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11 nov. 2019 

 

DN Fredensborg årsberetning 2019 
 

 

Indledning 

I Fredensborg Kommune er der ca. 1300 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening 

(DN). Det lokale arbejde varetages af en bestyrelse på 12 medlemmer. Hertil kommer to 

suppleanter og en halv snes resursepersoner, som deltager i mere afgrænsede opgaver end 

bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen er struktureret med et formandskab bestående af 

formand og næstformand og tre koordinatorer for tre arbejdsgrupper: sagsgruppe, 

formidlingsgruppe og naturplejegruppe. 

Bestyrelsens arbejde falder inden for seks områder: sagsbehandling; projekter; formidling; 

naturpleje; arrangementer/ture og deltagelse i råd, nævn og netværk (se bilag 1). Vi er i  DN-

regi i tæt dialog med DN’s sekretariat og andre DN afdelinger i Nordsjælland om opgaverne. 

Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder hen over året på Egedal Byens Hus i Kokkedal og på 

Humlebæk Bibliotek samt et sommermøde i juni 2019 med Fredensborg Naturskole. Herudover 

har de enkelte arbejdsgrupper holdt en del møder. 

Nogle bestyrelsesmedlemmer har benyttet sig af muligheden for at deltage i DN kurser – fx 

om naturkommuner, kratluskeri, førstehjælp, formandsrolle, etc. 

 

DN Fredensborg højdepunkter i 2019 

Vi har været involveret i en række projekter, sager, besigtigelser, særmøder, 

arrangementer/ture, naturpleje og borgermøder med kommunen, lokale foreninger og 

borgere. Desuden har vi arrangeret 12 ture/ekskursioner – nogle af disse sammen med andre 

foreninger – som alle har været velbesøgte (se bilag 2). 

Årets DN Fredensborg højdepunkter i 2019 er udover interessante sager og spændende ture: 

 Bidrag til kommunens ”Grøn Politik”. 

 Projekter som bl.a. naturgenopretning ved Græstedgård, Lergravene i Nivå og 

Fredningsforslaget for Esrum Søs omgivelser. 

 Høslæt på Skovfogedengen i Grønholt Vang. 

 Offentligt møde på Krogerup Højskole i januar arrangeret af DN Fredensborg i 

samarbejde med DN Helsingør som led i en landsdækkende protest mod politiske 

planer om at fratage DN retten til at rejse fredningssager. Tidligere Udenrigs- og 

Klimaminister Martin Lidegaard holdt tale. 
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 Som input til ny Grøn Politik stormøde med kommunens natur- og miljømedarbejdere 

i april om anbefalingerne for naturen i vores hæfte: ”Naturen i Fredensborg Kommune” 

og således om, hvordan kommune og borgere kan skabe en rigere natur. 

 Affaldsdagen i april som en del af en landsomfattende DN affaldskampagne. 

 Valgmøde med mange kendte politikere på Humlebæk Bibliotek arrangeret sammen 

med Agenda21 Foreningen. 

 Naturkommunemøde i nov. på Krogerup Højskole. 

 

 

Samarbejde med Fredensborg Kommune 

Vi er tilfredse med samarbejdet med kommunen i 2019 omkring projekter, sager, ”Grøn 

Politik”, møder m.m. Kommunen har på bl.a. borgermøder om ”Grøn Politik”, ”Livet på Landet” 

og i sine politikker og planer demonstreret fin opmærksomhed på biodiversitet og natur. Ikke 

mindst glæder det os, at Nordsjællands Park og Vej (NSPV) fortsat planlægger mere 

naturvenlig naturpleje og naturgenopretning. 

Fredensborg er klimaplus kommune og er tilmeldt DN-initiativet ”Giftfri Have” som frasiger 

brug af sprøjtegifte. Kommunen mangler dog at udpege arealer til ”Giftfri Have”. 

Kommunen er afvisende over for fredningsforslaget vedr. Esrums Søs omgivelser. DN’s 

sekretariat, DN Fredensborg og DN afdelingerne i Hillerød, Helsingør og Gribskov kommuner 

har forberedt forslaget i samarbejde med Hillerød Kommune, som sammen med DN er 

forslagsstiller for fredningen.  

Det landsdækkende initiativ med ”folkeskove” arrangeret i tæt samarbejde ml. DN, TV2 og 

Growing Trees har ikke vakt interesse hos Fredensborg Kommune. 

