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Beretning til ordinær generalforsamling 2021 
Dato: 6-februar-2021. 

Sted: Via e-mail hjemme på grund af Coronarestriktioner. 

 

1. Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har været fuldtallig. 

Vi indledte året med at konstituere os endnu engang med Luise Ekberg som formand, John 

Hansen som næstformand og Birger Stenå Nielsen som kasserer. 

Bestyrelsen fik også to suppleanter, Jens Lodal og Janne Møller Christensen. De har begge 

deltaget i bestyrelsesarbejdet, så længe det på grund af Coronarestriktioner har været mu-

ligt i forhold til deltagerantal. 

Generelt har året været præget af Coronarestriktionerne, som har afholdt os fra at kunne 

gennemføre alle de aktiviteter, vi havde i støbeskeen, og mange aktiviteter blev aflyst. Vi 

håber, det bliver bedre i 2021. 

Seminar 

Kort efter det konstituerende møde afholdt bestyrelsen det sædvanlige heldagsseminar, 

hvor vi arbejdede 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 og Aktivitetsudvalg. Herudover har vi haft forskellige ad hoc grupper, care-

takergrupper, fuglekursusholdere og et stort korps af turledere. 

2020 var Naturens År, og i den forbindelse var der i et samarbejde med DR, forskellige 

fonde og interesseorganisationer udarbejdet et meget stort opsat projekt, som vi også 

skulle have deltaget i med flere aktiviteter. Men desværre blev ikke en eneste af disse til 

noget – vi skulle have deltage i Naturstafetten v. Skovskolen, og vi skulle have haft forskel-

lige ture i forbindelse med emnet Bynatur. 

Vi har løbende arbejdet på, at flere medlemmer engagerer sig i foreningsarbejdet. Det be-

tyder, at der er opstået - og fortsat er mulighed for arbejdsgrupper, som behandler aktu-

elle problemstillinger ad hoc. 

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

Bestyrelsen afholder månedlige møder og disse holdes normalt i Forsamlingshuset Nø-

debo Kro, hvor vi som medlemmer har gratis mødelokale. 

I år har kroen dog været lukket i perioder på grund af Coronarestriktioner, hvorfor vi har 

måttet afholde nogle af møderne virtuelt, og andre møder har vi kunne afholde privat in-

den for rammen af 10 personer. 

Du kan finde referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden. 

Hjemmeside 

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

hjemmesiden med nyheder, referater, høringsbreve, rapporter og små spændende indlæg 

om fuglene. 

Vi savner dog, at medlemmerne også indsender materiale, så hjemmesiden bliver mere le-

vende, og der hyppigt er nyt stof. 

Fugleværnsfondens reservat Rusland 

DOF Nordsjælland skulle have været vært ved DOF’s repræsentantskabsmøde i 2020, og i 

den forbindelse skulle vi have indviet det nye reservat. 

Desværre måtte repræsentantskabsmødet afholdes som et e-mailmøde på grund af Co-

ronarestriktionerne, og indvielsen er dermed udsat til 2021.  

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.  

Det lykkedes at afholde det ordinære dialogmøde for 2020 som et fysisk møde d. 11. no-

vember.  

Hovedemnerne for dialogmødet var: 

• Naturnationalparken i Gribskov 

• Løse hunde i naturen 

• Status på udpegningsarterne i Natura 2000 områderne 

Referater fra dialogmøderne kan findes på DOF Nordsjællands hjemmeside. 

2. Naturnationalpark Gribskov 

En femtedel af Gribskov, 1.100 ha i den midterste del er udpeget til den ene af de to nyligt 

udpegede naturnationalparker i Danmark, hhv. Gribskov og Fussingø. 

I den forbindelse er der nedsat flere arbejds- og projektgrupper, som inddrages i arbejdet 

med at tilrettelægge naturnationalparken: 

• En national arbejdsgruppe bestående af biodiversitetsforskere og faglige eksperter 

• En national arbejdsgruppe bestående af interessenter 

https://www.dofnordsj.dk/lokalafdelingen/bestyrelsen/referater
https://www.dofnordsj.dk/lokalafdelingen/dialogmode-med-naturstyrelsen/2020
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• En lokal projektgruppe bestående af lokale interessenter 

Luise Ekberg er udpeget af DOF centralt til at sidde i den nationale arbejdsgruppe for inte-

ressenter, og der har nu været afholdt en besigtigelsestur og det første møde (virtuelt) d. 

