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               DOF Nordsjællands naturpolitiske udvalg 

 

       Referat af møde tirsdag d. 19. januar 2021 

 

Deltager i teams: 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) og Jan Nilsen (Fredensborg) 

 

Indledning: Efter en del begyndervanskeligheder med vores første møde i Teams lykkedes det efterhånden 

deltagerne at, få styr på systemet således at vi kunne gå til dagsordenen.  

 

A. Formalia 

Mødeleder: John Hansen, referent: Jørgen Hansen 

Godkendelse af referatet fra sidste møde d.18-12-2020. Referatet kunne ikke godkendes, da referenten manglede 

notater for at færdiggøre referatet. John vil efterfølgende udsende udkast til referat kommentering. 

Godkendelse af dagsordenen. Kunne godkendes trods manglende kommunerunde på dagsordenen. 

 

1) Årsberetning v. Stig 

 Stig gav en kort orientering om årsberetningen som var sendt ud til NPU (se mail 17/1). Han takkede og 

roste kommunerepræsentanterne for et godt stykke arbejde med at holde sig til de ca. 10 linier som han 

havde bedt om, da det gjorde arbejdet nemmere at lave beretningen. Sådan måtte det gerne være 

fremover. Inge kunne fortælle at beretningen allerede lå i Dropbox.                                                                     

John mente at i nogle tilfælde var 10 linier for lidt, da det var svært at få 6 års fuglearbejde samt 

beskrivelse af en rapport i forbindelse med bygningen af Kronprinsesse Mary bro, ind i beretningen når der 

ikke var mere plads til rådighed. Stig svarede at det var en anbefaling fra Luises, da beretningen skulle 

videre til repræsentantskabet og den måtte ikke fylde for meget.  Der var enighed om, at 10 linier var en 

vejledende anbefaling. 

 

2) Kystsikring. 

I forbindelse med kystsikringen af Nordkysten skal der graves sand flere steder langs kysten. JørgenJ 

efterlyser de ornitologiske aspekter i hele sagen, men vil afvente til at der udarbejdes en   VVM-

redegørelse, før man tager stilling til det videre forløb, det var der bred enighed om i gruppen.  Carsten 

orienterede hvordan sagen startede med henvendelse fra Jesper Hornskov (se Carstens mail 28/12). Jan 

gav udtryk for at det var vigtigt at besvare henvendelsen og det ville Carsten så tage sig af.  Der var et 

forslag om de tre kommunerepræsentanter fra de 3 berørte kommuner skulle mødes når VVM-

redegørelsen var til rådighed.  
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3) Esrum Sø fredning og søsti status på sagen. 

Stig gav et kort resume af det udsendte materiale (se Stigs mail 14/1-21) Ved en fejl, som Fredningsnævnet 

har erkendt, blev DOF og Friluftsrådet ikke hørt om DN’s revideret fredningsforslag fra oktober 2020, som 

havde høringsfrist den 1/1-2021. Stig anførte dette overfor Fredningsnævnet og sendte DOF’s høringssvar 

d. 14/1 efter aftale med Bjørn og Luise. I høringssvaret konstaterer vi, at vi ikke har fået medhold i vores 

indsigelser fra september 2019, herunder ønsket om flytning af søstien på områderne ved: Bramaholm, 

Eskehoved og Skovlund. Høringssvaret afsluttes med, at DOF fastholder indstillingen til fredningsforslaget, 

som fremsendt i september 2019. 

 

4) NPU arbejdsform i covid-19 tiden. Hvordan skal møderne afholdes og hvor tit. Skal der nedsættes små 

arbejdsgrupper om specifikke sager? 

John meldte ud med at vi skulle afholde vores fysiske møder som vi plejer, men så længe vi er underlagt covid-19 må 

det blive digitalt. Det var der bred opbakning i gruppen 

 

5) Hørsholm kontakt person 

Der var ikke noget nyt. Arne modtager mails fra Hørsholm, og vil gerne, såfremt der er noget interessant for NPU, 

fremlægge det i vores forum.  

 

6) Arresø seneste nyt. JørgenJ 

Ramløse Havn står for en udvidelse med 40 nye bådpladser og kajakklubben har fået dispensation til 3 

containeren, (muligvis nyt klubhus?) det vil betyde en øget aktivitet på Arresø som er et fuglebeskyttelses 

område. Man kan forvente sejlads om vinteren som formodentligt vil påvirke de rastende fugle, der er bl.a. 

talt op til 1000 stor skallesluger. 

JørgenJ efterlyser om der skal gøres noget nu. Stig foreslog at vi kontakter sagsbehandler i Gribskov 

kommune, og desuden Naturstyrelsen for at høre om de selv har planer om at undersøge de forstyrrelser 

som den øget aktivitet vel medfører. Inge mener vi skal reagerer nu ellers er det for sent. JørgenJ vil lave 

en skrivelse som Stig læser korrektur på og så vil sagen blive rejst i Søbrugerrådet d. 25/2. 

Søshelterne på Arresø er lagt lidt på is og der sker måske først noget til næste sæson.  

DN ønsker fredning af Arrenæs og sagen følges tæt og vi afventer hvad der sker. 

