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Beretning til ordinær generalforsamling 2020 
Dato: 25-jan-2020. 

Sted: Nødebovej 26, Nødebo 3480 Fredensborg 

 

1. Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen var fuldtallig og indledte året med at konstituere sig med Luise Ekberg som 

formand, John Hansen som næstformand og Birger Stenå Nielsen som kasserer. 

Bestyrelsen fik også to nye suppleanter, Holger Hansen og Jens Lodal. De har begge delta-

get i bestyrelsesarbejdet. 

I juni måned meddelte Ole Brauer os desværre, at han måtte forlade alle opgaver i DOF 

Nordsjælland på grund af nyt krævende job. Vi har taget behørigt afsked med Ole og vil 

også her takke ham for det store arbejde, han har lagt helt fra DOF Nordsjællands spæde 

start og dermed gennem 13 år i bestyrelse, NPU og repræsentantskab. 

Suppleant Holger Hansen er efterfølgende indtrådt i bestyrelsen på den ledige plads og 

suppleant til repræsentantskabet Helle Dyrting på den ledige plads her. 

 

Seminar 

Kort efter det konstituerende møde afholdt bestyrelsen et heldagsseminar, hvor vi arbej-

dede med lokalafdelingens målsætninger og strategi. 

DOF´s formål er: 

• Beskyttelse af fugle og deres levesteder 

• Indsamling og udbredelse af viden om fugle 

• Fugleoplevelser i naturen 

• Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter 

For at kunne opfylde formålene har vi gennem tiden organiseret os med bestyrelse, Natur-

politisk Udvalg, Aktivitetsudvalg og et Feltudvalg, som vi oprettede i sommeren 2018. Her-

udover har vi haft forskellige ad hoc grupper, caretakergrupper, fuglekursusholdere og et 

stort korps af turledere. 

Desværre erfarede vi, at Feltudvalget ikke fungerede under den form, det var tænkt, så vi 

har måttet nedlægge udvalget igen. Vi arbejder videre med ideen om på en eller anden 

måde at samle feltaktiviteterne. 

Vi arbejder løbende på, at få flere medlemmer engagerer sig i foreningsarbejdet. Det bety-

der, at der opstår arbejdsgrupper, som behandler aktuelle problemstillinger. 

Mere om udvalg og grupper og deres aktiviteter og resultater i selvstændige afsnit. 
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Hjemmeside 

Et af vores indsatsområder er at være mere aktive på hjemmesiden og i offentligheden.  

Vi har derfor startet ny hjemmeside i DOF’s design. Det er DOF centralt, som ejer og vedli-

geholder den tekniske del. 

En redaktionsgruppe bestående af Jens Lodal, Inge Hansen og Luise Ekberg har overført 

relevant og aktuelt stof fra den gamle hjemmeside og opdaterer indholdet, så DOF Nord-

sjællands medlemmer og andre interesserede kan følge med i foreningens arbejde.  

Vi har defineret hjemmesidebrugere til at være medlemmer, tillidsvalgte og andre interes-

serede eksempelvis potentielle medlemmer og pressen. Indholdet på hjemmesiden er ud-

valgt, så det forhåbentlig tilfredsstiller interessenterne. 

De tre artikler, som scorer flest klik, er ”Lokalafdelingen”, ”DOFbasen sidste nyt” og ”Lokali-

teter og turforslag”. 

 

Opkøb af reservat under Fugleværnsfonden 

DOF Nordsjælland overdrog sidste år 2,6 mio. kr. til Fugleværnsfonden (beløbet var en arv, 

DOF Nordsjælland modtog i 2018) mod at beløbet skulle bruges til opkøb af et område 

nord for København. 

En arbejdsgruppe bestående af Luise Ekberg, John Hansen, Jens Lykkebo (DOF Nordsjæl-

land) og Hans Harrestrup Andersen, Frans E. Jensen, Tue Brix (DOF København) har holdt 

møder med Fugleværnsfonden med henblik på at finde det rigtige område, herunder be-

sigtigelse af mulige emner. Det var mere vigtigt for begge lokalafdelinger, at vi fandt det 

rigtige område end at få brugt pengene hurtigt. 

