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Dato: 31-jan-2015. 

Sted: Nødebovej 26, Nødebo 3480 Fredensborg 

1 Bestyrelsens arbejde 

 
Det er herligt, igen i år at kunne konstatere, at bestyrelsen arbejder godt 

sammen og har været god til at fordele opgaverne imellem sig året igennem. I 
år har Arvid Jebens valgt ikke at genopstille, derfor vil jeg gerne benytte 

lejligheden til at takke Arvid for sit arbejde i bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen mødes stadig en gang om måneden på Nødebo kro, og vi sætter 

stor pris på at have folk i periferien af bestyrelsen. Derfor vil jeg gerne 
opfordre alle som måtte have et eller andet fugle eller foreningsmæssigt på 

hjertet til at kontakte bestyrelsen, vi kan altid bruge en indsats stor som lille 
og fremfor alt er det vigtigt for bestyrelsen at have et netværk at trække på. 

 
Der blev afholdt flere Atlas 3 møder med god deltagelse, og projektet ser 

stadig ud til at have fin opbakning blandt medlemmerne i Nordsjælland. I 
skrivende stund er 65 af afdelingens 71 kvadrater dækket hvilket er 

tilfredsstillende. 
 

Selv om flere kommuner stadig arbejder for at realisere Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland og har indsendt en ansøgning til Ministeren har vi 

besluttet kun at deltage i følgegruppen som observatør, fra vores stol ligner 
det udelukkende et projekt for turist- og erhvervsfremme. Det er stadig 

bestyrelsens holdning at vores deltagelse skal tjene natur- og især 

fugleinteresser, og viser det sig umuligt trækker vi os fra følgegruppen. 
 

Derimod er der initiativer omkring at få vand i Søborg Sø som kunne gå hen og 
blive noget mere interessant for naturen og fuglelivet, det følger vi spændt, 

men er på ingen måde involveret på nuværende tidspunkt. 
   

Vi har haft det obligatoriske dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland, og 
alt i alt er bestyrelsen tilfreds med samarbejdet. Når naturen lider under 

Naturstyrelsens aktiviteter mener vi at det primært er på grund af de vilkår 
den lokale enhed må operere under, og ikke på grund af enheden selv. 

 
Vores fuglestemmekursus som havde premiere i 2014 og hurtigt blev 

overtegnet, er forløbet fint med tilfredse deltagere. Det har medført at de 
bliver gentaget igen i 2015 med små justeringer. 
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Derudover er lokalafdelingen blevet repræsenteret i repræsentantskabets 

forretningsudvalg med John Hansen. 

2 Medlemsstatus 

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

ligger ret stabilt gennem 3 år. Vi kan igen i år glæde os over, at DOF i 
øjeblikket har det højeste medlems antal i foreningens historie. 

3 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 2015. Det har vi gjort før og er alligevel endt med et overskud for året, det 

er sket fordi bestyrelsen ikke ønsker at budgettere med et overskud fra vores 
egne ture og kurser, da det ville lægge et pres på aktivitetsudvalget som vi 

ikke ønsker.  
 

Selv om det endnu ikke har båret frugt, mener bestyrelsen stadig at 
fuglestationers aktiviteter er vigtige, og vi vil stadig tilbyde unge ornitologer en 

oplevelse og oplæring på Gedser Fuglestation hvis nogen skulle ønske det. 

Derfor fortsætter vi med at afsætte penge til dette. 

4 Hjemmeside 

Vores hjemmeside trænger efterhånden til en teknologisk opgradering, da den 
nuværende platform ikke længere supporteres. Der er mulighed for at vi kan 

flytte den til DOF.DK og herved få support fra Fuglenes hus. Det er noget der 
skal arbejdes på i 2015. 

5 DOFbasen 

Antallet af nordsjællandske observationer i DOFbasen rettede sig sidste år så vi 

nu næsten igen er oppe på rekorden fra 2012. 
Derimod daler antallet af bearbejdede ynglepar og ynglepar i det hele taget, og 

i 2014 var det desværre en tendens også for hele landet. Vi kan håbe at ikke 
alle tal er kommet ind endnu, så der skal lyde en opfordring til at indtaste alt 

hvad der endnu kun er i notesbøgerne. Det skal ikke udelukkes at faldet kan 
skyldes at kræfterne bliver brugt på Atlas 3 arbejde. 

 

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. 

