Forum:

Naturparkrådet i Naturpark Mølleåen

Tid:

15. marts 2018 kl. 16.00-18.50

Sted:

Egedal Rådhus lokale M1.2 (første sal)

Deltagerliste
Bo Vesth
Ole Holleufer
Rasmus Keis Neerbek
Pelle Andersen-Harild
Hans Stage
Rolf Kjær-Hansen
Troels Brandt
Jørgen Bengtsson
Gunnar Brüsch
Lisbet Toft Christensen
Kim Søderlund
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John Frandsen
Luise Hanssing
Henrik Jenvall
Susanna Kjær Nielsen
Ingela Karlsson
Jane Mortensen
Thomas Jakobsen
Thomas Larsen Schmidt
Henrik Sønksen
Kristoffer Schou

Referat
1. Velkommen ved Bo Vesth, formand for Naturparkrådet

Klokken
16:00

Ordstyrer er Bo Vesth, og referent er Jane Mortensen (Egedal Kommune).
Velkommen til nye medlemmer og kort præsentationsrunde.
Bo Vesth gennemgik dagsorden, og fortalte, at han var nødt til i et kvarters tid at forlade
rådsmødet. Formanden gav Kristoffer Schou (Naturvejleder og sekretariat) ansvaret for
at gå videre med dagsorden indtil formanden kom tilbage.

Naturparkens sekretariat er på Egedals Rådhus i Center for Teknik og Miljø - Naturgruppen
Naturparkens naturvejleder Kristoffer Schou, 7259 7304, E-mail: Kristoffer.Schou@egekom.dk
Naturparkens hjemmeside: http://npmaa.dk/

2. Præsentation ved Kristoffer Schou, Naturvejleder

16:30

Baggrund, rolle, arbejdsområder og forpligtelser for naturvejlederen i Naturpark Mølleåen.
Sekretariat og samarbejde. Kristoffer er både Cand.Merc. i marketing og branding, og uddannet
Naturvejleder.
Friluftsrådets bevilling sikrer projekter indenfor områderne:
-

Udvikling og etablering af læringsområder for daginstitutioner og besøgende

-

Udvikling og afholdelse af undervisningsforløb for børnehavebørn

-

Samarbejde med lokale erhvervsdrivende om udvikling af ”jord til bord”-forløb

-

Øge kendskabet til naturparken gennem udvikling af den skriftlige formidling samt konkrete
oplevelsestilbud

-

Deltagelse i netværk, møder og konferencer

Danske Naturparker og mærkningsordningen fordrer bl.a.:
-

Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder

-

Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet

-

Indberetning af projekter (Natur, Kulturarv, Friluftsliv, Erhverv, Formidling, Turisme)

-

Deltagelse i netværk, møder og konferencer

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
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16:40

Gennemgang og kommentarer.
Kommentar til referatet fra Henrik Jenvall: Naturpark Mølleåen navnet tager ikke
reference til den geografiske ramme. Fastholder ønsket om, at navnet tages op til fornyet
drøftelse. Rådet svarer at navnet længe har været besluttet, men at diskussionen kan
fortsætte.

4. Opfølgning på sidste mødes gruppearbejde

16:50

Skiltning, samarbejdspartnere, fødevareproduktion i området
Udleveret bilag – projektbeskrivelse – orienteringspæle
Kommentarer til oplæg med pris og finansiering: oplægget er at hver kommune
finansierer de skilte og pæle, der sættes op i hver kommune. Troels laver koordinater til
styregruppen, som tager stilling til den videre proces.
Fødevareproduktion i naturparken: hvor går grænsen – fødevarerute –
overnatningssteder – vandreture Metalskolen. Der arbejdes fortsat med at skabe
værdikædetænkning, og Kristoffer betoner vigtigheden af frivillighed og samarbejde.
Gunnar Brüsch fremhæver, at Det Grønne Danmarkskort i naturrådene
sammenhængende fra Frederikssund over til hele naturparken er noget, som der skal
arbejdes videre med. Forslaget bliver positivt modtaget af Rådet, og Gunnar fortsætter
sit arbejde med dette projekt.

Naturparkens sekretariat er på Egedals Rådhus i Center for Teknik og Miljø - Naturgruppen
Naturparkens naturvejleder Kristoffer Schou, 7259 7304, E-mail: Kristoffer.Schou@egekom.dk
Naturparkens hjemmeside: http://npmaa.dk/

5. Pause 10 minutter

17.10

6. Erhvervsudvikling – oplæg, inspiration og dialog

17.20

”Erhverv binder naturparken sammen”
Naturpark Åmosen (Thomas Larsen Schmidt) og Best practice (30 min)
Se oplæg vedhæftet udsendelsen af referatet.
En masse inspiration fra Danmarks første certificerede Naturpark.
Det betones, at der på mange måder er stor forskel på Naturpark Åmosen og Naturpark
Mølleåen.
”Smag for sammenhæng i Naturpark Mølleåen”
Smag på Nordsjælland (Henrik (20 min)
Se oplæg vedhæftet udsendelsen af referatet.
Inspiration fra projektet Smag På Nordsjælland, med særligt fokus på Naturpark
Mølleåen. Samarbejdet i projektet inkluderer allerede konkrete tiltag med
fødevareaktørerne i og udenfor den geografiske afgrænsning af vores naturpark.
Dialog, spørgsmål, kommentarer og opsamling (20 min)
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Ivrig dialog med oplægsholderne og diskussion omkring Naturpark Mølleåens formål ift
fødevarefokus og madoplevelser. Det understreges, at der foreligger en vedtaget og
gennemarbejdet Naturparkplan for naturparken, som indeholder forskellige projekter og
emner for udvikling. Disse følges, og fødevarefokus er ét blandt en række fikspunkter,
som naturparkplanen skitserer.

7. Afrunding – eventuelt og næste møde

18.30

Det fremføres at Det Grønne Danmarkskort i naturrådene skal inkludere sammenhængen
fra Frederikssund over til hele naturparken.
Stier i naturparken:
- Bastrupstien er flere steder i ringe stand, og en opgradering foreslås til bred grussti.
Forslag om, at der er turiststi videre til Sperrestrup.
- Farum station til Ølstykke station – turistmål
- Sti fra Lynge til Naturparken er på vej.
Ellers er der de stier der skal være for nu, men bedre kvalitet og ridestier ønskes.
Hvordan er beslutningsprocessen ved nye stier? Der foreligger en klar proces i
kommunerne.
Det understreges, at rådet gerne ser mere inddragelse og arbejde med projekter og
emner på selve møderne. Dette modtages positivt af sekretariatet.
Dato for næste Naturparkrådsmøde: Torsdag d. 20.9.2018 kl. 16:30
Mødet hæves af Formand Bo Vesth.
Naturparkens sekretariat er på Egedals Rådhus i Center for Teknik og Miljø - Naturgruppen
Naturparkens naturvejleder Kristoffer Schou, 7259 7304, E-mail: Kristoffer.Schou@egekom.dk
Naturparkens hjemmeside: http://npmaa.dk/