Vi var derfor heldige, at et skovområde på 14,76 ha, som er en del af Pandehave Å frednin-

gen blev sat til salg og Fugleværnsfonden var hurtig til at byde ind på området. 

D. 22. november 2019 var købet en realitet, og vi er nu ejere af et reservat i Nordsjælland. 

Planlægning af indvielse, oprettelse af arbejdsgruppe, formidling og optælling er gået i 

gang. 

 

Dialogmøde med Naturstyrelsen 

I Ministeraftalen mellem DOF og miljøministeren er det aftalt, at der skal afholdes mindst 

ét møde mellem lokalafdelingerne og de lokale enheder i Naturstyrelsen. Vi rykkede for 

indkaldelse i slutningen af 2018 og mødet blev afholdt d. 20. februar 2019. 

 

Det ordinære dialogmøde for 2019 blev afholdt d. 7. oktober 2019.  

Vi afgrænsede os til nedenstående emner, som vi synes var de vigtigste at drøfte og evt. få 

aftaler omkring: 

• Arter i skoven, som har det svært bl.a. duehøg 

• MTB-ruter og aftale om nedlæggelse af uhensigtsmæssige spor og DOF’s nye notat 

om MTB-kørsel og forstyrrelse i naturen 

• Løse hunde i naturen 
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• Manglende beskyttelse af ny fiskeørnerede 

• Samarbejdsform 

Referater fra dialogmøderne kan findes på DOF Nordsjællands hjemmeside. 

 

Naturstyrelsen arrangerede i foråret informationsture, hvor de orienterede om planerne for 

urørt skov og anden biodiversitetsskov. Her opfordrede skovridder Jens Bjerregaard Chri-

stensen til allerede at indsende høringsforslag, hvis man ønskede at få indflydelse. På bag-

grund af dette forslag nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af Inge Hansen, 

Helle Dyrting, Per Ekberg, Erik Mandrup Jacobsen og Luise Ekberg, som udarbejdede et 

notat om forberedelse og forvaltning af de udpegede områder i Nordsjælland. Notatet kan 

læses på DOF Nordsjællands hjemmeside.  

2. Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Nationalparkbestyrelsen indkaldte forslag til repræsentanter i Nationalparkrådet og DOF 

Nordsjælland udpegede biolog Erik Mandrup Jacobsen som repræsentant. Erik Mandrup 

Jacobsen blev efterfølgende valgt af nationalparkbestyrelsen. 

En arbejdsgruppe bestående af Erik Mandrup Jacobsen, Carsten Michael Jørgensen, Helle 

Dyrting og Jens Lykkebo udarbejdede et bidrag til Nationalparkplanen og til konkrete pro-

jekter i Nationalparken. Bidraget til nationalparkplanen kan læses på DOF Nordsjællands 

hjemmeside.  

3. Fuglekurser 

Der er afholdt to fuglekurser, et fuglestemmekursus i foråret, og et trækfuglekursus i 

efteråret. Begge kurser blev overtegnede.  

Vi er så heldige, at vi gratis kan låne gode lokaler med alt AV-udstyr hos LOF i Hillerød. 

4. Medlems status 

Medlemstallet ligger fortsat på omkring 1800 i DOF Nordsjælland, hvilket har været ni-

veauet de seneste 9 år.   

5. DOFbasen 

Vi søgte en ny DOFbasekoordinator ved årets start og fik henvendelse fra hhv. Holger Han-

sen og Anders Høgsholm, som nu deler opgaven. 

DOFbasen fungerer godt med indtastninger af observationer, mens det kniber gevaldigt 

med registrering og bearbejdning af ynglefugle under fanen Ynglefugle. 

6. Ungdomskoordinatorer 

Bestyrelsen holdt i sommer møde med de ungeansvarlige er Julie Wolf Broge og Mads 

Aastrup Paulsen. 