6 Aktivitetsudvalget (ved Luise Ekberg) 

DOF Nordsjælland har det sidste år været et lidt amputeret aktivitetsudvalg 
bestående af 3 medlemmer: Luise Ekberg, Per Ekberg og Ivan Olsen.  
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Udvalget har siden søgt efter medlemmer, som kunne være interesserede i at 

gå ind i udvalget, da der mangler arbejdskraft og flere gode ideer og nu er det 

lykkedes at få to nye medlemmer – Mogens Holme og Inge Hansen. 
Vi har i alt 14 turledere, som dækker et bredt udsnit af DOF Nordsjællands 

fuglelokaliteter. 
Aktivitetsudvalget har i 2014 stadig lavet mange fugleture på trods af, at 

udvalget ikke har haft de fornødne ressourcer til at være inspiratorer for 
turlederne.  

Udvalget holdt 2 møder med fuglefagligt indhold og en Jule-Fugle-Flet aften m. 
gløgg og socialt samvær. 

Udvalget lægger vægt på, at det er lysten, der driver værket, så turlederne 
arrangerer selv deres egne ture. Aktivitetsudvalget prøver at lytte til 

deltagernes ønsker 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: 

• 65 dag/aftenture m. 7-35 deltagere pr. tur (58 ture i 2013, 50 ture i 

2012, 41 ture i 2011) 

• 1 Ørnens Dag arrangementer ved Arresø med i alt ca. 300 deltagere – 

desværre måtte vi aflyse ved Sølager, da der ingen ørne var. 

• 1 møde om foredrag og drøftelse af skovpolitik, ny skovlov og FSC 

certificering 

• 1 møde om Fuglenes trækveje i samarbejde med Naturhistorisk 

Forening 

Herudover havde vi i november måned et seminar for turlederne, og formålet 

var at hjælpe og inspirere de nye turledere, inspirere til nytænkning samt 

socialt samvær turlederne imellem. 
Vigtigste mål i 2015 er at bevare den høje aktivitet og begynde at lave nogle 

bedsteforældre/børnebørn ture med henblik på at engagere børn og unge i 
fuglelivet. 

7 Vandråd 

Lars Michael Løvstrøm Nielsen har i årets løb været vores repræsentant i de 

hastigt nedsatte og hurtigt arbejdende vandråd. Arbejdet blev hurtigt afsluttet 
og vi afventer nu at se hvilke dele at rådets anbefalinger der bliver ført ud i 

livet. 

8 Naturens dag 

DOF Nordsjælland var i 2014 repræsenteret med en stand på Naturens Dag og 
den var velbesøgt og deltagerene havde en god dag. 

9 Beretning fra Naturpolitisk Udvalg (ved Stig Englund) 

Medlemmer af udvalget i 2014: Birgitte Garde (Fredensborg), Jørgen Jacobsen (Halsnæs), Stig 

Englund (Hillerød), John Hansen (Frederikssund), Jørgen Hansen (Helsingør), Carsten Michael 
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Jørgensen (Gribskov og bestyrelsen), Ole Brauer (bestyrelsen), John Holm (Allerød), Kaj Erik 

Nielsen (Hørsholm), Jens Erik Sørensen (Rudersdal). Udvalget har afhold 8 møder i årets løb. 

9.1 Større sager:  

Arresø – sejladsregler i høring 

Efter flere års diskussion og tovtrækkeri om nye sejladsregler for Arresø 

udsendte Naturstyrelsen, Nordsjælland i februar udkast til ny bekendtgørelse, 
som afløsning for regelsættet fra 1989. Udkastet adskiller sig ikke væsentligt 

fra det, som Naturstyrelsen har fremført gennem længere tid - nemlig ønsket 
om at give plads til mere sejlads. I høringssvaret fra DOF kritiserede vi skarpt 

at der åbnes op for sejlads med motorbåd, og at windsurfing tillades i den 
nordlige halvdel af søen. Endvidere finder vi, at beskyttelseszonerne ved 

rørskovsområderne er for få og små. I høringen anfører vi, at de udvidede 
færdselsmuligheder vil bringe Danmark i konflikt med EU-retlige krav om 

beskyttelse af Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder. Vi fik lidt pressedækning 
på sagen i foråret og opbakning fra DN og en grundejerforening i deres 

høringsskrivelser. Der er endnu ikke kommet afgørelse i sagen.   
 
Sti rundt om Sjælsø 

I februar indsendte vi høringssvar til udkast for cykel- og gangsti rundt om 

Sjælsø til de tre berørte kommuner: Hørsholm, Allerød og Rudersdal. I svaret 
lagde vi vægt på, at stiforløbet ikke må forstyrre det fuglemæssigt værdifulde 

sump- og rørskovs-område i ”grænselandet” mellem Rudersdal og Allerød 
Kommune. Siden hen har Hørsholm Kommune sat deres del af stien på stand-

by, men de to andre kommuner forventes at gennemføre deres del af 
strækningen i 2015.  

