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Beretning til ordinær generalforsamling 2022 
Dato: 5. marts 2022 
Sted: Nødebo Kro 
 
Da vi i bestyrelsen den 6. december 2021 annoncerede den ordinære generalforsamling på 
foreningens hjemmeside var det til afholdelse den 29. januar 2022. Imidlertid blev der i 
løbet af december måned udmeldt skærpede coronrestriktioner, der bevirkede, at vi måtte 
udsætte generalforsamlingen til den 26. februar 2022, da vi i bestyrelsen prioriterede en 
fysisk generalforsamling. I løbet af januar begyndte lempelser i de gældende restriktioner, 
og derfor opstod der stor efterspørgsel på lokaler. Desværre måtte vi i det spil se os 
nødsaget til endnu en gang at acceptere endnu en udsættelse af generalforsamlingen, nu 
til den 5. marts 2022, hvilket blev meldt ud på hjemmesiden den 15. januar. Ifølge 
vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes senest udgangen af februar måned. Under 
de givne omstændigheder er det accepteret af DOFs direktør, at vi afholder 
generalforsamlingen den 5. marts 2022. 

 

  
På hjemmesiden 8. januar 2022 På hjemmesiden den 15. januar 2022 
 

1. Bestyrelsens arbejde 

Efter generalforsamlingen i 2021 var der ”fuldt hold” med 9 bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter, og bestyrelsen konstituerede sig med  
 

 John Hansen – formand 
 Jens Lodal – næstformand 
 Birger Stenå Nielsen – kasserer 
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Siden april måned har bestyrelsen yderligere bestået af Bjørn Svendsen, Carsten Michael 
Jørgensen, Holger Hansen og Inge Hansen. 
Desværre besluttede Lone Hougaard og Jan Nielsen at trække sig som suppleanter og i 
april måned valgte Helle Dyrting og Jens Lykkebo at forlade bestyrelsen. 
 
Stor tak til alle 4 for deres indsats. Vi kan glæde os over, at alle fortsat er fugleaktive, blot i 
anden sammenhæng, og så fortsætter Jan sit virke som kommunerepræsentant i 
Fredensborg kommune. 
 
Helle var udover bestyrelsesmedlem også valgt til DOF´s repræsentantskab. Denne plads 
blev overtaget af Jens Lodal, der var suppleanten med højest stemmetal. 
 
Vores årlige bestyrelsesseminar bar præg af minimeringen af bestyrelsen, og blev desværre 
noget ”Corona-forsinket” da vi valgte at afvente et fysisk møde. Men det lykkedes, og vi fik 
aftalt en arbejdsfordeling. 
 
Referater af bestyrelsesmøderne kan findes på vores hjemmeside, hvor de lægges op efter 
godkendelse. Klik her for at se Referater (dofnordsj.dk) 
 
Fuglekurser 
Der har i årets løb ikke været udbudt fuglekurser i DOF Nordsjælland. Der er pt. ikke 
undervisere i afdelingen, men bestyrelsen arbejder på at finde nye kræfter, så vi kan tilbyde 
vores medlemmer kurser i DOF-regi. 
 
Gilbjerg Fuglestation 
Arbejdet med at samle alle observationer til en god rapport pågår stadig. Carsten Michael 
Jørgensen sidder som DOF Nordsjællands repræsentant i redaktionsudvalget. 
 
Samarbejdet med Naturstyrelsen Nordsjælland (NST) 
Det lykkedes at afholde et fysisk møde 7/10-21. 
 
Der er notat fra mødet på vores hjemmeside, men hovedtemaerne var 
 

 Plejeplaner for skovens engområder 
 Naturnationalpark Gribskov 
 Samarbejdsformer 
 Status for fuglene på udpegningsgrundlaget i Nordsjælland  



 
 
 

26. februar 2022 www.dofnordsj.dk Side 3 af 15. 

 
 

Åbenhed fra NST omkring behandling af sager fra andre af enhedens lokaliteter end 
Gribskov. Eksempelvis er vores indgang til Arresø pt. via søbrugerrådet. Vi har mulighed for 
at rejse problemer via dialogmøderne i alle de lokaliteter, som enheden dækker. Næste 
møde er aftalt til 7/4 2022. 
 
Der har været samtaler i løbet af året omkring fældning af træer med huller til spætter og 
flagermus i Nejede Vesterskov i slutningen af 2020. DOF Nordsjælland tilkendegav, at vi 
betragter hændelsen som en menneskelig fejl, som vi ikke agter at forfølge yderligere.  
 