Ideerne til forskellige aktiviteter var flere, men disse er desværre ikke iværksat endnu. 
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7. Løse hunde på Melby Overdrev 

Bestyrelsen fik en henvendelse fra flere medlemmer, som har været udsat for ubehagelig-

heder med hundeejere, som har ladet deres hunde løbe løse på Melby Overdrev trods på-

bud om at føre hund i snor. 

Det medførte et møde med de pågældende og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestå-

ende af Christian Glahder og Luise Ekberg med henblik på en løsning af problemerne med 

løse hunde i naturen. Vi blev enige om, at det i første omgang skulle afgrænses til Melby 

Overdrev. 

Aktiviteterne blev: 

• Opfordring til at registrere forstyrrelser i DOFbasen i form af ”løsgående hunde” og 

”hunde i snor” samt antal. Opfordring og vejledning blev annonceret på DOFbasen, 

på DOF Nordsjællands hjemmeside og på Facebook.  

• Et arrangement d. 12. maj på Melby Overdrev i fællesskab med Naturstyrelsen og 

Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi dels havde to guidede ture i området og 

dels havde en stand, hvor vi fortalte om området og problematikken med løse 

hunde i naturen. 

• En aftale med Naturstyrelsen om at være synlige og anmelde overtrædelse af natur-

beskyttelsesloven til politiet. Der blev i den tid delt en del bøder ud á 2000 kr. pr. løs 

hund. 

Der forestår dog stadig en stor opgave i at få hundeejere til at forstå vigtigheden at hun-

den skal holdes i snor i naturområder. 

8. Gilbjerg Fuglestation 

Carsten Michael Jørgensen er DOF Nordsjællands repræsentant i redaktionsgruppen, som 

følger arbejdet med rapporten fra fuglestationsårene. 

9. Aktivitetsudvalget (ved Inge Hansen) 

Aktivitetsudvalget består af følgende personer: Per Ekberg, Mogens Holme, Ivan Olsen, 

Jens Lodal og Inge Hansen.  

 

Boligbirding. 

Boligbirding- dysten, hvor det både drejer sig om at se flest arter fra sin bolig/matrikel og 

at få flere indtastninger fra ikke kendte lokaliteter i DOFbasen, blev gentaget i 2019. Det 

giver også en mulighed for at følge med i, hvornår de første fugle ankommer til yngleste-

derne i indlandet.  

Det blev til 4405 indtastninger fordelt på 132 arter. 

De fem øverste pladser blev besat således: 

Allan Nielsen 3200   96     

Erik Groth-Andersen 3400   80 

Luise Ekberg 3400   73 
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Vilhelm Dalgaard 3400   71 

Anette Kjærø 3450   66 

 

Tidsrummet var udvidet fra 1. januar til 30. juni. I 2019 deltog 23 personer. Hvilket er en 

lille fremgang fra de tidligere år. 

Per Ekberg har de sidste 4 år været tovholder på projektet. Per har ønsket at stoppe med 

denne opgave. Og han skal have en stor tak for arbejdsindsatsen. Men dysten fortsætter i 

2020 med Jens Lodal som ankermand. 

 

Ture. 

Vi har fortsat 13 erfarne og særdeles stabile turledere, hvis ture dækker et bredt udsnit af 

DOF Nordsjællands fuglelokaliteter og det sydlige Sverige. 

Det har betydet, at der i 2019 har været arrangeret og tilbudt 75 fugleture. Det er det høje-

ste antal fugleture, der nogensinde er tilbudt til medlemmerne i DOF Nordsjælland.  

Og vi kan derfor ikke takke vores ihærdige og trofaste turlederne nok for den kæmpeind-

sats, de gør gennem hele året. Tak. 

Udvalget lægger vægt på, at det er lysten, der driver værket, så turlederne selv arrangerer 

deres ture. 

Udvalget prøver at lytte til medlemmernes ønsker om ture, og vi har så vidt det har været 

muligt med den tilstedeværende arbejdskraft, imødekommet dette. 

 

Andre arrangementer. 

