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Deltagerliste 

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

Søren Bronee Broner (Næstformand Naturparkrådet og Byrådsmedle for Furesø Kommune (LA)) 

Charlotte Mølgaard (Naturstyrelsen) 

Gunnar Brüsch (Friluftsrådet) 

Hans Hjordt-Hansen (Grønt Råd Allerød) 

Henrik Jenwall (Lodsejer) 

Lars Juul Sørensen (Naturpark Mølleåens Venner) 

Lars Vedel Jørgensen (Lodsejer) 

Lisbet Heerfordt (online) (DN Furesø) 

Lone Lunding (Grønt råd, Egedal) 

Mette Blæsbjerg (Sekretariatsleder og Naturvejleder, Naturpark Mølleåen) 

Per West (Grønt Råd Frederikssund) 

Rasmus Keis Neerbek (Byrådsmedlem, Allerød Kommune (Ø)) 

 

Afbud: 

Luise Hanssing  

Cathrine Kyø 

Hans stage 

Pelle Andersen-Harild 

John Frandsen 

Lisbeth Toft 

Rolf Kjær-Hansen 

Jørgen Bengtsson 

 

Tilstede fra Naturparkens Styregruppe 

Jeanette Christensen (Egedal) 

Susanna Kjær Nielsen (Furesø) 

Ole Dahlgaard (Allerød) 

 

Forum: Naturparkrådet - Naturpark Mølleåen 

Tid: 1. juni 2021 kl. 16.00-19.00 

Sted: Egedal Rådhus – Kantinen 
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Referat  

Velkommen ved Bo Vesth  

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

Naturparkrådet.  

 

Status ved Mette Blæsbjerg 

Mette gennemgår status for Naturparken. Fokus på igangværende aktiviteter for 2021 samt 

planen for genmærkningen af Naturparken (2022-2026) inkl Naturparkrådets muligheder for at 

komme med input. Se præsentation vedhæftet.   

- Kommentar fra Lars Vedel Jørgensen, om at orienteringsløberne har rigtig mange 

etablerede pæle og skilte derude, som gerne kan bruges ifm Naturparken.  

- Spørgsmål fra Henrik Jenwall om skilte ved indkørsler, så vi får gjort mere opmærksom 

på naturparken. Mette orienterer at dette er fundet i strid med de regler der er for skilte 

ved veje. Der er sendt en henvendelse til transportministeren om ændring af lovgivning, 

men dette kan godt tage lang tid.   

 

Oplæg ved Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen  

Oplæg fra Charlotte fra Naturstyrelsen, der er den største lodsejer i naturparken, om natur og 

friluftsliv i naturparken.  

Farumskovene er foreslået udlagt til urørt skov. Der vil blive udarbejdet en forvaltningsplan, 

som kommer i høring. Som en del af urørt skov kan der reetableres naturlig hydrologi 

(vandhuller og våde områder), veteraniseres træer og fjernes ikke-hjemmehørende træarter.  

Der blev spurgt ind til bl.a. økonomien i de urørte skove. Vil man vide mere om urørt skov, 

økonomi m.m. så kan man orientere sig her:  
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https://mim.dk/nyheder/2021/mar/uroert-skov/ 

https://mim.dk/nyheder/2020/dec/ny-natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-

dansk-natur/ 

Naturstyrelsen er i gang med en generel opgradering af faciliteter som borde-bænke, 

madpakkehuse mv.  

Et havørnepar har bygget rede indenfor Naturpark Mølleåen, hvilket blev omtalt i Frederiksborg 

Amtsavis 1/6-21. 

Samarbejde med andre typer projekter, f.eks. natur/kunst-samarbejde med Frank Jæger-land, 

som man kan læse mere om her: 

https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2021/juni/tag-paa-en-kulturel-rejse-i-frank-

jaeger-land-en-del-af-danske-digterruter/ 

Kan der eftersendes noget information om dette? 

      

Oplæg ved Gunnar Brusch, Friluftsrådet  

Friluftsrådet er snart færdige med deres projekt med en sti fra ”Fjord til Sund”. Denne bliver 

offentliggjort i uge 26. Der er en onlineløsning, hvor man kan se faciliteter, f.eks. overnatning 

mv, langs med ruten. Der er ikke skilte undervejs.  