10. december 2020.  

Jens Lykkebo er udpeget af DOF Nordsjælland til at sidde i den lokale projektgruppe og 

det første møde (virtuelt) blev afholdt d. 5. januar 2021. 

Der er lagt en stram plan for arbejdet og naturnationalparken forventes at åbne i foråret 

2022. 

3. Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Der er udarbejdet en nationalpark plan, som var i høring i februar/marts, og DOF Nord-

sjælland har indsendt høringssvar d. 4. marts 2020, høringssvaret kan læses på hjemmesi-

den.  

Vi har gode erfaringer med samarbejdet med nationalparksekretariatet, hvor vi ofte bliver 

inddraget, når der skal laves tiltag, som har betydning for fuglelivet. 

4. Fuglekurser 

Der var planlagt et fuglestemmekursus i foråret, kurset nåede lige at starte op med første 

lektion i felten på grund af Coronarestriktioner. Herefter blev restriktionerne strammet 

yderligere, kurset måtte helt aflyses, og kursisterne fik pengene tilbage. 

Af samme grund turde vi ikke planlægge et trækfuglekursus i efteråret.  

5. Medlemsstatus 

Medlemstallet er steget en hel del i 2020, så vi nu har 1970 medlemmer pr. 1. januar 2021. 

Der har generelt været en øget interesse for naturen, så måske har Corona tilskyndet no-

gen til at melde sig ind i DOF, hvilket er generelt for hele DOF. 

Udviklingen i DOF Nordsjælland 2011-2020: 

  

https://www.dofnordsj.dk/nyheder?nyhed=horingssvar-pa-nationalparkplanen-for-kongernes-nordsjaelland
https://www.dofnordsj.dk/nyheder?nyhed=horingssvar-pa-nationalparkplanen-for-kongernes-nordsjaelland
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Siden 1. januar 2020 har vi månedligt udsendt et velkomstbrev via e-mail til de nye med-

lemmer, der har indmeldt sig den seneste måned, så de bliver orienteret om, at de også er 

en del af lokalafdelingen og får information om vores tilbud, hvordan de finder dem samt 

lidt om DOF Nordsjællands historie. 

6. DOFbasen 

DOFbasen varetages fortsat af hhv. Holger Hansen og Anders Høgsholm. 

DOFbasen fungerer godt med indtastninger af observationer, mens det fortsat kniber ge-

valdigt med registrering og bearbejdning af ynglefugle under fanen Ynglefugle. 

7. Ungdomskoordinatorer 

Julie Wolf Broge og Mads Aastrup Paulsen er fortsat ungeansvarlige, men har i år haft van-

skeligt ved at komme i gang med arbejdet på grund af Coronarestriktionerne. 

8. Løse hunde på Melby Overdrev 

Christian Glahder og Luise Ekberg har fortsat arbejdet på at få hundeejerne til at holde 

hunden i snor på Melby Overdrev. 

I 2019 registrerede de forskellige observatører antallet af hunde i snor og hunde uden 

snor. 

Det har i 2020 ført til artikler i forskellige DOF-medier, i TV2 Lorry og Radio4. Den samlede 

artikel kan også læses på DOF’s hjemmeside. 

Der forestår dog stadig en stor opgave i at få hundeejere til at forstå vigtigheden af, at 

hunden skal holdes i snor i naturområder. 

9. Gilbjerg Fuglestation 

Arbejdet med at samle alle data til en rapport er fortsat i gang og Carsten Michael Jørgen-

sen sidder i redaktionen. 

10.  Aktivitetsudvalget (ved Inge Hansen) 

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

Jens Lodal og Inge Hansen. Udvalget har holdt 3 møder i 2020.  

Året startede normalt med mange planlagte fugleture arrangeret og ledet af vores 14 tur-

ledere. Men så måtte Danmark som bekendt lukke ned i marts måned, hvilket betød, at alle 

forårets ture blev aflyst fra 18. marts til 1. juni. 

Turene kunne genoptages i juli måned, og det kørte fint indtil 1. november, mens resten af 

året igen blev aflyst. 