DOF Nordsjælland har afholdt 5 foredrag i 2019. 

I januar fortalte Bo. T. Johansen om Melby Overdrev, Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage. 

I februar var det Jan Hjort Christensen, som fortalte om Antarktis, Falklandsøerne og South 

Georgia. 

Allan Gudio Nielsen kom forbi i marts og fortalte om Kragefugle. 

I oktober berettede Henrik Wejdling om Viben i landbrugslandet. 

Og årets sidste foredrag var med Erik Mandrup Jacobsen, hvor Roskilde fjords fugleliv (40 

års fugleoptællinger) blev gennemgået. I pausen ved dette foredrag fremviste og fortalte 

Kitta Hoffmeyer om sin fuglefjersamling. Som en mulig inspiration for andre. 

 

Af andre arrangementer, som DOF Nordsjælland har deltaget i, kan nævnes det landsdæk-

kende DOF-arrangement Ørnens dag (i februar), som foregår ved Arresø. Og samme sted i 

august afholder lokalafdelingen i samarbejde med Hillerød kommune en dag, hvor de be-

søgende har mulighed for at se og høre om rovfuglene i og omkring Arresø.  

Som altid har foreningen en stand og plancheudstilling i forbindelsen med Naturens Dag (i 

september) på Skovskolen, Nødebo. Og i år deltog vi på lignede måde ved et Åbent Hus-

arrangement på Søborg Sø i september.  
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I november måned afholder vi et seminar for turlederne. Det faglige oplæg stod John Han-

sen for i år. Han fortalte om Hornsherred, landskabet og fuglelivet mv. Så er vi de seneste 

år begyndt med en quiz. Dette års quiz gik ud på at artsbestemme nærbilleder af fugle-

næb. Årets vinder var Per Ekberg og Erik Groth. 

Derudover har vi nogle timer socialt samvær (inklusive middag). Det er på den måde DOF 

Nordsjælland siger tak til turlederne for deres store indsats. Men seminaret giver også mu-

lighed for denne ene gang om året, at alle kan mødes, tale sammen, komme med nye til-

tag og forslag. 

10. Naturpolitisk Udvalg, NPU (ved Stig Englund) 

Medlemmer af udvalget i 2019: Birgitte Garde (Fredensborg), Jørgen Jacobsen (Halsnæs), 

Stig Englund (Hillerød), John Hansen (Frederikssund og bestyrelsen), Jørgen Hansen (Hel-

singør), Carsten Michael Jørgensen (Gribskov og bestyrelsen), Arne Kristensen (Allerød), 

Jens Erik Sørensen (Rudersdal) og Inge Hansen (Brugerråd NST Nordsjælland og bestyrel-

sen). Efter mange år i udvalget måtte vi sige farvel og stor tak til Ole Brauer (sekretær og 

bestyrelsen). Det blev også et farvel og mange tak til Poul Dam (Brugerråd NST Østsjæl-

land) og Kurt Engelhardt (Hørsholm), som var med i udvalget hhv. 1½ år og et år. Udvalget 

har i 2019 ikke haft kommunerepræsentant i Hørsholm. Udvalget har afholdt 8 ordinære 

møder og et temamøde i årets løb.   

 

Større sager:  

Esrum Sø – nyt fredningsforslag og søsti 

DOF Nordsjælland blev i april 2017 orienteret af DN om foreningens beslutning om revi-

sion af de eksisterende fredninger ved Esrum Sø og samtidig skabe et sammenhængende 

stisystem omkring søen. Vi har siden deltaget i offentligt informationsmøde i maj 2017 om 

fredningsplanerne, indgået i dialog med DN og deltaget i møde med Fredningsnævnet i 

Nødebo i august i år og i tre besigtigelser ved søen om selve fredningsforslaget.  

