
               DOF Nordsjællands naturpolitiske udvalg 

 

              Referat af møde tirsdag d. 23. marts 2021 

 

Deltagere i teams: Carsten Michael Jørgensen (Gribskov), Inge Hansen (Skovbrugerrådet), Jens 

Erik Sørensen (Rudersdal), John Hansen (Frederikssund), Jørgen Hansen (Helsingør), Jørgen 

Jacobsen (Halsnæs), Stig Englund (Hillerød), Jan Nielsen (Fredensborg) og Arne Kristensen 

(Allerød). Repræsentant fra Hørsholm mangler fortsat. 

Indledning: Mødet startede planmæssigt uden væsentlige tekniske vanskeligheder. Jørgen 

Jacobsen har dog stadig problemer med udfald på sin netforbindelse. Derfor overtog Arne 

referentjobbet. 

1. Formalia 

Mødeleder: Stig Englund, referent: Arne Kristensen 

Godkendelse af referat far sidste møde d. 22.02.2021: Referatet godkendt uden kommentarer 

Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendes, dog flyttes – Lidt om Søborg Sø v. Inge til 

pkt. 4 (Kommunerunde). Men pkt. 6 bibeholdes med ny overskrift: Meddelelse om ny funktion på 

Naturstyrelsens Hjemmeside – en portal til indberetning af redefund af rødlistede arter.  

Korrespondance herom udsendt af Inge til NPU på mail d.22.03.2021. 

2. Naturnationalpark Grib Skov v. John og Stig 

John meddeler, at Bestyrelsen til bestyrelsesmødet den 14.04.2021 har inviteret NPU 

medlemmerne i de kommuner, som Naturnationalparken berører, så de er klædt på, når sagen 

kommer op i de respektive Grønne Råd. Han fortsætter - det er vigtigt at få inddraget anden viden 

end bestyrelsens i projektet og få den videregivet til det samlede NPU, så der herfra også kan 

komme input fra de repræsentanter, der ikke direkte har projektet indenfor kommunegrænsen. 

John mener, vi nu skal i gang med en lang, sej proces, hvor mange andre interesser end naturen er 

i spil, men det er vigtigt, at vi tager den lange kikkert for øjet og ikke i starten bider os fast i 

bestemte mærkesager og straks kommer i clinch med andre interessenter.  

 Der bliver foreslået, at Erik Mandrup og Luise Ekberg også opfordres til at deltage i mødet d. 

14.04. 

Stig har samlet NPU`s forslag til nye Naturnationalparker i Nordsjælland og sendt dem til Knud 

Flensted (DOF) – se mail fra Stig d.07.03.2021.  



Forslagene er: 1. Gribskov (allerede vedtaget), 2. Hellebæk – Hammermølle Skov og Teglstrup 

Hegn, 3. Tisvilde Hegn og Melby Overdrev, 4. Jægerspris Nordskov og militært skyde- og 

øvelsesterræn og 5. Øresund 

Stig fortæller, at de forskellige interessenter d. 10.03.2021 har haft et møde, hvor Luise deltog på 

vegne af DOF, og her drøftet udkast til projektforslag for de to allerede vedtagne 

Naturnationalparker nemlig Gribskov og Fussingø. Han vurderer, at løbet er kørt for at få 

yderligere indflydelse på denne plan. Der vil dog blive udarbejdet et endeligt projektforslag, som 

kommer i offentlig høring. Mange forskellige interesser ud over fugleinteresser vil helt sikkert 

manifestere sig, men miljøminister Lea Wermelin har klart meldt ud, naturen har 1. prioritet. 

