Forum:

Naturparkrådet - Naturpark Mølleåen

Tid:

29. november 2021 kl. 16.00-19.00

Sted:

Egedal Rådhus – M 1.14

Tilstede: Bo Vesth, Charlotte Mølgaard, Gunnar Brüsch, Hans Hjordt-Hansen, Henrik Jenvall,
Jeanette Christensen, John Frandsen, Jørgen Bengtsson, Lars Juul Sørensen, Lisbet
Heerfordt, Lone Lunding, Luise Hanssing, Mette Blæsbjerg, Ole Dahlqvist, Per West
Afbud:

Cathrine Kyø, Hans Stage, Lars Vedel Jørgensen, Lisbeth Toft, Pelle Andersen-Harild,
Rasmus Keis Neerbek, Rolf Kjær-Hansen, Susanna Kjær Nielsen, Søren Bronee Broner

Referat
Velkommen (ved Bo Vesth)
Bo byder velkommen til det 10. møde i Naturparkrådet for Naturpark Mølleåen. Det meste af
2021 er brugt på genmærkningen af naturparken. Den nye naturparkplan er nu sendt afsted og
vi venter på at høre tilbage fra dem. Kort gennemgang af dagens dagsorden – der er mange
spændende punkter og oplæg til debat.
Præsentationsrunde af de fremmødte medlemmer.

Status fra sekretariatet (ved Mette Blæsbjerg)
Mette fortalte om status for den nye naturparkplan: Den er nu sendt afsted til Danske
Naturparker og Friluftsrådet, hvor den først vil blive behandlet i nationalkomiteen, og dernæst i
Friluftsrådets bestyrelse. Vi ved ikke hvornår vi vil høre noget tilbage. Den er blevet politisk
behandlet i Egedal, Furesø og Allerød, og vil blive forelagt Frederikssund byråd 30 november.
Vi blev nødt til at sende den ind, inden den blev forelagt Frederikssund, idet Danske
Naturparkers Nationalkomite skal mødes i denne uge.
Mette gennemgik kort indholdet af naturparkplanen, som er velkendt for naturparkrådet. Det er
ikke alle indsatserne der vil blive sat i gang med det samme. I 2022 vil der være fokus på fortsat
naturpleje af lysåben natur; urørte skove; opfølgning på Rigkilde LIFE, indsats mod invasive
arter og mod mink. Der vil blive arbejdet med kultur i form af kulturvandringer mv i samarbejde
med biblioteker, og der vil blive samarbejdet med museer (Skenkelsø Mølle). Ifht. friluftsliv vil
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der blive sat fokus på bedre adgangsforhold nogle steder, særligt ved Mølleåstien. Også
faciliteter til større grupper, f.eks. lejrplads. Der vil være rigtig meget fokus på formidling – f.eks.
npmaa.dk, kommunernes hjemmesider, kommunernes facebook. Der skal skabes links og
opmærksomhed på forskellige platforme. Vi vil prøve at skabe mere synlighed lokalt, f.eks. på
biblioteker og kulturhuse. Der vil i 2022 blive arbejdet meget med skoler og daginstitutioner,
f.eks. med projekterne Spring Ud og Vild Mad.
Der blev i Naturparkrådet givet udtryk for opbakning til naturparkplanen. Den er blevet flot med
billeder mm. Gunnar spurgte om det kunne være muligt at få en udgave kun med tekst og ikke
billeder, da det kræver meget af farveprinteren. Mette sagde at hun godt kan fremsende en
word version.
I forhold til formidling blev der spurgt ind til både hjemmeside og sociale medier. Der blev spurgt
om naturparken har overvejet at være på facebook. Mette svarede at selvom det måske kunne
være godt så kræver det meget arbejde at holde en facebookside levende og attraktiv, og vi har
i stedet valgt at være aktive på kommunernes facebooksider. Der blev også spurgt til kalenderfunktionen, den er ret død. Forskellige modeller blev diskuteret. Det blev besluttet at Mette
vender tilbage med et udspil til hvordan kalender-funktionen kan virke bedre, så der er mulighed
for at få forskellige aktiviteter i den, men også så det er nemt og overskueligt at administrere.
Der blev spurgt ind til hvordan reaktionen har været i de respektive kommuner/byråd. Mette
fortalte at der har været stor opbakning til projektet i de respektive kommuner. Bo supplerede
med at han har været i kontakt med formanden for teknik- og miljøudvalget i Furesø, og at de
har været meget glade for naturparkplanen.
Der bliver yderligere spurgt ind til indlægget fra Furesøs borgmester i avisen, der omhandlede
naturparken og ressourcer til sekretariatet. Bo fortalte at det ikke er noget der er blevet politisk
behandlet eller diskuteret yderligere – det kom lige midt i valgkampen, og det er nok druknet i
valgkamp.