Tidligt i forløbet har vi tilkendegivet, at vi fuldt ud kan støtte forslaget om at samle de ni 

eksisterende fredninger til én fredning og de gode intentioner om plejeplaner, men ikke 

kan støtte forslaget om en sammenhængende cykel- og gangsti rundt om Esrum Sø på 

grund af forstyrrelse af fugleliv og natur. Vi er særligt bekymret for, at en cykelsti skal blive 

en magnet for mountainbikere, der samtidig vil forringe natur- og landskabsoplevelsen for 

andre besøgende. I stedet for et samlet stiforløb langs søbredden foreslår vi, at der etable-

res stiforbindelse ned til bredden på udvalgte steder. Vi har gjort opmærksom på fire sær-

ligt følsomme områder, hvor det foreslåede stiforløb bør ændres eller helt fjernes fra, i fald 

søstien skulle blive en realitet.  

I det reviderede fredningsforslag, der var i høring fra juni – december i år, er DOF´s æn-

dringsforslag imødekommet på et enkelt område og det foreslås nu, at cykling forbydes på 

de nye stistrækninger (ca. 8,8 km.), som skal etableres.   
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En arbejdsgruppe nedsat af NPU og bestyrelsen sendte i september høringssvar til Fred-

ningsnævnet, hvor DOF Nordsjælland fortsat støtter fredningsforslaget, men ikke forslaget 

om stien, da vi ikke mener, at myndighederne i praksis kan håndhæve et forbud mod cyk-

ling herunder ikke mindst mountainbike. Høringssvaret blev refereret fint i Frederiksborg 

Amtsavis sammen med et interview med Luise Ekberg. Det gav anledning til nogle artikler i 

Helsingør Dagblad og læserbrev fra DN. Vi blev enige med DN om ikke at fortsætte debat-

ten i medierne men drøfte internt.  

 

Genopretning af Søborg Sø 

I efteråret udkom en teknisk rapport om genopretningen. Inge, Carsten og Bjørn skrev et 

høringssvar, hvori vi foreslog ændringer af nogle stiforløb så fuglelivet forstyrres mindst 

muligt. Vi foreslog også en vandstand i 1 meter kote, hvilket vil give mest sjapvand og rør-

skov til gavn for fuglene. Der er i forbindelse med projektet oprettet en følgegruppe med 

deltagelse af interesseorganisationer, foreninger, bylaug mm. Inge er DOFs repræsentant i 

gruppen. En gruppe fra DOF Nordsjælland repræsenterede foreningen ved "åben dag" på 

søen. Et godt arrangement med mange besøgende. Der er etableret en caretakergruppe, 

som vil observere og registrere fuglelivet før, under og efter genopretningen. 

 

Natura 2000 – opdatering af udpegningsgrundlag og justering af område-grænser 

Miljøstyrelsen sendte forslag om opdatering af udpegningsgrundlaget for habitat- og fug-

lebeskyttelsesområderne i høring i oktober - november. For områderne i det Nordsjæl-

landske er der for de fleste fuglebeskyttelsesområder tale om uændret udpegningsgrund-

lag eller ligefrem udvidelse med arter. For Arresø, Jægerspris Nordskov og Gribskov er hav-

ørn således indstillet som ny ynglefugl på udpegningsgrundlaget. Fiskeørnen er imidlertid 

udgået som trækgæst for Arresø. For Furesø med Vaserne og Farum Sø er rørdrum indstil-

let som ny ynglefugl på udpegningsgrundlaget. For havområdet mellem Korshage og Hun-

dested foreslås det, at hvinand, stor skallesluger, toppet skallesluger og mosehornugle ud-

går som udpegningsarter, da de ikke længere forekommer i tilstrækkeligt stort antal ift. 

fastlagte EU-regler. Disse revisioner af udpegninger finder sted hvert 6. år og får praktisk 

betydning ifm. Natura 2000-planerne, som fastlægger de indsatser, der skal finde sted i 

områderne for både arter og naturtyper. NPU har kontaktet de eksisterende caretaker-

grupper i Nordsjælland om bemærkninger til høringsforslaget, som efterfølgende er ind-

sendt til DOF centralt. Generelt er der tilfredshed med forslaget. 