3. Råstofplan – status på NPUs gennemgang. Høringsfrist er den 13/4 v. Stig 

Stig gennemgår råstofplanen 2016/2020 for RH ved på vores respektive pc-skærme at dele filen:  

- file:///C:/Users/Bruger/Downloads/kort-over-eksisterende-og-fremtidige-grave-og-

interesseomraader.pdf  

og fortælle om, hvordan vi kan klikke videre ind på vores kommuner og se, hvor der er 

udpegningsområder og planlægges gravning efter grus og ler de kommende år. Vi kan også 

orientere os om interesseområder, dvs. områder, hvor RH på et senere tidspunkt overvejer og lige 

nu undersøger muligheden for evt. gravning. Råstofplanen har været i offentlig virtuel høring i 

efteråret 2020, og der er en ny virtuel høring d. 24.03.2021. Høringsfristen er d. 13.04.2021, og 

hvis vi har indsigelser pga., graveplanerne kommer i konflikt med evt.  fugleinteresser, kan vi - som 

nævnt på sidste NPUmøde - sende dem til Stig inden d.13.04. Han vil så samle og videresende til 

RH. Eksempelvis fortæller Arne, at et flertal i Allerød byråd og en privatperson har gjort indsigelse, 

fordi udpegningen af Stålhøjgård i Lynge kolliderer med den verserende fredningssag omkring et 

areal nord for Øvre Mølleådal og Bastrup Sø.  

Se endvidere: 

- https://www.regionh.dk/miljoe/raastoffer/R%C3%A5stofplanen/Sider/Forslag-til-

R%C3%A5stofplan-2016-2020.aspx  

- https://hoering.regionh.dk/Webpublicering/Publicering?hoeringid=8cb8f3bb-34a7-4ece-

9093-93383e4e41a9 

-  

4. Kommunerunde – 5min. pr.  kommune (herunder lidt om Søborg Sø) 

Søborg Sø v. Inge og Carsten 

Carsten og Inge, begge medlemmer af DOF Nordsj.s caretakergruppe for Søborg Sø, refererer en 

korrespondance (se nærmere i dropbox > Kommuner >Søborg Sø) med Ida Dahl - Nielsen, biolog 

og projektleder i Skov- og Naturstyrelsen, omkring etableringen af en kunstig fugleø i den 

kommende sø. Hun afviser nu en sådan pga. forskellig tekniske, miljømæssige og praktiske 

vanskeligheder såsom rævesikring, et stort, kompliceret jordarbejde m.m. Caretakergruppen vil 

imidlertid fastholde, at det er vigtigt at anlægge en kunstig ø for at tilgodese visse fugles 

ynglemuligheder, men erkender også, at chancerne for at blive hørt er små. Igen et hjertesuk – det 
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virker som om, Naturstyrelsen også her prioriterer andre interesser såsom kano-kajakroning og 

offentlig cykelsti højere end fuglene. 

Gribskov v. Carsten 

Carsten fortæller, at han sammen med kommunens "naturmedarbejdere" er i gang med en større 

reorganisering af de mange tidligere opsatte tårnfalkekasser. En del af kasserne er nedtaget og vil 

blive ophængt på mere tårnfalkeegnede lokaliteter. Højspændingsmaster er ideelle 

opsætningssteder, da tårnfalkene herved får 360 graders fri indflyvning. Efter aftale med 

"naturmedarbejderne" vil Carsten kontakte Radius, som ejer masterne i Gribskov kommune og 

forespørge om muligheden for at opsætte kasser i masterne uden udgifter for Radius, idet 

opsætningen vil blive udført af kommunens åmænd. 

Halsnæs v. Jørgen J.  

Jørgen beretter om et stort problem med en voldsom tiltagen af kitesurfing på vandet mellem 

Lynæs og Korshage. Kysten ud for Lynæs indgår i Habitatområdet Havet, og havet mellem 

Hundested og Korshage er Fuglebeskyttelsesområde. Desuden er havet og kysten mellem 

