
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

 Referat 
Dato og tid:  

12. november 2020 kl. 19.00-22.00 

Sted: Fælleshuset, Platanhaven 14, 3400 

Hillerød 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: Luise Ekberg, John Hansen, Helle Dyrting, Carsten Michael Jør-

gensen, Holger Hansen, Inge Hansen, Birger Stenå Nielsen, Jens Lykkebo, 

og Bjørn Svendsen. 

Suppleanter: Jens Lodal og Janne Møller Christensen. 

 

Afbud: Janne Møller Christensen 

 

Referent: Holger Hansen                                  Mødeleder: Helle Dyrting                         

Formål med mødet:   

Drøfte og beslutte fremtidige aktiviteter 

Forbered:  

Forbered jer på dagsordenspunkterne 

Anvendelse af mødets resultat:   

At vi er blevet klarere på aftaler og arbejdsopgaver 

Medbring:   

Dagsorden. 

Næste møder: 7/12 -2020 (Søværelset) og 7/1-2021 
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 Emne Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi em-

net?) 

Varig-

hed 

(i min) 

Konklusion 

(referat – hvem gør hvad?) 

1.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om dagsorde-

nen og hvor lang tid, vi skal bruge 

på de enkelte punkter  

Beslutning 5 Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 7. oktober 2020 

Enighed om referatets ordlyd og 

klargøring til offentliggørelse på 

hjemmesiden 

Beslutning 10 Godkendt 

3.   Forberedelse af repræsen-

tantskabsmøde - årshjul 

Der er på grund af Coronarestrik-

tionerne aftalt repræsentant-

skabsmøde på 3 forskellige lokati-

oner med et indslag af stor-

skærm. 

Mødet for afdelingerne Øst for 

Storebælt foregår i Roskilde på 

Comwell. 

Det vanlige formandsmøde før re-

præsentantskabsmøde er aflyst. 

Deltagerne må selv aftale evt. 

samkørsel. 

Luise har meldt afbud på grund af 

forestående operation, for at 

undgå smitte. Så vi skal beslutte, 

Drøftelse og beslutning. 30 John gennemgik dagsordenen til det 

kommende repræsentantskabsmøde d. 

21.11.2020. Materialet er sendt til besty-

relsen via mail.  

DOF Nordjylland kan ikke deltage på 

grund af Coronarestriktionerne.  

Luise har meldt afbud. Holger deltager i 

Luises sted.  

Strategien skal drøftes og er samlet i 3 

hovedgrupper ud fra lokalafdelingernes 

input. Enighed om, at det var godt gre-

bet af strategiarbejdsgruppen. Vi ønsker, 

at offensiv naturpolitik står øverst på li-

sten.  
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hvem der skal/kan deltage i ste-

det. 

 

John Hansen vil som vanligt gen-

nemgå dagsordenen. 

4.  Oplæg til generalforsam-

ling – Årshjul, Jens 

Fremlæggelse af ideer Drøftelse 15 Der er tvivl om, hvordan vi kan afholde 

vores generalforsamling på grund af 

eventuelle Coronarestriktioner.  Vi un-

dersøger dette i DOF centralt.   

Vi kan evt. afholde den på Frederiksborg 

Center, de kan have op til 500 pers.  

Jens Lykkebo foreslår at Anders Horsten 

som mulig oplægsholder vedr. urørt 

skov og Naturnationalpark.  

.  

Plan B er Karsten Thomsen fra Verdens 

Skove, som sidder i interessentarbejds-

gruppen for Naturnationalparkerne. 

5. d

e

t 

e

r 

f

Naturnationalpark Grib-

skov - Luise 

Fortsættelse af emnet fra sidste 

møde, hvor vi nu skal lægge en 

strategi. 

Vi besluttede på sidste møde, at 

vi til næste bestyrelsesmøde hver 

især skulle overveje forskellige 

muligheder.  

Drøftelse og beslutning 30 Der er oprettet flere grupper, som skal 

arbejde med naturnationalparkerne: 

1. En arbejdsgruppe bestående af bio-

diversitetsforskere 
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o

r 

Hvad vil vi, hvem skal gøre det og 

hvornår? 

Til orientering er Luise udpeget af 

DOF centralt til Følgegruppen for 

Naturnationalparkerne. 

Til Følgegruppen for urørt skov er 

Anders Horsten fra Hovedbesty-

relsen indstillet. 

Begge udpegede skal referere til 

DOF’s Naturpolitisk Udvalg. 

2. En interessentarbejdsgruppe, som 

består af repræsentanter fra forskel-

lige organisationer. (benyttere og be-

skyttere) 

3. En lokal projektgruppe, som består af 

lokale interessenter.  

Der er allerede inviteret til dels de første 

møder og dels til nogle vandreture med 

Naturstyrelsen Nordsjælland som vært. 

