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Deltagerliste 

Bo Vesth – Formand for Naturparkrådet og Byrådsmedlem Egedal Kommune (V) 

Kim Søderlund – Naturstyrelsen 

Ole F. Holleufer – Byrådsmedlem Furesø Kommune (I) 

Pelle Andersen-Harild – Byrådsmedlem Frederikssund Kommune (Ø) 

Lone Lunding - Grønt Råd Egedal 

Hans Hjordt Hansen – Grønt Råd Allerød 

Bent Christiansen - Grønt Råd Frederikssund 

Gunnar Brüsch – Friluftsrådet 

Troels Brandt – Naturpark Mølleåens Venner 

Jørgen Bengtsson – DN Egedal 

Luise Hanssing – Lodsejer 

Henrik Jenvall – Lodsejer 

John Frandsen - Lodsejer 

Susanna Kjær Nielsen – Natur- og Miljøchef, Furesø Kommune 

Ingela Karlsson – Centerchef Teknik & Miljø, Egedal Kommune 

Thomas Jakobsen – Afdelingsleder i Natur & Miljø, Egedal Kommune 

Lene Seierø – Medarbejder i Teknik & Miljø, Egedal Kommune 

Kristoffer Schou – Sekretariatsleder og Naturvejleder, Naturpark Mølleåen 

 

 

Afbud: 

Lars Vedel Jørgensen – Lodsejer 

Rasmus Keis Neerbek – Byrådsmedlem Allerød Kommune (Ø) 

Alf Blume – Grønt Råd Furesø 

Hans Stage – Jægerråd Egedal 

 

 

 

 

 

 

 

Forum: Naturparkrådet i Naturpark Mølleåen 

Tid: 20. sept. 2018 kl. 16.30-19.30 

Sted: Egedal Rådhus lokale M1.2 (første sal) 
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Referat  

Velkommen ved Bo Vesth  

Bo Vesth byder velkommen efterfulgt af en kort præsentationsrunde af medlemmerne i 

Naturparkrådet. Der er ingen nye medlemmer. Bo Vesth præciserer, at Furesø Kommune (Ole 

Holleufer) sidder på næstformandsposten i Naturparkrådet. 

 

Status ved Kristoffer Schou  

Kristoffer Schou byder velkommen og gennemgår den foreløbige status samt fremtidige planer 

for Naturpark Mølleåen.  

Igangværende projekter i NM: 

- Udvikling af undervisningsforløb for 0-6årige (Vild mad, Krible Krable, Biodiversitet) 

- Jord-til-bord med lokale landbrug. Forløb for børn. Foreløbigt testes dette samarbejde 

med få udvalgte landbrug. På sigt skal flere komme til. 

- Spring Ud I Naturen. Forløbet henvender sig til pædagogisk personale i de deltagende 

kommuner i Naturpark Mølleåen. Foreløbig har 87 pædagoger gennemført kurset. 

- Skiltning ved vej samt QR-koder, som skal hjælpe bevidstliggørelsen af Naturpark 

Mølleåen, er på vej. 121 skilte med QR-koder vil blive opsat over de næste par måneder. 

Desuden er omkring 20 lokaliteter udpeget som opsætningssteder for skilte ved vej.  

- Det er et krav fra Danske Naturparker, at der udformes et velkomststed, som kan 

modtage publikum til naturparken. Friluftsrådet og NordeaFonden ansøges om midler til 

madpakkehus, tavler og grejbanker.  

Forskellige samarbejdspartnere er inde over arbejdet med Naturpark Mølleåen.  

 

Resultater: 1. februar 2018 – 20.sept. 2018:  

Omkring 500 voksne og 720 børn været igennem forskellige arrangementer med forbindelse til 

Naturpark Mølleåen. Kristoffer Schou meddeler, at arrangementerne har været velbesøgte, og at 

resultatet lever op til Friluftsrådets umiddelbare forestillinger for naturparken. Det nævnes, at 

besøgstallet er flot, og at samarbejde med diverse foreninger og aktører i og omkring 

naturparken er god og konstruktiv.  

Der bliver desuden nævnt, at man fremadrettet kunne promovere Naturpark Mølleåen i 

forbindelse med forskellige naturarrangementer rundt omkring i kommunerne. Samarbejdet 
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med frivillige (heriblandt Naturpark Mølleåens Venner, Danmarks Naturfredningsforening og 

spejderne) nævnes her som mulige samarbejdspartnere. 

Der bliver spurgt ind til, hvad deltagerne får ud af at deltage i naturarrangementerne? Kristoffer 

Schou svarer at pædagoger uddannes, og dermed bliver i stand til at tage børnene med ud i 

naturen. Ligeledes bliver familier bedre rustet til selv at tage ud i naturen for at lære om 

geologi, natur, kultur osv. Troels Brandt pointerer, at rammen for projektansættelsen af 

Kristoffer er, at naturvejlederen primært fokuserer på børnene og småbørnsområdet mens de 

frivillige fokuserer på den ældre målgruppe. Desuden er én af betingelserne fra Friluftsrådet, at 

der fokuseres på børn i 0-6-års alderen. 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde  

Der bliver nævnt, at næste deltagerliste bør krydskoordineres med folks baggrund. Dette 

noteres. Der er ellers ingen bemærkninger, og referatet fra sidste møde godkendes. 

