
  Beretning 2019 fra DDS-repr. i Friluftsrådet Nordsjælland.  Den 5. april 2020.  

 

Arbejdet i vores bestyrelse. 

Det har været et meget aktivt år for vore medlemmer af kredsbestyrelsen. De fleste medlemmer 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 3 kommuner. Bestyrelsesmedlemmerne har ikke stået i kø for skrive referater fra vores 

møder. Vi har haft tekniske problemer med dem, når de skulle skrives. På grund af manglende 

ressourcer, har vi heller ikke været folk nok til eksterne møder igangsættelse af Temagrupper. 

 

Div. årsmøder for kredsrepræsentantskabet. 

Ved vort Årsmøde for kredsrepræsentantskabet den 28. februar 2019 med 28 deltagere, holdt vi bla. 

en idefase om at Friluftsrådets ønsker til ideer til det kommende forslag til en handlingsplan for 

nat.parken. Det gav mange input til store høringssvar, som Friluftsrådet Nordsjælland fremsendte. 

Desværre fik vi ikke valgt medlemmer nok til kredsbestyrelse og har hele året haft en ledig plads. 

 

Til kredsrepræsentantskabsårsmødet den 4. marts 2020 er der mulighed for at stille op til valget til 

kredsbestyrelsen efter de gamle regler. Bente Nielsen  fra Dansk vandrelaug og Ebbe Nielsen, 

Danmarks Jægerforbund, har valgt at stoppe. Stor TAK til dem for deres arbejde gennem mange år i 

kredsbestyrelsen. Der er nu op til 3 ordinære ledige pladser + valg af suppleanter. Vi garanterer for 

et meget lærerigt og spændende arbejde i kredsbestyrelsen og ikke mindst muligheden for nye og 

gode kontakter til relevante myndigheder, som også kan komme din egen organisation til gode. En 

fremtidige kredsbestyrelse incl de nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer skal på Regionsseminar på 

Bornholm i weekenden den 25-26. april 2020. 

 

En del fra bestyrelsen deltog i Kredsbestyrelsesseminar i april 2019 i Fåborg. Det var et rigtigt godt 

seminar, hvor vi fik mange gode ting med hjem til arbejdet i bestyrelsen.  

 

Vores vintermøde i januar på Gurredam Spejdercenter for kredsrepræsentanterne havde 25 

deltagere. Mødet handlede om bla. nat.parkens handlingsplan, som er i off. høring og om 

Friluftsrådets kommende naturpolitik, som forventes godkendt på Friliftsrådets hovedgeneral 

forsamling i april 2020. Aftenens hovedpunkt var Nat.parkens forslag til handlingsplan, som er i 

off. høring pt.  Der kom mange gode input til Friluftsrådets høringssvars, som er fremsendt 1. marts 

2020. 

 

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: Lergravssøerne/deltager i projektgruppen. Projekt gang i Fredensborg, 

Skydebaneproblematik.  

Allerød: Fredningssag Bastrup Nord 

Hørsholm: Opfølgning på friluftsstrategi. Kløverstier/arb.gruppe og indvielse. 

Gribskov: Grøn Lørdag, kystsikring/sandfodring/Nordkystens Fremtid, Esrum Sø sti-fredningen. 

Søborg Sø, pilgrimsruter. 

Helsingør: Gurre Slotsruin, kystsikring/sandfodring/Nordkystens Fremtid. Færgevejskileprojektet, 

Esrum Sø sti-fredningen. 

Frederikssund: Hammergården. Stiforløb fra Frederikssund til Øresund. 

Hillerød: Lyngby Skov/Frivilligprojekt. Parforcerideruterne. 

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Nat.park Skjoldungelandet 

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har nu arbejdet i næsten 2 år. I vinteren 2019 

blev nat.parkrådet nedsat med 24 medlemmer. Rådet fik også godkendt deres 2 medlemmer til 

bestyrelsen af Miljøministeren. Bestyrelsen og rådet har sammen med sekretariatet arbejdet i foråret 

med at indsamle ideer til den kommende nat.parkhandlingsplan via off. borgermøder, samt 

indsendte forslag m.m. Henover sommeren er disse ideer og forslag prioriteret og skrevet ind i 

forslaget til nat.parkhandlingsplanen, som blev sendt i off. høring i december 2019. 

I nat.parken Skjoldungelandet er man i fuld gang med at sætte de første aktiviteter i gang med 

baggrund i deres godkendte handlingsplan. De er nu også i gang med deres 2.periode, hvor der både 

i bestyrelsen og i rådet er blevet enkelte personer udskiftet. Vores repræsentant i kredsbestyrelsen, 

Brian Petersen fra Det Danske Spejderkorps, er genudpeget til rådet, men også valgt til formand for 

rådet. 

