
 Beretning 2018 fra DDS-repr. i Friluftsrådets kreds 19 Nordsjælland.    Den 15. marts 2019.  
 
Arbejdet i vores Friluftsrådsbestyrelse. 
Det har været et meget aktivt år for vore medlemmer af kredsbestyrelsen. Hvert medlem har en 
kommune at være ansvarlig for. Det kræver meget af den enkelte person at være drivkraft ”næsten 
alene” i det kommunale kontaktarbejde- ikke mindst, når man som ny i Det Grønne Råd skal starte 
kontaktarbejdet op. Det bliver ikke mindre af, at enkelte medlemmer i denne periode har passet 2 
kommuner. Stor ros til alle for deres indsats. 
 
En stor del fra bestyrelsen deltog i det regionale Kredsbestyrelsesseminar i april 2018 på Amager 
med bl.a. besøg på det nye friluftscenter. Det var et rigtigt godt seminar, hvor vi fik mange gode 
ting med hjem til arbejdet i bestyrelsen.  
Vores sensommermøde i september i Græsted og ved Søborg Sø for kredsrepræsentanterne med 25 
deltagere, handlede om bla. naturgenopretningsprojektet på Søborg Sø.  Her fortalte en af 
lodsejerne, Kåre Larsen, om processen i projektet, samt Louise Roum (DDS-repr.), som fagligt også 
har arbejdet med projektet. Desuden blev nat.parken igen berørt ifbm. oprettelsen af nat.parkrådet. 
 
Kontakten til kommunerne. 
Vores repræsentanter i de Grønne Råd har haft mulighed for at rejse en del lokale sager, som er med 
til at sætte Friluftsrådets mærkesager på dagsordenen –, friluftspolitik og adgangsspørgsmål, samt 
lokale aftaler. Det er et forum, hvor vi kan anvise Friluftsrådets strategier og handleplaner m.m. og 
sikre samarbejdet med kommunens embedsfolk. Det giver os større lydhørhed for vort arbejde og 
de ting, vi har opnået. De fleste kommunale strategiplaner har vi kommenteret med ønsker om bl.a 
adgang og bedre stifaciliteter for gående og cyklister med sammenhænge fra byområder til det åbne 
land, friluftsfaciliteter og andre lokale spørgsmål med f.eks. ridestier, shelters, havnefaciliteter og 
naturformidling. 
 
Her er en oversigt over de overskrifter, som FR har været en del væsentlig del af: 
Halsnæs kommune: Kystsikring/sandfodring. Naturcenter Auderød Havn. 
Fredensborg: Usserød Å-dal, Lergravssøerne/deltager i projektgruppen. Skydebaneproblematik.  
Allerød: Projekt Sjælssøstien. 
Hørsholm: Usserød Ådal, Friluftsstrategi. Kløverstier. 
Gribskov: Grøn Uge, kystsikring/sandfodring, Esrum Sø sti-fredningen. Søborg Sø, pilgrimsruter 
Helsingør: Gurre Slotsruin, kystsikring/sandfodring. Færgevejskileprojektet, Nat.parken Kongernes 
Nordsjælland. Esrum Sø sti-fredningen. 
Frederikssund: Nat.park Skjoldungelandet, Hammergården. Stiforløb fra Frederikssund til 
Øresund. 
Hillerød: Lyngby Skov/Frivilligprojekt. Parforcejagtsystemerne. 
 
 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Nat.park Skjoldungelandet 
Efter mange års venten siden 2004, blev nat.parken Kongernes Nordsjælland indviet den 29. maj 
2018. Kort før indvielsen blev bestyrelsen nedsat med Carl Bruun, som formand og Friluftsrådets 
repr. Poul Erik Pedersen, som næstformand. Siden da har der været travlt med at ansætte 4 
personaler, klargøre arbejdet med at udpege personer til det kommende nat,parkråd via off. møde, 
som resulterede i, at mere 35 % af rådets 22 medlemmer relaterer sig til Friluftsrådet. I år starter 
arbejdet med en idehøringsfase med off. borgermøder ang. den kommende nat.parkplan, som er i 
høring til 30. april 2019. 



I marts 2015 blev Nat.parken Skjoldungelandet indviet, som den 4. i rækken af danske nat.parker. 
Iden sydlige del af Frederikssund kommune besluttede man tage et lille område med omkring Selsø 
Sø og Selsø Kirke ved Skibby, samt dele af Roskilde fjord med. Vores kredsbestyrelsesmedlem 
Brian Petersen fra Det Danske Spejderkorps i Skibby, er medlem af nat.parkrådet. 
Nat.parkhandlingsplanen blev godkendt i 2017 og dele af den er nu i fuld gang med at blive 
udmøntet. 
 
