
DOF-Nordsjællands Naturpolitiske Udvalg     

 

Referat af møde 15. januar 2019 

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), Stig 
Englund (Hillerød Kommune)  

Ikke til stede: Jørgen Jacobsen (Halsnæs Kommune)  

 

1. Formalia  

Dirigent: Stig. Referent: Ole.  

Referat af mødet 18. december blev godkendt med en detailændring om den korrekte 
betegnelse for Naturstyrelsen HOVEDSTADEN (ikke København), altså NST HST! 

 

2. Årsberetning 2018 

Der var lidt drøftelser vedr. den mundtlige fremlæggelse af beretningen som del af 
bestyrelsens samlede beretning på generalforsamlingen senere på måneden. Det vigtigste 
bliver at fatte sig i korthed og at lægge fokus på det allervigtigste. 

 

3. Tofteengen i Allerød 

Det drejer sig om et område der oprindeligt var tænkt at skulle fungere som ”knuseplads” for 
skærver o.l., men som aldrig rigtigt blev til noget. Nu planlægges det solgt som byggegrunde. 
I mellemtiden har der imidlertid udviklet sig et interessant naturområde, der i perioder har 
huset ynglende både stor og lille præstekrave foruden andre interessante forekomster.  

Kommunen har afgjort at der ikke er tale om et § 3-område med krav om beskyttelse, hvilket 
ærgrer naturinteresserede. Alt i alt er det dog – med en enkelt undtagelse – vanskeligt at 
modsige kommunens vurdering. Til gengæld forventer de lokale at området bliver svært at 
sælge og vil fortsat følge områdets udvikling. 

Ovennævnte undtagelse gælder en lille del af området (vandhul nr. 2 som har været der i flere 
år) hvor der har indfundet sig naturlig fauna i form af diverse insekter m.v., og som bør 
registreres som § 3-område. NPU opfordrede til at der f.s.v. ang. dette vandhul indgives en 
klage til Miljøklagenævnet med krav herom. Gebyr herfor betales (naturligvis) af DOF NSJ. 

Sagen behandles også af DN Allerød. 

 



Evt. 

Over et par stykker smørrebrød i anledning af Nytåret havde udvalget en løs drøftelse af den 
fremtidige frekvens og struktur af NPU-møderne, og der var enighed om at gøre disse 
overvejelser færdige på de nærmest kommende møder.  

Der er på den ene side overvejelser om måske at reducere frekvensen, på den anden om 
(delvis) at bruge tiden anderledes med mere fokuseret vægt på vidensdeling og måske 
egentlig ”efteruddannelse”, også med mulig inddragelse af eksterne der kan bidrage til både 
deling og uddannelse. Ingen konklusioner, men en debat er rejst. 

 

 

Mødedatoer for NPU i resten af 2019 (indtil andet evt. besluttes, jfr. ovenfor) 
 
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 