Medlemsstatus 
Den gode trend fortsætter: ved udgangen af 2020 havde DOF Nordsjælland 1970 
medlemmer. Senest opgjorte tal er fra udgangen af december 2021 og viste 2008 
medlemmer. 
 

2. Beretning fra aktivitetsudvalget (ved Jens Lodal) 

Aktivitetsudvalget består af følgende personer: Per Ekberg, Mogens Holme, Ivan Olsen, 
Inge Hansen og Jens Lodal. Udvalget har holdt 3 møder i 2021. På grund af 
coronarestriktioner måtte det ene møde holdes virtuelt via Teams. 
 
Foredrag 
På grund af coronarestriktioner måtte alle planlagte foredrag i forårssæsonen aflyses. 
I efterårssæsonen var der to foredrag på programmet. Det ene blev gennemført i oktober 
med Søren Sørensen, som berettede om Færøernes fugle baseret på et stort antal besøg 
på øerne, nogle af flere måneders varighed. 
 
Efterårssæsonens andet foredrag i november måtte aflyses på grund af foredragsholderens 
sygdom. 
 
Ture 
På grund af coronarestriktioner kunne ture ikke gennemføres før hen i marts måned, og i 
begyndelsen var deltagerantallet begrænset, så der måtte indføres særlig tilmelding. 
Heldigvis kunne ture senere på året gennemføres for alle interesserede og uden 
restriktioner.  
 
DOF Nordsjælland har nu 12 faste turledere. I løbet af året har de sammenlagt gennemført 
52 ture, og disse har ikke været begrænset kun til det lokale område, men dækker også 
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andre dele af Sjælland, som det ses af følgende oversigt ordnet efter kommune, hvor turen 
foregik: 
 

Kommune Antal ture 
Hørsholm 4 
Halsnæs 10 
Hillerød 5 
Gribskov 9 
Helsingør 12 
Allerød 4 
Frederikssund 2 
Lejre (Bognæs) 1 
Holbæk 1(Skarresø) 1 
Køge (Ølsemagle) 1 
Slagelse (Omø) 1 
Sorø (Tystrup Bavelse) 1 
Vordingborg (Knudshoved Odde) 1 

 
En planlagt tur til Falsterbo måtte aflyses, på grund af dårligt vejr og dermed udsigt til 
manglende fugletræk. 
 
Andre ellers faste arrangementer som Ørnenes Dag og Naturens Dag kunne desværre ikke 
gennemføres på grund af coronarestriktioner. 
 
Boligbirding 
Boligbirding, som går ud på at registrere alle de arter, man ser eller hører fra sin matrikel, 
havde i foråret 26 deltagere, hvilket er blot en enkelt mindre end rekordåret 2020. Til 
gengæld slog deltagerne et par bemærkelsesværdige rekorder med samlet i alt 166 
registrerede arter, mod tidligere rekord på 129 arter. På en enkelt matrikel har der aldrig 
før været over 100 registrerede arter, men i 2021 blev rekorden på 127. Rapport over 
forårets boligbirding findes på hjemmesiden: Microsoft Word - Boligbirding 2021-forår-
rapport (dofnordsj.dk). Tak til alle deltagerne for deres mange registreringer.  
 
Tak til turlederne 
Traditionen med at samle turlederne til et turlederseminar i november måned, der måtte 
aflyses i 2020, kunne glædeligvis gennemføres i 2021. Det er et seminar til drøftelse af 
spørgsmål af fælles interesse, blandt andet mulige kommende initiativer. Mødet er tillige 
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en stor tak til alle for de mange frivillige og ubetalte timer, turlederne bruger i løbet af året 
for at formidle viden om Nordsjællands fugle, og det afsluttes med en middag under 
hyggelige former. 
 
Ønske: Flere turledere 
I årets løb har et par turledere af forskellige grunde måttet indstille deres aktiviteter, så vi 
nu har et korps på 12 turledere. I Aktivitetsudvalget synes vi, det vil være en fordel med lidt 
flere turledere. Som den opmærksomme læser af DOF Nordsjællands hjemmeside vil have 
bemærket, har vi derfor søgt efter nye turledere. Ved årets udgang havde ingen dog 
endnu meldt sig som interesserede, men vi fortsætter bestræbelserne for at skaffe flere 
turledere. 
 

3. Naturnationalpark Gribskov (ved Jens Lodal) 

Da Naturstyrelsen havde offentliggjort Projektforslag og overordnede retningslinjer for 
forvaltning af Naturnationalpark Gribskov, April 2021 og sendt dette i offentlig høring, 
besluttede bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde et høringssvar, da 
DOF Nordsjælland ønsker at følge processen med naturnationalparken tæt.  
 