Derfor er antallet af gennemførte ture i 2020 endt på 40. Det er ca. halvdelen af, hvad vi 

normalt plejer at tilbyde medlemmerne. Men alligevel et fint resultat ud fra de givne for-

hold. 

I de følgende oversigter ses detaljerne, som normalt vises på generalforsamlingen. 

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1874
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Fugleture/arrangementer I alt

Dagture 14

Mandagsture 6

Tirsdagsture 6

Onsdagsture 7

Torsdagsture 5

Falsterbo/rovfugletur 2

Ørnenes dag og Rovfuglenes dag, Arresø 2

Fugleture/arrangementer 42
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I en lang periode ville det have været muligt at gennemføre turene med kun 10 deltagere. 

Men det ville kræve ekstra planlægning og administration fra turlederne. Da alt arbejdet er 

frivilligt, ville vi i udvalget ikke pålægge den ekstra arbejdsindsats, og vi valgte af den årsag 

at aflyse alle ture i de nævnte perioder. 

Hvis situationen er uforandret i 2021, må aktivitetsudvalget se på, om det er muligt at gen-

nemføre turene ud fra nogle på forhånd aftalte og offentliggjorte kriterier og betingelser.   

Coronarestriktionerne havde også indvirkning på vores planlagte foredrag. Det blev kun 

muligt at gennemføre 3 foredrag. 

• I januar måned havde vi besøg af Daniel Palm Eskildsen, som fortalte om de danske 

havørne med påsat GPS. 

• I februar måned fortalte Johannes Bang om sit lange liv som fugleringmærker. 

• Marts måneds foredrag med Ivan Olsen og Jesper Sonne måtte flyttes til oktober, 

hvor de fortalte om Andesbjergenes enorme rigdom af fugle. 

• November måneds planlagte foredrag om Færøernes fugle med Søren Sørensen, 

håber vi, kan gennemføres i marts 2021. 

Som altid blev Ørnens Dag ved Arresø afholdt i februar. Der var stor tilslutning med 250-

300 besøgende, hvoraf en del gik med på ture til Alsønderup Enge langs Pøleå. 

Boligbirding konkurrencen, som går ud på at registrere alle de arter, man ser eller hører fra 

sin matrikel, bød på et par rekorder i forårssæsonen fra januar til og med juni. Det blev 

med rekord i antallet af deltagere, nemlig 27 mod tidligere højeste antal på 23 i 2019. An-

tallet af registrerede arter slog også rekord med 129 arter mod tidligere 124 arter som 

maksimum. På en enkelt matrikel var højeste tal 93 arter. Boligbirding fortsatte forsøgsvis 

med en lidt anden struktur i årets sidste 6 måneder med henblik på fremover at forenkle 

indtastningsprocedurerne. 

Naturens År 2020 var et stort anlagt projekt med udgangspunkt i DR og en række TV-ud-

sendelser som optakt til ture og arrangementer over hele landet med deltagelse af mange 

aktører inden for natur og friluftsliv. I DOF Nordsjælland havde vi planlagt en række speci-

elle ture, og vi skulle også deltage i Naturstafetten, som skulle starte i Nordsjælland i maj 

måned, og som Nationalpark Kongernes Nordsjælland skulle stå for. Igen på grund af Co-

ronarestriktioner måtte alle disse aktiviteter aflyses. 

Traditionen, hvor alle turlederne samles til et seminar i november måned på Fredensborg 

vandrerhjem måtte desværre aflyses. Seminaret er ellers af stor vigtighed, da det er den 

eneste gang om året, at alle turelederne er samlet med mulighed for indbyrdes udveksling 

af erfaringer og at komme med input til Aktivitetsudvalget. Mødet er tillige en stor tak til 

alle for de mange frivillige og ubetalte timer, turlederne bruger i løbet af året for at for-

midle om Nordsjællands fugle.  
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Aktivitetsudvalget holder 3-4 møder om året. Alle er meget velkomne til at komme med 

input og forslag til eksempelvis nye ture. Vi kan så fremlægge ønskerne for turlederne, som 

vurderer om de har lyst/viden til at arrangere en tur i et ellers ikke så ofte besøgt område. 

Som alle ved, er det frivilligt arbejde, som turlederne udfører. 

