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               DOF Nordsjællands naturpolitiske udvalg 

 

       Referat af møde tirsdag d. 23. februar 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: Mødet startede med ca. 20 min. forsinkelse pga. tekniske vanskeligheder med opkobling til 

Teams, og for Jørgen J. lykkedes det først meget sent at komme på og kun med lyd. Stig overtog 

referentjobbet fra Jørgen J. Inge ville efterfølgende teste systemet endnu engang. (TAK) 

A. Formalia 

Mødeleder: Jørgen Hansen, referent: Stig Englund 

Godkendelse af referatet fra sidste møde d.19-01-2021. Referatet var blevet udsendt i god tid inden dette møde og 

kunne godkendes endeligt med tilsendte rettelser. Stig havde en supplerede oplysning til punktet om Esrum Sø-

fredningen, i det Fredningsnævnet har besluttet at udskyde den endelige afgørelse om fredningen til senest den 15. 

december i år.  

Godkendelse af dagsordenen. Blev godkendt som udsendt i version af Inge tidligere på dagen. 

 

1. Præsentation af den nye bestyrelse v. John  

John kunne fortælle om pæn deltagelse i den digitale generalforsamling. Luise Ekberg meddelte kort inden 

generalforsamlingen, at hun ikke agtede at fortsætte i bestyrelsen, som siden hen har konstitueret sig med 

John H. som formand, Jens Lodal som næstformand og Birger S. Nielsen som kasserer. To nye suppleanter 

blev valgt nemlig: Lone Hougaard og Jan Nielsen (også medlem af NPU).  

 

2. Øresundsudvalget v. Jørgen H.  

Erling Krabbe skulle have repræsenteret DOF og fortalt om fugleinteresser i Øresund ved et møde den 4/2, 

som blev aflyst og udsat til 23/3. Forinden havde der været drøftelser om Helsingørs Kommunes ønske til 

udpegning af Øresund som Marin Nationalpark, hvilket svenskerne ikke umiddelbart var indstillet på pga. 

et andet regelsæt i Sverige. Erling vil dog argumentere for et samarbejde a la det trilaterale samarbejde om 

Vadehavet mellem Danmark, Tyskland og Holland. - Jan tilkendegav interesse i at deltage i mødet den 

23/3, eller forarbejder hertil, særligt med henblik på en evt. udpegning af Nivå som jagtfrit område.  

 

3. Duehøgerede i Allerød Kommune v. Arne 

Arne fortalte om et indhegnet skovområde på en golfbane nær motorvejen, hvor der gennem en årrække 

har ynglet flere par duehøge. I forbindelse med en ny indretning af golfbanen var hegnet ved skoven blevet 

nedtaget og fældning af en række træer foretaget. Arne opdagede det da han kom forbi og kontaktede 

kommunen, som fortalte at projektet var godkendt og at der ville blive plantet erstatningsskov. Arne 
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tilkendegav sin utilfredshed med den fremgangsmåde og fik fat i greenkeeperen på golfbanen, som viste 

sig at være interesseret i at bevare duehøgens yngleområde. Arne mener, at der nu formentlig er 4 

beskyttede duehøgereder i området. Arne vil forfølge sagen bl.a. gennem det grønne råd. 

 

4.  Besigtigelse med Fredningsnævnet ved Tikøb om Esrum Sø stien v. Jørgen H. 

Jørgen havde modtaget invitation via DN til besigtigelse den 25. marts kl. 9:00. Besigtigelsen var foranlediget af 

borgere i området, som er utilfredse med forslaget til ny stiføring bl.a. med henvisning til ynglende rovfugle. Jørgen 

havde ikke mulighed for at deltage, men Jan meldte sig.  

 

5. Forslag til nye Naturnationalparker i Nordsjælland v. Stig  

Knud Flensted efterlyser lokalafdelingernes forslag til udpegning af nye Naturnationalparker, med henblik på 

henvendelse fra DOF til Miljøministeren. Frist for aflevering til Knud er den 7. marts. Stig havde forinden udsendt 

”efterlysningsmailen” fra Knud og foreslået Hornsherred/Roskilde Fjord. Det var der opbakning til fra John, som vil 

prøve at udarbejde et kort og en lille beskrivelse af den nordlige del af Hornsherred – Jægerspris. Jan argumenterede 

for udpegning af Øresund, som marin NNP og Arne for Naturpark Mølleåen. Også fra de to steder udarbejdes 

kortbilag og en lille beskrivelse. Stig samler materialet og sender til Knud. Frist senest søndag den 7. marts. Stig vil 

endvidere eftersende DOF´s høringssvar til lovforslaget om Naturnationalparker til NPU. 