Arbejdsgruppen bestod af 3 bestyrelsesmedlemmer foruden Stig Englund fra NPU og Erik 
Mandrup Jakobsen, som er DOFs repræsentant i Nationalparkens bestyrelse. 
Arbejdsgruppen udarbejdede et høringssvar og for at profilere DOF som en 
fugleorganisation blev der fokuseret på 7 temaer, nemlig: 
 

1) Nedlæg uofficielle MTB-spor 
2) Udeluk arrangementer med mange mennesker  
3) Undlad mekanisk slåning langs veje, stier og grusveje m.m. 
4) Begræns fældning af gamle grantræer 
5) Stilleområder som reelle stille områder, hvor der ikke opfordres til forstyrrende 

aktiviteter. Derfor forslag om ridesti uden for hegnet vest for nordlige 
stilleområde 

6) Etablering af kontrol af handicappedes adgang en dag om ugen 
7) Begrænsning i anlæg af nye veje og stier i umiddelbar nærhed af NNP 

 
Hele høringssvaret, hvori DOF Nordsjællands holdning til de 7 punkter uddybes, kan ses på 
DOF Nordsjællands hjemmeside under Lokalafdelingen, Høringssvar: Microsoft Word - 
Høringssvar NNP Gribskov-180621- (dofnordsj.dk). 
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Noget tyder på, at praktiske forhold bevirker, at indvielsen af Naturnationalpark Gribskov 
bliver forsinket. 
 
I efteråret fremlagde miljøministeren en bruttoliste med yderligere 21 forslag til 
Naturnationalparker. Glædeligt var det, at 3 af disse forslag er placeret i Nordsjælland: 
Tisvilde Hegn, Hellebæk Skov og Horserød Hegn. Vi vil deltage aktivt omkring etablering af 
disse parker.  
 

4. Nationalpark Kongernes Nordsjælland 2021 (ved Erik Mandrup Jacobsen) 

Som DOF´s repræsentant har jeg i 2021 i nationalparkrådet for Nationalpark Kongernes 
deltaget i møder og besigtigelser med nationalparkrådet, sekretariatet samt rådets 
”naturgruppe” (DOF, Hellebæk Kohaves Venner, Dansk Botanisk Forening samt Emil Blicher 
Bjerregård (særligt udpeget). 
 
I 2021 er afholdt i alt fire møder i Nationalparkrådet, hvis rolle bl.a. er at rådgive 
nationalparkens bestyrelse i faglige og principielle spørgsmål. Mødereferater, dagsordener 
m.m. kan findes på Nationalparkens hjemmeside: 
Organisation(nationalparkkongernesnordsjaelland.dk) 
 
På uformelle møder med sekretariatet har naturgruppen drøftet muligheder for konkrete 
projekter. I 2021 har nationalparken bl.a. finansieret opførelsen af en observationsplatform 
ved Holløse Bredning, og aktuelt undersøges mulighederne for at anlægge ”fugleøer” i 
nogle af engsøerne.  
 
Møderne i Nationalparkrådet afholdes almindeligvis ca. en uge før bestyrelsesmøderne, 
hvilket giver rådet mulighed for at følge med og at reagere, rådgive og/eller bidrage til 
bestyrelsesmøderne. Formålet med møderne i ”naturgruppen” har været at afstemme og 
udveksle synspunkter inden de formelle møder i nationalparkrådet.   
 
I marts 2021 udarbejdede Nationalparkrådet en fælles kommentar til Naturstyrelsens 
forvaltningsplansudkast for den nye naturnational park i Gribskov med hensyn til græssere 
(arter), hegnstype, hegnsplacering og indgang/lågetyper m.m. Da rådet er sammensat af 
repræsentanter for vidt forskellige og delvist modstridende interesser gav dette ikke 
uventet anledning til lange og heftige diskussioner og meningsudvekslinger, og ikke 
engang indenfor naturgruppen var man trods overordnet optimisme helt enig. 
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I december 2021 åbnede Nationalpark Kongernes Nordsjælland for ansøgninger til deres 
nye nationalpark-pulje. Puljens formål er at støtte projekter, der bidrager til at udvikle 
nationalparkens formål, dvs. projekter der udvikler og styrker natur, kulturhistorie, 
friluftsliv, formidling, undervisning og forskningsrelaterede aktiviteter i nationalparken. 
Nationalparkpuljen, der i 2022 er på i alt 900.000 kr., kan søges af private lodsejere i 
nationalparken og lokale foreninger med et ikke-kommercielt formål. Der kan søges 
mellem 25.000 og 100.000 kr. til et projekt. 
 