11.  Naturpolitisk Udvalg, NPU (ved Stig Englund) 

Medlemmer af udvalget i 2020: Birgitte Garde* (Fredensborg) frem til marts måned. Jan Nielsen er 

fra oktober tiltrådt som ny kommunerepræsentant; velkommen til Jan! Jørgen Jacobsen (Halsnæs), 

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

Carsten Michael Jørgensen (Gribskov og bestyrelsen), Arne Kristensen (Allerød), Jens Erik Sørensen 

(Rudersdal) og Inge Hansen (Skovbrugerråd NSJ og bestyrelsen). Udvalget har i de seneste to år 

ikke haft kommunerepræsentant i Hørsholm. Pga. corona har udvalget kun afholdt fire møder i 

årets løb.   

*Birgitte Garde. Det var med stor sorg at vi modtog beskeden om, at Birgitte var afgået ved døden 

den 6. marts i år. Birgitte har været medlem af NPU siden DOF Nordsjællands oprettelse i 2007. Før 

den tid var hun kommunerepræsentant for Fredensborg i DOF København. Birgitte var et særdeles 

aktivt, dejligt og flittigt menneske, som med stor entusiasme deltog i alle udvalgets møder, hvis 

hun da ikke lige var optaget af vigtige møder i DN eller var på en af sine mange rejser for at se på 

fugle og natur. Birgitte besad en endog meget stor viden om natur, fugle, fredning, beskyttelse og 

forvaltning i Fredensborg Kommune, som hun nu ikke længere kan dele med os. Ære være Birgittes 

minde! 

Større sager:  

Esrum Sø – nyt fredningsforslag og søsti 

Sagen startede i 2017 da Danmarks Naturfredningsforening fremkom med ønske om revi-

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

stisystem omkring søen. Vi har siden deltaget i besigtigelser, informationsmøder og møder 

med Fredningsnævnet.   

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.  

I et revideret fredningsforslag, der var i høring fra juni – december i 2019, blev DOF´s æn-

dringsforslag imødekommet på et enkelt område og det blev foreslået, at cykling forbydes 

på de nye stistrækninger (ca. 8,8 km.), som skal etableres.   

I september 2019 sendte vi høringssvar til Fredningsnævnet, hvor DOF Nordsjælland fort-

sat støtter fredningsforslaget, men ikke forslaget om stien, da vi ikke mener, at myndighe-

derne i praksis kan håndhæve et forbud mod cykling herunder ikke mindst mountainbike.  
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I 2020 har der været ret stille om sagen, men i oktober fremsendte DN et nyt revideret for-

slag til Fredningsnævnet, som videresendte det til kommentering hos lodsejerne og kom-

munerne, men fejlagtigt ikke til høringsparter som DOF og Friluftsrådet! Frist for bemærk-

ninger var den 1. januar 2021. Vi har bedt Fredningsnævnet om også at få materialet og 

ønsket udsættelse af høringsfristen på 14 dage.   

Genopretning af Søborg Sø 

Genopretningen af Søborg Sø kører planmæssigt. I november 2020 blev Miljø-konsekvens-

rapporten offentliggjort. Deadline for skriftlige indsigelser var den 7. januar 2021. Der 

mangler fortsat at blive taget endelig stilling til flere emner. Her kan nævnes cykelrute nr. 

33. Skal dens nuværende placering beholdes, eller skal den rykkes mod vest til Græsted? 

Skal det være tilladt at fiske og sejle (kajak, kano, robåd, sejlbåd og windsurfing) i det 

nordlige område, som ejes af Naturstyrelsen? Hvilke træer og buske skal beholdes eller 

fjernes? 

Vandstandskoten er blevet fastlagt til 1,0 meter over havet. Visse steder i søen bliver den 

dybere - indtil 2,5 meter. Ud fra vandstandsniveauet vil det iflg. beregningerne give ca. 338 

ha sø og ca. 122 ha eng- og sjapområder. 

Den sidste jordfordeling bliver afsluttet i februar 2021. I dag ejer Naturstyrelsen 325 ha, 

mens det samlede areal ved etableringen bliver ca. 500 ha. Der vil fortsat i området være 

privatejede lodder, hvor der bl.a. vil blive drevet jagt.  

Der bliver afsat et område i den sydlige del af søen på 30 ha målrettet bevarelse af eng-

snarrens leve- og ynglesteder. Der vil fra starten være en plejeplan for dette område, som 

indebærer bl.a. sen høslæt eller ekstensiv afgræsning for skabe så meget ro som muligt. 