 

Digitale medier, publikationer, foldere og presseomtale 

DN Fredensborg nyhedsbreve, websider, Facebook sider og turprogram indeholder information 

om især høringssvar, sager og DN Fredensborgs arrangementer.  

Vores hæfte ”Naturen i Fredensborg Kommune” fra 2018 er efterspurgt, og første oplag på 

2,000 eksemplarer er næsten opbrugt. Vi har penge til at trykke et lidt mindre andet oplag. 

En ny afdelingsfolder er færdig, og fire nye fredningsfoldere bliver klar tidligt i 2020 med 

finansiering fra ISOBRO, som administrerer en bevilling fra Socialstyrelsen til en 

lokalforeningspulje. ISOBRO er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. 

Vores indsats og aktiviteter har fået en del lokal presseomtale i 2019 i UgeNyt Fredensborg og 

Frederiksborg Amts Avis. 

 

Projekter og sager 

Vi har været på besigtigelser, kommenteret på og været i dialog med kommunen, 

Fredningsnævn og lodsejere m.v. omkring sager – fx et vildthegn på Lønholtvej, forskellige 

miljø- og landzonetilladelser samt den planlagte kollektive varmeforsyning med fjernvarme til 

nyt boligområde, Sølyst Strandpark i Nivå. Kommunens godkendelsesproces af 

ridebaner/ridehaller, herunder beplantning er i store træk er i overensstemmelses med DN’s 

ønsker. Vi har med glæde set den øgede interesse for jordvarmeanlæg, som vi håber og 

forventer skal afspejle sig i større anlæg eksempelvis mindre fjernvarmeanlæg jf. Bakken i 

Humlebæk samt måske den nye bebyggelse ved Nivå. 

Der har ikke i 2019 været anledning til at påklage til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller 

Planklagenævnet (planforhold). 

 

Større projekter DN Fredensborg er involveret i 

 Lergravene i Nivå: vi følger projektet tæt, deltager i møder med de mange 

samarbejdspartnere og afgiver høringssvar til Helhedsplan, etc. 
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 Græstedgård: vi er løbende i faglig dialog med kommunen om naturgenopretning og 

var i foråret medarrangør til et større borgerarrangement på Græstedgård. 

 

 Nivå Havn: vi deltager i møder og afgiver høringssvar til Visions- og Udviklingsplan. 

 

 Langstrup Mose: på den tidligere Karlebo Jagtforenings Skydebane i Langstrup Mose 

er der et større kommunalt styret naturgenopretnings projekt i gang, som vi håber at 

få anledning til at give indspark til i 2020. 

 

 ”Grøn Politik” i Fredensborg Kommune: Vi har afgivet detaljeret høringssvar, som er 

blevet pænt modtaget af kommunen. 

 

 Grusgrave: deltagelse i besigtigelse med Toelt Landsbylaug og Lokalhistorisk Forening, 

møde på Regionsgården i Hillerød og høringssvar til Region Hovedstaden. Som led i 

Region Hovedstadens udarbejdelse af Råstofplan 2020 er der udpeget to nye 

interesseområder til råstofudvinding i Fredensborg Kommune: 

- et område ved Lille Toelt  

- et område ved Store Fælled/Avlholm ved Langstrupvej. 

Regionen har siden fravalgt Store Fælled/Avlholm pga. mangel på grus der. DN 

Fredensborg og kommunen afviser begge områder. 

 

 Fredningsforslag for Esrums Søs omgivelser: forslag fra DN og Hillerød Kommune til 

revision og samling af Esrum Sø fredningerne i de fire kommuner omkring søen. Det 

er et meget detaljeret forslag omfattende ca. 718 ha, heraf ca. 157 ha nye fredede 

områder. Vi har deltaget i udarbejdelse af fredningsforslaget og i de tre besigtigelser 

arrangeret af Fredningsnævnet.  

 

Fredensborg Kommune har efter behandling i Byrådet i brev til Fredningsnævnet af 

1/10 2019 underskrevet af borgmester og kommunaldirektør gjort det klart, at 

kommunen ikke støtter fredningsforslaget herunder hverken formål, søsti, 

sammenlægning af småfredninger og restriktioner på hestehold. Det er en meget 

bastant afvisning af fredningsforslaget. Der er lodsejermodstand mod søstien. 