Nationalparkrådet er nedsat af bestyrelsen og består af 22 medlemmer, som er indstillet af 
organisationer, netværk og enkeltpersoner i området, herunder bl.a. DOF Nordsjælland. 
Rådets funktionsperiode følger nationalparkbestyrelsens (4 år), og det nuværende råds 
funktionsperiode udløber den 9. april 2022, derefter skal der nedsættes et nyt 
nationalparkråd. 
 

5. DOFbasen (ved Holger Hansen)   

Vores koordinatorer i DOF Nordsjælland er Holger Hansen og Anders Høgsholm. 
Antallet af indtastninger fortsætter med at stige i basen. Desværre kniber det stadig med 
registrering og bearbejdning af ynglefugle!  
 

6. Punkttælling (Ulla Munch Hansen – koordinator) 

Der blev i 2021 gået 35 sene yngletidsture (1/5-16/6) og 34 vintertælleture (20/12-20/01), 
hvilket matcher antallet de tidligere år. 
 
I 2021 blev tidlige yngletidspunkttællinger introduceret. De udføres i perioden 15/3-
30/4 og skal give bedre tal for tidlige ynglefugle (standfugle og kortdistancetrækkere). Der 
blev gået 19 af disse nye ture i DOF Nordsjælland. 
 
Tilsvarende er nattællinger en nyskabelse i projektet. De foretages i perioden 20//5-10/7 
og her blev der i vores afdeling gået 4 ture. 
 
Vi havde i september måned besøg af Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eriksen, der 
fortalte om andre nye tiltag i punkttællingsprojekt. Det er under stadig udvikling, så følg 
med på DOF´s hjemmeside. 
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7. Naturpolitisk Udvalg, NPU (ved Stig Englund)  

Medlemmer af udvalget i 2021: Jan Nielsen (Fredensborg), 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 tre år ikke haft kommunerepræsentant i Hørsholm. 
Udvalget har afholdt 10 møder heraf kun 3 fysiske pga. corona, resten digitalt.  
 
Større sager:  
 
Fredning af Esrum Søs omgivelser 

I december 2021 traf Fredningsnævnet sin endelige afgørelse i denne sag, som Danmarks 
Naturfredningsforening satte i gang i 2017 om revision af de gamle fredninger rundt om 
søen og etablering af et sammenhængende stiforløb.  
 
Tidligt i processen tilkendegav DOF, at vi fuldt ud kunne støtte forslaget om at samle de ni 
eksisterende fredninger til én fredning og de gode intentioner om plejeplaner, men ikke 
kunne støtte forslaget om en sammenhængende cykel- og gangsti rundt om Esrum Sø på 
grund af forstyrrelse af fugleliv og natur.  
 
Fredningsnævnets afgørelse viste sig at være helt i overensstemmelse med vores holdning. 
Der bliver ingen ny sti, men en ny og revideret fredning for omgivelserne ved Esrum Sø, 
som dels rummer udvidelser af det fredede område i både nord, øst og syd, men som også 
indeholder bestemmelse om plejeplan senest to år efter kendelsen.  
 
Af kendelsen kan man læse, at vores indsigelse har haft stor betydning for beslutningen 
om ikke at etablere et nyt stiforløb. Læs nærmere her: 
https://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/2021/afgoerelse-om-fredning-af-esrum-
soes-omgivelser-i-hilleroed-gribskov-helsingoer-og-fredensborg-kommuner/  
 
Danmarks Naturfredningsforening har allerede tilkendegivet, at de agter at klage over 
afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, da stiforløbet er udtaget af fredningen.  
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Genopretning af Søborg Sø - status 

Den sidste jordfordelingsrunde blev afsluttet i september Det betyder, at Naturstyrelsen nu 
ejer 488 ha inden for pumpelagets område. Privatejet vil der være 112 ha. Alle de private 
områder er placeret langs yderkanten af den kommende sø. 
 
DOF og NST havde et meget fint møde på Søborg Sø i april. I mødet deltog Knud Flensted, 
biolog ansat i Fuglenes Hus, og Erling Krabbe, biolog. Emnet var anlæggelse af rævesikre 
fugle øer i søen. DOF forslog 8-9 øer. Det endelige resultat vil blive bekendt gjort, når 
detailplanen bliver offentlig. - Detailplanlægningen har været i udbud. Det er firmaet WSP 
(tidligere Orbicon), som har fået opgaven.  
 