 

Kim Søderlund og Naturstyrelsen om Urørt Skov 

Kim Søderlund beretter kort om urørt skov. En stor andel af Naturstyrelsens skove inden for 

Naturpark Mølleåen vil om nogle år udgå af skovdriften, og biodiversitet og friluftsliv vil komme i 

højsædet. Den åbne proces omkring hvor, hvornår og hvordan der fældes for den enkelte 

skovbevoksning påbegyndes i 2019. Det vil være muligt at deltage i møderne omkring 

processen for udlægning af skovbevoksningerne. 

Der bliver spurgt ind til tidligere erfaringer med urørt skov. Kim Søderlund svarer, at der i 

Naturpark Mølleåen findes enkelte små pletter med oprindelig urørt skov, der kan pege på et 

fremtidigt resultat, men det nævnes også, at udlægningen på mange måder er et sats uden et 

fast forkendskab til et nøjagtigt resultat.  
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Oplæg - Udvikling af Naturpark Mølleåen  

A. ”Destinationsudvikling med fortællingen som fundament”  

ved Pil Whitta Andersen – NORRØN.  

 

Kristoffer Schou præsenterer kort arkitektvirksomheden NORRØN. Omdrejningspunktet for 

oplægget er destinationsudvikling med fortællingen som fundament, og hvordan arkitekttur og 

natur kan bindes sammen. 

Projektet er igangværende, og vi må derfor ikke modtage oplægget fra NORRØN.  

  

B. ”Naturpark Amager i kommunikation”  

ved Line Dohn – Kommunikationsmedarbejder for Naturpark Amager.  

Kristoffer Schou præsenterer Line Dohn, der arbejder med fortællingen omkring Naturpark 

Amager, samt hvilke kommunikationsstrategier og -kanaler, de benytter sig af i naturparken. 

Dialog med Naturparkrådet: Der bliver gjort opmærksom på brugen af foldere, Facebook, 

hjemmeside, app m.m., som skal bidrage til kendskabet omkring Naturpark Mølleåen.  

 

Workshop  

Kristoffer Schou præsenterer kort aftenens arbejdsindslag med Naturparkrådet, som har fokus 

på Naturpark Mølleåens unikke kendetegn og fortællingen herom. Workshoppen tager 

udgangspunkt i de to foregående oplæg.  

 

Unikke kendetegn og Fortællingen: 

Gruppe 1. Input: 

Hulveje igennem området omkring vandskellet, småsøerne.  

Geologien og tunneldalene 

Myrestenen og Rokkestenen i Ganløse Eged 

Bastrup tårnet 

Borre Voldsted 
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”Gletcher port”  

Buresø – som bade- og skovturssted 

(Den hemmelige bunker i Allerød med kronjuveler) 

 

Gruppe 2. Input: 

Fokus på fortællingen om tiden. ”Tidsvandringen”. En naturpark lige op ad hovedstaden med alt 

fra det åbne land til skovene og søerne. Desuden rummer Naturpark Mølleåen noget fra alle 

tidsaldre (fra istiden og frem til i dag). ”Den geografiske mangfoldighed”. ”Geologien og 

Naturen” 

Krydset mellem naturen, geologien og historien. 

Unikke bygningsværker: Bastrup-tårnet.  

Unikke naturforhold i Naturpark Mølleåen: Foldfrø i Nyvang? Muligvis den eneste vildtlevende 

bestand i DK.  

 

Gruppe 3. Input: 

Områdets tunneldale nævnes.  Mennesket har over mange tusinde år prøvet at krydse disse. 

Natur, geologi og historie.  

Hvordan kan man gøre Naturpark Mølleåen interessant på en relativt ”koncentreret” måde? 

Turen fra Farum station til Ølstykke station, evt. via cykeludlejning nær stationerne er et godt 

bud. Dette er en tur på 20 km som alle kan klare – og også noget, der kan lokke 

københavnerne og turisterne fra hovedstaden til. Desuden nævnes søerne, det åbne land, 

engene, moserne og Bastrup-tårnet. Det er unikt, at man her kan få set det typiske danske 

indland på en cykeltur på blot 20 km. En turistfolder med stier og ruteforslag skal udarbejdes.  

Det nævnes desuden, at man kunne integrere en ny cykelrute i større og mere omfangsrig 

cykelturisme, evt. i kombination med en mere generel opgradering af stisystemer. Kristoffer 

Schou er i kontakt med MTB-Tours omkring ”Copenhagen Green Belt”, som måske kan 

forlænges i en bane gennem Naturpark Mølleåen.  
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Evt. og næste møde 

DN 50 års jubilæum d. 8. november 2018 på metalskolen. Alle er velkomne. Naturparkrådet får 

invitation til dette arrangement.  

Desuden, deadline på søndag d. 23. september 2018 for forslag til den danske naturkanon. 

Naturpark Mølleåen indsender på baggrund af de 4 kommuner forslag om at indgå i 

naturkanonen. Alle opfordres til at indsende et lignende forslag.  

Datoen for det næste naturparkrådsmøde følger, men vil umiddelbart blive lagt en torsdag i 

marts 2019. 

 

Formand Bo Vesth siger tak for et godt møde med en god energi.   

 


