
DOF -Nordsjællands Naturpolitiske Udvalg 

Referat af møde 19.marts 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), Poul Dam (Skovbrugerråd NST ØSJ), Stig Englund (Hillerød Kommune), Jørgen Jacobsen 

(Halsnæs Kommune) 

Ikke til stede: Ole Brauer (bestyrelsen) 

1.Formalia 

Dirigent: Stig. Referent: Arne 

Referat af møde d. 15. januar 2019 blev godkendt. Dagsorden ligeledes godkendt. 

 

2.Drøftelse af mødefrekvens i NPU, strukturen på møderne m.v. 

Efter alle var blevet hørt og forskellige forslag fremlagt, besluttede vi, at vi fortsætter med samme 

mødefrekvens (11 årlige møder) med mulighed for aflysninger, hvis der er få punkter på 

dagsordenen. Dog kan vi i så fald også vælge af have temaindspark på mødet.  

Kommunerunden skal have karakter af meddelelser. 

Punkter til dagsordenen skal meddeles senest torsdagen før hvert møde. 

Vi mangler en kommune repræsentant i Hørsholm Kommune. Vi beder Luise skrive til Kurt, at han 

ikke længere kan repræsentere DOF, da han er udtrådt af NPU. John taler med Luise. Jørgen 

Hansen vil tage kontakt til en ornitolog i Kokkedal og høre, om han evt. vil være DOF-repræsentant 

i Hørsholm Kommune. 

3. Kommunerunde v/alle (max 5 min./pers.) 

Det blev meddelt referenten, at det ikke var nødvendigt at tage referat af de mange meddelelser. 

Stig spurgte til, om vi modtager sager fra vores respektive kommuner. Vi skal være opmærksomme 

på § 3 sagerne. Dem skal vi have tilsendt. Tjek evt. kommunernes hjemmesider løbende. Det virker 

som, alle kommuner sender os sager mere eller mindre. Hørsholm vides ikke. 

4. Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Opsamling efter idemøderne vedr. Nationalparken v/ Birgitte og Carsten: mødet blev afholdt på 

Esrum Møllegård og drejede sig udelukkende om natur, så et positivt møde. Ideer ønskes af 

gruppe med Erik Mandrup nedsat af Dof. Nordsjællands bestyrelse. 

Inspirationsmøde på rådhuset i Hillerød d. 12. marts V/ Stig: mødet med deltagelse af mange 

politikere drejede sig mest om turisme og kun lidt om naturoplevelser. 



NPU´s rolle vedr. Nationalparkplanen. Frist den 28.04.19: Dof. Nordsj. Kommer med forslag til 

nationalparkplanen. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der indtil videre består af Carsten, Inge og 

Erik Mandrup, som skal arbejde med forslagene. NPU og andre i DOF Nordsjælland opfordres til at 

give input. 

5. Nivå div. sager v. Birgitte 

Board-walk i fredet lergrav syd for Nivå Havn – NPU`s holdning? : 

ingen board-walks ind over lergravene. Board -walk med fugletårn foreslået af en ornitolog, hvis 

identitet er ukendt. Vores holdning – fortsat nej til alle board-walks.  

Fælles brev med DN og Jørgen Hage til Fredensborg K. om stier i område:   Der var opbakning fra 

NPU til brevet, som Birgitte inden mødet havde sendt til NPU.   

Skarv i Nivå-området: der er klager over skarverne, der befinder sig på fredet område, fra nogle 

beboere i området.  

Oversvømmelsesprojekt i Nivå Ådal: der bliver holdt øje med fuglelivet lige nu, hvor der er høj 

vandstand og en naturlig oversvømmelse, så man har en fornemmelse, af hvilken virkning det vil 

have på fuglelivet, når vandstanden kunstigt hæves i ådalen. Oversvømmelsesprojektet befinder 

sig lige nu i Fredningsnævnet. Birgitte undersøger nærmere, hvad der menes med at brinker og 

bund i ådalen skal afrettes/skrabes. 

6. Naturstyrelsen div. sager 

 Opsamling på ture i skovene vedr. urørt skov/biodiversitetsskov v/Birgitte 

Jens Bjerregård ønsker input om urørt skov også meget gerne fra enkeltpersoner. Luise og Inge 

havde indsendt et udmærket notat til NST få dage før mødet i NPU.  

Dialogmøde med NST Nordsjælland d.20.02.2019 v/Inge 

Der blev drøftet følgende emner: 

- Genopretning af Søborg Sø 

- Fokusarter i Gribskov – fx duehøg og hvepsevåge 

- Løse hunde med aggressive ejere på Melby Overdrev. Fælles kampagne herimod fra NST og 

Dof. Nordsj. 

- Samarbejdsaftale om nedlæggelse af selvbestaltede MTB-baner. Der efterlyses en 

prøvesag, som Allerød Fuglegruppe bringer i stand.  

  7. Søborg Sø 

Møde i følgegruppe vedr. genopretning d. 11.03.2019 v/Inge 

Der blev drøftet følgende: 

- Diskussion om cylelsti ved eller omkring søen 

- Diskussion om bevoksning omkring søen 



- Diskussion om parkeringspladsens placering 

- Diskussion om jagt i området. 

- Der efterlyses en rapport om fuglelivet før, under og efter etablering af søen. Den 

naturvidenskabelige afd. i Fuglenes Hus kontaktes herom. Carsten og Inge er på sagen.  

 

8. EVT 

Der blev sagt et eller andet under dette punkt, men da der var almindeligt opbrud, missede 

referenten, hvad det drejede sig om.  

 

Tilføjelser fra Stig den 9. april 2019 

 

 