 

*** PAUSE *** 

Workshop 

Efter workshoppen er der en diskussion om forskellige typer tiltag: 

Området ved Klevads Eng og madpakkehuset kan godt bruges mere (Lars Juel). F.eks. kunne 

man prøve at have et arrangement hver måned, f.eks. hver 1 søndag i måneden el.lign. Der er 

mailto:mette.blaesbjerg@egekom.dk
http://www.npmaa.dk/
http://www.npmaa.dk
https://mim.dk/nyheder/2021/mar/uroert-skov/
https://mim.dk/nyheder/2020/dec/ny-natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-dansk-natur/
https://mim.dk/nyheder/2020/dec/ny-natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-dansk-natur/
https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2021/juni/tag-paa-en-kulturel-rejse-i-frank-jaeger-land-en-del-af-danske-digterruter/
https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2021/juni/tag-paa-en-kulturel-rejse-i-frank-jaeger-land-en-del-af-danske-digterruter/


 

 

Naturparkens sekretariat,  

Egedal Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Naturgruppen.  

 

Sekretariat v. Mette Blæsbjerg: 

7259 7336 / mette.blaesbjerg@egekom.dk / www.npmaa.dk 
 

 

4 

brug for at dirigere biler til steder med god parkering. Det kunne f.eks. også være med skilte fra 

parkeringen ved Farumvej mod Maglemose og Klevads Eng.   

Der er også brug for fokus på skolernes brug af området, og steder hvor skoleklasser kan tage 

hen (Rasmus Neerbek). Der er mange muligheder for undervisning i natur, biologi, geologi, 

landskab – også for større klasser.  

Diskussion om hvordan man får folk til at bruge et område. Det gælder bl.a. om at skabe en 

hype og opmærksomhed (Gunnar Brüsch). Der er også meget vane i hvilke områder folk bruger 

og hvor de tager hen, og også hvor de finder deres information. Sørge for at skabe links og 

omtale mange forskellige steder (Søren Broner). 

Overnatningsmuligheder: Fokus på teltslagning og at det skal gøres mere tydeligt hvad man må 

og ikke må. Mulighed for samarbejde med Metalskolen og med Skjalm Hvide hotel. Også 

muligheder for Bed and Breakfast og deleøkonomiske muligheder.  

Vandrestier: Fokus på tydelige steder hvor man kan starte og stoppe sin tur.  

Der har været meget fokus på de helt små børn – også fokus på aktiviteter for de lidt større 

børn (Gunnar Brüsch). Der kunne f.eks. være samarbejde med skolernes motionsdag eller andet 

motionsløb/orienterigsløb (Lars Vedel).  

Mht Vild Mad, så er der også mulighed for samarbejde med jægerne, f.eks. stiller de gerne op 

med et dyr til et arrangement (Per Westh). 

Også diskussion om hunde. Mulighed for arrangementer, f.eks. kunne man invitere folk med en 

tur ud i skoven sammen med deres hund, eller hundetræning.  Der blev også nævnt mulighed 

for faciliteter for hunde, f.eks. et større indhegnet område.  

Naturparken har dog ikke mulighed for at iværksætte eller starte hundeskove eller opsætte den 

slags indhegning. Den nævnte type arrangementer er også noget man selv kan iværksætte, det 

er ikke noget der nødvendigvis ligger hos Naturparken (Charlotte Mølgaard).   
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Borgermøde 

Der er støtte til at afholde et borgermøde, og flere af Naturparkrådets medlemmer vil gerne 

deltage.  

Diskusion om hvorvidt det skal hedde et borgermøde – det lyder som noget der har med en 

høring at gøre. Kan der findes et andet mere tillokkende navn? Der bliver nævnt messe, 

initiativmøde, aktivitetsmøde, åbent hus, bazar. 

Tidspunkt bliver i August. Der bliver udmeldt en nærmere dato, efter aftale med 

Naturparkrådets formand og næstformand. 

Vedr. sted bliver der nævnt Metalskolen og Buresø. Mulighederne vil blive undersøgt (afhænger 

også af omkostninger) 

 

Evt  

Hans Hjordt fortæller om planlagt råstofgravning i Allerød, og om muligheden for at 

Naturparkrådet tager en fælles holdning og udmelding. I Naturparkrådet har flere af deltagerne 

dog indsendt deres eget høringssvar, og der gives også udtryk forlidt forskellige holdninger og 

tilgange. Det kan derfor blive svært med fælles udmelding. Opfordring til at Naturparkrådets 

medlemmer involverer sig i sagen hvis de ikke allerede er det.  

 

Afrunding 

Næste Naturparkrådsmøde vil blive i efteråret/sidst på året. Men vi ses inden da, f.eks. til 

borgermødet.    
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