 

6. Ny råstofplan fra Region Hovedstaden v. Stig 

Pga. indsigelser har regionen været nød til at tilrette forslaget til råstofplan og sende det i ny høring i 

perioden: 15. februar – 13. april. Der afholdes et digitalt informationsmøde den 24. marts kl. 16-17. Stig 

fortalte om at forslag til råstofplan 2016/2020 indeholder 17 nye forslag til graveområder for sten, grus og 

sand fordelt på 9 kommuner. Endvidere 11 nye interesseområder for sten, grus og sand også fordelt på 9 

kommuner. Der var enighed om, at kommunekontaktpersonerne gennemgik der respektive kommuner for 

evt. konflikter med udpegningerne i råstofplanen og fugleinteresser. Arne fremhævede grusgravenes værdi 

som fuglelokaliteter og levested i øvrigt. Allerød kommune har protesteret over udpegninger i kommunen, 

som er under fredning, men iflg. Arne er der ingen fugleinteresser på spil her. Stig tilbød at samle 

bemærkningerne til et høringssvar til Regionen. Punktet tages op på næste NPU-møde den 23. marts.  

  

7. Tibirke Bakker og indhegning til får v. Carsten  

Kort inden NPU-mødet havde Carsten fået henvendelse fra Fredningsnævnet om DOF´s holdning til ønske fra 

Gribskov Kommune om renovering og udvidelse af et gammelt fårehegn i Tibirke Bakker. Målet er at få en endnu 

bedre afgræsning og pleje af de hede klædte bakker. Ikke meget fugl i sagen, men Carsten sender vores støtte til 

sagen.  

 

8. Kommunerunde  

Gribskov v. Carsten: Har henvendt sig til kommunen med anbefalinger til nye/ændrede ophængningssteder for 

tårnfalkekasserne og spurgt til projektets status og fortsættelse. Johannes Bang fortsat med.  

Frederikssund v. John: pga. Corona har det ikke været afholdt møde i det Grønne råd i mere end et år. Men det blev 

der så i den forløbne uge. Og det tegner godt. Der har været fremsat kritik af den botaniske faglighed og indsats i 

forvaltningen bl.a. fra politisk hold! 
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Allerød v. Arne: Der arbejdet på et samarbejde med en landmand om faunastriber efter modellen i Hillerød. 

Fredensborg v. Jan: Afhængig af Corona-situationen bliver der afhold et fysisk møde i Grønt råd i marts. Jan var obs. 

på en nyt cykelstiforløb fra Nivå – Humlebæk, som heldigvis ikke går gennem Lave Skov (ravn yngler her).  

Halsnæs v. Jørgen J.: Havørneparret er gået i gang. Forslag til fredning af Arrenæsset er nu afleveret til 

Fredningsnævnet fra DN. Efter aftale med de nye ejere af Auderød lejren indgår kun en del af lejren i fredningen. Der 

skal snart være møde i Arresø-brugerrådet.  

Rudersdal v. Jens Erik: som har set to havørne over sit hus i Birkerød. Massiv fodring fra varebil af vandfugle i 

Birkerød Sø. Stig kunne oplyse, at der ikke forelå tilladelse fra kommunen, tværtimod er der opsat skilte med forbud 

mod fodring for undgå dårlig vandkvalitet og rotter!  

John oplyste, at han var ”backup” modtager af post fra Rudersdal og også tog sig af post fra Hørsholm Kommune. 

 

9.  Nyt fra Bestyrelsen v. Carsten 

Carsten berettede om to møder i bestyrelsen efterfølgende generalforsamlingen, hvorunder der var foretaget 

konstituering (se pkt. 1) og talt om fremtiden for DOF Nordsjælland.  

 

10. Oprydning i dropbox v. Inge 

Inge, Luise og Jens Lodal har gennemgået dokumenter og ryddet op i foreningens digitale arkiv – stor ros til det! Vi 

drøftede muligheden for at afholde et genopfriskningskursus for NPU. Det forlyder, at Luise gerne vil undervise. Vi 

aftalte, at afvente til det bliver muligt at mødes fysisk. Inge vil gå videre med ønske om, at NPU kan se andre 

dokumenter i Dropbox udover lige netop mappen med NPU.   

 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

Mødet sluttede præcist kl. 22:00  

 

Referent Stig 