 
Driftsplaner for skovene  

Med års mellemrum skal enhederne under Naturstyrelsen sende reviderede 
driftsplaner i høring. Efter et grundigt forarbejde med inddragelse af bl.a. 

caretakergrupperne for Arresø, Gribskov og Tisvilde Hegn indsendte vi 
høringssvar til Naturstyrelsen Nordsjælland i februar, hvori vi bl.a. efterlyser 

hugstplaner og bedre indsats for fuglene og biodiversiteten. I et senere 

høringsnotat fra styrelsen fastholder de, at hugstplaner ikke er en nødvendig 
del af driftsplanerne. I forsommeren indsendte vi høringssvar til driftsplanerne 

for skovene under Naturstyrelsen Østsjælland med fokus på 
hydrologiprojekter, urørt skov og naturnær skovdrift. 
 

Fiskeplatforme og fotoskjul ved Strødam Engsø 

Efter ansøgning fra Naturstyrelsen Nordsjælland gav Hillerød Kommune i 

februar dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til anlæg af 7 

fiskeplatforme og 2 fotoskjul langs vest bredden af engsøen, med det formål at 
få ordnede forhold for et stigende antal lystfiskere. I DOF finder vi ikke at 

tiltaget vil hjælpe på problemer med efterladenskaber, gravning i brinker efter 
agn, fiskesnører, affald m.v. Desuden vil det tiltrække flere fiskere og skabe 

megen forstyrrelse for både ynglende og rastende fugle i den i forvejen 
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langstrakte og smalle sø. Vi klagede over dispensationen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, som afholdt besigtigelse i oktober med DOF deltagelse. 

Vores og DN´s klager førte til, at Naturstyrelsen reducerede deres forslag til 4 
fiskeplatforme og 1 fotoskjul, alle placeret i den sydlige og i forvejen mest 

”forstyrrede” del af søen. Efterfølgende har Hillerød Kommune udsendt ny § 3-
dispensation, som vi valgte ikke at klage over.  
 

Basisanalyser for Natura 2000-områderne 

Med caretakergrupperne for Arresø, Gribskov, Jægerspris Nordskov og 

fuglefolket ved Mølleådalen, som primus motorer, blev der indsendt forslag til 

rettelser og opdateringer af det datamateriale, som Naturstyrelsen havde 
fremlagt som grundlag for den nye generation af Natura 2000-planer. 

Naturstyrelsen gav lidt indrømmelser hist og her, men fastholdt at 
datamaterialet for hele landet skulle afspejle ensartethed og med 

udgangspunkt i statslige overvågninger, som foregår i 6-årige perioder. Kort 
før jul sendte Naturstyrelsen de nye Natura 2000-planer i høring frem til den 

10. april 2015.  

9.2 Andre sager og emner behandlet på møderne: 

• Temamøde med bestyrelsen om oplægget til DOF´s naturpolitik 
• Foderplatform til ørne i Pernillesøen ved Hellebæk 

• Vestkilen i Helsingør – problemer med løse hunde førte til skiltning og 
forbud 

• Samarbejde med Gribskov Kommune om opsætning af tårnfalkekasser 
og fugledata for naturområder i kommunen  

• Høringssvar til plejeplan for Maglemosen i Vedbæk 

• Triatlon-rute ved Søllerød Sø kan forstyrre det lokale fugleliv (læserbrev) 
• Langstrup Mose i Fredensborg Kommune – dialogproces om mosens 

fremtid 
• Nyt regulativ for Pølå med sejladsforbud fra Solbjerg Engsø til og med 

Alsønderup Engsø. Vi ønsker forbuddet udvidet til udløbet i Arresø 
• En asfalteret og oplyst cykelsti gennem Stenholts Vang kan måske skabe 

problemer for fuglelivet. Vi ønsker lavt siddende og dæmpet lys med 
tænd/sluk. 

• Aktiviteter ifm. mindre udvidelse af havnen i Auderød på Arrenæs 
forventes ikke at give fuglemæssige problemer 

• Privat grundejers spærring af sti ved Gurre Sø har ført til drøftelser med 
Helsingør Kommune, Friluftsrådet og DN om alternative sti- og broforløb, 

som foreningerne ikke kan accepterer.  
 
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. Ud over møder i de grønne råd er der et godt samarbejde med 

Natur- Plan- og Miljøafdelingerne i de respektive kommuner om eksempelvis § 
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3-sager efter naturbeskyttelsesloven, naturkvalitetsplaner, plejeindgreb, 

fuglekasser og fugledata for udvalgte lokaliteter.  