Adgang og stier. 
Friluftsrådets adgangspolitiske handleplan skal vi bruge bl.a. i forbindelse med arbejdet i De 
Grønne Råd og med lodsejere for at sikre os den rigtige adgangsmulighed med stier m.m. Vi har 
været engageret i en række stisager. Herunder Sjælssøstien, hvor vi er med i en følgegruppe. 
Stiføringen går gennem Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner. Men  politikerne iHørsholm 
har stillet deres stiandel i bero. Gennem Grønt råd i Hørsholm kommune søger vi stedse at få 
færdiggjort Sjælsøstien. 
Fredensborg arbejder med udviklingen af et stiprojekt. 
Vi følger tæt landskabsprojektet omkring Gurre Slotsruin og søområdet, samt stiprojektet fra Fjord 
til Sund. (Frederikssund til Øresund.) 
 
Naturstyrelsen  
Samarbejdet med NST enhederne foregår primært i deres skovbrugerråd og søbrugerråd. Her mødes 
vores repræsentanter 3-4 gange om året med NST enhedens ledelse sammen med byrådspolitikere 
for de forskellige kommuner og andre grønne organisationer. Her skabes bl.a lokaler aftaler om 
brugen af skoven, sejlads på søer og fjorde, samt andre driftsspørgsmål m.m. Der har desuden været 
en række møder og besigtigelser ang. de nye planer om biodiversitetsskov og urørt skov. Disse 
planerm kommer i off.høring sidst på året. 
Vi er med i Søbrugerrådene for Esrum Sø og Arresø og bl.a. haft indflydelse på udkast til 
bekendtgørelse om nye færdselsregler på Arresø. Bekendtgørelsen er nu trådt i kraft. Vi har 
endvidere medvirket til og ydet støtte til udgivelse af et Friluftskort  ”Arresø til vands og til lands”  
samt været med til at oprette ”Friluftsguiden Nordsjælland” . 
 
Jordbrug og Friluftsliv.  
2 gange om året mødes kredsrepræsentanter fra Friluftsrådet i Nord- og Midtsjælland, DN og 
landbrugsrepræsentanter til en uformel snak om spørgsmål af fælles interesse. Det har vi gjort i 31 
år, hvor vi også laver ekskursioner på sommermødet. Det har bl.a. ført til debat om fredningssager, 
nat.parker, besøg på økologisk svinefarm og debat om naturrådsarbejdet m.m. 
 
Fredningssager, naturklagenævnet og Regionen. 
Vi har deltaget i de offentlige møder omkring fredningsforslaget til en samlet fredning af de mange 
små fredninger øst for Esrum Sø og forslaget om en stiføring rundt Esrum Sø.  
Ejeren af Ørsholt Gods har opgivet at anke sagen til Landsretten om adgangen til bådebroen ved 
Gurre Sø. Det er fortsat en vanskelig sag og tvetydig. Men det er fortsat op til Helsingør kommune 
at forelægge ejeren byrettens dom og få den gennemført. 
Vi har deltaget i Naturrådsarbejdet i foråret og hen over sommerferien med et voldsomt tidspres på 
alle deltagere. Men kredsen synes, vi kom godt i mål gennem et godt samarbejde med de forskellige 
organisationer. Alle parter var rimeligt enige om det meste, men med plads til forskellighederne i 
det samlede svar. Nu er det op til kommunerne at bruge anbefalingerne i naturrådsrapporten i det 
kommende kommuneplansarbejde. 
 



Programmer og projekter. 
Samarbejdet med kommunerne på Nordkysten omkring Blå Flag, har givet konstruktive løsninger. 
Blå Flag har sidste år haft rigtig mange Blå Flag på både strande og havne. Samarbejdet med 
skolebørn i Hornbæk omkring Blå Flag på stranden og havnen har igen været en positiv oplevelse. 
Se mere på   www.blaaflag.dk. Årets Friluftskommune 2018 blev Frederikshavn kommune. Men 
efter 10 år er projektet nu lukket ned. 
Vi møder også op, når der er overrækkelse af Grønne Spirerflag til institutioner og Grøn Skole - 
Grønt Flag til skoler. Læs mere på www.groennespirer.dk  og www.groenskole.dk  
Naturens Dag i september blev bl.a. gennemført bl.a. på Skovskolen, hvor Kredsen havde deltaget i 
planlægningen og selv havde en mindre stand med på Skovskolen. Der næsten 2300 mennesker på 
besøg. 
 
