Beretning 2020 fra DDS-repr. for Egedivisionen og Øresundsdivisionen i Friluftsrådet
Nordsjælland. Den 10. maj 2021.
Arbejdet i vores bestyrelse.
Det har været et meget anderledes aktivt år for vore medlemmer af kredsbestyrelsen, grundet den
alvorlige Covid 19 situation, som samfundet er ramt af med op- og nedlukninger m.m. Efter et
velbesøgt Årsmøde den 4. marts 2020 med mere end 25 deltagere, nåede vi kun at afholde et
introduktionsmøde den 10. marts 2020 for de 4 nyvalgte til kredsbestyrelsen, før vi lukkede helt ned
for bestyrelsesmøder. Et valg bestyrelsen tog for at beskytte os selv. Enkelte møder i andet regi er
sporadisk gennemført juni , august og september – alt efter, hvor stort smittetrykket har været i de
enkelte kommuner.
Der er siden da afholdt 2 bestyrelsesmøder den 21. september 2020 og i år den 10. maj 2021. Vi har
fravalgt virtuelle møder af person- og tekniske årsager. En lang række andre eksterne møde har
være afholdt virtuelt.
De fleste medlemmer har haft en kommune at være ansvarlig for. Det kræver meget af den enkelte
person at tage del i den virtuelle mødeform, når man er ny. Nogle kommuner har været gode til at
afholde disse møder. Andre har næsten ikke afholdt nogen form for møder. Det bliver ikke mindre
af, at enkelte medlemmer i denne periode har passet 3 kommuner. Bestyrelsesmedlemmerne har
heller ikke stået i kø for skrive referater fra vores møder. Grundet Covid 19 har vi ikke igangsat
Temagrupper.
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 kommunale strategiplaner søger vi at 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.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Nat.park Skjoldungelandet
Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har nu arbejdet i næsten 3 år. En lang række
naturgenopretningsprojekter er sat i gang på private områder. Og bæverskjulsobservatoriet på
Arrenæs bliver formentligt indviet her før sommerferien. Partnerskabsarbejdet med nat.parkens logo
er nu udarbejdet færdigt. De første partnere har været på kursus og kan forvente at tage nat.parkesn
logo i bruge ved deres markedsføring m.m. omkring sommerferien.
Nat.parksekretariatet er blevet udvidet med en medarbejder mere for bl.a. sikre igangsættelse af de
mange projekter og arbejdet omkring formidling. Langt de fleste af møderne har i årets løb været
afholdt virtuelt
.
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 og projektet omkring naturnationalparken Gribskov
Samarbejdet med NST enhederne foregår primært i enhedens skovbrugerråd og søbrugerråd i
Naturstyrelsen Nordsjælland og Naturstyrelsen Hovedstaden. 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 virtuelle brugerrådsmøder
ang. de nye planer om biodiversitetsskov og urørt skov. Disse planer er nu i off. høring.
Vi er med i Søbrugerrådene for Esrum Sø og Arresø.
I sommeren 2021 meldte miljøministeren ud, at det skal etableres 15 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 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
kresbestyrelsens formand.
I forbindelse med kresbestyrelsens første høringssvar til NST, har vi afholdt et virtuelt
kredsrepræsentantskabsmøde med næsten 35 deltagere i dec. 2020. I vores første 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. Det sidste høringsforslag fra NST, som nu er i off. høring
til 23. juni 2021 indeholder ikke vilde heste og kun meget få begrænsninger for friluft kronvildt og
8 elge bag hegn. Årsmødet bruges bl.a. til en debat om indholdet vort kommende høringssvar.

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. Det samme gælder Bastrup Sø fredningen. Fredningssagerne har ligget en smule
stille. Men der ventes at ske noget efter sommerferien.
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 været stillet i bero. Vi
forventer de sædvanlige aktiviteter starter op igen i juni. Se mere på www.blaaflag.dk
Vi forventer også at møde 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
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 sket med afholdelse af virtuelle møder. De er sikkert kommet for at blive, idet, der hurtigere kan
samles op på forskellige synspunkter og sager omkring lokalrådsarbejdet og FR centralt. Her
deltager bestyrelsens formand.
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.
Vi har også stærkt brug for en person, som kan være os behjælpelig med at tilrette hjemmesiden
under Friluftsrådets egen hjemmeside.
Har du og din organisation nogle udfordringer eller nogle problemstillinger eller blot den gode
historie, så kontakt os i den kommende lokalbestyrelsen for at vi sammen evt. kan løse disse
spørgsmål eller lære noget af den gode historie.
Vi holder Årsmøde den 31. maj 2021 med ny struktur for det lokale Friluftsrådsarbejde pr. 1.
juni 2021.
Indbydelsen til Årsmøde finder I her Med tilmelding senest fredag den 21. maj 2021 til
poul.erik@pedersen.mail.dk med angivelse navn og ikke mindst den organisation du kommer fra.
Mødet foregår udendørs efter gældende Covid 19 regler på Fredensborg naturskole, som
ligger på den gamle planteavlsstation i Humlebæk. Medbring ”festivalstol” og evt. varmt
tæppe.
Efter årsmødet den 31. maj 2021 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 sidste beretning for Kreds Nordsjælland under det gamle system.
Poul Erik Pedersen, kredsformand og DDS-repr.

