Forum: Naturparkrådet - Naturpark Mølleåen
Tid:

9. maj 2022 kl. 16.00-18.30

Sted

Kalkgaarden, Farumvej 127

Tilstede:Bo Brøndum Pedersen, Charlotte Mølgaard, Gunnar Brüsch, Hans Hjordt-Hansen, Henrik
Jenvall, Ida Elisa Bode, Karin Helene Larsen, Helle Bank,, Lars Juul Sørensen, Lars Vedel
Jørgensen, Lene Munch-Pedersen, Lisbet Heerfordt, Lone Lunding, Luise Hanssing, Mette
Blæsbjerg, Ole Frimann Hansen, Per West;
Afbud: Anders Glümer, Cathrine Kyø, John Frandsen, Jørgen Bengtsson, Lisbeth Toft, Ole
Dahlqvist, Rolf Kjær-Hansen,

Dagsorden


Velkommen ved Bo Brøndum Pedersen, formand for Naturparkrådet
Bo bød velkommen til mødet i Naturparkrådet for Naturpark Mølleåen. Det er hans første
møde i Naturparkrådet, og ser frem til at deltage i udviklingen sammen med mange
engagerede frivillige
Præsentationsrunde af Naturparkrådets medlemmer.
Der er flere nye medlemmer tilstede – udover Bo også Lene Munch Pedersen fra Furesø
og Ole Frimann Hansen fra Frederikssund. Der er også nye medlemmer af styregruppen
– Ida Elisa Bode fra Egedal Kommune og Helle Bank fra Furesø Kommune. Der er
tradition for at styregruppen også er tilstede ved Naturparkrådets møder.
Der blev spurgt om det på forhånd kunne meddeles hvem der er medlemmer af
styregruppen, og om de evt. deltager. Sekretariatet vil sørge for at dette vil blive skrevet
når der indkaldes til møde/udsendes dagsorden.



Status fra Naturparkens sekretariat, ved Mette Blæsbjerg
Mette fortæller at der skulle have været et møde mellem borgmestrene fra de fire
kommuner, der udgør Naturparken. Dette skulle have fundet sted i dag, samme dag som
Naturparkrådets møde. Men desværre var der frafald, idet Frederikssunds borgmester
meldte afbud, og Allerøds borgmester kun kunne deltage en lille del af tiden. Det blev
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derfor besluttet at udskyde mødet. Man vil derfor beslutte at finde et tidspunkt for et nyt
møde efter sommerferien.
Derudover er sekretariatet i gang med nogle større formidlingsinitiativer: Som det blev
fortalt ved mødet i november, så er Naturpark Mølleåen med i de to ”fyrtårnsprojekter”
hos Danske Naturparker der hedder Spring ud i Naturen og Vild Mad. Disse projekter
har vi en samarbejdsaftale om at implementere og udføre i 2022. Der har været – og vil
være – flere aktiviteter i naturparken – f.eks. en workshop for pædagoger om Spring Ud i
naturen, og aktiviteter med børnehavegrupper i foråret 2022 i Egedal og i efteråret 2022 i
Furesø. Der vil også være aktiviteter om Vild Mad, f.eks. workshop for lærere og
pædagoger i Egedal og Furesø, samt offentlige arrangementer f.eks. to
sommerferiearrangementer for skolebørn i juni/juli, samt ved Høstmarkedet i august. Der
har også været en gruppe afsted på Vid Mad kursus i april hos selve VILD MADprojektet – her havde Naturparken nemlig mulighed for at invitere en håndfuld deltagere
med på kursus, der kunne have interesse i at formidle eller evt. holde arrangementer om
Vild Mad. Der var nogle deltagere med fra både Egedal, Furesø og Frederikssund.
Mette fortalte også at der snart er nyt i sagen om tilladelse til skilte ved indfaldsveje ved
naturparken. Her har Naturparkrådet allerede foreslået 21 lokaliteter hvor sådanne skilte
kunne stå, men det er ikke tilladt at stille sådanne skilte op langs vejene. Der er sidste år
sendt dispensationsansøgning afsted til vejdirektoratet, og den er ved at blive behandlet
og vil blive fremstillet efter sommerferien. De vil bl.a. arbejde på et grafisk forslag til
hvordan det kunne se ud.
Der er dog ikke noget der er besluttet endnu. Såfremt en dispensation gives, så vil der
stadig være spørgsmålet om bekostning af skiltene, idet vejskilte er dyre, og der ikke er
et planlagt budget for opstilling af skiltene.
Henrik spurgte om der vil være kortoversigt mv på skiltene. Mette sagde at det kun
drejer sig om skilte ved veje, hvor der vil stå ”Naturpark Mølleåen” (det vil være det
samme for de andre danske naturparker. Dvs der er ikke kort mv på. Det er en god ide
at der på udvalgte steder i naturparken er et informationsskilt om naturparken (uden at
der kommer for mange skilte), og der står også noget lignende i Naturparkplanen, men
det er ikke noget der er mulighed for lige nu.
Lone Lunding spurgte om der er sket noget i forhold til de forskellige kommuners bidrag
til naturparken, og om det skulle drøftes ved borgmestermødet. Mette fortalte at der ikke
er nogen ændringer, og at emnet sagtens kunne komme op ved borgmestrenes møde
om naturparken - men at det selvfølgelig afhænger af hvad borgmestrene ønsker at
diskutere.
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Ekstra punkt om Fjord til Sund Stien
Gunnar Brüsch opdaterede om arbejdet med Fjord til Sund stien, og fortalte at der vil
blive sendt et brev til kommunerne om Fjord til Sund stien, og at man bl.a. vil bede
kommunerne om at henvise til stierne på f.eks. deres hjemmesider.



