
DOF Nordsjællands naturpolitiske udvalg 

 

Referat af møde tirsdag d. 14. januar 2020 

 

Tilstede: Arne Kristensen (Allerød), Carsten Michael Jørgensen (Gribskov), Inge Hansen 

(Skovbrugerrådet), Jens Erik Sørensen (Rudersdal), John Hansen (Frederikssund), Jørgen Hansen 

(Helsingør), Jørgen Jacobsen (Halsnæs), Stig Englund (Hillerød). 

Ikke til stede: Birgitte Garde (Fredensborg). 

 

1. Formalia 

Mødeleder: Stig Englund. Referent: Carsten Michael Jørgensen. 

Mødeleder februar: Carsten Michael Jørgensen. Referent februar: Inge Hansen. 

Referatet fra mødet i december er endnu ikke tilgængeligt. Beslutning: Referatet fra 

kommunerunden skrives på mødet af mødereferenten og ikke efterfølgende af 

kommunerepræsentanterne. 

Stig orienterede om de punkter, han havde sat på dagsordenen til december mødet, men som ikke 

blev fremlagt, da han var fraværende. Disse fremgår af NPUs årsberetning. 

 

2. NPU-årsberetning til generalforsamlingen d. 25-1-20 

Stigs glimrende udkast blev gennemgået og kommenteret. Stig laver et PowerPoint og beretter om 

de overordnede emner. Kommunerepræsentanterne beretter fra deres egne kommuner - max. 3 

minutter til hver! 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Carsten orienterede fra bestyrelsesmødet d. 8-1. Se også referat i Dropbox. 

 

4. Kommunerunden 

Skovbrugerrådet - Inge: Ingen møder. Referater i Dropbox.  

Rudersdal - Jens Erik: Skal til møde nummer to i Det Grønne Råd.  



Frederikssund - John: Repræsenterede DOF ved tur til Selsø med repræsentanter fra kommunen 

og Skjoldungernes Land ang. evt. kommende naturpark. Foreslog åstedsforretning. Positiv dialog. - 

DN planlægger i samarbejde med kommunen at rejse fredningssag for Jægerspris skydeterræn 

vest for Kulhusvej.  

Halsnæs - Jørgen: Fiskeriet på Arresø er et varmt emne. Naturstyrelsen vil ophæve fiskeretten, 

men fiskeren har fået tilladelse et år mere. Vil det påvirke fuglelivet? - I Arresødal Skov er der en 9-

hullers diskgolfbane. Klubben vil udvide, så der kan afholdes internationale mesterskaber!! 

Udvidelsen vil strække sig ind i Natura 2000-område og planlagt urørt skov. Banen vil blive 

ubrugelig, når træer vælter. Tages op på næste møde i Det Grønne Råd.  

Gribskov - Carsten: Der er nedsat en arbejdsgruppe (Carsten, Jens Lykkebo, Helle Dyrting og Erik 

Mandrup), som skal skrive høringssvar til ”Forslag til nationalparkplan 20-26”. - Nyt indslag på 

møderne i kommunens grønne råd er et PowerPoint om fugle i Gribskov udarbejdet af Per Ekberg 

og præsenteret af Carsten. Stor interesse.  

Helsingør -Jørgen: Kommunen vil nedsætte et Klimaudvalg og et Øresundsudvalg ”til gavn for 

miljøet og vandet omkring os”. I udvalgene vil sidde byrådspolitikere og repræsentanter fra 

foreninger, organisationer samt erhvervsliv.  

Allerød - Arne: Ved etablering af asfaltfabrik sløjfes et § 3-område. Der etableres et 

erstatningsvandhul.  

Hillerød - Stig: Det grønne råd skal diskutere MTB-notatet ved næste møde. 

 

5. Sumpet område ved cykelsti til/fra Nødebo 

Det tidligere sumpede § 3- og Natura 2000-område ved cykeltunnellen Nødebovejen/Hillerødvej 

er nu knastørt. Inge redegjorde for det langvarige sagsforløb involverende både Hillerød kommune 

og NS Nordsjælland. Lille Flagspætte og Svaleklire er muligvis forsvundet. Hvad gør vi nu? Kontakt 

Hillerød kommune telefonisk. Derefter evt. skriftlig henvendelse. 

 

6. Mødedato januar 21 

Tirsdag d. 12. 

 

7. Evt. 

Hvordan finder vi en kommunerepræsentant i Hørsholm? 

Kommunerepræsentanterne bør have en vikar/sparringspartner! 

 

CMJ 15-1-20 