 

Det var der til gengæld ikke med forslaget til justering af grænserne for Natura 2000-om-

råderne, som den forrige regering sendte i høring i 2017. 30.000 ha. skulle udtages af be-

skyttelsen, herunder en række vigtige lavbundsområder, marker, enge m.v. der samtidig er 

vigtige raste- og fourageringsområder for gæs, svaner og rovfugle. I DOF Nordsjælland 

indsendte vi ikke mindre end 39 ændringsforslag! Senere modererede regeringen udspillet 

og inddrog i stedet et næsten tilsvarende areal - primært statsejede skovområder! Det gav 
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en vis mening her i Nordsjælland, men ikke i Danmark som helhed, hvorfor DOF og DN 

klagede over den danske stat til EU-kommissionen. Klagen har nu medført, at DOF og DN 

sammen med Miljøstyrelsen senest 1. april 2020 skal finde et forslag til løsning, der fore-

lægges kommissionen.  

 

Beretning fra de enkelte kommuner v. kommunerepræsentanterne: 

Helsingør  

Kommunen vil være mere grøn og øge biodiversiteten samt være en ”bi-kommune”. Det 

har betydet, at der ikke længere slås - eller slås mindre græs på de kommunale arealer. 

Desuden bliver der sået blomster flere steder. For at øge biodiversiteten i den ”Grønne 

Vestkile” har kommunerepræsentanten ønsket nogle få beplantninger omkring et par af de 

mest vindblæste nyligt udgravede søer for at forbedre forholdene for fugle og guldsmede, 

desuden ønskes nogle enkelte bærbærende buske/træer i området. Det vil kommunen 

ikke ofre penge på, da sådan noget skal ske naturligt, og man går ikke ind for ”konstrueret 

natur”. Det udsagn vil kommunerepræsentanten tage op igen på det kommende møde i 

grønt råd.  

 

Fredensborg  

I Langstrup Mose er der nu skrællet en masse jord af, som er forurenet af lerduer, patron-

hylstre m.v. fra jægernes mangeårige misbrug af området. Der skabes tre nye søer, som en 

slags naturgenopretning i mosen. Ved Tangen i Nivå er der igen problemer med surfere, 

der overtræder færdselsforbuddet til gene for fugle og fuglekikkere. En klage har medført, 

at kommunen har indgået samarbejde med Fugleværnsfonden om bedre skiltning.  

 

Gribskov 

Som tidligere år har kommunerepræsentanten været aktiv med formidling af gode bud-

skaber om fugle, natur og DOF ved at deltage i Grøn Uge med besøg i børnehaver samt 

Grøn Lørdag på havnen i Gilleleje. Yderligere deltaget i Ørnens Dag og Rovfuglenes Dag 

ved Pøleåens udløb i Arresø og Naturens Dag på Skovskolen. Indgivet høringssvar vedr. 

kommunens fremtidige naturindsats. 55 tårnfalkekasser er med mellemrum tilset og vedli-

geholdt. Deltagelse i DN’s plejeprojekt "træk-op" i Rusland. Svaret på henvendelse fra 

kommunen ang. kystsikring ved digesvalekoloni på Nordkysten. 

 

Hillerød 

Store bygge- og anlægsprojekter præger Hillerød i disse år. Det presser naturområderne 

og landskabskiler tæt på byen. Keldsvangskilen sydvest for byen forsøges friholdt og en af-

græsnings- og plejeplan for de ca. 60 ha. åbne græs- og landbrugsarealer er godkendt po-

litisk. I Teglgårdssøen opfiskes fredfisk og fjernes åkander for at forbedre vandkvaliteten – 

målet er at få en badesø! DOF blev forinden rådført vedr. evt. konflikter med fugleinteres-

ser. En strategi for bynatur er undervejs og kommer i høring i januar 2020. I det Grønne 
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Råd er DOF´s notat om mountainbikekørsel og naturhensyn i danske skove rundsendt og 

skal drøftes på kommende møde. Et § 3-vådområde nord og syd for en nyanlagt stitunnel 

ved Fredensborgvejen er blevet tørlagt – muligvis som følge af tunnelanlægget. Sumpsko-

ven indgår i den sydlige del af Natura 2000-område Gribskov og er vigtig for bl.a. lille flag-

spætte. Hillerød Kommune vurderede, at det ikke var nødvendigt med en miljøkonsevens-

rapport. Der følges op på sagen i 2020. 