Dette sikres yderligere ved, at nye stier og fugletårne etableres i udkanten eller uden for 

området. Fugletårnenes placering vil først blive afgjort, når man har et bedre indtryk af, 

hvor fuglene foretrækker at opholde sig. 

Plejeplanerne for resten af Søborg Sø kommer senest 2 år efter, at søen er etableret. 

Caretakergruppen for Søborg Sø har i 2020 systematisk og i mange timer gennemgået 

området for at kunne planlægge de næste 2 års ynglefugleoptællinger, og vi har besluttet 

at benytte os af linjetakseringsmetoden. Metoden kan benyttes, da hele søen på nuvæ-

rende tidspunkt er gennemskåret af øst-vest og nord-sydgående veje, hvor afstanden mel-

lem vejene er ca. 200 meter. 

Pumperne forventes at blive slukket 2023, hvorefter søen vil være fuldt genoprettet efter 

nogle år. 
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Beretning fra de enkelte kommuner v. kontaktpersonerne: 

Helsingør v. Jørgen Hansen 

Helsingør kommune havde et projekt med Gurre Å, som skulle sikre vand i åen hele året. 

Det ville indebære at vandstanden i Gurre Sø skulle hæves med minimum 20 cm, hvilket 

ville have en negativ betydning for hættemågekolonien på mågeøen. Efter et møde ved 

Gurre Sø med deltagelse af kommunen, Naturstyrelsen, Erling Krabbe og undertegnede, er 

projektet indtil videre blevet skrinlagt.  

DOF Nordsjælland deltager i et nystartet Øresundsudvalg, et såkaldt § 17 udvalg, nedsat af 

Helsingør Kommune. Medlemmer er byrådspolitikere samt interessegrupper. Der er af-

holdt fire møder. Formålet er at sikre en bedre beskyttelse af Øresunds rige marine flora og 

fauna. Interesser og miljøspørgsmål gennemgås på møderne af eksperter med særlig ind-

sigt i dyreliv, fiskeri, råstofgravning, friluftsliv, spildevand, færgesejlads mv. DOF repræsen-

terede fugleinteresserne på mødet den 4. februar 2020. Øresunds beskyttelse nyder stor 

opbakning politisk, og tiltag hertil indgår i regeringens nyligt vedtagne biodiversitets-

pakke. 

Fredensborg v. Jan Nielsen 

Kommunerepræsentanten kom først ind i arbejdet i årets sidste kvartal, af samme grund 

ikke det store at berette. Vi kom for sent ind i sagen om parkeringspladser på Nivå havn, 

hvor der skal anlægges P-pladser i et fredet område. Der følges op på den sag. Ligeledes 

følges Lergravene i Nivå, hvor et større boligbyggeri er i gang tæt på Lergravene.  

Kommunen har planer om at reetablere nogle små vandhuller i et kommunalt ejet område 

nord for Kokkedal, ikke meget fugl, men måske habitat for Rørhøne og Lille lappedykker.  

Bekymrende er det, at i nabokommunen Hørsholm, er der planer om at etablere sand-

strand langs kysten mellem Rungsted havn og Mikkelborg. Sandet skal suges op i Øresund 

og pumpes ud langs kysten. Dette vil gå ud over bl.a. ålegræsset og derfor medføre en for-

ringelse af levevilkårene for en række vandfugle i Øresund. 

Gribskov v. Carsten Michael Jørgensen 

Pga. Corona blev både Grøn Uge og Grøn Lørdag aflyst. 

I kommunens Grønne Råd er der kun blevet afholdt to møder - et virtuelt i december og et 

fysisk i september. Dette møde foregik i Rusland. Først kortvarigt i caféen ved museet og 

derefter en længere rundvisning i Fugleværnsfondens nyeste reservat under kyndig anfør-

sel af Inge Hansen, som er født og opvokset i området. Alle deltagere var behørigt impo-

neret - herunder 4 deltagende byrådsmedlemmer. 

De 55 tårnfalkekasser i kommunen er kun i ringe omfang blevet benyttet grundet uhen-

sigtsmæssig ophængning eller tilvoksning. Næsten alle kasser er blevet inspiceret og for-
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slag givet til kommunen vedr. beskæring eller nedtagning og ophængning på bedre place-

ringer på f.eks. kommunale bygninger eller kirketårne. Adskillige positive tilbagemeldinger 

fra kommunale virksomheder og kirker. 