Fredningsnævnet kommer med en afgørelse tidligst til dec. 2019. 

Naturpleje 

Høslæt på Skovfogedengen i Grønholt Vang med interesserede borgere fandt sted i juni. Det 

gennemføres årligt af Fredensborg Høslætlaug, dannet af DN Fredensborg i 2009, som også 

slår engen jævnligt efter aftale med Naturstyrelsen Nordsjælland. I år fik vi penge fra ISOBRO 

til indkøb af forskelligt naturplejeudstyr bl.a. leer. 

Vi har med økonomisk støtte fra en arv sat redekasser op i Nivåfredningen og afholdt et 

vellykket redekassesamler-arrangement på Humlebæk Bibliotek for forældre og børn. 

Herudover udfører vi løbende naturpleje med le rundt omkring i kommunen – fx på Højsager 

Møllebakke. Det afslåede materiale fjernes visse steder af NSPV. 

Mulig kommende DN råstofpolitik 

DN Fredensborg har sammen med DN Allerød, Hillerød, Gribskov og Helsingør aftalt med DN’s 

Hovedbestyrelsen, at udvikling af en DN råstofpolitik foreslås på DN’s repræsentantskabsmøde 

23/24 nov. 2019. 

 

Nye samarbejder 

Vi samarbejder med Nivaagaards Malerisamling omkring foredrag, ture og arrangementer. 

Samlingens direktør holder oplæg om kunsten i naturen til DN Fredensborgs årsmøde 20 nov. 

2019 på Humlebæk Bibliotek. Vi holder til gengæld foredrag 10 marts 2020 hos dem om DN 

Fredensborg og naturen i Nivå omkring museet. Desuden foranlediger vi guidede naturture, 
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der udgår fra museet. Nivaagaards Malerisamling vil gerne have vores materialer liggende til 

lokalt brug og nævne DN over for deres ca. 4000 overvejende lokale årskortholdere. 

Vi samarbejder med Krogerup Højskole omkring en del arrangementer og planlægger også 

nærmere samarbejde med Fredensborg Naturskole som et follow-up til mødet med skolen i 

juni 2019. 

 

Organisatorisk udvikling i DN Fredensborg 

Efter mere end et årti med formand og næstformand som to centrale og velkvalificerede figurer 

for DN Fredensborg fik lokalafdelingen i januar 2019 et nyt formandskab. Dette har medført 

en decentralisering af opgaver samt en bredere eksponering og synlighed over for kommunen, 

borgere, lokale partnere og på den lokale scene. Det overordnede formål er at få aktiveret så 

mange i bestyrelsen som muligt og at uddelegere ansvar. 

Vi har haft et par møder med DN’s organisatoriske konsulent vedr. DN Fredensborg, 

organisationsudvikling, Podio (DN’s digitale platform og system til sagsarkivering), www og 

webmail. 

Et organisationsudvalg nedsat af bestyrelsen har løbende analyseret på mulighederne for at 

videreføre den omfattende DN Fredensborg organisationsanalyse og strukturforslagene fra 

2014-15 i forbindelse med den forrige formands afgang 

Organisationsudvalget er ikke endnu gået videre med beskrivelse af struktur og processer. Vi 

må afvente, hvordan decentraliseringen udfolder sig i en bestyrelse med lang tradition for 

centraliseret sagsbehandling og begrænset interesse for organisationsprocesser og strukturer.  

Et realistisk ambitionsniveau med en klar arbejdsfordeling er helt afgørende. Det har i 2019 

fungeret med koordinatorer som motorer for tre arbejdsgrupper i dialog med formandskabet. 

 

Tak for 2019 

En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og resursepersoner for deres solide og 

velkvalificerede indsats i 2019. Også tak for konstruktivt samarbejde til kommunen, vores 

mange lokale samarbejdspartnere og borgere i Fredensborg Kommune. 

 

2020 

DN Fredensborgs næstformand træder tilbage og fortsætter med konstitution af en nye 

bestyrelsen for 2020 som menigt medlem i bestyrelsen pga. nyt krævende arbejde. 

Vi vil i 2020 bl.a. deltage aktivt med kommentarer til kommunens nye Strategiplan 2032 og 

følge op på, alt hvad der har med naturen i Fredensborg Kommune at gøre. Vi ser også frem 

til at arrangere et stort follow-up naturmøde på Krogerup Højskole i foråret 2020. 