Andre korte bemærkninger
Lars Vedel bemærkede at stien mellem Ganløse Egede og Ganløse Ore, der blev anlagt
for få år siden, ikke bliver holdt ved lige og nogle steder er meget tilgroet. Mette vil tage
dette videre med dem der står for vedligehold af stien.
Lars Juul opdaterede om fredningen ved Bastrup Nord. Der vil d 30 juni blive afholdt et
offentligt møde, hvor der vil på mødet blive redegjort for forslaget og sagens forløb.
Mødet finder sted 30 juni på Lynge kro.



Gåtur i området omkring Kalkgården og Øvre Mølleå
Luise fortalte og viste rundt omkring gården, hvor Naturparkrådet kunne nyde den flotte udsigt
og høre om Kalkgårdens historie.
Derefter gik turen ned til Hestetangs mølle, en af to møller ved Hestetangs Å. Den ligger lige
neden for Kalkgården. Her fortalte Hans om møllernes historie, der går helt tilbage til 1200tallet, man kan stadig se et af de gamle møllehjul udenfor.



Kort status fra Naturstyrelsen, ved Charlotte Mølgaard
Charlotte redegjorde for fremskridtet med forvaltningsplanerne for urørt skov i
naturparken, herunder Farum Nyvang.
I Farum Nyvang vil der ske en omlægning af stien, der pt går henover Klevads Eng. Der
vil stadig være en sti over Klevads Eng, men ”hovedstien” vil blive lagt gennem skoven.
Der vil i selve skoven blive arbejdet med at skabe flere lysåbne områder, f.eks. med
mere rydning.



Naturparkens kalender
Ved sidste møde i Naturparkrådet blev Naturparkens kalender på www.npmaa.dk kort
diskuteret, og det blev besluttet at det skulle diskuteres ved dette møde.
Sekretariatet kom med et oplæg: Naturparkens sekretariatet foreslår at der er 4 årlige
datoer hvor der vil blive lagt arrangementer op i kalenderen - dvs man skal have
indsendt sine arrangementer for de kommende måneder (eller det kommende år) inden
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disse datoer. Det vil ikke nødvendigvis være umuligt at få noget lagt ind på andre
tidpunkter – men det kan ikke loves.
Sekretariatet spurgte om Naturparkrådets holdning – både til denne fremgangsmåde, og
også til hvilke foreninger/organisationer der skal kunne få ting i kalenderen, og om der
skal være nogle krav til type af arrangementer (f.eks. om de er offentligt tilgængelige
eller kræver medlemskab), og hvilke foreninger der har arrangementer de forestiller sig
kan indgå i kalenderen.
Bo: Det er vigtigt at der er et link der fører direkte til begivenheden hos den pågældende
forening der holder arrangementet. Det er vigtigt hvis f.eks. datoen ændres, så
kalenderen ikke blive forældet eller giver forkert organisation.
Gunnar: Arrangementer skal have offentlighedens interesse og være tilgængelige for
offentligheden
Der var bred tilslutning til dette synspunkt.
Luise: Det er værd at overveje om en kalender på en hjemmeside er den bedste måde at
fortælle om begivenheder i naturparken. For mange brugere skal det gå hurtigere eller
være nemmere at finde. Derudover – hvis der kun er 6 arrangementer om året er det nok
bedre slet ikke at have en kalender.
Mette: Det er lige nu er usikkert hvor mange arrangementer der kommer til at være i
kalenderen – så på den måde er det lidt et forsøg. Det er noget vi kan evaluere senere,
og så evt lave om. Hvis der kun er få om måneden kan det også være en ide at have en
listevisning, fremfor som nu at skulle bladre gennem hver måned.
Ole: Har man overvejet at lave en Facebook-side, og så opslå som begivenheder
derigennem?
Bo: Muligheden for en facebook-side er tidligere blevet drøftet i naturparkrådet, og det er
besluttet at man ikke skal have en facebook-side (jvf referat fra november 2021)
Gunnar: Må arrangementer koste noget?
Der var generel tilkendegivelse over at arrangementer gerne må koste noget.
Mette: Det er i orden hvis der er deltager-betaling ved et arrangement. Ved
arrangementer med begrænset deltager-antal kan det endda være en god ide, idet
mange tager en tilmelding mere seriøst hvis de betalt et lille tilmeldingsgebyr – og så
risikerer man ikke en masse tilmeldte deltagere der pludselig udebliver.
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Lars Vedel: Der er mange O-løbs poster i naturparken, som sagtens kan fremstå som en
fast begivenhed eller mulighed. Derudover er det muligt, hvis man ønsker flere
arrangementer, at O-løbernes ungdomsafdeling holder nogle åbne arrangementer, f.eks.
4 om året på 4 forskelige steder i naturparken.
Hans: Naturparkens Venner har jævnligt arrangementer i naturparken, som er meget
velbesøgte med mange deltagere. Fremgår af foreningens hjemmeside og
medlemsblad. Nogle gange annonceres de også i avisen. Foreningen beslutter og
annoncerer datoerne 4 gange om året, og disse datoer kan evt hænge sammen med de
datoer som sekretariatet arbejder med.
Lars Vedel: Ville det være muligt at linke eller reklamere for kalenderen i lokalavisen?
Ida: Begivenheder der nævnes i avisens oversigt skal være ret specifikke.
Sekretariatet takkede for de mange input. De 4 datoer vil blive udsendt sammen med
referatet.
Deadlines for indsendelse af arrangementer til kalenderen bliver:1 marts, 1 juni, 1
september, 1 december