Firmaets opgaver bliver bl.a. indhentning af diverse tilladelser, udarbejdelse af 
økonomioverslag, at udbyde anlægsarbejde til entreprenører (lokale har vist stor interesse 
herfor) samt påbegyndelse og afslutning af anlægsarbejdet. Alt dette finder sted i 2022 og 
2023, og pumperne lukkes formodentlig 15. september 2023. 
 
Vandstandskoten er tidligere 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. 
 
Vi er en gruppe på 5 personer fra DOF Nordsjælland som i forbindelse med 
genopretningen af Søborg Sø tæller ynglefugle. Disse personer er Bjørn Svendsen, Carsten 
Michael Jørgensen, Inge Hansen, Lars Falck og Mogens Holme. 
 
Der er afsat 30 ha specifikt rettet for at bevare Engsnarren ved søen. I den planlægning er 
gruppen blevet inviteret til at deltage.  
 
Naturnationalparker (NNP) i Nordsjælland 

Etablering af NNP er et vigtigt virkemiddel for at forbedre biodiversiteten i Danmark. Det 
er regeringens plan at udlægge i alt 15 NNP´s på statslige arealer. De 5 er allerede 
udpeget, herunder Gribskov i 2020. I Nordsjælland er peget på endnu to mulige nemlig 
Tisvilde Hegn og Horserød Hegn m. Gurre Sø. Hellebæk Skov var på et tidspunkt inde i 
billedet, men synes nu ude af kulturhistoriske hensyn.  
 
NPU har drøftet NNP-udpegningerne og konceptet på flere af sine møder. På et møde i 
maj med bestyrelsen diskuterede vi projektforslag for NNP Gribskov, som var udarbejdet af 
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Naturstyrelsen. I høringssvaret roser DOF initiativet og fremsætter ønske til udvidelse af 
NNP og opfyldelse af kraven til IUCNs kategori II. Endvidere påpeger vi en række 
forbedringer, set fra vores og fuglenes synsvinkel, bl.a. udlægning af reelle stilleområder 
og begrænsning af arrangementer med mange mennesker, samt begrænsning i fældning 
af gamle grantræer a.h.t. sortspætte.  
 
Desværre synes ingen at disse forslag at indgå i den endelige vedtagne projektbeskrivelse 
og retningslinjer for forvaltning af NNP Gribskov fra august 2021.  
 
På opfordring fra hovedforeningen indsendte NPU i marts forslag om udpegning af 
NNP´er i Nordsjælland. Vi støtter udpegningen af Gribskov og forslagene om Hellebæk-
området og Tisvilde Hegn mv. Som noget nyt foreslår vi Jægerspris Nordskov og -
skydeterræn og støtter WWF´s forslag om Øresund. Sidstnævnte er godt på vej med de 
midler, der er afsat i den nye finanslov til marin nationalpark. De delvist privatejede arealer 
ved Jægerspris-området, synes at have noget længere udsigter.    
 
Beretning fra de enkelte kommuner v. kontaktpersonerne: 

Helsingør v. Jørgen Hansen 

Chocoladefabrikant Peter Beier, Ørsholt Gods. For 13 år siden afspærrede ovennævnte 
person, med en aflåst låge, en sti ned tid til Gurre sø som offentligheden havde brugt 
gennem en menneskealder. I de 13 år har DOF, DN og Friluftrådet sloges for at få lukket 
stien op uden held. Nu har Naturklagenævnet pålagt Peter Beier, at enten skal 
offentligheden have adgang, eller også skal stien afspærres, så han heller ikke har adgang. 
Han har frist til februar for at finde en løsning. - Solcelleanlæg i Hellebæk. Helsingør 
kommune har besluttet at inddrage et 60 ha stort landbrugsareal til solcelleanlæg. Det har 
medført til en del kritik og bekymring fra de omkringliggende lodsejere. DOF Helsingør har 
været involveret, da en borgergruppe mente, at der var fugl i sagen. Jørgen Hansen deltog 
i et møde med Helsingør Forsyning, hvor han kunne oplyse at DOF gik ind for grøn 
omstilling, og at der ikke var fugl nok i sagen til, at DOF ville være modstander af 
anlægget. - Den fredede Grønne Vestkile. Kommunalt areal. I Kilen, som støder op til 
skoven Teglstrup Hegn (NST), græsser Galloway kvæg og heste (Konikker). Kommunen og 
NST har besluttet at hegne således, at dyrene har mulighed for at græsse i en del af 
skoven. Da der findes ridestier i den del og NST ikke vil nedlægge disse stier må vi, for at 
undgå konflikt med ryttere, desværre sige farvel til konikkerne. Det er ærgerligt, da det 
havde været spændende at kunne følge den biodiversitet, som hestene har indflydelse på.   
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Fredensborg v. Jan Nielsen 

