
DOF-Nordsjællands Naturpolitiske Udvalg     

 

Referat af møde 22. oktober 2019 

Til stede: Arne Kristensen (Allerød Kommune), Inge Hansen (Skovbrugerråd NST NSJ), John 

Hansen (Frederikssund Kommune), Jørgen Hansen (Helsingør kommune), Jørgen Jacobsen 

(Halsnæs Kommune), Stig Englund (Hillerød Kommune) 

Ikke til stede: Jens Erik Sørensen (Rudersdal kommune), Carsten Michael Jørgensen (Gribskov 

kommune), Birgitte Garde (Fredensborg kommune). 

 

1. Formalia  

Mødeleder: Jørgen Jacobsen. Referent: Jørgen Hansen  

Referat af mødet 24. september blev godkendt uden kommentar.  

 

2. Pas på kort, samarbejde med NST og input til workshop, 12/11-19 i Randbøl –

Arne 

  Arne kunne berette i forbindelse pas på kortene at han var lidt frustreret over manglende 

”pas på kort” som han var blevet lovet, fra NST Hovedstaden, samt manglende 

tilbagemeldinger over indberettede data. I forbindelse med deltagelse i workshoppen har 

Allerød-gruppen tilmeldt Søren Andersen. Arne vil komme med input til Søren, som vil deltager 

sammen med Luise og Per Ekberg. Der var også en snak omkring nedlæggelse af 

mountainbike-stier. Angående tilbagemeldinger til skovdistriktets ”pas på kort” mangler der 

folk til registreringer i flere af de Nordsjællandske skove.  

 

3. Høring-forslag til opdat. Udpegningsgrundlag for natura-2000 jvf Luises mail 

18/10-19. 

Stig gav en orientering vedrørende opdatering af udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelses-

områderne som sker hver 6.år sammen med opdatering for alle Natura 2000-områderne. 

Såfremt vi har kommentarer til denne opdatering skal det indberettes til Knud Flensted senest 

4. november, som videresender til Miljøstyrelsen. Stig læste nogle eksempler op fra 

Miljøstyrelsens liste for Fuglebeskyttelses-områder i Nordsjælland. John mente at havørnen 

burde være med som ynglefugl for Nordskoven. Til det kunne Stig fortælle at det var den. 

Jørgen Jacobsen var utilfreds over at fiskeørnen (som trækfugl) var taget af listen over Arresø 

da den optrådte ved søen, det meste af året. Stig vil kontakte Caretaker-grupperne i 

Nordsjælland for kommentarer til det opdaterede udpegningsgrundlag. NPU var rimelig tilfreds 

med listen.  

 



 

 

4. Esrum Sø fredningen ved Stig og Birgitte. 

Stig gav en orientering vedrørende Esrum sø fredningen og vil kigge på ny miljøvurdering. 

Høringsfristen for både miljøvurdering og fredningsforsalg er forlænget til 1. december. Der 

var enighed om ikke at ændre vores forslag. Birgitte har udsendt en beretning fra besigtigelse 

d. 3.oktober. 

 

5. Sø shelter på Arresø v. Jørgen Jacobsen 

Jørgen J. havde ved forrige møde fået til opgave at sende en svarskrivelse til Halsnæs 

Kommune vedrørende den påtænkte aktivitet med sø shelter. Stig havde nogle ændringer som 

Jørgen J. ville rette til og derefter sende til kommunen. Der var bred enighed om at NPU ikke 

ønskede øget friluftaktivitet i Arresø. 

 

6. Kommunerunde. 

Frederikssund 

John spurgte ind til ”lovliggørelse dispensation” efter skaden var sket. Stig redegjorde for hvad 

det betød. Når noget var udført ulovligt skulle det lovliggøres og det kunne gøres med 

ovennævnte dispensation, hvilket var almindelig praksis. Vedrørende det militære skydeterræn 

nord for Jægerspris vil DN rejse fredningssag på en del af terrænet som vil betyde at når 

militæret forlader området, vil fredningen træde i kraft.   

 

Allerød 

Arne orienterede om en prøvesag hvor man havde fået lukket et mountainbike-og ridespor.  

 

Hillerød 

Ingen punkter 

Helsingør 

På det sidste grønne råds møde (naturgruppen) havde Jørgen et forslag til lidt læ-beplantning, 

til fugle og guldsmede, omkring nogle af de udgravede søer i den fredede Vestkile. Det blev 

ikke vedtaget da kommunen ikke ville bruge penge til beplantning og DN går ikke ind for 

”konstrueret natur”. Hvis noget skulle vokse op, måtte det komme naturligt. 

 



 

 

 

Halsnæs 

Der var en snak omkring erhvervsfiskeriet i Arresø som ophører ved årsskiftet. NST begrunder 

primært afgørelsen med at ålefiskeriet ikke er bæredygtigt. Det har endvidere fejlagtigt være 

fremført at, at begrundelsen skulle være at nu da da søen er en del af nationalpark Kongernes 

Nordsjælland, skal der ikke længere foregå erhvervsfiskeri.  

7. Nyt fra bestyrelsen 

John mente ikke at Dropbox var noget som NPU ville tage til sig og samtidigt var vores 

kommissorium nok forældet i forholdet til vores nye arbejdsform med mødeleder og referent, 

så John vil revidere vores kommissorium. John spurgte ind til hvor står NPU om 5-10 år, 

hvilket udviklede sig til en lang snak, som vi vil behandle senere. John vil orientere bestyrelsen 

om vores snak mht. NPU’s fremtid.  

Inge fortalte fra dialogmødet med NST, at det havde været positivt. Det blev besluttet at Inge 

skulle udsende referatet fra mødet.  

8. Brugerrådsmøde d. 6/11 Inge efterlyser emner til mødet. 

Der var ingen emner til mødet. 

9. Eventuelt 

Stig spurgte ind til kommune repræsentant i Hørsholm samt til skovbrugerrådet. Der var ingen 

nye oplysninger. 

Efter mødet var der en snak omkring NPU’s mødedatoer i 2020, da Jørgen H. mente at vi altid 

forsøgte at holde møderne sidst på måneden. 

 

Planlagte NPU-mødedatoer for 2020 

 

 

 

Se referat fra den  19-11-2019.

 