Vi håber, at det vil lykkes for os i 2020 at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen. 

 

 

Jens Søndergaard 

Formand  

DN Fredensborg 
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Bilag 1: deltagelse i råd, nævn og netværk 

 DN Samråd Nordsjælland – 4 årlige møder – forum for udveksling af erfaringer ml. 

lokalafdelingerne i Nordsjælland. 

 DN Repræsentantskabsmøde (foreningens øverste organ) – 2 årlige møder. 

 DN Skovnetværk – årlig ekskursion til et skovdistrikt m.m. med oplæg og feltbesøg 

sammen med dialog på et workspace i Podio. 

 DN Naturparknetværk (nyt) — årlig ekskursion m.m. med oplæg og feltbesøg sammen 

med dialog på et workspace i Podio. 

 DN Naturplejenetværk. 

 DN Kommunikationsnetværk. 

 Dialogforum for Vandløb (kommunen) – 2 årlige møder orientering om 

vandløbstilstand, vandløbsprojekter og besigtigelse af vandløbsstrækninger. 

 Grønt Råd (kommunen) – 4 årlige møder heraf et med PMK (Plan-, Miljø- og 

Klimaudvalget) – deltagelse af kommunens forvaltning, lokale foreninger og politikere 

fra PMK udvalget. 

 Esrum Sø Brugerråd – 1 årligt møde 

 Kulturelt Samråd (kommunen) – en paraplyorganisation for kommunens kulturelle 

foreninger. 

 Dialogforum sammen med de andre DN Nordsjællands afdelinger med Naturstyrelsen 

Nordsjælland – årligt møde. 

 

 

Bilag 2: udvalgte større arrangementer DN Fredensborg har 

deltaget aktivt i/planlagt 

 Stort offentligt møde på Krogerup Højskole arrangerer af DN Fredensborg sammen 

med DN Helsingør imod politiske forsøg på at fjerne DNs ret til at rejse fredningssager. 

 Årligt dialogmøde mellem alle afdelinger i DN Nordsjælland og Naturstyrelsen 

Nordsjælland. 

 Møde mellem DN Fredensborgs bestyrelse og kommunens forvaltning omkring 

anbefalingerne i ”Naturen i Fredensborg Kommune”. 

 Årlige store landsdækkende DN Affaldsdag rundt omkring i kommunen. 

 Fælles borgerarrangement med kommunen på Græstedgård om naturgenopretning. 

 Idemøde vedr. Nationalpark Kongernes Nordsjælland på Krogerup Højskole med fin 

deltagelse af politikere, skovrider, best. formand, DN Fredensborg og borgere. 

 Præsentation af DN Fredensborgs arbejde til Danstrup Landsbylaug. 

 Vælgermøde på Kulturstationen i Humlebæk arrangeret af Alternativet. 

 Valgmøde på Humlebæk Bibliotek arrangeret sammen med Agenda21 Foreningen med 

mange kendte landspolitikere og borgere. 

 Høslæt på Skovfogedengen i Grønholt Vang. 

 Guidede naturture og ekskursioner (12) som beskrevet i vores årlige turprogram. 

 Borgermøder arrangeret af kommunen omkring kommunens ”Grøn Politik”, Livet på 

Landet, Nivå Havn udviklingsprojekt og Lergravsprojekt. 

 Årsdagen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland afholdtes ved bålhytten i Kelleris 

og med rundtur i Kelleris. Projektet Gang i Fredensborg og Naturstyrelsen var 

samarbejdspartnerne. 

 Borgermøde på Grønholt Præstegård angående R6 (overdrevsvejens forlængelse) 

arrangeret af Grønholt Landsbylaug. 

 Naturens dag: Liv i Lergravene (med Foreningen Lergravene Nivå). 

 Fredensborg Slotsmarked. 

 Genindvielse af Højsager Mølle med borgmester/politikere og lokale foreninger 

arrangeret af Fredensborg Møllelaug. 

 Møde med DN Rudersdal og Helsingør angående beskyttelse af Øresund. 

 World Clean Up-Day i 113 lande, DN Fredensborg bakkede op med affaldsindsamling 

på Nivå Havn. 

 Naturkommunemøde på Krogerup Højskole. 

 