Det er kommunens plan at øge indsatsen med at bekæmpe invasive arter som Bjørneklo, 
Japansk Pileurt o. a. Det kan forhåbentlig medføre øget biodiversitet, som kan gavne 
faunaen, herunder fuglene. - Et større program for udbygning og renovering af det 
eksisterende stianlæg i kommunen er undervejs. Der er mangler på stier mellem de 4 
største byer i kommunen. Det giver forhåbentlig bedre muligheder for at nyde det åbne 
land, når de er anlagt. - Til slut kan nævnes, at tidligere års storme og medfølgende 
højvande, har skabt åbne sandflader i reservatet Nivå Strandenge. Rødben og Lille 
Præstekrave har ynglet i tilknytning til sandfladerne og har hver fået 2-3 unger på 
vingerne. 
 
Gribskov v. Carsten Michael Jørgensen 

Tårnfalkekasser. Alle kasser observeret og anbefalinger til nedtagning af adskillige kasser 
og genopsætning på bedre egnede lokaliteter sendt til rådhuset. Projektet ligger i 
øjeblikket stille p.ga. manglende ressourcer. En henvendelse fra undertegnede til Radius 
om tilladelse til ophængning i højspændingsmaster blev ikke imødekommet. Ærgerligt! - 
Holløse Bredning. Modtaget henvendelse fra en DOFer ang. dårlige adgangsforhold sydfra 
ved Holløse Bredning. ”Kan I ikke gøre noget ved det?”. Efterfølgende har en privat 
lodsejer stillet et areal til rådighed syd for bredningen til etablering af 
observationsplatform og P-plads. – Gilbjergrapporten. Det er besluttet at udarbejde en 
rapport vedr. de årelange observationer og registreringer af forårs-trækfugle ved 
Gilbjerghoved. Projektet har været længe undervejs, men det ser nu ud til, at kompetent 
skribent er fundet. DOF Nordsjælland har hensat 10.000 kroner til projektet. - Det Grønne 
Dialogforum. Således hedder det Grønne Råd i Gribskov kommune. Der holdes 4 møder 
årligt, og kommunen skal roses for stor politikerdeltagelse og -engagement. Dagsordenen 
er også altid meget ”grøn”. - Fredning af Keldsø-området. Fredningsnævnet for 
Nordsjælland traf d. 1. okt. 2018 afgørelse om at gennemføre en fredning af Keldsø-
området mellem Villingerød og Havreholm i Gribskov og Helsingør kommuner. Området er 
beliggende umiddelbart syd for Ruslandfredningen. Efter en tur gennem Miljø- og 
Fødevareklagenævnet er fredningen af det 308 ha store område endeligt besluttet.  
 
Hillerød v. Stig Englund 

Lydskærm ved Favrholm. I forbindelse med nyt boligbyggeri ved det kommende sygehus 
og nye S-togsstation planlægges opført en 300 m lang og 23 m høj transparent lydskærm. 
Sammen med DN-Hillerød har vi indstillet til kommunen, at skærmen ændres i form eller 
tilpasses så den ikke udgør en dødsfælde for fugle. – Faunastriber i Nordsjælland. 
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Samarbejdsprojektet mellem Nordsjællands Landboforening, Agrovi, DN, Jægerne og DOF 
- som en gruppe under det Grønne Råd i Hillerød Kommune - har nu kørt i 5 år. Projektet 
er vokset fra 6 deltagende landmænd i 2017 til nu 80 deltagere i 2021 og er gået fra én 
deltagende kommune i 2017 til 9 kommuner i 2021. Projektet handler om at få 
landmanden til at forbedre naturværdier i agerlandet ved såning af vilde planter i 
bælter/striber på op til 800 meters længde i 3 meters bredde, så der skabes leve- og 
fødegrundlag for insekter og andre smådyr, som igen er føde for bl.a. agerlandets fugle. 
Evalueringsskema udsendes primo 2022 til alle deltagende landmænd. – Grønt 
Danmarkskort og Kommuneplan 21. DOF er kommet med input til udpegning af nye 
økologiske forbindelser, som til dels er med i den nye kommuneplan.  
 