Der er voldsom MTB-aktivitet i Tisvilde Hegn. Sagen følges løbende.  

Modtaget henvendelse fra lokale DOFere om sandsugning i forbindelse med kystsikring på 

Nordkysten med negative følger for rastende ænders fourageringsmuligheder. Sagen er 

teknisk meget kompliceret og involverer de 3 nordligste kommuner. Sagen følges løbende. 

Hillerød v. Stig Englund 

De store bygge- og anlægsprojekter gør indhug på stadig flere åbne arealer i Hillerød. 

Særligt sygehusbyggeriet ved Salpetermosen og den nye Favrholm-bydel lægger beslag 

på egentlig natur. En klage fra DN over kommunens dispensation fra § 3-beskyttelsen gav 

medhold og tvinger kommunen til at reducere projektet. I det Grønne Råd er DOF´s notat 

om mountainbikekørsel og naturhensyn i danske skove blevet diskuteret på et virtuelt 

møde i oktober og mærkeligt nok uden nogen særlige indvendinger fra hverken Friluftsrå-

det eller DN. 

Samarbejdet om faunastriber i agerlandet fortsætter med kommunen som tovholder. Der 

er udsendt spørgeskemaer til de deltagende landmænd om erfaring med projektet. Resul-

tat heraf forventes i 2021. 

Halsnæs v. Jørgen Jacobsen 

Ramløse havn planlægger udvidelse, der betyder fordobling af både sejlbåds- og kajaksej-

lads; det sidste også om vinteren. Der foreligger endnu ingen vurdering af, om det er for-

eneligt med Natura-2000 status og sejladsregler. 

Det planlagte søshelter nordvest for Auderød havn er stadig i planlægningsfasen.  

Havørneparret i Auderød Skov forlod reden i maj, formentlig på grund af menneskelige 

forstyrrelser. Der er tegn på at parret igen er i gang 2021.  

En discgolfbane i Arresødal Skov har fået de nødvendige tilladelser fra Miljøstyrelsen, Na-

turstyrelsen og kommunen. DOF var imod anlægget, men fandt ikke de ornitologiske argu-

menter tunge nok til en klagesag. 

Frederikssund v. John Hansen 

Grønt Danmarkskort gav ikke det store ”aftryk” i Frederikssund. Men i forbindelse med 

Kommuneplan 2021 har byrådet spillet ud med forslag, der kan være musik i. Det følger vi 

op på. Naturmæssigt er Frederikssund en potentiel perle – men politikerne skønner ikke på 

det, hvilket afspejles i manglende bevillinger!  

De har imidlertid på anden vis overrasket positivt i 2020: Man har besluttet at være med-

rejser af forslag om fredning af Jægerspris Skydeterræn sammen med DN. Godt nok en 
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betinget fredning, der først træder i kraft når militæret ”overgiver sig” og fraflytter områ-

det. Men en kæmpe sejr for naturen. Det er et habitatområde, men vil givetvis være/blive 

af stor interesse for os. Området er ikke tilgængeligt pt.  

Fuglemæssigt skal nævnes, at kommunen nu rummer 3 par ynglende havørne samt, at 

vandrefalkene på Kyndby Værket i 2020 fik en unge på vingerne. 

Allerød v. Arne Kristensen 

I 2020 har der med henvisning til Corona nedlukningen ikke været afholdt møder i det 

Grønne Råd. Sidste møde var august 2019.  

D. 19-12-2019 indsendte Allerød Kommune og DN i fællesskab et forslag til Frednings-

nævnet om fredning af området (322 ha) nord for Bastrup Sø primært for at beskytte de 

store geologiske værdier i landskabet. Det berammede møde herom i Fredningsnævnet 

11-11-2020 blev aflyst pga. Corona. D. 02-11-2020 deltog jeg i RH`s virtuelle høring vedr. 

råstofplanen 2016/2020 - Furesø og Allerød Kommune. Stålhøjgård er udpeget til nyt gra-

veområde i Allerød. Pågældende landbrugsjord (11,3 ha) ligger inden for ovennævnte 

fredningsområde. Bl.a. derfor har et byrådsflertal i Allerød Kommune efterfølgende indgi-

vet et høringssvar til RH og kraftigt opfordret til at pille det nye graveområde ud af Forslag 

til Råstofplan 2016/2020. 