 

Halsnæs  

Kommunen har forespurgt DOF om vores holdning til etablering af et såkaldt sø-shelter på 

Arresø. I det flydende shelter, som placeres i den vestlige ende af Arresø, skal kano- og ka-

jaksejlere kunne overnatte i forårs- og sommerperioden. Vores tilbagemelding er, at vi ikke 

er tilhængere at ideen, da vi mener at aktiviteterne vil forstyrre fuglelivet i en følsom peri-

ode. Samtidig efterlyser vi en samlet effektvurdering af de lempede færdselsreglers indfly-

delse på fuglelivet, efter reglerne blev indført for nogle år siden. Det mangeårige erhvervs-

fiskeri på Arresø ophører. Hovedsagelig fordi ålen, som er rødlistet, skal skånes for er-

hvervsfiskeri. Formentlig vil lystfiskeriet (i motorbåd) øges, særligt efter sandart. Hvad det 

samlet kommer til at betyde for fuglelivet er usikkert. Vi vil følge situationen. 

 

Frederikssund  

Rørskoven i Græse Ådal, som i 2018 blev høstet 4. juli (en høst, der var lige ved at øde-

lægge rørhøgens ynglesucces), stod intakt i 2019 og rørhøgene fik 2 unger på vingerne. 

Rørhøgene kan sende en varm tak til de lokale DOF-folk! Vi har kæmpet en del med kom-

munen omkring naturpleje, blandt andet efter en hårdhændet fremfærd med omfattende 

træfældninger. Der er en dialog i gang, hvor håbet er, at der etableres et samarbejde om-

kring plejeplaner for kommunens grønne områder, men oven i dette skal vi nu også holde 

et vågent øje med Regionen. I sensommeren, hvor ynglende spurvehøg og musvåge knap 

nok havde fået ungerne på vingerne, begyndte man en omfattende træfældning i skovom-

råde ved sygehuset. Vi fik god presse på sagen, og lovning på at komme med på råd frem-

over. Men skaden er jo sket. Der er grund til at hæfte sig ved et godt samarbejde mellem 

de grønne organisationer i kommunen. 

  

Allerød  

Kommunen har sammen med DN rejst en fredningssag for et område nord for Bastrup sø. 

Fredningen skal sikre mod råstofudvinding, synliggøre tunneldalssystemet, forbedre de re-

kreative muligheder og naturværdierne. Et område ved Tofteengen har ligget ubenyttet 

hen i en del år og div. småbiotoper har indfundet sig samt spændende arter som lille og 

stor præstekrave og vibe. Området planlægges udlagt til byggeri, men udpegning af vand-

hul som § 3-beskyttet kunne kommunen ikke overbevises om.  
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Rudersdal  

Efter opfordring fra kommunerepræsentanten opsatte kommunen i foråret en falkekasse 

på et åbent græsareal i et boligkvarter i Birkerød. Belønningen for arbejdet viste sig kort 

efter i form af et ynglende tårnfalkepar, som fik hele 6 flyvefærdige unger. I kommunens 

vigtigste naturområde Vaserne blev der i efteråret gennemført et plejeprojekt for to 

sjældne vandinsekter. To nye vandhuller og lavvandede bredder langs flere af de dybe tør-

vegrave blev der skabt. Tiltag som også kan komme bekkasin, vibe og andre engfugle til 

gode.  
 

Hørsholm 

Desværre er der intet at berette herfra. Pladsen som kommunerepræsentant er vakant.  
 

