
Beretning 2021 fra bestyrelsen i lokalråd 19 Nordsjælland.     Den 1. marts 2022.  

 

Arbejdet i vores nye lokalrådsbestyrelse. 

Den 31.maj 2021 holdt vi Årsmøde på Fredensborg Naturskole under åben himmel. Der var tilmeldt 

næsten 75 personer og ca. 65 mødte op. Der største deltagerantal i Friluftsrådet historie til et lokal 

Årsmøde. Det siger også noget om interessen for Friluftsrådets nye lokale struktur. På Årsmødet fik 

vi valgt 1 formand og 8 kommunekoordinatorer , som dækker de 8 kommuner, vi har i vort 

lokalrådsområde. Desuden fik vi valgt en særskilt referent til vores møder, hvilket har højnet vores 

referaters kvalitet. Referaterne ligger nu alle på vores hjemmeside. Vi har siden 1. juni 2021 afholdt 

5 bestyrelsesmøder, som afholdes på skift i Nordsjælland.  

Sidst på efteråret valgte den ny bestyrelse at sætte fokus på måden vi holdte bestyrelsesmøder både 

form og indhold. Vi har en løbende dialog om fremtidige aktiviteter og arbejder på at forbedre 

hjemmesiden. Desuden vil vi indføre årsplan/årshjul med henblik på at målrette arbejdet.  Arne Riis 

fra bestyrelsen har påtaget sig opgaven som webredaktør af vores hjemmeside.           

 

Kontakten til kommunerne. 

Vores kommunekoordinatorer i de Grønne Råd har haft mulighed for at rejse og kommentere 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. Desuden kommenterer vi kommuneplaner og 

strategiplaner, hvor vi kommenter 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, samt fredningssager. 

 

Her er en oversigt over de overskrifter, som FR har været en del af: 

Halsnæs kommune: Arrenæs-fredningen og diskgolfbanen på Arrenæs, samt surfercenter i Lynæs, 

vandreruten Halsninoen. 

Fredensborg: Havneudvidelse på Sletten Havn, deltagelse i kommunal stigruppe. 

Allerød: Fredningssag Bastrup Nord, cykelstisag. Kommuneplan 

Hørsholm: Div stisager. 

Gribskov: Esrum Sø sti-fredningen. Søborg Sø, Tisvilde Hegn 

Helsingør: Større badebrossag i Hornbæk plantage. Hornbæk Havn, Vestkilen/Teglstrup Hegn. 

Hellebæk Kohave, Esrum Sø sti-fredningen og Øresundsudvalget 

Frederikssund: Hammergården. Fredningssag Jægerspris militære øvelsesareal. Kommunal 

naturstrategi. 

Hillerød: Klimahandleplan, Status på Bynatur og nat.parkindgang i Hillerød 

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Nat.park Skjoldungelandet 

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har nu arbejdet i 4 år. En ny bestyrelse vil i 

april måned være udpeget af miljøministeren En lang række naturgenopretningsprojekter er sat i 

gang på private områder. Og bæverskjulsobservatoriet på Arrenæs blev indviet her før 

sommerferien.I februar 2022 blev et kørestolsegnet fugleobservationsplatform indviet ved Holløse 

bredring. Partnerskabsarbejdet med nat.parkens logo er nu udarbejdet færdigt. De første partnere 

har været på kursus og har taget nat.parkens logo i bruge ved deres markedsføring m.m. omkring 

sommeren 2021. Nat.parken har bevilget 1 mill. kr., som organisationer og lodsejere kan søge ind 

på projekter til udvikling af bl.a. naturgenopretning, friluftsliv, formidling og turisme inden for 



nat.parkens område. Dette års frist for ansøgninger var 6. marts 2022, men der forventes, at det vil 

blive en årlig tilbagevendende begivenhed. 

. 

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

baggrund i deres godkendte handlingsplan. De har bla. sat et meget stort projekt i gang ”Ledreborg-

projektet – tilbage til naturen”. Det indeholder også et nyt formidlingscenter til natur og kultur. 

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. Det er 

noget vi vil opprioritere. Vi har været engageret i en række stisager. Friluftsrådet har i den 

sammenhæng startet et nyt projekt på banen ”Gå nye veje”. Her kan borgere og foreninger anmelde 

skiltesager, som anses for at være ulovlige eller spærringer af stier. På landsplan er der foreløbig 

anmeldt mere end 350 sager. I vort områder har vi fået anmeldt 10-12 sager. En er afgjort og anket 

til Nævnenes Hus 

 

Naturstyrelsen og projektet omkring naturnationalparken Gribskov 

Samarbejdet med NST enhederne foregår primært i enhedens skovbrugerråd og søbrugerråd i 

Naturstyrelsen Nordsjælland og Naturstyrelsen Hovedstaden. Her skabes bl.a lokaler aftaler om 

brugen af skoven, sejlads på søer og fjorde, samt andre driftsspørgsmål ang. de nye planer om 

biodiversitetsskov og urørt skov. 

Vi er med i Søbrugerrådene for Esrum Sø og Arresø. Brugerrådet får fra foråret 2022 en ny 

sammensætning. Bl.a. skal kommunerne ikke være repr. mere. 