Mht. havørneparret ved Auderød skov har der været en del forstyrrelser pga. shelter og skydeøvelser. På 

den baggrund har JørgenJ haft en sober brevveksling med Skovridderen, stor ros til JJ, men da havørnen i 

dag er så almindelig, vil man ikke længere lave afspærringer og tage hensyn til forstyrrelser. JJ mener dog 

at hvis havørnen skal have en fremtid på Arrenæsset, kunne man lave forskellige tiltag ved at flytte nogle af 

de forstyrrende aktiviteter længere væk. 

John fortalte at havørneparret i Færgelunden fik 2 unger på vingerne selvom der er masser støj. 
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7) Øresundsudvalget. JørgenH 

Da udvalget ikke har så meget med kystsikring, men mere forslag til beskyttelse af Øresund og da der er møde d. 4/2 

hvor Erling Krabbe (DOF-lokal) vil holde foredrag omkring fuglene i Øresund, vil JørgenH gerne udskyde 

orienteringen til næste gang. 

 

 

8) Duehøgrede i Allerød v. Arne 

Da Arne havde totalt mistet sin stemme, blev punktet udsat til næste møde. 

 

9) Søborg sø v. Inge 

Der er afleveret høringssvar d.7/1-21 med vores input til projektet.                                                                       

Placeringen af cykelrute 33 er ikke afgjort, men hvis den skal ændres ønskes den tættere på Græsted. Hvis der 

kommer mange tagrør i tilknytning til søen og de skal høstes ønsker vi at det sker i mosaikker, således at der stadig 

er beskyttelses zoner.  Erling Krabbe havde input til små kunstige fugle-øer, men det er tvivlsomt om det kan 

etableres. Der har været en pH-D studerende indover som har undersøgt hvilke træer man kunne fælde eller 

bibeholde.  Der bliver afsat 30 ha til engsnarren med plejeplan gældende fra dag1. Mht. jagt, kajaksejlads mv. er det 

ikke helt afklaret. Mht. høringssvaret ønskede NPU at det blev sendt til gennemlæsning inden det blev sendt afsted.                               

 

10) Nyt fra Bestyrelsen v. Carsten 

Bestyrelsen har forberedt en god løsning til den digitale generalforsamling.                                                   

Naturstyrelsen har flere hatte på når der kommer ansøgninger f.eks. fra mountainbike, så sendes ansøgningerne til 

skovfolk som er aktive indenfor samme.  

Generalforsamlingen foregår ved at man tilmelder sig pr. mail og derefter får man beretningen tilsendt. Så sender 

man tilbage om man kan godkende eller ej, og generalforsamlingen er overstået. Der er ingen debat muligheder.         

Der var en bred utilfredshed over den form for afholdelse, men i denne covid-19 må man nok acceptere det.                 

Inge kunne oplyse at der er pt. 14 tilmeldte, de fleste fra bestyrelsen og det var nok svært at hive flere folk med.               

Det var også svært at finde tilmeldingen på hjemmesiden. Carsten gav en orientering om hvordan hjemmesiden var 

opbygget. Inge kunne oplyse at man kunne finde generalforsamlingen på Facebook. John sluttede af med at der var 

stof til eftertanke.  

 

11) Ny råstofplan, hvordan gribes det an. V. Stig 

Fristen er overskredet for at komme med input til Hovedstadsregionens råstofplanen. Stig mener at have hørt, at der 

kommer en ny høring. Vi afventer Regionens udspil. Desuden var der tvivl, om der overhovedet var fugleinteresse i 

sagen.  

 

12) Faunastriber v. Stig (se mail a 10/1-21) 

Stig gav en orientering om kommunernes interesse for at en øget biodiversitet, bl.a. ved etablering af faunastriber til 

gavn for agerhøne, insekter m.v. Fællesfolder fra Nordsjælland Landboforening og de Nordsjællandske kommuner 
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bliver sendt til interesserede landmænd. Spørgeskema til evaluering af projektet blandt landmændene i løbet af 

2021. J 

John og Pelle har møde med Fredriksund kommune angående naturen i kommunen. JJ kunne oplyse at et par 

landmænd der havde meldt sig, ikke ville så de frøblandinger de fik til rådighed. Arne og Lars Jonsen ville samarbejde 

for at presse Allerød kommune. JørgenH kunne fortælle at Helsingør kommune har pløjet flere rabatter op og i 

Helsingør Dagblad kunne man læse at det skete for at øge biodiversiteten i kommunen, og at det skete i samarbejde 

med Fredensborg kommune. 

 

 

 

13) NPU kommissorium  

Inge syntes at hele NPU kommissorium trængte en revision da bl.a. referaterne fra NPU møderne ikke var 

tilgængelige for alle. Stig og Jan var enige om at, referatet ikke egnede sig til offentliggørelse og mere havde intern 

karakter og tjener som arbejdsdokument for NPU. De vigtige sager bliver præsenteret i årsberetningen. Flere meldte 

ud med problemer i Dropbox og Inge forslog at vi lavede et fysisk møde med Luise hvor vi fik en opdatering af 

Dropbox. Mht. til kommissorium blev konklusionen at den tages af dagsordenen, indtil der er en som tager initiativ 

og som har et konstruktivt oplæg.  

 

14) Eventuelt 

Carsten kunne oplyse at skolerne i Gribskov kommune var inviteret med til opsætning af tårnfalkekasser.  

 

Referent Jørgen Hansen 


