
DOF-Nordsjællands Naturpolitiske Udvalg     

 

Referat af møde 18. december 2018 

Til stede: Arne Kristensen (Allerød Kommune), Birgitte Garde (Fredensborg kommune), 
Carsten Michael Jørgensen (Gribskov kommune), Inge Hansen (Skovbrugerråd NST NSJ), Jens 
Erik Sørensen (Rudersdal kommune), John Hansen (Frederikssund Kommune), Jørgen Hansen 
(Helsingør kommune), Ole Brauer (bestyrelsen), Poul Dam (Skovbrugerråd NST ØSJ)  

Ikke til stede: Jørgen Jacobsen (Halsnæs Kommune), Kurt Engelhardt (Hørsholm kommune), 
Stig Englund (Hillerød Kommune) 

 

1. Formalia  

Dirigent: Inge. Referent: Ole.  

Referat af mødet 20. november blev godkendt. 

 

2. Årsberetning 2018 

Det udkast til NPU’s årsberetning som Stig havde sammenstykket med inputs fra alle 
kommunerepræsentanter m.v. blev godkendt med forslag om nogle enkelte småtilføjelser som 
de berørte sender direkte til Stig, som så færdiggør beretningen. (Se om præsentation af 
beretningen på generalforsamlingen 26. januar i referat af november-mødet). 

 

3. Østersdyrkning ved Nivå 

Siden sidste møde har Birgitte lavet høringssvar til Fiskeristyrelsen med negativ anbefaling, og 
det samme har Fugleværnsfonden, DN, WWF samt Fredensborg kommune(!). Vi afventer nu 
svar fra Styrelsen. 

I øvrigt er østers- og muslingedyrkning en voksende industri, hidtil især i Limfjorden, hvor det 
lokalt har vakt oprør. Der er tilsyneladende (endnu) ikke nogen retningslinier på plads for den 
slags. 

 

4. Kommunerunde m.m. 

Allerød 

Allerød-gruppen har sat en uglekasse op hos en privat lodsejer. 

Der er givet grønt lys for sammenkobling af Blovstrød gadekær med 
regnvandsafledningsnettet, hvorved gadekæret bliver et regnvandsbassin. 



Der sker en ny fordeling af skove mellem NST HST og NST NSJ efter NST ØSJ’s nedlæggelse 
pr. 1. januar. I 2019 vil NST HST som en overgang fortsat operere med hhv. to brugerråd og 
to DOF-dialogmøder i overensstemmelse med den ”gamle” geografi. 

 

Helsingør 

Boligbyggeri i Kelleriskilen ned mod Rolighedsmoserne er nu endeligt besluttet i kommunen. 

 

Gribskov 

Det Grønne Råd omfatter nu også et byrådsmedlem der er ivrigt DOF’er! Carsten har på et 
nyligt møde gjort god reklame for DOF, bl.a. ved at omtale vores nyoprettede caretaker-
gruppe for Søborg Sø. 

Grøn Uge og Grøn Lørdag gentages i Gribskov i 2019. 

 

Rudersdal 

Kommunens nyoprettede Grønne Råd planlægges fortsat kun at have et årligt møde, og det 
har kun karakter af orientering. Der er ingen grund til optimisme m.h.t. dets fremtidige 
betydning for dialogen med kommunen. 

Der har været afholdt et par møder om kommunens planstrategi, som var gode som 
baggrundsorientering, men ikke havde meget fugl i sig. 

 

Fredensborg 

Kampen fortsætter mod nye planer om boardwalks som adgang fra det centrale Nivå til Nivå 
havn. Vi argumenterer sammen med andre interessenter for istandsættelse af eksisterende 
stier i stedet. 

 

Frederikssund 

Grønt Forums nye formand (vores John Hansen) har mødtes med kommunens Naturafdeling, 
som nu er indstillet på en frisk start på samarbejdet. Problemet er bare at kommunekassen er 
tom – p.g.a. uheldige omstændigheder (der ikke har med naturarbejdet at gøre) skal der 
spares i kommunen, også ud over det som staten kræver. Kommunen er indstillet på et 
positivt samarbejde, f.eks. mh.t. urørte arealer – bare det ikke koster noget.  

 
  



NST Nordsjælland 
 
NST planlægger at afholde to ”borgermøder” om udviklingen biodiversitetsskov i skoven hhv. 
2. og 9. februar. Inge opfordrer til at flest muligt DOF’ere deltager og/eller kommer med 
skriftlige inputs til hende. 
 
 
5. Ny kommunerepræsentant i Hørsholm 
Efter Kurts fratræden søger vi efter en afløser. John H kontakter Kurt og Kaj om de har mulige 
emner. 
 
NPU fastholdt i øvrigt efter lidt diskussion ønsket om at mødes månedligt, især a.h.t. den 
faglige sparring og opbygning samt netværksdannelse som møderne faciliterer. 
 
 
6. Nyt fra bestyrelsen 
 
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer refererede fra seneste bestyrelsesmøde. 
 
DOF Nordsjælland stræber efter hurtigst muligt at overgå til at bruge DOF’s’ fælles 
hjemmesideformat og -teknik, med den konsekvens at den kendte side lukkes. Dette får 
konsekvenser for den fremtidige arkivering af sagsdokumenter, referater m.v., som i fremtiden 
skal foregå i DOF Nordsjællands Dropbox. Dette indebærer også at eksisterende dokumenter 
der er lagret på den gamle hjemmeside, skal flyttes til Dropbox – vi bør ikke miste noget. 
NPU’s medlemmer udtrykte ingen entusiasme for at medvirke praktisk i den proces. 
 
 
 
 
Mødedatoer for NPU 2019 
 
Tirsdag 15. januar 2019 (”Nytårskur” – Carsten organiserer smørrebrød!)
Tirsdag 19. februar 
Tirsdag 19. marts 
Tirsdag 23. april 
Tirsdag 21. maj 
Tirsdag 18. juni 
Tirsdag 20. august 
Tirsdag 24. september 
Tirsdag 22. oktober 
Tirsdag 19. november 
Tirsdag 17. december 


