
DOF-Nordsjællands Naturpolitiske Udvalg     

 

Referat af møde 21. maj 2019 

Til stede: Arne Kristensen (Allerød Kommune), Birgitte Garde (Fredensborg kommune), 

Carsten Michael Jørgensen (Gribskov kommune), Jens Erik Sørensen (Rudersdal kommune), 

John Hansen (Frederikssund Kommune), Jørgen Jacobsen (Halsnæs Kommune), Ole Brauer 

(bestyrelsen), Poul Dam (Skovbrugerråd NST ØSJ), Stig Englund (Hillerød Kommune)  

Ikke til stede: Inge Hansen (Skovbrugerråd NST NSJ), Jørgen Hansen (Helsingør kommune) 

 

1. Formalia  

Dirigent: Stig. Referent: Ole.  

Referat af seneste regulære møde 19. marts blev godkendt med småjusteringer, som 

effektueres af referenten (Arne). Der er ikke lavet referat af mødet 23. april, som – under 

formand – Luise Ekbergs kyndige ledelse) alene handlede om arkivering af sagsdokumenter 

m.m. på Dropbox, både principper og især øvelser. 

 

2. Dropbox – opfølgning på ”kurset” i sidste måned 

Efter Dropbox-kurset i sidste måned er det aktuelt for NPU at revurdere hvilke dokumenter der 

skal arkiveres med fælles tilgængelighed på Dropbox. Denne diskussion blev ikke endeligt 

konkluderet, men følgende er et forslag til nogle vigtige principper baseret på diskussionen: 

”- Referater af NPU-møder 

- Alle tilgængelige, relevante dokumenter, herunder især DOF NSJ’s egne skrivelser, i 

naturpolitiske sager hvor vi har udtalt os, klaget eller lignende, eller i øvrigt har en konkret, 

særlig interesse. Denne type sager oprettes af den sagsansvarlige som en særlig mappe under 

vedkommende kommune, medmindre de falder i naturlig forlængelse af en allerede 

eksisterende sag med egen mappe.  

- Referater af eksterne møder, f.eks. diverse brugerråd, Grønne Råd o.l., hvor der er behandlet 

sager af en vis fuglemæssig interesse, eller hvor der i øvrigt er foregået noget der skønnes af 

længerevarende interesse for DOF NSJ. Hvis ingen af disse hensyn gør sig gældende, arkiveres 

referatet ikke af DOF NSJ. Her er der på forhånd oprettet en mappe pr. mødetype. 

- Øvrige dokumenter som med rimelighed kan forventes at være af en vis varig interesse. 

- Mapper og arkiverede dokumenter skal navngives på en måde der gør det let at identificere 

dem, og de arkiveres således at datorækkefølge let kan etableres.” 

Disse principper drøftes ved snarlig lejlighed igen inden de gøres endelige. 

 



3. Kommunerunde 

 

Rudersdal 

En flydeplatform ved Vedbæk havn er blevet tilladt. 

Der er netop færdiggjort en plejeplan for Søllerød Naturpark, som fremmer en åben, 

overdrevsagtig naturtype. Hurra for den. 

 

Allerød 

Fuglegruppen har fået 5.000 kr fra kommunen til opsætning af 8 natuglekasser og 4 tårnfalke-

ditto. Tillykke! 

Brugerrådet for NST ØSJ har drøftet en sag om lukning af et MTB-spor – sagen kører stadig. 

 

Gribskov 

Den årlige Grøn Uge i kommunen er i fuld gang med bl.a. de sædvanlige fugleshows for 

børnehavebørn (Leif og Carsten). Det bliver et stadig større arrangement alt i alt. 

Kommunen har godkendt kystsikringsaktiviteter ved Gilbjerg – forudsat det sker uden for 

digesvalernes yngletid. 

 

Halsnæs 

Der har været møde i Grønt Råd. Interessante nyheder herfra: 

- Melby Overdrev og Tisvilde Hegn er optaget i ”Naturkanonen” – det har dog ingen 

konsekvenser for udstedelse af tilladelser til diverse aktiviteter m.v. 