 

I sommeren 2021 meldte miljøministeren ud, at det skal etableres 23 nye naturnationalparker i 

Danmark. De 2 første, som blev anvist var Fussingø ved Randers og Gribskov. Naturnationalparken 

Gribskov (NNP-Gribskov) ligger i den centrale del af Gribskov og er på 1300 ha, beliggende op til 

Esrum i nord til Nødebo i syd og Lokalbanen i vest til den østlige landevej i Gribskov. Allerede i 

sommerferien tog bestyrelsen aktivt del i debatten om de nye NNP og ikke mindst i Gribskov. Med 

ønske om at sikre et højt natur – og biodiversitetsindhold bredte frygten sig også for at friluftslivet 

også skulle blive stærkt reduceret i sine udfoldelsesmuligheder i forbindelse med, at der bl.a. skulle 

udsættes store græssere af forskellig art, kvæg, kronvildt, vilde heste, bison og elge. Debatten har da 

været ganske voldsom og hård mellem eksperter, fagfolk og friluftslivsfolk. Der er blevet nedsat 

nationale og lokale arbejdsgrupper af NST. I den lokale arbejdsgruppe for NNP-Gribskov sidder 

lokalrådsbestyrelsens formand. 

I vores høringssvar lagde vi stor vægt på, friluftslivets vilkår fortsat skulle virke, hvor vi IKKE 

ønskede vildeheste og elge og 2.5 højt hegn. Vilde heste ville sætte store begrænsninger for bl.a 

ridningen og øvrige store græssere ville begrænse vildtets frie bevægelighed. 

Lige nu er Tisvilde Hegn, Gurre Sø/Horserød Hegn i spil som forslag til nye naturnat.parker. 

Desuden er Hellebæk Kohave inde i varmen igen.  

 

Jordbrug og Friluftsliv. 

Vi holdt vort første møde i flere år den 17. november 2021, hvor vi bl.a. hørte om nogle nye 

dyrkningsforsøg omkring Søborg Sø. 

  

 



Fredningssager, naturklagenævnet og Regionen. 

Vi har tidligere 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. Bastrup Sø- fredningen er udsat i 2 år. Fredningssagerne har ligget en smule stille. 

Men der ventes at ske noget her i foråret omkring Esrum Sø stifredningen. 

Keldsø-området er blevet fredet og lodsejerne vil få udbetalt deres erstatninger. 

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 Helsingør kommune har givet ejere 

tilladelse til at sætte en låge op på siden af hegnet til stien. Den har DN anket til Nævnenes Hus og 

fået medhold. Men hvornår den bliver fjernet vides ikke. 

 

Programmer og projekter. 

Samarbejdet med kommunerne på Nordkysten omkring Blå Flag har været stillet i bero. Vi  

forventer de sædvanlige aktiviteter starter op igen i juni 2022 Se mere på www.blaaflag.dk  

Vi forventer også at møde op, når der er overrækkelse af Grønne Spirerflag og bæredygtighedsflag 

til institutioner og Grøn Skole - Grønt Flag til skoler, når disse ønsker det. Læs mere på 

www.groennespirer.dk  og www.groenskole.dk  

 

 

Råd og udvalgsmøder i Friluftsrådet. 

Friluftsrådet har på det centrale niveau udvidet antallet af møder i REKU-udvalget 

(Regionskontaktudvalget mellem regionsformænd og FRs hovedbestyrelsen, samt sekretariatet) Det 

er besluttet, at REKU-udvalget holder virtuelle møder mellem de ordinære fysiske møder. Det gør 

vi for, at vi kan samle op på forskellige synspunkter og sager omkring lokalrådsarbejdet og FR 

centralt. Her deltager lokalrådsformanden. 

I regionsudvalget deltager formanden og referenten. Her drøftes tværgående sager. Råstofplaner 

med høringssvar, opsamling af sager til REKU-udvalget, samarbejde med landbruget, marin 

naturnat.park Øresund, tilrettelæggelse af regionsseminar, som afholdes i år den 25-26 marts på 

Bornholm, naturparker m.m. 

 

 

Friluftsrådets udlodningsmidler. (Tidligere Tips- og Lottomidler) 

Vi prøver at støtte op omkring relevante udlodningsprojekter. Vi ønsker at motivere de lokale 

foreningers ideer og ønsker til at blive realiseret via udlodningsmidlerne. 

 

Samarbejdet med vore lokale organisationer. 

Har du og din organisation nogle udfordringer eller nogle problemstillinger eller blot den gode 

historie, så kontakt os i lokalbestyrelsen for at vi sammen evt. kan løse disse spørgsmål eller lære 

noget af den gode historie. 

 

 

 

 

 

 

 

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


Sager vi forventer at arbejde med i 2022 og 2023. 

 

- Stiplaner 

- Nationalparken – Kongernes Nordsjælland.  

- Naturnationalparken Gribskov og evt. øvrige naturnat.parker i Nordsjælland 

- Nationalparken – Skjoldungelandet.  

- Urørt Skov og biodiversitet 

- Natura 20000 planer 

- Søborg Sø – friluftsliv – natur og kulturgenopretningsprojekt 

- Lokale Råstofplaner og Regionens Råstofplan 

- Havneudvidelser og Øresundsudvalg omkring marin nat.park Øresund samt maritim 

naturformidling. 

- Nedsættelse af Temagrupper i kommuner eller på tværs af kommuner. 

1 Adgangsstrategi: Ridestier/netværk - Vandrestier 

2 Naturnationalparker, samt formidling. 

3 Søborg Sø-projektet 

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

- Friluftspolitik i kommunerne via Grønne Råd 

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

- Ny sti Esrum Sø rundt. 

 

Vi holder Årsmøde den 8.marts 2022 med  bla. et tema omkring Børns Naturdannelse. 

Indbydelsen  til Årsmøde finder I her Med tilmelding senest tirsdag den 1. marts 2022 til 

poul.erik@pedersen.mail.dk   med angivelse navn og ikke mindst den forening og organisation du 

kommer fra. 

Mødet foregår på Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød lige over for S-

tog stationen. Vi skal være i det store lokale i gadeplan. 

 

Poul Erik Pedersen, Lokalrådsformand. 

 

 

 

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Nordsj%C3%A6lland%202021.pdf
mailto:poul.erik@pedersen.mail.dk

