
Referat af NPU-møde i DOF-Nordsjælland 25.08.2020 

 

Deltagere: Inge (bestyrelsen), Jørgen J. (Halsnæs), Jørgen H. (Helsingør), John (Frederikssund), Stig 

(Hillerød), Carsten (Gribskov), Jens Erik (Rudersdal, referent). (Fredensborg og Hørsholm har pt ingen 

repræsentant.) 

 

1. Formalia. Jens Erik denne gang referent, Inge mødeleder 

2. Det var første møde i mange måneder pga corona-epidemien og sommerferien. Mødet 

begyndte med en kort runde bordet rundt. Alle havde oplevet en mere eller mindre unormal 

tilværelse i den periode. 

3. Nyt fra bestyrelsen. John gjorde rede for afdelingens oplæg til DOFs næste rammestrategi, 

so var rundsendt til NPU. Der er lagt vægt på biodiversitets- og klimakrisen, og til 

udbredelsen af kendskabet dertil, og til at de er menneskeskabte. Danmark er nu bagud i 

disse henseender. DOF bør også se indad mht egen adfærd, f eks hvad angår lange rejser.  

Endvidere foreslås et tættere samarbejde med andre grønne organisationer. Der var en 

diskussion om dette udspil, om hvordan DOF kan feje for egen dør, etc. Et spørgsmål om 

troværdighed. Jfr også mange ornitologers indenlandske rejsevirksomhed for at forøge deres 

personlige ”Danmarksliste”. Det blev anført (Jørgen J), at DOF bør adressere kriserne med 

udgangspunkt i fuglenes vilkår snarere end helt generelt. – Et andet emne var 

naturnationalparker, se også DOFs nylige pressemeddelelse om den, der planlægges i 

Nordsjælland. DOF bør samarbejde med andre interesserede organisationer, om end der 

ikke ret bedste fodslag imellem dem (John). Også NPU bør være engageret vedr 

naturnationalparken. Stig spurgte, hvordan det skal drives. Der er ”fare for”, at bestyrelsen 

og rådet vedr nationalparken får opgaven. NPU er ikke tilfreds med Nationalpark 

Nordsjælland. Der er seks ”søjler”. Der er indsendt syv-otte forslag vedr natur og -formidling 

(Carsten). Forslag til plan for 2002-26 er vedtaget af parkens bestyrelse, kan ses på nettet, og 

papirversion kan fås på Esrum Møllegård, anbefales. Sekretariatet der er kompetent (Stig), 

og der er mange gode forslag. DOFs ønsker er stort set tilgodeset (ynglefugleøer, ugle- og 

hvinandekasser, fugletårn, naturvejleder). Et spørgsmål, om balancen benyttelse: 

beskyttelse kræver ”opdragelse”. Der er annonceret en ekskursion 29.09., med 

miljøministeren. - Apropos det, Friluftsrådet er 99% for benyttelse, beskyttere er i håbløst 

mindretal Jørgen J; også Jens Eriks erfaring). DOF sanktionerer bla MTB-kørsel på følsomme 

steder ved at deltage. Et emne, der kunne tages op centralt i DOF. Friluftsrådet bør ikke 

indgå i samarbejdet om naturnationalparken. Desværre råder de over en masse penge, som 

også kommer DOF til gode. Muligvis håbløst at påvirke dem (Stig). - 

Inge oplyste om seneste møde i brugerrådet for NST Nordsjælland. Flertallet er fra 

kommunerne og NST. DOF opfattes som god partner mht paspå-kort. En grævlinegrav var 

sat forkert af og blev forstyrret af store maskiner. Botanisk Forening har klaget over to sager. 

Vedr Søborg Sø er vandstanden i fremtiden fastsat til kote 1 som ønsket af DOF. 

Jordfordeling skulle blive færdig nov 2020. Vandstigning vil tage et år. Der bliver 338 ha sø 

plus enge og sjapvand. Et område på 30 ha er tiltænkt Engsnarre. Rapport ventes ultimo 

2020 – Det udtørrede område omkring stitunnellen syd for Nødebo bliver næppe sumpet 

igen. - Ifølge DIF begynder registreringen af reder at ”volde problemer for organiserede 

aktiviteter”, dvs benyttelse i sportsøjemed. 