- Grønt Råd har udtalt sig mod ønsket om mulighed for jagt på kommunale arealer, og det 

forventes at det bliver et nej. 

- Fiskeriet på Arresø forventes at ophøre – p.g.a. manglende rentabilitet. 

 

Fredensborg 

Kommunen har en ”Grøn Politik” på vej der skal handle om alt ”grønt”, biodiversitet, klima 

m.m. Et spørgsmål er om naturen drukner i alle de mange hensyn. 

Duehøgereden i Endrup hegn er under fornyet pres fra nyopståede stier. NST har nu blokeret 

nogle af stierne. 



 

Frederikssund 

Efter møde i Grønt Forum står det klart at kommunen absolut ingen penge har til noget natur 

ud over det absolut lovpligtige. Dog er planen om at trække sig helt fra opbakningen til 

fugletællinger på Roskilde Fjord skrinlagt – det drejer sig også om meget små beløb. 

3 vandrefalkeunger er ringmærket i reden på Kyndbyværket. 

 

4. Kommunerepræsentant i Hørsholm¨ 

Det er endnu ikke lykkedes at identificere en egnet Hørsholm-borger til at repræsentere DOF i 

Grønt Forum (der som bekendt udmærker sig ved ikke at have kommunal deltagelse). Søren 

Andersen fra Allerød-gruppen – som bor i Blovstrød og altså ikke er Hørsholm-borger – er 

interesseret i opgaven. Arne taler nærmere med formand Luise om denne mulighed. 

 

5. Nivå havn 

I forlængelse af de mange ændringer i og omkring lergravene er der nu fremkommet en ny ide 

om etablering af en board walk der bl.a. skal gå gennem den rørskov der ligger ved lergraven 

lige S f havnen. Endvidere planlægges en P-plads i havens sydkant, lige ud mod rørskoven. 

Forslaget kommer i høring primo juni, og Birgitte stritter imod med alt hvad hun har! 

 

6. Langstrup mose 

Kommunens restaurering efter de mange års skydning er nu i gang, foreløbig fjernes massevis 

af hagl. Kommunen vil forsøge at fastholde området som fugtigt, hvilket vi naturligvis sætter 

stor pris på. Birgitte arbejder i forlængelse heraf på at fastholde området som så fugtigt og 

mosaikagtigt som muligt med rigelige krat. Det tegner forholdsvis lovende. 

 

7. Kongernes Nordsjælland (Karsten) 

DOF Nordsjælland (især ved Jens Lykkebo) har indsendt 8-9 forslag til foranstaltninger i 

nationalparken, som snarest vil blive cirkuleret pr mail og Dropbox. I flæng kan nævnes: 

- yngleøer 

- lønnet naturvejleder 

- naturrum efter svensk model 

- primitive overnatningsmuligheder 

- pleje af høslætenge 



- fugletårn S f Pøleås udløb i Arresø 

- sammenhængende naturområde samme sted 

 

Evt. 

Carsten foreslår at medlemmer af Grønne Råd o.l. systematisk sørger for ca. 14 dage før 

møder at bede Fuglenes Hus om at sende sig en stak af et nyligt nummer af Fugle & Natur til 

uddeling på mødet. Det er god reklame for DOF og modtages efter hans erfaring med stor 

interesse af deltagerne i sådanne møder. 

I øvrigt arbejder Carsten på at fremstille en lille power-point serie med relevante fuglebilleder 

til præsentation samme sted, bare for at give de Grønne Råds medlemmer nogle fugle på 

nethinden. Andre kunne bruge den samme serie i deres tilsvarende møder. Per Ekberg er villig 

til at lægge billeder til. 

 

 

 

 

Mødedatoer for NPU i resten af 2019  

 

Tirsdag 18. juni 

Tirsdag 20. august 

Tirsdag 24. september 

Tirsdag 22. oktober 

Tirsdag 19. november 

Tirsdag 17. december 