Rudersdal v. Jens Erik Sørensen 

Der har ikke været sager af større fuglemæssig betydning i Rudersdal Kommune i 2020. 

Det forlyder, at kommunen arbejder på en skovstrategi, den skal blive interessant at se.  

Rudersdal var en af de kommuner, som fik sit Grønne Råd sent. Det havde sit første møde i 

efteråret 2018, møde nummer to blev holdt i januar 2020. Møderne består langt overve-

jende af velforberedte orienterende præsentationer ved forvaltningens gode medarbej-

dere. Organisationerne får hver et par minutter først i mødet til at fremføre, hvad der ligger 

dem allermest på sinde. Lidt skuffende, at kommunen ikke ”bruger” de grønne organisatio-

ner mere, og at der er så langt mellem møderne. DOFs bedste interessefælle i Rådet er 

klart DN. Friluftsrådet varetager jo benytternes interesser. 

Hørsholm 

NPU har kikket på en enkelt sag fra kommunen, som angik anlæg af pontonbro /badebro 

ud for Rungsted Havn. Vi havde ingen bemærkninger, da fugle- og dyreliv ikke forventes 

påvirket. 

Pladsen som kommunekontaktperson er vakant, for medlemmer af DOF Nordsjælland bo-

siddende i Hørsholm Kommune.  

Kommunernes Grønne Råd 

DOF Nordsjælland er repræsenteret i de Grønne Råd i alle 9 kommuner undtagen Hørs-

holm ved de respektive NPU-medlemmer. Udover møder i de grønne råd er der et godt 
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samarbejde med Natur-, Plan- og Miljøafdelingerne i de respektive kommuner om § 3-sa-

ger efter naturbeskyttelsesloven, naturkvalitetsplaner, plejeplaner, udlægning af naturstri-

ber på landbrugsarealer, opsætning af fuglekasser og fugledata for udvalgte lokaliteter 

m.v. I Halsnæs Kommune har DOF-repræsentant. Jørgen Jacobsen været formand for rådet 

i fire år og i Frederikssund er DOF-repræsentant John Hansen formand på tredje år. Pga. 

Corona har mødeaktiviteten i alle de grønne råd været stærkt reduceret i 2020. 

Brugerråd og samarbejde med Naturstyrelsen (NST) 

I NST Nordsjælland er DOF repræsenteret ved bestyrelsen og udvalgte aktører til dialog-

møder og i skov-brugerrådet ved Inge Hansen (medlem af bestyrelsen og NPU).  

NST Hovedstaden dækker en del af skovene, som ligger i den sydlige del af DOF Nordsjæl-

lands område. Her er foreningen repræsenteret ved DOF København. 

Brugerråd NST Nordsjælland v. Inge Hansen, NPU 

Brugerrådet er sammensat af mange forskellige interesse- og brugergrupper. De to årlige 

møder med Naturstyrelsen har i 2020 været afholdt virtuelt. Dagsordenen har en fast op-

stilling. Først informerer Naturstyrelsen om, hvad der er aktuelt hos dem på det givne tids-

punkt. Dernæst følger bordet rundt hos grupperne om, hvad der optager hver især.  

Fra DOF Nordsjælland har flg. emner været rejst:  

Et § 3-område i Stenholt Indelukke er efter anlæggelsen af en stitunnel under Fredens-

borgvejen helt tørlagt. Området er fast ynglested for bl.a. den lille flagspætte. 

Stor bekymring over de mange nye benyttere (pga. Corona) som færdes i skoven, og som 

mangler almindelig viden om god adfærd og respekt for naturen. Der er set mange løse 

hunde, meget MTB-kørsel, teltning, bål og høj musik. 

Søbrugerråd Arresø under NST Nordsjælland v. Jørgen Jacobsen, NPU  

Et møde er afholdt d. 20/2-2020. Nationalparkplanen drøftet. Er efter offentlig høring nu 

vedtaget. Naturstyrelsens kontrakt med erhvervsfiskeren på Arresø vil ikke blive fornyet, 

forløber nu til udgangen af 2021. 


