
DOF Nordsjællands naturpolitiske udvalg 

 

Referat af møde tirsdag d. 18. februar 2020 

 

Tilstede: Arne Kristensen (Allerød), Carsten Michael Jørgensen (Gribskov), Inge Hansen (Skovbrugerrådet), 

Jens Erik Sørensen (Rudersdal), John Hansen (Frederikssund), Jørgen Hansen (Helsingør), Jørgen Jacobsen 

(Halsnæs), Stig Englund (Hillerød). 

Ikke til stede: Birgitte Garde (Fredensborg). 

 

1. Formalia 

Mødeleder: Carsten, referent: Inge 

Mødeleder marts: Inge, referent Jens Erik 

Referat fra sidste møde: 14-01-2020 Godkendt. 

 

2) Udvalg, Helsingør kommune- Jørgen H. Byrådet i Helsingør kommune har i sommeren 2019 vedtaget 

en Vision 2030, hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunen vil arbejde for et renere havmiljø og en øget 

biodiversitet i Øresund.  Det er således et konkret visionsmål, at kommunen ønsker en beskyttelse af 

havmiljøet i Øresund gennemført senest i 2030. Rådet er rådgivende. DOF Nordsjælland har fået tildelt en 

plads, og Jørgen Hansen vil gerne deltage. Første møde afholdes den 4. marts. 

 

3) Friluftsrådet holder repræsentantskabsmøde for kredsen den 4. marts-Jørgen H. 

Jørgen Jacobsen har tilmeldt sig. Muligvis deltager Jørgen Hansen også. 

 

4) Drøftelses af NPU’s arbejdsform fremover. 

Punktet er en fortsættelse af en drøftelse udvalget havde i efteråret. Hvor bla. møde frekvensen, indholdet 

i møderne, og arbejdsformen blev gennem diskuteret. Emnet var lagt frem til diskussion,  

men der skulle ikke drages nogle konklusioner. 

John Hansen kom med et mindre oplæg ud fra de links der tidligere var udsendt: 

https://dofbasen.dk/KOMMUNER/funktionsbeskrivelse_kommunerepraesentant_dof.pdf  

https://www.dofnordsj.dk/images/Dokumenter/NPU/Kommissorium_for_Naturpolitisk_Udvalg.pdf 

https://dofbasen.dk/KOMMUNER/funktionsbeskrivelse_kommunerepraesentant_dof.pdf
https://www.dofnordsj.dk/images/Dokumenter/NPU/Kommissorium_for_Naturpolitisk_Udvalg.pdf


Samt et historisk tilbage blik fra i dag og til NPU’s begyndelse i 2006. Hvor der primært blev fokuseret på 

opgaverne i forbindelse med den første periode. Hvilke tanker, ideer og opgaver udvalget kunne 

igangsættes med på daværende tidspunkt.  

Kommunerepræsentanterne sidder ofte meget ene med opgaverne og forespørgsler. Af den grund er det 

meget vigtigt, at kunne mødes og fremlægge de kommunale sager i et fælles forum og få feedback og gode 

råd fra ligestillede (Jørgen J). 

Arne efterlyste mere naturpolitik i kampen for mere biodiversitet. 

Carsten fremkom med en ide om et fællesprojekt i alle kommunerne. Det kan give mere dynamik og en 

mere bred aktivering i kommunerne. 

Et andet forslag var at invitere personer ude fra til, at komme og gennemgå forskellige emner. Formålet er 

at inspirere udvalgets medlemmer. 

John vil komme med nogle ideer, en konkretisering til, hvorledes det kan organiseres. Bla. blev Henrik 

Wejdling nævnt som en mulighed. Emnet kunne være brugen af Dofbasen, og hvorledes det er muligt at 

frembringe mange og meget vigtige oplysninger til vores arbejde i kommuner, råd etc. 

Der synes pt. at være tilfredshed med det nuværende mødeantal (11 pr. år minus juli måned). 

Det blev aftalt, at hvis dagsorden er tynd, vil det altid være muligt at aflyse mødet med kort varsel. 

 

5) Nyt fra bestyrelsen-Carsten. 

Carsten kom med nogle hovedpunkter fra det nys afholdte bestyrelsesseminar (15-02-2020) 

Bla. en gennemgang af vores mål fra sidste møde. Naturens År 2020, hvad kan vi deltage i og med. 

Og hvad er bestyrelses mål i 2020. 

Hele referatet fra møde findes i Drop Box under: 2020, Bestyrelsesmøder -> referater -> referat fra 

bestyrelsesseminar. 

 

6) Kommunerunde. 

Halsnæs-Jørgen J. Danmarks Naturfredningsforening vil frede hele Arrenæs. Hovedparten ejes af 

Naturstyrelsen. Resten af nogle få private lodsejere. Ulempen ved en fredning vil antagelig medføre stier 

hele vejen rundt on næsset, hvilke kan være meget forstyrrende for havørneparret, som har deres rede 

yderste på næsset. Fiskeriet på Arresøen forlænges med et år. Og det er endnu ikke afklaret noget omkring 

søshelteren, som er foreslået anlagt i Arresø. Brugerrådsgruppen Arresø holder møde den 20-02-20. 

Rudersdal-Jens Erik. Det Grønne råd har afholdt sit 2. møde, som udelukkende er orientering, uden 

indflydelse. En Hvinandekasse, opsat i Vaserne af Fugleværnsfonden, var gået i stykker. Jens Erik har 

kontaktet fonden. Tårnfalkekassen, som Jens Erik var med til at opsætte sidste år, er blevet mere frilagt ved 

af savning af nogle grene. 

Hillerød-Stig. Faunastribe gruppen bestående af Danmarks Naturfredningsforening, DOF Nordsjælland, 

Dansk Jægerforbund og Nordsjællands Landboforening har afholdt møde. Hvor resultaterne og 



erfaringerne blev diskuteret.  En ny folder er under udarbejdelse. Hillerød kommune betaler for 

blomsterfrøene i blandingen. Projektet retter sig primært mod agerhøns.  

Allerød-Arne. Der er givet en dispensation i et §3 område, således at der kan laves en gangbro over 

området. Området har ikke fuglemæssigt så stor interesse, men mere af botanisk karakter. 

Helsingør-Jørgen. Invitation fra kommunen til vandretur med talk and walk i Nivå fredningens området den 

02-03-20 kl. 9.00. I uge 9 er der Naturrådsmød, Helsingør. 

Gribskov-Carsten. I de 2 første uger af maj er der grøn uge og grøn lørdag i Gribskov kommune. Carsten og 

Leif Øgaard repræsenterer DOF Nordsjælland på forskellige måder. 

 

7) Natorienteringsløb med brug af pandelamper, Tisvilde Hegn-Carsten. Carsten gav et oprids af 

forløbet. 

DOF Nordsjællands bestyrelse kører videre med sagen. Carsten kontakter Helle Dyrting, DOF Nordsjællands 

bestyrelse, da hun er meget aktiv omkring dette. For brugen af pandelamper bliver mere og mere udbredt i 

de nordsjællandske skove. 

 

8) Evt. Forslag til høringssvar vedr. nationalparkplanen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er klar til 

at blive videresendt til Fuglenes Hus. Ørnenes dag afholdes søndag den 23-02-20 ved Pøleåens udmunding, 

Arresø 

 

 

 

 