 



4. 

Helsingør (Jørgen H) – kommunen er i tænkeboks mht mågeø i Gurre Sø. Et møde om Øresunds 

miljø blev overladt til Erling Krabbe. Frederiksborg (pt vakant efter Birgitte Gardes død): Jørgen H  

har deltaget i møde i Grønt Råd, men ønsker ikke at fortsætte med det. Luise skulle have 

navnene på nogle mulige efterfølgere i Fredensborg; Jørgen H vil gerne se dem. – Frederikssund 

(John) – fredningsforslag vedr militært terræn ved Jægerspris er ”hvilende”, idet militæret stadig 

bruger området. – Halsnæs (Jørgen J) – DN har rejst fredningssag om Arrenæs; der har netop 

været møde. Forslaget er ikke offentliggjort. Mht Arresø tænkes Ramløse Havn fordoblet. 

Kajakklubben vokser, jfr også Auderød, tidligere. Bjerregaard mener, udvidelsen kræver 

konsekvensvurdering; NST skal give tilladelsen. Ny lokalplan kræves. DCE Århus (Nationalt center 

for miljø og energi) foreslog i 2016 i konsekvensvurderingen af de nye sejladsregler, at 

bekendtgørelsen af de nye sejladsregler blev midlertidig, 3-5 år. (John oplyste, at Roskilde Fjord 

har tilsvarende problemer.)  Dele af søens areal bør holdes fri. En discgolfbane i Arresødal Skov 

har netop fået dispensation af NST og Miljøministeriet. Skal også forhandles politisk i 

Kommunen. Spillet giver støj, og der er ofte også musik. Kan DOF klage? NST overvejer anlæg af 

en sti i Natura 2000-område. I Hundested skal der bygges Arktisk Center på nordmolen. Der tales 

om genetablering af stenrev ved Hundested. – Gribskov (Carsten). En lokal DOFer har 

observeret, at en privatperson havde fældet træer omkring Pøleåens udløb i Arresø. Dette er 

bekymrende i forhold til ynglende og fouragerende Isfugl. DOFeren kontaktede Carsten, som 

kontaktede Naturafdelingen i Gribskov Kommune, som igen kontaktede Naturstyrelsen 

Nordsjælland, da der er tvivl om ejerforhold og matrikelgrænser. Sagen er lidt uklar, men kører 

stadig. Gribskov Kommune har lovet at holde DOF Nordsjælland løbende orienteret. Der 

forberedes natløb med pandelamper i Tisvilde Hegn. Et møde er aflyst pga epidemien. – 

Rudersdal. Stig talte, idet han havde antaget, at Jens Erik ville få forfald. Frederikslund Skov ved 

Furesøen, Kommunen ønsker udvidelse af P-plads. DOF var ikke repræsenteret ved et møde om 

sagen; Kommunens invitation var ikke gået igennem til Jens Erik. En skovstrategi er på vej hos 

Kommunen. Vedbæk Maglemose – der ønskes bedre afgræsning (kvæg, heste, helårs, ingen 

fodring). – Hillerød (Stig). Hospital ved Favrholm syd for byen er under opførelse. En §3- 

dispensation er påklaget af DN. Der er meget byggeri i Hillerød pt. Rensningsanlæggets kapacitet 

er utilstrækkelig. Vedr faunastriber er en gruppe dannet i Grønt Råd. – Hørsholm (John): 

Hvordan kan ny repræsentant findes? Må ske via personlige kontakter. 

5. 

NPUs arbejdsform – vi begyndte at tale om det før jul. Jens Erik foreslog lidt færre møder, det var 

der ikke stor tilslutning til. John har gjort sig nye tanker i mødepausen siden februar og foreslog det 

som et emne til næste møde, 22.09. 

 

Jens Erik Sørensen 

 

PS Mødet 22.09. blev aflyst pga corona-epidemien. Arbejdsformen er derfor ikke blevet diskuteret 

ved den lejlighed, som foreslået. 