Kommunernes Grønne Råd 

DOF Nordsjælland er repræsenteret i de Grønne Råd i alle 9 kommuner (- Hørsholm) ved 

de respektive NPU-medlemmer. Udover møder i de grønne råd er der et godt samarbejde 

med Natur-, Plan- og Miljøafdelingerne i de respektive kommuner om § 3-sager efter na-

turbeskyttelsesloven, naturkvalitetsplaner, plejeplaner, udlægning af naturstriber på land-

brugsarealer, opsætning af fuglekasser og fugledata for udvalgte lokaliteter m.v. I Halsnæs 

Kommune har DOF-repræsentant Jørgen Jacobsen været formand for rådet i tre år og i 

Frederikssund er DOF-repræsentant John Hansen formand på andet år.  
 

Brugerråd og samarbejde med Naturstyrelsen 

I NST Nordsjælland er DOF repræsenteret ved Inge Hansen (medlem af bestyrelsen og 

NPU). I NST Østsjælland har Poul Dam fra Allerød-gruppen repræsenteret DOF. Østsjæl-

landsenheden er nu lagt ind under NST Hovedstaden, som nu dækker de statslige skov- og 

naturarealer i det meste af Hovedstadsområdet. Her er DOF i fremtiden repræsenteret ved 

DOF København.  
 

NST Nordsjælland  

Brugerråderet mødes 2 gange om året med Naturstyrelsen Nordsjælland. På møderne er 

det muligt at fremkomme med de emner, som optager de forskellige grupper i forhold til 

benyttelse og beskyttelse af naturen. Det er vigtigt, at DOF Nordsjælland er til stede og gi-

ver udtryk for vores holdninger i den retning. I det forgange år har DOF Nordsjælland bl.a. 

flere gange gjort opmærksom på, hvor stor indflydelse de mange friluftsaktiviteter (som i 

de kommende år bestemt ikke bliver mindre), som finder sted i de nordsjællandske skove, 

har på antallet af ynglende rovfugle og fuglelivet i almindelighed. 
 

NST Østsjælland/Hovedstaden  

I forbindelse med sammenlægning af Naturstyrelsens enheder er der indført en ændret 

praksis vedrørende pas-på-kort. Papirkort ønskes erstattet af digitale kort, som selv om lo-

vet ikke har været tilgængelige i 2019. Registreringen i 2019 er foregået ved indsendelse af 
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GPS-koordinater uden mulighed for at kontrollere, om de er modtaget og plottet ind kor-

rekt. I august 2018 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem DOF og NST Østsjælland 

om at skabe mindre forstyrrelse i skoven ved nedlæggelse af mindre stier og spor (særligt 

selvetableret mountainbike-spor). Aftalen skal medvirke til at beskytte fugle- og naturvær-

dier i NST Østsjællands skove. Som opfølgning på aftalen er det lykkedes for Allerød Fug-

legruppe v/ Poul Dam i september 2019 at få lukket et mountainbikespor i Krogenlund 

Skov. NST har opsat skilte, der forbyder cykling og ridning. Skiltningen er indtil nu blevet 

respekteret. 

 

Søbrugerråd Arresø under NST Nordsjælland v. Jørgen Jacobsen, NPU:  

NST har givet mulighed for 15 dispensationer for kravet om max størrelse på 23 fod (ca. 

7m) for sejlbåde, til max størrelse på 26 fod (ca. 8m). Sejlklubben i Ramløse havn har præ-

senteret en plan om udvidelse med 50 pladser og et nyt klubhus på 400m2. Ingen ansøg-

ning endnu. NST anfører, at det kræver miljøvurdering og lokalplan.  

Den invasive vandremusling er påvist første gang for 2 år siden. Potentielt kan den ændre 

økosystemet i søen og måske give klarere vand. Foreløbig påvist på 10 ud af 13 prøveste-

der i søen. Ferskvandsbiologisk Laboratorium følger udviklingen. Der er mulighed for tilla-

delse til 10 motorbåde til lystfiskeri. Der er givet 7 tilladelser til 4 klubber. 

1 tilladelse er tilbagegivet, da den ikke blev brugt. 

 

 

 


