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Deltagerliste 

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

Charlotte Mølgaard – Naturstyrelsen 

Lone Lunding - Grønt Råd Egedal 

Hans Hjordt Hansen – Grønt Råd Allerød 

Per West – Grønt Forum Frederikssund 

Alexander Helms – Friluftsrådet 

Troels Brandt – Naturpark Mølleåens Venner 

Luise Hanssing – Lodsejer 

Henrik Jenvall – Lodsejer 

John Frandsen - Lodsejer 

Lars Vedel Jørgensen – Lodsejer 

Rasmus Keis Neerbek – Byrådsmedlem Allerød Kommune (Ø) 

Rolf Kjær-Hansen – Egedal Arkiver og Museer 

Lisbeth Toft Christensen - Landboforeningerne 

Anne Sørensen (i  stedet for Susanna Kjær Nielsen) 

Ingela Karlsson – Centerchef Teknik & Miljø, Egedal Kommune 

Kristoffer Schou – Sekretariatsleder og Naturvejleder, Naturpark Mølleåen 

 

Afbud: 

Ole F. Holleufer – Næstformand, Byrådsmedlem Furesø Kommune (I) 

Pelle Andersen-Harild – Byrådsmedlem Frederikssund Kommune (Ø) 

Gunnar Brüsch – Friluftsrådet 

Jørgen Bengtsson – DN Egedal 

Lisbeth Heerfordt – Grønt Råd Furesø 

Susanna Kjær Nielsen – Natur- og Miljøchef, Furesø Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

Forum: Naturparkrådet i Naturpark Mølleåen 

Tid: 3. april 2019 kl. 16.30-19.15 

Sted: Redskabshytte Åhustomten ved Nymøllevej 16 syd for Lynge Drive In Bio 

(Allerød Kommune). 
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Referat  

Velkommen ved Bo Vesth  

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

Naturparkrådet. Velkommen til nye medlemmer Lisbeth Heerfordt og Lisbeth Toft Christensen. 

 

Status ved Kristoffer Schou  

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

for Naturpark Mølleåen.  

Logo og udvikling af visuel identitet på baggrund af naturparkrådets arbejde med unikke 

kendetegn ved naturparkrådsmødet 20. september 2018. Fremtidsværkstedet i Furesø har fået 

case om logo for Naturpark Mølleåen. Resultatet ses i fotos her: 
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Tilsvarende casearbejde udbydes til Fremtidsværkstedet i ugerne 19 og 20, hvor der skal 

arbejdes med læringsområder og hovedindgange i naturparken.  

Kristoffer underretter rådet om kommende forløb og samarbejder inden for temaerne VILD 

MAD, KribleKrable og Jord-Til-Bord. Ressourcer og kompetencer fra CTM Egedal vil blive 

inddraget i arbejdet med KribleKrable forløb. Jord-Til-Bord forløb er ved at udforme sig, og 

testes i løbet af 2019 i samarbejde med udvalgte gårde i naturparkområdet.  

Et samarbejde med DGI og deres lokalforeninger omkring fremtidige begivenheder er ved at 

tage form. Intentionen er at pulje ressourcer og frivillighed i et samarbejde om at skabe gode 

begivenheder i naturparken, som kan afspejle naturparkplanen.  

Der ansættes fra 1. maj en person i offentlig løntilskud, som skal hjælpe med at udvikle visuel 

identitet og website. 

Naturpark Mølleåen sigter efter at indgå samarbejde med de lokale DN grupper om at udvikle og 

afvikle begivenheder og arrangementer, og dele hinandens arrangementer på diverse 

markedsføringsplatforme.  

Furesø Picnicfestival foregår i år d. 25. og 26. maj. Naturpark Mølleåen afvikler i den anledning 

et VILD MAD arrangement d. 25. maj ved Buresø. Medlemmerne opfordres til at hjælpe med at 

løfte arrangementet og kontakte Kristoffer, såfremt nogen vil hjælpe med på selve dagen. Det 

kræver tilstedeværelse, godt humør og et hjælpende sindelag. Så alle medlemmer kan for så 

vidt hjælpe til på dagen  

Årsrapportering for 2018 til Danske Naturparker er godkendt med rosende ord. 

Naturparkrådets medlemmer anerkender og lykønsker sekretariatet og Kristoffer for de mange 

opgaver og aktiviteter der sker ifm udviklingen af naturparken.  

 

Godkendelse af referat fra sidste møde  

Ingen kommentarer. Referatet godkendes uden yderligere.  

 

Gåtur ved Mølleåen 

Charlotte Mølgaard og Kristoffer Schou tager rådet med på en gåtur, hvor de sammen med 

medlemmernes indspark gennemgår naturen, kulturhistorien samt arbejdet med naturen i 
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området. Vilde spiselige urter sankes, og Kristoffer var ved at ofre sin højre sko til Mølleåens 

evige dyndmarker.  

 

 

Afslutning ved bålet 

Mødet afsluttes med pizza ved bålet, og tilberedelse af urteæg.  

 

Næste møde 

Sekretariatet siger mange tak for et godt møde med en god energi, og ser frem til 

medlemmernes indspark og bidrag til udviklingsarbejdet.   

Næste naturparkrådsmøde er torsdag d. 19. september 2019 kl. 16.30 – 19.15 et udendørssted 

i Naturpark Mølleåen. Nærmere detaljer om lokalitet og dagsorden udsendes en måned før 

mødet. Medlemmernes indspark til dagsorden sendes til Sekretariatet.   

 

Med ønsket om et fantastisk forår og snarlig påske. 

Sekretariatet for Naturpark Mølleåen ved Kristoffer Schou.  

 