Om projekt vedr. stier og lejrpladser, ved Mette Blæsbjerg
Der er i naturparkplanen flere mål og indsatser vedr. stier, faciliteter mm. Der så småt
taget lidt hul på dette arbejde, i form af en kortlægning af faciliteter. Brugere er vigtige i
dette arbejde.
Spejderorganisationer har haft møde og kortlagt hvorvidt, og hvor, der er behov for
større lejrpladser. Efter en kortlægning har man fundet ud af det kun er i den vestlige del
i Slagslunde skov at der ikke er gode lejrplads muligheder.
Der vil stille og roligt blive foretaget yderligere kortlægning i samarbejde med
organisationer, og så evt kigget på mulighed for fondsansøgning.



Eventuelt
Frivillige kræfter:

Naturparkens sekretariat,
Egedal Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Naturgruppen.
Mette Blæsbjerg
7259 7336 / mette.blaesbjerg@egekom.dk / www.npmaa.dk

Bo: De frivillige kræfter er rigtig vigtige for naturparken. Han havde bemærket at det var et punkt
under sidste møde i Naturparkrådet, og mente at det sagtens kunne være et tilbagevendende
punkt – hvordan hjælper vi de frivillige?
Mette: Det er vigtigt hvordan vi kan understøtte de frivillige. Som et lille konkret forslag
kan man evt. nævne de frivillige inde på hjemmesiden? F.eks. henvise til de foreninger
hvor der er frivillige, eller hvis man har lyst til at være frivillig i naturplejen.
Naturværdier
Bo: Det er vigtigt at der er fokus på at beskytte naturen og ikke bare benytte. I Egedals
byråd har man haft diskussioner om naturbeskyttelse, og vil rigtig gerne beskytte den
natur der er i forvejen. F.eks. har man taget beslutning om et naturplejeprojekt i
Sortemosen, hvor naturen er under forringelse – vigtigt at den natur vi har nu ikke
forringes. Derudover vil man også gerne udvide de eksisterende naturværdier.
Mette: Det er flere gange blevet foreslået at Naturparkens grænser udvides, men det
kræver naturligvis at det naturmæssigt giver mening, samt at det er et ønske hos
pågældende kommuner.
Bo: Det kan lige så godt være f.eks. flere/større naturområder inden for naturparken.
Men man vil rigtig gerne have input og forslag, og her anses Naturparkrådet som et
vigtigt forum – f.eks. hvad skal beskyttes, skal der være mere lysåben natur, mere
skovrejsning osv.
Ole: Der er mange perspektiver i vådområderne, og de er også vigtige i sammenhæng
med grundvand. Forbindelsen mellem Lystrup skov og Hørup skov har mange
naturmæssige værdier.
Hans: Der er 7 åer der har deres start og udspring i Naturparken, så området er generelt
meget vigtigt for liv og biodiversitet i vand. Vandløb som Hestetangs Å har en høj
vandkvalitet.
Bo: Der er i Egedal også tænkt meget i vandløb, vandkvalitet og ådalene.



Farvel og tak
Der blev takket for et godt møde og for muligheden for at vi kunne besøge og afholde
mødet på Kalkgården. Lars Juul tilbød, at vi ved næste møde kunne besøge
Barresøgård.
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