Råd og udvalgsmøder i Friluftsrådet 
Vi har i årets løb deltaget i temadage, fællesmøde for kredsformænd og bestyrelsen. Der er 2 
personer med fra kredsbestyrelsen i Regionsarbejdet, hvor vi prøver koordinere de sager, som går 
på tværs af kredsgrænserne eller projekter af regional karakter, f.eks stier og kursusvirksomhed. 
Desuden sidder kredsformanden i Regionskontaktudvalget (REKU), som er forummet, hvor de 5 
regionsformænd og dele af Friluftsrådets bestyrelse koordinerer sager mellem kredsene og 
bestyrelsen. Desuden har vi nu en plads i samtlige 8 Grønne Råd i vores kreds.  
 
Friluftsrådets udlodningsmidler. (Tidligere Tips- og Lottomidler) 
Vi prøver at støtte op omkring relevante udlodningsprojekter. Vi ønsker at motivere 
organisationer til at søge disse midler til deres lokale arbejde og har i den sammenhæng været 
involveret i en række Udlodningsprojekter. Men grundet den faldende spilleomsætning i Danmark 
og ændrede tilskudsregler for FRs modtagne udlodningsmidler, så anbefales det at læse mere om 
ansøgningstidsfrister og nye vilkår på Friluftsrådets hjemmeside. Parforcerideruten og 
Pilgrimsruterne er eks. på større tilskud fra Udlodningsmidlerne. 
 
Arbejdet i eksterne bestyrelser 
Vi er medlem af en række eksterne bestyrelser inden for friluftsliv og naturformidling. Vi har 
bestyrelsespladser i Sct. Helenecentret, Gribskov kommune, Hammergården, Frederikssund 
kommune. Naturcenter Auderød Havn, Halsnæs kommune, Miljøprisudvalget, Helsingør kommune. 
Effekten af disse medlemskaber har givet Friluftsrådet indflydelse på naturformidling, bredere 
adgangsvilkår, igangsat flere udlodningsprojekter og oplysning om Friluftsrådets øvrige tiltag.  
 
Samarbejdet med vore lokale organisationer. 
Vi har også stærkt brug en person, som kan være os behjælpelig med en hjemmeside under 
Friluftsrådet egen hjemmeside. 
Selv om der er kommet ca. 10 nye kredsrepræsentanter på vores adresseliste, anbefaler vi til, at Det 
danske Spejderkorps får udpeget endnu flere kommunerepræsentanter, som har mulighed for at 
være suppleanter for organisationen i Friluftsrådet Nordsjællands kredsrepræsentation. Vi ser gerne 
FR-relaterede medlemmer være medlem af kredsrepræsentantskabet. Flere organisationer har nu 
udpeget mindst en for hver af de 8 kommuner. 
Har du og din gruppe/organisation nogle udfordringer eller nogle problemstillinger eller blot den 
gode historie, så kontakt os i kredsbestyrelsen for at vi sammen evt. kan løse disse spørgsmål eller 
lære noget af den gode historie. 
 
 



 
Mål for vort arbejde i 2019 og 2020. 

- Nationalparken – Kongernes Nordsjælland. Nedsættelse af nat.parkråd og ideer og 
kommentarer til forslag til en nat.parkplan.  

- Nationalparken – Skjoldungelandet. Udmøntning af nat.park.handlingsplan.  
- Nedsættelse af Temagrupper: 

1 Nat.parken og nat.parkrådet 
2 Adgangsstrategi: Ridestier - Vandrestier 
3 Naturskovsstrategi og biodiversitet, samt formidling. 
4 Friluftsliv og folkesundhed 

- ”Nordkystens Fremtid”. Kystfriluftsliv, kystsikring og sandfodring. Fælles for de 3 
kommuner. 

- Implementering af naturrådsplanerne i kommuneplanerne. 
- Parforcejagtsystemerne i Nordsjælland 
- Råstofplaner. 
- Fimgerplanen/Ring 5. 
- Havneliv og strandpromenade, samt maritim naturformidling. Helsingør. 
- Friluftspolitik i kommunerne via Grønne Råd 
- Friluftsrådets politikker ud i de Grønne Råd. 
- Hammergården. Frederikssund kommune. 
- Hvide Klint-projektet, Halsnæs kommune. 
- Udvikling af kontakten til og samarbejde med kredsrepræsentanterne og deres 

suppleanter via Temagrupper.  
- Færgevejskilen, Helsingør kommune. 
- Informationer til KR 
- Sti fra Øresund til Frederikssund. 
- Færdiggørelse af sti rundt om Sjælsø. 
- Ny sti Esrum Sø rundt/genåbning af gl. fredningssager. 
- Ridesti netværk. 
- Søborg Sø –natur-og kulturgenopretningsprojekt. 
- Genoptagelse af forsøg på at få sti rundt om Arresø. 

  
 
DDS-repræsentantens beretning for Friluftsrådet Kreds Nordsjælland. 
 
Poul Erik Pedersen 
Kredsformand og DDS-repr. 
 
 


