
DOF-Nordsjællands Naturpolitiske Udvalg. 

 

Referat af møde den 20. august 2019. 

 

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

(Frederikssund kommune), Jens Erik Sørensen (Rudersdals kommune), Jørgen Hansen (Helsingør 

kommune), Carsten Michael Jørgensen (Gribskov kommune). 

Ikke til stede; Jørgen Jacobsen (Halsnæs kommune), Stig Englund (Hillerød kommune), Poul Dam 

(Skovbrugerråd NST ØSJ) udtrådt af udvalget, Ole Brauer (Bestyrelsen) udtrådt af udvalget. 

 

1. Formalia 

Dirigent: John H. Referent: Inge. 

Referat fra den 21. maj blev godkendt. 

 

2. Esrum Sø sti 

Fredningsnævnet (FN) for Nordsjælland udsendte den 13. juni det nye fredningsforslag for Esrum sø som 

dels reviderer og udvider et gamle fredningsområde, men som også ligger op til at etablere en søsti. Der 

kan fremsendes skriftlige bemærkninger til FN seneste den 1. oktober. 

Derfor afholdes et formøde den 03-09-2019 hvor Carsten, Birgitte, Stig og Bjørn deltager. Formålet med 

mødet er at gennemgå det nye materiale fra FN samt evt. fremsende skriftlige kommentarer, som 

supplement til de fra DOF Nordsjælland tidligere har fremsendt (juni og september 2017). 

Der afholdes offentligt møde og besigtigelse den 22-08-2019. Birgitte deltager. 

 

3. Kommunerunde 

Fredensborg 

Der er kommet en ny bog af Bo Rieman: Maritim arealplanlægning for Øresund (Scenarier for udvikling af 

erhvervs-, samfund- og miljømæssige forhold). 

DN i Fredensborg kommune er der igangsat et tværfagligt projekt om havpark. Hvor ovenstående bog kan 

være nyttig. 

Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner er i gang med at etablere en grøn politik.  

 

 

 



Gribskov 

Afholdt Grøn uge i midten af maj. Carsten og Leif Øgård var ude i 2 skoler med udstoppede fugle og 

teleskoper. Ugen slutter på havnen i Gilleleje. Hvor Carsten havde en stand med udstoppede fugle og 

materiale om DOF. 

Ørnenes Dag lørdag den 17. oktober ved Arresø. Pga. en ekstremt dårlig vejr (kraftig regn hele dagen) 

begrænsede fremmødet sig til 10 personer. 

DOF Nordsjælland deltager igen i år Naturens Dag den 8. september ved Skovskolen, Nødebo. 

 

Helsingør 

Kommunen har også iværksat en grøn profil (biodiversitet) bla. ved ikke at slå græsset på deres arealer. 

 

Allerød 

Der afholdes møde i Grønt råd den 22. august. 

Poul Dam er udtrådt af Brugerrådet, Hovedstaden. DOF København og DOF Nordsjælland skal indbyrdes 

have afklaret, hvilken afdeling der skal repræsenteres i rådet. 

Det er vigtigt at holde øje med, at Samarbejdsaftalen om mindre forstyrrelse i skoven ved nedlæggelse af 

stier og spor indgået mellem Naturstyrelsen og DOF 2018 (ved Poul Dam) bliver overholdt i virkeligheden. 

 

Rudersdal 

Det første møde i Grønt råd afholdes i september. Pt. er der kun planlagt ét møde om året.  

 

Frederikssund 

Rørskoven i Græse området blev sidste år i Rørhøgens yngleperiode høstet af kommunen. Den lokale DOF-

repræsentant sendte protester til kommunen. Rørskoven er i år ikke blevet høstet, og det har betydet at 

der er yngel succes hos Rørhøgene. 

 

Brugerråd, NST 

Referat fra det sidste møde den 21. maj 2019 kan læses i Drop Box og på DOF Nordsjællands hjemmeside. 

 

4. Sekretærfunktion i NPU 

NPU går tilbage til bestyrelsen med henvisning til, at det er en sekretærfunktion i NPU der mangler, efter at 

Ole Brauer er udtrådt af NPU. 



Punktet tages op på næste NPU-møde, når det har været vendt i bestyrelsen. Der var forslag fremme at 

referater fra bla. kommunerunden, kunne gøres lettere ved at kommune repræsentanten selv fremstiller et 

referat og aflevere det til referenten. 

 

5. Nyt fra bestyrelsen 

Fiskeørnepar nr. 2 Gribskov. 

Her blev nævnt den ikke konstruktive kommunikation, der har fundet sted mellem NST og DOF 

Nordsjællands rede koordinator Luise Ekbjerg. Luise arbejder videre med problemet og vil løbende 

informere til bestyrelsen/NPU. 

 

6. EVT. 

Den 15. september er der et Åbent arrangement på og om genopretning af Søborg sø. Inge og Bjørn 

Svendsen (bestyrelsen) deltager. 

 

 

 

 

 


