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DOF Nordsjællands Naturpolitiske Udvalg 

Referat af mødet d. 27. april 2021 

 

Deltagere: Arne Kristensen (Allerød), Carsten Michael Jørgensen (Gribskov), Inge Hansen 

(Skovbrugerrådet), Jan Nielsen (Fredensborg), John Hansen (Frederikssund), Jørgen Hansen 

(Helsingør), Jørgen Jacobsen (Halsnæs), Stig Englund (Hillerød). 

Afbud: Jens Erik Sørensen (Rudersdal). 

 

1. Formalia 

Mødeleder: Arne. Referent: Carsten. 

Referat af mødet d. 23. marts godkendt. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Råstofplan 2016/2020 - status for indsigelser (Stig) 

Høringsfrist var d. 14. marts. Vi har ingen indsigelser. 

 

3. Naturnationalparker og mødet med bestyrelsen d. 14. april (John, Stig m.fl.) 

Se referat fra bestyrelsesmødet i Dropbox. 

Herudover kan tilføjes: Stig Englund og Erik Mandrup deltog i bestyrelsesmødet. Løbet er kørt 

indtil videre. Der kommer endnu en offentlighedsfase af det endelige oplæg, hvor vi kan gøre 

indsigelser. Hvordan forholder vi os til det videre forløb?  

Erik: DOF NSJ skal nøje følge fugleudviklingen i NNPen.  

John: Vi skal evt. nedsætte en arbejdsgruppe bestående af de 3 kommunerepræsentanter og et 

par fra bestyrelsen til at følge det fremtidige arbejde. Dette kommer på som et punkt på mødet i 

maj. 

Stig oplyser, at DOF NSJs forslag til NNP i det nordlige Hornsherred er blevet godt modtaget af 

hovedforeningen, men vi mangler et samlet svar fra foreningen vedr. forslag til NNPer. 
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4. Surfcenter ved Lynæs - status (Jørgen J.) 

Projektet fylder meget lokalt med stor uenighed og mange læserbreve, men disse drejer sig mest 

om forholdene på land, mens vores interesse er på vandet.  

Der har været afholdt et møde med surf centrets initiativtagere og Jørgen J., Søren Haaning og DN. 

Jørgen havde forinden kontaktet Knud Flensted vedr. surfing i fuglebeskyttelsesområder. 

Miljøstyrelsen er myndighed. Jagt er tilladt, så derfor er det svært at forbyde surfing. 

Formålet med mødet var at fortælle om forekomsten af titusinder! rastende edderfugle og andre 

arter, som skræmmes bort af surfere. Surfcenterfolkene var tydeligvis lydhøre og oplyste, at man 

ikke vil surfe i tidsrummet fra 1. november til 31. marts, og at man vil formidle dette til fremmede 

surfere. 

De forstod, at der er grænser for aktivitet i et fuglebeskyttelsesområde og vil formulere en grøn 

profil for surf centret. 

Spørgsmål: Vil der være fremtidig overvågning af forstyrrelserne?  

Kommentar: Det bliver svært at styre udefra kommende surfere! 

Alt i alt et positivt møde og stor, stor applaus til Jørgen J. 

 

5. Esrum søsti - besøg med Fredningsnævnet d. 25. marts (Jan) 

I alt ca. 12 deltagere. 3 fra Fredningsnævnet, Kåre Kristensen fra DN, Jan fra DOF og en håndfuld 

lokale borgere. 

Der er mange ejendomme ud til søen, og lodsejerne ønsker ikke søstien. Jan blev spurgt om evt. 

ynglefugle i mindre ellekrat, men holdt ellers lav profil. 

Kåre K. har i en artikel i FAA beskrevet stien som en gangsti, men hvordan undgår man, at det 

bliver en cykelsti? I den forbindelse er det interessant, at formanden for Friluftsrådet Nordsjælland 

tidligere har udtalt, at søstien er en regional sti og derfor også en sti til cykling. 

I øvrigt henvises til DOF NSJs høringssvar, som kan findes i Dropbox under ”Høringssvar”. 

 

6. Fredningen af Arrenæs (Jørgen J.) 

Ældgammel sag genoptaget af DN. Der er stor lokal opbakning, men protester fra ejerne af 3 gårde 

på næsset samt ejeren af Auderød lejren. Lejren er nu udtaget af fredningsforslaget. 