 

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. . 

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 repr. 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 planer 

afventer NST Nordsjælland besked om, hvornår de kan sende dem i off. høring. 

Vi er med i Søbrugerrådene for Esrum Sø og Arresø, samt NST 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 33 

år, hvor vi også laver ekskursioner på sommermødet. Det har bl.a. ført til debat om fredningssager, 

nat.parker, besøg på biogasanlæg i Solrød og debat om naturrådsarbejdet og oplæg om vandkvalitet, 

samt vandrådsarbejdet m.m 

 

Fredningssager, naturklagenævnet og Regionen. 



Vi har deltaget i alle 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. På den 

baggrund har vi afgivet høringssvar, hvori vi støtter forslaget om en sti nord, øst og syd om Esrum 

Sø. Høringsmøderne og besigtigelserne har været vanskelige, grundet massiv modstand fra 

lodsejernes side.  

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. 

 

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.  

Vi møder også op, når der er overrækkelse af Grønne Spirerflag til institutioner og Grøn Skole - 

Grønt Flag til skoler, når disse ønsker det. Læs mere på www.groennespirer.dk  og 

www.groenskole.dk  

Vores deltagelse i Naturens Dag i september blev ikke gennemført på Skovskolen, grundet 

manglende ressourcer og sygdom. 

 

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 en plads i samtlige 8 Grønne Råd i vores kreds. Men Hillerød har været 

noget forsømt. 

 

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, DGIs 

”Gåfællesskaber” og Pilgrimsruterne, samt formidlingsprojekter i Fredensborg og Halsnæs 

kommuner 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. 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 

Friluftsrådets egen hjemmeside. 

http://www.blaaflag.dk/
http://www.groennespirer.dk/
http://www.groenskole.dk/


Selv om der er kommet ca. 10 nye kredsrepræsentanter på vores adresseliste, anbefaler vi til, at 

organisationer får udpeget endnu flere kommunerepræsentanter, som har mulighed for at være 

suppleanter for organisationen i Friluftsrådet Nordsjællands kredsrepræsentation. Vi ser gerne FR-

relaterede medlemmer af nat.parkrådet være medlem af kredsrepræsentantskabet. Flere 

organisationer har nu udpeget mindst en for hver af de 8 kommuner. 

Har du og din 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 2020 og 2021. 

- Udmøntning af det kommende nye Lokale Friluftsråd 2020/21 

- Nationalparken – Kongernes Nordsjælland. Samarbejde med nat.parkrådet og kommentarer 

til forslag til en nat.parkhandlingsplanplan og udmøntningen af denne. 

- 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, samt Gåfællesskaber. 

5 Projekt Unge Friluftsaktivister. 

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

- Råstofplaner. 

- Havneliv og Øresund, samt maritim naturformidling. Helsingør. 

- Friluftspolitik i kommunerne via Grønne Råd 

- Friluftsrådets politikker, herunder naturpolitiske synspunkter ud i de Grønne Råd. 

- Hammergården. Frederikssund kommune. 

- Udvikling af kontakten til og samarbejdet med kredsrepræsentanterne og deres suppleanter.  

- Færgevejskilen, Helsingør kommune. 

- Informationer til KR 

- Sti fra Øresund til Frederikssund 

- Ny sti Esrum Sø rundt/genåbning af gl. fredningssager. 

- Ridesti netværk. 

- Søborg Sø –natur-og kulturgenopretningsprojekt. 

 

Ny struktur for det lokale Friluftsrådsarbejde pr. 2020/2021  

Ved årskiftet næste gang starter det nye Lokale Friluftsråd op. Det sker ud fra et ønske om at sikre 

sig et større lokalt engagement for de medlemmer, som er en del at en organisation på lokalt plan, 

der også er medlem af en hovedorganisation under Friluftsrådets paraply. Den nye valgprocedure 

for vort vedkommende i Nordsjælland, skal ske ved direkte valg af formand og 1 

kommunerepræsentant for hver af de 8 kommune, som vi har i vores kreds. 

Kommunerepræsentanten bliver ansvarlig for arbejde med temagrupper i den enkelte kommune 

eller på tværs af nogle kommuner. Alle lokale medlemmer kan melde sig til disse temagrupper. 

 

Kredsbestyrelsens beretning for Kreds Nordsjælland. 

 

Poul Erik Pedersen, kredsformand og DDS-repr. i Friluftsrådet Nordsjælland 

 

 