Naturstyrelsen skal have planerne fær-

dige inden udgangen af 2021, så Natur-

nationalparken kan åbnes i 2022. 

 

Vi er enige om, at det er vigtigt at lytte 

til forskernes råd og i DOF Nordsjælland 

støtter vi ønskerne om store græssere.  

6.  

s

o

m 

Forslag til nye mødedatoer 

i 2021 - Inge 

Se forslag til mødedatoer under 

dagsorden. Der tages højde for 

generalforsamling og repræsen-

tantskabsmødedatoer, så vi kan 

når at forberede dagsorden. 

Luise har indføjet nogle alterna-

tive datoer, dels af hensyn til dato 

for udsendelse af repræsentant-

skabs dagsordener ud fra møde-

datoer og dels ud fra, at datoerne 

Beslutning 10 Følgende mødedatoer blev vedtaget: 

torsdag den 7. januar, mandag den 8. 

februar, tirsdag den 9. marts, 

onsdag den 14. april torsdag den 6. maj, 

mandag den 7. juni, tirsdag den 3. au-

gust, onsdag den 8. september, torsdag 

den 14. oktober, mandag den 15. no-

vember tirsdag den 7. december 2021 

og onsdag d. 5. januar 2022. 
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er nogenlunde fordelt og heller 

ikke ligger lige op ad NPU møder. 

 

 

7.  Forberedelse af dialog-

møde m. Naturstyrelsen - 

Luise 

Vi skal beslutte emner til dagsor-

den og aftale, hvordan vi vil gribe 

det an, og hvem der skal deltage i 

mødet. 

Foreløbige punkter er: 

• Naturnationalpark 

• Løse hunde 

 

Naturstyrelsens foreløbige dags-

ordensønsker er: 

• Status for biodiversitetsskov 

og forvaltningsplaner 

• Status for naturnationalpark 

• Årets observationer/status for 

ynglefugle/udpegningsgrund-

lag mv. 

Beslutning 15 Der er møde d. 17.11.2020. 

Jens, Inge, Luise og Per deltager.  

8.  Problemet med løse hunde 

– fra sidste møde 

Vi skal drøfte, hvilke forslag vi har 

til at eliminere problemet. 

Vi skal finde på andre løsninger er 

no go end de tidligere afprøvede. 

Beslutning 15 Naturstyrelsens kampagner virker ikke, 

så vi skal gøre noget andet end vi plejer. 

En mulighed er en informations tavle 

med oplysning om fuglene, og hvad 

løse hunde forårsager af problemer for 

ynglefuglene.  
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En anden mulighed kunne være, at evt. 

bøder tilfalder Naturstyrelsen. 

Flere andre løse ideer blev luftet, men vi 

kom ikke til nogen egentlige konklusio-

ner. 

9.  NPU’ kommissorium - Inge Vi skal tage stilling til om det er 

nødvendigt med en gennemgang 

af NPU’ kommissorium. 

Drøftelse og beslutning 15 Der er brug for stillingtagen til møde-

hyppighed, offentliggørelse af referater 

m.v. John påtog sig opgaven at sørge 

for at NPU fremlægger et forslag til nyt 

kommissorium for bestyrelsen. 

En mulighed vil være at kommissoriet 

udarbejdes efter et fællesmøde mellem 

bestyrelsen og NPU. Det kan dog have 

lange udsigter på grund af restriktioner 

for møder. 

Indtil da offentliggøres referaterne efter 

godkendelse på efterfølgende møde og 

der tages højde for at nogle punkter af 

strategiske og personfølsomme årsager 

kan være lukkede punkter. 

.  

 

10.  Orientering fra formand 

og kasserer  

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde: 

•  

Orientering 10 Lars Rufeldt fra Nationalparksekretaria-

tet er i gang med et rydningsprojekt i 

Grib Skov, Rumleborg Dam sammen 
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med sommerfugleforening. Ønskede i 

den forbindelse kommentarer fra DOF’s 

caretaker. 

Lejen stiger 240,00 kr. for Hestestalden 

på Nødebo Kro. 

11.  Der skal oprettes lokal føl-

gegruppe til Naturnatio-

nalpark - Inge 

Vi skal finde en person som har 

lyst til at gå ind i denne gruppe. 

Beslutning 5 Inge orienterede om, at Brugerrådet har 

fået en henvendelse om udpegning af 

medlemmer til den lokale projektgruppe 

for Naturnationalpark Gribskov. Det før-

ste møde afholdes d. 6. december 2020.  

DOF Nordsjælland har udpeget Jens 

Lykkebo til projektgruppen, og Luise gi-

ver Naturstyrelsen Nordsjælland besked.  

 

12.  Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger 10 Ole Andersen er trådt tilbage, Carsten 

orienterede om, at stillingen er genbesat 

med Bjørn Aaris-Sørensen, som tidligere 

var ansat i Gribskov Kommune. 

 