Hundested og Rørvig defineret som Natura 2000 område. Jørgen fortæller, at der nær Lynæs er et 

hotspot for kitesurfere, der året rundt tiltrækker entusiaster fra hele landet. Her er en slags butik, 

der forhandler/udlejer alle former for rekvisitter og udskænker både sprut og snacks. Jørgen vil 

kontakte Halsnæs Kommune og evt. også Naturstyrelsen og høre, om de er opmærksomme på den 

store aktivitet omkring butikken, og om de nødvendige bevillinger og tilladelser er på plads og 

bliver overholdt. Der har været borgerhenvendelse(r) om problemet og opfordring til, at DOF gør 

noget. Stig foreslår, at Jørgen skriver eller laver udkast til et brev til Miljø- og Fødevareministeriet, 

hvorunder Kystdirektoratet henhører, med en opfordring til øget overvågning af området. John 

foreslår, at Jørgen også sender en mail til forkvinden (Jette Ree) for DOF Vestsjælland og opfordrer 

hende til at gå ind i sagen. 

 

Allerød v. Arne 

Arne fortæller om et arrangement, som Allerød Fuglegruppe har haft lørdag d. 20. marts sammen 

med den Grønne Guide i Allerød (Tommy Dahl), DN Allerød og Kommunens nye naturvejleder, 

Judith. Udenfor Allerød bibliotek var opstillet en bod, hvor Kommunens borgere formedelst 20 kr. 

kunne få udleveret et samlesæt til en stære-, spurve- eller mejsekasse. Det er et fast 

forårsarrangement, der kører på 10. år. men Covid -19 reglerne forbød, at man som sædvanlig 

kunne banke kasserne sammen på stedet. Der blev uddelte i alt 70 kasser på tre timer mest til 

børnefamilier, og selvfølgelig blev alle ved afhentningen udstyret med diverse DOF-foldere og 

pjecer, beredvilligt leveret fra Fuglenes Hus.  

Forskere fra Aarhus Universitet har netop barslet med et nyt nationalt Naturkapitalindeks for 

landets 98 kommuner (se www.biodiversitet.nu/naturkapital). Allerød er rykket op på listen til en 

flot 14. plads, hvilket der gøres rigtig megen reklame for i lokalavisen, dog tillader Arne sig at 

undres lidt. Men efter, at Stig har givet en kort, men glimrende gennemgang af, hvordan dette 

http://www.biodiversitet.nu/naturkapital


indeks beregnes, er han blevet noget klogere og mindre skeptisk. Allerød har nemlig de seneste 5 

år brugt en del penge på eksterne konsulenter, der har lavet digre videnskabelige rapporter om 

især plantelivet. Dette er if. Stig en vigtig parameter i beregningen af indekset. 

Rudersdal v. Jens Erik 

Jens Erik har fået en henvendelse fra Skovskolen, hvor nogle studerende gerne vil lave en 

undersøgelse af de forskellige aktiviteter i skoven (Rude Skov) og de konflikter, der kan opstå 

mellem interessenterne. 

Jens Erik har sammen med folk fra Kommunen opsat 5 stk. hvinandekasser ved forskellige 

vandhuller i Rudersdal. 

Helsingør v. Jørgen H. 

Jørgen fortæller om et projekt, der går ud på at hæve vandstanden i Gurre Sø, men efter et 

høringssvar fra DOF, der udtrykker bekymring for oversvømmelse af hættemågekolonien, har 

Kommunen meddelt, at projektet er skrinlagt. 

Øresundsudvalget – Erling Krabbe vil komme med et oplæg ons. D.24.03.2021 om fuglelivet og 

strandjagt i Øresund.  

TV2 planlægger at lave en udsendelse om traner og tranetrækket og søger derfor en ekspert, der 

kan bistå dem. De har rettet henvendelse til John, som har givet opgaven videre til Jørgen H, der 

så fluks har fundet en kandidat. 

Fredensborg v. Jan 

Jan fortæller, at Grønt Råds møde er udsat til engang i april og omtaler en berammet sag om en 

planlagt grusbelagt cykelsti uden belysning fra Nivå til Humlebæk vest om Lave Skov. Der er gjort 

indsigelse herom fra en gruppe borgere.  

Jan deltager som repræsentant for DOF i mødet med Fredningsnævnet d.25.03.2021 om den 

planlagte Esrum Søsti. En borger, der bliver berørt af stien, har bedt om mødet. 