Halsnæs v. Jørgen Jacobsen 

Auderødlejren er foreløbig holdt ude fra den påtænkte fredning af Arrenæs. Kommunen er 
medforslagsstiller, og har begrundet den manglende fredning med hensyn til Sustainable 
world projektet. Ejeren er nu konkurs og Sustainable world projektet er sat på hold. 
Fremtiden for arealet er uafklaret og usikker. Den østlige del af arealet har betydelig 
naturværdi og fuglemæssigt interessant. DN undersøger muligheden for at få arealet med i 
fredning. - Der surfes stadig i fuglebeskyttelses-området Lynæs Sand, også om vinteren 
ved passende vindforhold. Centeret oplyser at aktiviteten ikke udgår fra centeret, men er 
tilfældigt tilrejsende, som man ikke kan tage ansvar for. Aktiviteten er ikke stor, men 
lejlighedsvis utvivlsomt forstyrrende for rastende og fouragerende edderfugle. Der er 
stadig tilladelse til jagt i området. -Havørneparret i Auderød Skov forlod for andet år i træk 
reden i slutningen af maj, efter en lovende optakt. Der har været betydelig større 
menneskelig aktivitet i skoven og omkring de to sheltere i corona-tiden. Formentlig er det 
årsagen til den manglende ynglesucces. Ikke store forhåbninger til ynglesucces i 2022. 
 
Frederikssund v. John Hansen 

Der burde måske være valg til kommunalbestyrelserne noget oftere: efter 3 år med 
rundbarbering af midlerne til kommunens naturafdeling blev der ved budgetforliget for 
2022 tilført lidt flere resurser til naturområdet. Ikke noget fyrsteligt, men en forbedring, der 
bl.a. sikrer en bedre normering. Yderligere er der afsat 300000 kr. til en biodiversitetspulje 
til støtte for initiativer fra borgere og foreninger, der har projekter til fremme af 
biodiversiteten i kommunen. - Kommunen har sendt et forslag til Naturstrategi for 
perioden 2022 – 2027 i høring. Vi vil naturligvis indsende høringssvar med særligt fokus på 
de områder, der har DOF´s bevågenhed. - Grønt Forum har også fået mere bevågenhed og 
har med et nyt kommissorium fået mulighed for afholdelse af flere møder samt 
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sekretærbistand. Aktiviteten i Forummet har dog været begrænset af Corona-
begrænsninger, men vi har kunnet ses, både fysisk og på skærm! - Vandrefalkene på 
Kyndbyværket fik 4 unger på vingerne, og fra de 3 ”lokale” havørnereder fløj der 2 unger 
fra hver, så en god sæson! 
 
Allerød v. Arne Kristensen 

D. 07.10.2021 havde vi efter en pause på 2 år Grønt Råds møde med en omfattende 
dagsorden. Kommunen har lovet en hyppigere mødefrekvens. På mødet påtalte jeg, at der 
omkring årsskiftet 2020-21 var igangsat en fældning af fredsskov på Scandinavian 
Golfklubs areal. Her har duehøgen i mange år ynglet. Jeg opdagede tilfældigt fældningen, 
og det lykkedes mig i sidste øjeblik at redde de i alt 4 redetræer ved henvendelse til 
golfklubben. Kommunen havde givet tilladelse til fældningen uden først at orientere det 
Grønne Råd. Der var fuld opbakning fra samtlige mødedeltagere til min påtale, som 
Kommunen tog til efterretning, men duehøgen har forladt ynglepladsen. - 
Fredningsforslag for Bastrup Nord: DN og Allerød Kommune rejste d.19.12.2019 
fredningsforslag for arealer beliggende nord for Bastrup Sø - et område, der også indgår i 
Region Hovedstadens råstofplan 2016/2020 (se her E13 Stålhøjgård). En evt. fredning vil 
forhindre råstofgravning. Fredningsnævnet har endnu ikke, hvor 2-årsfristen er ved at 
udløbe, truffet afgørelse i sagen, men har oplyst, at behandling har været sat i bero pga. 
COVID 19 og anden sygdom internt i nævnet. Nævnet vil snarest tage stilling til, hvorvidt 
2-årsfristen skal forlænges jf. naturbeskyttelseslovens paragraf 37a, stk.3. 
 