Frivillige i naturplejeindsatsen (ved Charlotte Mølgaard)
Der er flere projekter i naturparken hvor frivillige indgår i projekterne. Hvert år i august er der
høslæt ved Småsøerne og ved Bastrup Kær. I foråret er der afbrænding ved Klevads Eng. Flere
i Naturparkrådet deltager i disse projekter, men der kan sagtens være flere deltagere.
Der bliver også bekæmpet mink, der har stor påvirkning på vilde dyr, da de både spiser
fugleæg, f.eks. fra rørhøgen, men også mange andre smådyr f.eks. padder. Minkene bliver
fanget ved brug af enten ”slagfælder” der ligger i vandet, eller med ”sms-fælder”, der står på
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jorden, og hvor der bliver sendt en sms eller email når der går et dyr i fælden så det ikke står for
længe. Efterfølgende bliver dyret skudt.
Der er ikke fanget lige så mange mink på det sidste, men indsatsen har heller ikke været lige så
stor. Der er særligt brug for flere frivillige i bekæmpelsen af mink. Det kræver dog færdigheder
ifht jagt.
Der var også en længere snak om invasive plantearter, f.eks. japansk pileurt, og hvordan man
bekæmper dem.
Hvis man er interesseret i at være med som frivillig i naturplejeprojekterne – eller kender nogen
der gerne vil – kan man kontakte Charlotte på: charm@nst.dk

Stier og skiltning (ved Henrik Jenvall)
Henrik er lodsejer i naturparken og bosiddende vest for Buresø ved Slangerup Ås. Sidder også i
DN’s brugerråd for skovrejsningen af Hørup skov, som lige nu mest har karakter af krat eller
stort buskads.
Der er nogle rigtig gode indsatser i naturparkplanen, især beskrivelsen af bedre markering af
ruter og fokus på Mølleåstien. Det er dog oplagt ikke kun at fokusere på ruten mellem Farum og
Ølstykke, men også fortsættelsen ud til Frederikssund.
Ved Buresø er der mange Forbudt-skilte, på trods af at det er en regional rekreativ sti. De burde
fjernes.
Der er gode stier mellem Slangerup og Fredrikssund, og gode stier helt ud til strandengen –
men der er brug for forbedringer:
 Der er brug for etablering af ca. 2,5 km. stier, hvor “missing links” gør det svært at
komme hele vejen gennem fra Buresø til Roskilde fjord. DN-Frederikssund har et godt
samarbejde med Frederikssund Kommune, der i første omgang går på at lave aftaler
med lokale lodsejere med henblik på at etablere “trampestier”
 Der er brug for sammenhængende skiltning på ruten, og der skal være nogle skilte f.eks.
ved P-pladser o.lign. Ikke alle har forberedt turen og kender de digitale kort.

Oplæg og debat om Naturnationalparker
Bo forklarede baggrunden for at vi diskuterer naturnationalparker. Miljøministeren udsendte en
henvendelse til kommunerne om muligheden for naturnationalparker, og Furesø tog den videre
til de andre kommuner. Bo insisterede dog på at en sådan mulighed først skulle diskuteres i
Naturparkrådet.
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Mette holdt et kort oplæg om naturnationalparker og hvad det er: Lovgrundlaget blev vedtaget i
juni 2021, der skal etableres op mod 15 naturnationalparker i Danmark. Det er allerede besluttet
hvor de 5 første naturnationalparker skal etableres. Der er indsendt 200 forslag, som nu er
reduceret til 21, og de skal reduceres til 10. Disse 10 skal besluttes i december 2021.
Rammerne er, at parkerne skal ligge på statslige arealer. Man lægger også vægt på at der er en
god biodiversitet (og potentiale herfor), at områderne har en vis størrelse (> 500 ha) der skal
være velegnet til helårsgræsning, og man kigger også på infrastruktur, fortidsminder mv.
Der blev lagt op til at naturparkrådet kunne komme med synspunkter om der er mulighed for at
dele af Naturpark Mølleåen kunne blive naturnationalpark, og/eller om der kan skabes en
naturforvaltning i naturparken der bygger på samme principper om større eller mere
sammenhængende naturområder.
Efterfølgende var der kommentarer fra naturparkrådet:


Per: Det er urimeligt hvordan hele processen er foregået. Det er gået alt for hurtigt og
loven er blevet hastet igennem uden høring. Formen, dvs hvordan man indhegner
områderne, er dårlig.



Jørgen: Det store problem med naturen er at der mangler plads. Der vil ikke være plads
nok med disse områder. Det er et stort forsøg og ingen ved hvad der vil ske i områderne
– det er en slags pandoras æske. Det kan heller ikke betegnes som urørt, og der vil
være behov for megen indgriben.



Gunnar: Friluftsrådet er gået ind for naturnationalparkerne, pga. det man gerne vil gøre
for naturen og biodiversiteten med dette tiltag. Men han har ikke været glad for
indhegningerne. Det er også det der har skabt modstand blandt mange brugergrupper,
særligt mange ryttere har været imod hegningerne i Gribskov.



Hans: Der er allerede steder med hegn i naturparken. Der vil være steder hvor man godt
kunne skabe nogle større naturområder i naturparken. Det gælder f.eks. området
Klevads Eng, Nyvang og ned mod Bastrup Sø. Det gælder også området Kalkværksvej
ned mod Sortemosen.



Jørgen: Man kunne godt skabe områder med mere forskellighed/mosaikstruktur. Men
det behøver ikke nødvendigvis at være med græssere. Det vil f.eks. være vigtigt at
ændre områdernes hydrologi og gøre dem mere våde – så falder træerne, og det vil
skabe mere lysåben natur.
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Lars: Man bliver nødt til at tænke på at den natur vi har i dag langt fra er imponerende.
Den natur og det landskab vi kender er det vi er vant til, men det ser ikke godt ud
derude. Derfor er det meget vigtigt at der sker noget nyt, og det er vigtigt der kommer
nogle nye boller på suppen i beskyttelsen af vores natur.

Fremtidige møder i Naturparkrådet (ved Mette Blæsbjerg)
Mette spurgte ind til hvor og hvordan man ønskede at holde møder i Naturparkrådet. Nogle få
gange har der været holdt møder ude i naturparken – er der ønske om at gøre det igen? Det var
der opbakning til. Det blev besluttet at sommermødet afholdes ude i naturparken, mens
vintermødet kan afholdes på rådhuset.
Lars tilbød at vi kan besøge Barresøgaard, f.eks. efter at have besøgt Klevads Eng.
Luise tilbød også at vi kan besøge Kalkgården.

Yderligere punkter:
 Status på to sager (ved Hans Hjordt Hansen)
Hans orienterede om to sager, hvor NPMV har sendt en henvendelse til Egedal Kommune. Det
drejer sig om adgang ved Orehøjvej 23, hvor ejeren har spærret så man ikke kan komme rundt
ved Oremosen. Og om opsættelse af en mobilmast ved Sperrestrup, som vil være meget
voldsom i landskabet.
Jeanette vil tjekke op på status på dem.
 Orientering om naturforarmelse ved Slagslundevej (ved Jørgen Bengtson)
Der er fældet en masse elletræer i ellesumpen bag ved Slagslundevej 15. Sikkert for at skabe
bedre udsigt over Buresø.

 Råstofgravning i Allerød (ved John Frandsen)
Bekymring for at der vil komme råstofgravning i den nordlige del af naturparken.
Fredningssagen er blevet udsat, og der er risiko for at der kommer råstofgravning hvis den ikke
går igennem. Råstofområdet ligger også i udkanten af fredningen, så også risiko for at den
ryger ud. Nu er der kun 10 dage til fristen.
Ole kommenterede at man regner med at den bliver forlænget. Både DN og borgmesteren har
rykket fredningsnævnet. Men man vil henvende sig igen.
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