Hillerød v. Stig 

Der er indkaldt til et ekstraordinært møde i Det grønne Råd omkring Det Grønne Danmarkskort. 

Stig roser Kommunen for dette initiativ, der giver mulighed for, at Rådets medlemmer kan komme 

med kommentarer, inden det sendes videre til politikerne og indlemmes i kommuneplanen. 

Frederikssund v. John  

I forbindelse med etableringen af den nye motorvejsbro over Roskilde Fjord er der foretaget en 

omhyggelig monitorering af fuglelivet i fjorden ved Frederikssund både før og efter. Umiddelbart 

ser det ud til, at brobyggeriet ikke har påvirket fuglene mærkbart. Men det er endnu usikkert, om 

vegetationen af ålegræs er blevet mindre. Der mangler også undersøgelse af, om bestanden af 

overvintrende troldænder er påvirket. Troldænderne pendler dagligt mellem overnatningssted og 



fourageringssted. Når der er et endeligt resultat af undersøgelsen af broens evt. påvirkning af 

fuglelivet, vil det være en god ide at lægge rapporten på DOF Nordsjællands hjemmeside. 

Grønt Forum – John fortæller, at der igen er kommet ny leder for Natur og Miljø afdelingen. 

Kommunen kan ganske enkelt ikke fastholde ledere på denne post, hvilket bevirker diskontinuitet i 

administrationen.  

John slutter af med en solstrålehistorie – vandrefalken er i fuld gang på sin yngleplads, 

Kyndbyværket. De ynglende havørne i Kommunen ser også ud til at have det godt. 

Brugerrådet v. Inge 

Intet fra Brugerrådet. 

5. Nyt fra bestyrelsen v. Carsten 

Her henvises til referat fra sidste bestyrelsesmøde 2021-03-09  

Se dropbox >bestyrelsen>bestyrelsesmøder>referater>2021   

 

6. Meddelelse om ny funktion på Naturstyrelsens Hjemmeside – en portal til indberetning 

af redefund af rødlistede arter.   

Det har vakt bekymring hos flere, at Styrelsen barsler med et sådant tiltag, idet man frygter at 

ynglelokaliteter for fx sortspætte bliver offentlig tilgængelig. Men bekymringen skulle være 

ubegrundet if. Erik Buchwald, Naturstyrelsen. Se nærmere i den mailkorrespondance, som vi 

alle har modtaget, rundsendt af Inge d. 23.03.2021. 

Pkt.et vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde i DOF Nordsjælland, og vi afventer 

nærmere. 

7. Holløse Bredning, tilgængelighed for fuglekiggere v. Jan 

Jan udtrykker frustration over, at privat kørsel ned til et tidligere tilgængeligt fugleobs er 

blevet spærret. John fortæller, at det drejer sig om en privat vej, hvor offentlig færdsel er 

blevet forbudt, og det kan vi ikke gøre så meget ved. Fugleobs kan i fremtiden bedst foregå 

fra Tibirke Kirke eller fugleskjulet, bygget oven på det gamle pumpehus.  

Jørgen H. gør opmærksom på, at der er et stisystem rundt om bredningen. Se nærmere: 

- https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Ellemosestien.pdf 

- https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/holloese-bredning/mere-om-  

holloese-bredning/ 

 

Evt.  

Her blev der fra flere udtrykt en stor og generel bekymring for den sparsomme og sårbare 

danske natur – en bekymring, der er blevet aktualiseret af det voldsomme publikumspres, 

der har været overalt under coronanedlukningen, hvor der fra mange sider er blevet 

opfordret til at søge ud i naturen. Carsten reklamerer her for et skriv på facebook af en vis 

hr.Brian Gade, der har besøgt og vandret i naturparker mange forskellige steder i Europa 
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og oplevet en hel anden respektfuld adfærd i naturen end den, vi ser i Danmark, der som 

bekendt også er det europæiske land, der har næstmindst vild natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