DN har bedt Halsnæs kommune om at være medforslagsstiller, men DN indleverer forslaget til 

Fredningsnævnet uanset kommunens holdning. 
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Der er betydelige fugleinteresser på Arrenæs, som allerede er godt beskyttet af eksisterende 

fredninger og Natura 2000 og andre restriktioner. Den foreslåede fredning vil derfor ikke have den 

store betydning for fugleinteresserne. Det er mest en landskabsfredning. 

 

7. Kommunerunde 

Helsingør - Jørgen: 

Planer om at etablere et solfangeranlæg møder stor modstand, og borgere har prøvet at få Jørgen 

til komme med oplysninger om sjældne fugle, men nej! 

Fredensborg - Jan: 

Der drives fortsat jagt på kommunale arealer bortset fra Langstrup Mose, hvor oprydningen efter 

lukningen af Karlebo Jagtforenings skydebane har kostet kommunen 7,3 millioner kroner. 

Det næste møde i Det grønne Råd er et temamøde med fokus på stier og stianlæg. 

Der er etableret en fugleplatform med plancher ved Nivågårdsøen. 

Halsnæs - Jørgen J.: 

Nordkystens fremtid: Der er 3 VVM-undersøgelser på vej. En omfatter forholdene på land og på 

kysten inklusive stenrevene ud for Gilleleje, som er Natura 2000-område samt en VVM-

undersøgelse for hver af de 2 områder ud for Tisvilde og Gilleleje, hvor der planlægges at ”høste” 

sand til sandfodringen. De 2 sidstnævnte ventes før sommerferien - den førstnævnte engang til 

efteråret. Da stenrevene ud for Gilleleje er Natura 2000-område, og sandfodringen vil påvirke 

forholdene der, kræves dispensation fra Natura 2000- restriktionerne. En sådan dispensation er 

søgt, men svar foreligger endnu ikke.  

Frederikssund - John: 

Det første møde i Det grønne Forum med ny administrativ chef for bordenden var vellykket. 

En hundelufter lod sin hund løbe løs i en skov under en ørnerede, hvor parret yngler på andet år. 

Forsøg på at snakke ham til fornuft var forgæves og afstedkom blot et beskidt svar. 

Græse Strandenge er et andet område med mange løse hunde. Den nye administrative chef er 

lydhør overfor problemet og lover skiltning. 

Hillerød - Stig: 

Spildevandsudledning i Pøleå og Arresø er et problem. Stig melder pas i forhold til initiativer 

desangående. Vi er oppe mod store kræfter og svært at argumentere ud fra specifikke 

fuglemæssige konsekvenser 

Næste møde i Det grønne Råd er det årlige møde med politikerne. Stigs bidrag vil være at forholde 

sig til politikernes holdninger til byudvikling og naturbeskyttelsesinteresser. 
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Arne - Allerød 

Seneste møde i det Grønne Råd var i 2019 – frustrerende! 

Duehøgen på golfbanen er sandsynligvis forsvundet på grund af træfældning. De 4 træer med 

duehøg rederne er ikke fældede og står der stadig. Scandinavian Golfklub skal plante 

erstatningsskov, men der foreligger ingen ansøgning om tilladelse til at fælde de mange træer. 

Lokal landmand arbejder engageret med faunastriber – positivt! 

Carsten - Gribskov: 

Projekt tårnfalkekasser går lidt trægt. 10-15 kasser nedtaget. 1 genopsat. 

Et DOF-medlem har rettet henvendelse ang. dårlige adgangsforhold til Holløse Bredning. Carsten 

kender ikke området særlig godt og vil prøve at hente informationer, holdninger og forslag udefra 

bl.a. hos de øvrige NPUere. 

Inge - Skovbrugerrådet: 

Næste møde er d. 20. maj. 

 

8. Nyt fra bestyrelsen (Carsten) 

Carsten refererede fra seneste bestyrelsesmøde. Se referat i Dropbox. 

 

9. Eventuelt 

Jan orienterede om sandarbejde med entreprenørmaskiner på Nivå Strand.  

Inge foreslog, at næste møde er fysisk.  

 

 

 


