyrelsens direktør for at gøre opmærksom på problemstillingen. Ligeledes 
blev der sendt brev til borgmestrene og udvalgsformændene i kommunerne rundt om 
Arresø for at rette deres fokus mod fugle- og naturbeskyttelsen ved søen frem for 

øget sejlads. DOF´s hovedkontor holdt møde med direktøren i NST og NST, 
Nordsjælland i oktober, hvor Arresø var på dagsordenen og i november kom der 

skriftligt svar fra styrelsens direktør, som gav os medhold i nogle af kritikpunkterne 
vedr. konsekvensvurderingen. Det har dog ikke medført en effekt på DCE´s 
udlægning af sagen og i et nyt brev til direktøren (som i mellemtiden var blevet 

udskiftet) i januar 2014 fastholder vi kravet om en ny konsekvensanalyse. Den nye 
direktør har imidlertid henvist vores bemærkninger til at indgå i høringen for de nye 

sejladsregler, når bekendtgørelsen herom bliver offentliggjort.   
 
Sti rundt om Sjælsø 

Hørsholm, Allerød og Rudersdal Kommuner har sammen foreslået at etablere en 
gang- og cykelsti rundt om Sjælsø. I grænseområdet mellem Allerød og Rudersdal 

kommuner ved udløbet af Kajerød Å og tæt på Høvelte Øvelsesterræn findes et 
næsten uforstyrret sumpskovsområde hvor man tænker sig at stien skal gå igennem. 
I området er der bl.a. konstateret skovhornugle, natugle, musvåge, rastende fiskeørn 

og en række småfugle eksempelvis nattergal. Et konsulentfirma har udført en 
miljøvurdering af to alternative stiforløb i dette område og DOF har suppleret med 

nogle tællinger fra foråret 2013. Miljøvurderingen foreslår en linjeføring gennem 
krattet i stedet for tæt på rørskov og vandflade. DOF ønsker ingen sti her, men 

foretrækker af ”to onder” den gennem krattet. Høringsfrist den 12. februar 2014.  

 
Driftsplaner og zonering for friluftslivet i skovene 

DOF Nordsjælland indgav i 2012 høringssvar for oplæg til zonering for friluftslivet i 
Gribskov og Tisvilde Hegn – Melby Overdrev. Zoneringen skal indgå i driftsplanerne. 

Der viste sig at være et vist sammenfald mellem NST´s planer for de såkaldte 
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stillezoner og vores ønsker hertil, selvom udstrækningen af zonerne fra vores side var 
ønsket meget større. Driftsplanerne er i høring til udgangen af februar 2014. 

 
I årets løb har der udviklet sig en generel frustration over NST´Nordsjællands 

forvaltning af skovene, særligt hvad angår skovning i fuglenes yngletid og store 
mountainbikeløb tæt på sårbare rovfugle. Gentagne henvendelser til NST 
Nordsjælland fra bl.a. caretakergruppen for Gribskov synes ikke at have effekt.  

 

Andre sager og emner behandlet på møderne: 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland – deltagelse i følgegruppe 
Søborg Sø – planer om genopretning 

Oplæg til ændring af DOF´s jagtpolitik 
Markvildtlav – evt. samarbejde med jægere og landmænd om agerhønebestande mv. 
Minkbekæmpelse – opfordring til kommuner om anskaffelse af fælder og samarbejde 

Protest mod anlæg af bådebro i Skallehavnen i Roskilde Fjord 
Ulovlig sejlads med vandscootere i Roskilde Fjord – opfordring til skiltning 

Plejeplan for Vestkilen i Helsingør 
Digesvalereder i fare ved Kronborg Slot – overdækning blev afværget 
Foderplatform til rovfugle i Pernillesøen ved Hellebæk Kohave 

Opsætning af 30 redekasser på Hørsholm Kirkegård under DOF vejledning 
Deltagelse i Grøn Uge i Gribskov Kommune med skolebesøg og ture 

Maglemosen i Vedbæk – borgermøde om fremtidig pleje og anvendelse 
Naturstrategier og naturkvalitetsplaner i kommunerne  
Rågebekæmpelse i kommunerne 

Lille Lyngby Mose – planer om pleje 
Plan for naturpleje på Melby Overdrev og Tisvilde Hegn fra caretaker-gruppe 

Grønholt Flyveplads – tilladelse til ind- og udflyvning uden højderestriktion 
Møllekrogen v. Esrum Sø – tilgroning og forstyrrelser ved reservatet 
Vandstandshævning i Bøllemosen i Uggeløse Skov 

 
Kommunernes Grønne Råd 

DOF Nordsjælland er repræsenteret i de Grønne Råd i alle 9 kommuner (dog ikke 
Rudersdal Kommune, som ikke har et grønt råd) ved de respektive NPU-medlemmer. 
Udover møder i de grønne råd er der et godt samarbejde med Natur- Plan- og 

Miljøafdelingerne i de respektive kommuner om eksempelvis § 3-sager efter 
naturbeskyttelsesloven, naturkvalitetsplaner, plejeindgreb og fugledata for udvalgte 

lokaliteter.  

10 Punkttælling 

Der skal igen i år lyde en opfordring til alle om at lade sig registrere som 
punktæller. Der er brug for flere tællere for at vedligeholde dette meget vigtige 

datasæt, som er et meget vigtigt værktøj for fuglebeskyttelse og for DOF. 
I vintersæsonen var der 21 medlemmer med punkttællingsrute i vores 

afdelingsområde og vedr. ynglesæsonen 2012 var tallet 18. Så der er plads til 
flere, læs mere på dof.dk hvis interesseret. 

 