Rudersdal v. Jens Erik Sørensen 

Året 2021 har været fredeligt i Rudersdal, der har ikke været sager af stor betydning for 
fuglelivet. Der er nu, positivt for fuglene, græsning i Maglemosen (hele året) og i Vaserne 
(vinter). Dyrenes velfærd diskuteres i lokalpressen. Rudersdal Kommune har også vedtaget 
en skovstrategi med vægt på naturrigdom og biodiversitet. - Rudersdal Kommune vil 
gerne være ”vild” ligesom mange andre. DOFs repræsentant har i foråret 2021 taget 
initiativ til opsættelse af kommunalt betalte hvinandekasser ved fem små søer rundt om i 
Birkerød (ikke i Vaserne, hvor Fugleværnsfonden længe har haft flere hængende, i 2021 
dog uden held). Arten har ynglet her og der i byen før, og der har allerede været gevinst i 
de kommunale kasser. Kommunen har publiceret succesen gennem lokalpressen og på 
egen hjemmeside. Der kommer også (hvert år) et pænt kuld ud af en kommunal 
tårnfalkekasse. - Rudersdal Kommune oprettede i 2018 et Grønt Råd. Man planlagde ét 
møde om året; epidemien har betydet, at der ingen har været siden først i 2020. Rådet 
modtager orienteringer ved møderne, men der er ikke lagt op til stillingtagen eller 
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anbefalinger, og Rådets medlemmer hører ikke fra Kommunen mellem møderne. Der 
kommer selvfølgelig post til DOF, men kun svarende til før Rådets oprettelse. - Det bliver 
nødvendigt med en ny kommune-repræsentant fra januar 2022. En kandidat er fundet. 
 
Hørsholm 

NPU har i årets løb behandlet et par sager fra kommunen: Renovering af gangbro i 
ellesump ved østlige del af Sjælsø, som vi bifalder og Nebbegårds Alle, besigtigelse med 
fredningsnævnet, som der ikke var fugl i. - Pladsen som kommunekontaktperson er vakant, 
for medlemmer af DOF Nordsjælland bosiddende i Hørsholm Kommune.  
 
Kommunernes Grønne Råd 

DOF Nordsjælland er repræsenteret i de Grønne Råd i alle 9 kommuner undtagen 
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 naturbeskyttelsesloven, naturkvalitetsplaner, plejeplaner, udlægning af 
naturstriber på landbrugsarealer, opsætning af fuglekasser og fugledata for udvalgte 
lokaliteter m.v. I Halsnæs Kommune har DOF-rep. Jørgen Jacobsen været formand for 
rådet i fem år og i Frederikssund har DOF-rep. John Hansen været formand i fire år. Pga. 
corona har mødeaktiviteten i de grønne råd primært været digitalt i 2021 eller reduceret.  
 
Brugerråd og samarbejde med Naturstyrelsen (NST) v. Inge Hansen 

I NST Nordsjælland er DOF repræsenteret ved bestyrelsen til dialogmøder og i brugerrådet 
ved Inge Hansen (medlem af bestyrelsen og NPU). NST Hovedstaden dækker en del af 
skovene, som ligger i den sydlige del af DOF Nordsjællands område. Her er foreningen 
repræsenteret ved DOF København. Rådet er rådgivende over for Naturstyrelsen i 
spørgsmål om benyttelse og drift af arealerne. Der afholdes 2 møder om året. Brugerrådet 
er sammensat af 14 forskellige organisationer/kommuner. I det fremtidige brugerråd udgår 
kommunerne. En beslutning der er taget af de øverste centrale myndigheder i 
Naturstyrelsen.  
 
Urørt skov: Al statsskov i Nordsjælland (undtagen skovrejsning fra efter 1980) forventes 
udlagt som urørt skov. Materialet kommer i høring på et tidspunkt antagelig i 2022. 
 
På møderne er det muligt at fremlægge de problemer og interesser, som optager 
grupperne. For DOF Nordsjællands vedkommende drejer det sig konstant om at beskytte 
fuglene samt deres leve- og ynglesteder. DOF har undret sig over, at beskyttelsen af 
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fiskeørnene er blevet forringet, når vi har så sjælden en art i Gribskov. Desuden er det fra 
vores side blevet påpeget, at der skoves meget tæt på rovfuglerederne f.eks. 
duehøgerederne. Samt det store pres der er kommet på naturen, i forbindelse med Corona 
de sidste år, med mange nye brugere.  
 
Søbrugerråd Arresø under NST Nordsjælland v. Jørgen Jacobsen, NPU  

Et møde 25/2 2021. Lystfiskerne glade for at erhvervsfiskeriet ikke forlænges, Håber på 
bedre lystfiskeri efter sandart. DOF følger udviklingen omkring Ramløse havn og Søborg 
Sø. Arresøgruppen peger på minkplagen, som flere steder er betydelig. Ingen forslag om 
tiltag. Miljøstyrelsen oplyser, at der ikke er positiv udvikling mht. vandkvaliteten i søen. Se i 
øvrigt mødereferatet på NST-hjemmeside. 


