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Årsberetning 2017                                                28. oktober 2017 

 

Organisation: 

Danmarks Naturfredningsforening har 1.083 medlemmer i Frederikssund Kommune, hvilket er 
ca. 50 mindre end sidste år. Det må dog ses som en stabilisering af medlemstallet, idet 
kystkampagnen gav ekstra mange medlemmer. Langt de fleste nye medlemmer tegnes 
gennem telemarketing fra Sekretariatet. 

Vi har siden sidste årsmøde i DN Frederikssund afholdt 7 bestyrelsesmøder og et 
medlemsmøde. Da der ikke var aktivitet i emnegrupperne, er disse nu nedlagt, og vi skal under 
den kommende konstituering se, hvordan vi kan skærpe vores aktivitetsniveau. 

Formand og næstformand deltager i 2 årlige repræsentantskabsmøder og flere samrådsmøder. 
På enkelte af disse møder kan alle bestyrelsesmedlemmer deltage. 

Afdelingsformanden er igen i år 1. næstformand i Samråd Nordsjælland. Det er her i Samrådet, 
at vi har muligheder for at udveksle erfaringer afdelingerne imellem, men den store styrke er 
især vores muligheder for at tage grundige debatter om forhold i DN's HB (Hovedbestyrelse), 
sekretariatet og Repræsentantskabet. 

DN er repræsenteret af Per Seerup Knudsen og Jens Rolfsgaard i Klimarådet i Frederikssund 
Kommune. Ligeledes sidder Bent Christiansen i Grønt Forum - endda som formand. 

 

Sagsbehandling: 

Der har i årets løb været 230 sager på dagsordenen. Vi vurderer de fleste sager gennem mails. 
Sagerne dækker et meget bredt spektrum i DN's arbejde f.eks. etablering af jord- og 
solvarmeanlæg, vandindvinding, opstilling af antennemaster og vindmøller, udstykning, 
skovrejsning, etablering eller oprensning af søer, spildevandsplaner og lokalplaner, sti- og 
trafikanlæg, opførelse, tilbygning eller ændret anvendelse af bygninger i landzone, samt 
ændringer af terræn eller bygninger inden for beskyttelseslinjer.  

Det er så mange sager, at det kan være vanskeligt at realitetsbehandle hver enkelt. I det 
praktiske foregår det ved, at hele bestyrelsen gennemgår sagerne hver uge, og at vi mailer til 
hinanden om evt. høringssvar. 

Hvor det er muligt, behandler vi sager direkte på et bestyrelsesmøde, og aftaler hvem der 
udfærdiger svar/klage eller høringssvar. 

Langt de fleste sager har vi ingen grund til at reagerer på. Det kan f.eks være 
jordvarmetilladelser eller mindre bygninger i tilknytning til landbrug. 

I år har der været rigtig mange indvindingstilladelser til markvanding, fordi tilladelserne gælder 
for en periode på 10 år. 

Sidste år har vi klaget over tilladelse til 18 m høj silo i Venslev, idet lokalplanen kun giver 
tilladelse til byggeri i 12 meters højde. Denne klage er endelig behandlet i Natur- og 
Miljøklagenævnet, hvor vi fik delvis ret. Kommunen kan ikke bare give en dispensation, men 
skal gennemfører en lokalplansændring. 

Vi har igen været aktive vedr. Bi-Lidt grunden. Vort høringssvar pegede på det uønskede i at 
bygge direkte på stranden, og dette er blevet fjernet i den sidste behandling i Teknisk Udvalg. 
Forslaget er nu sendt til hjørnespark, da der nu pludselig skal laves en VVM undersøgelse. 
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Kommuneplan 2017-25 

I vort høringssvar foreslog vi 

- at der generelt i kommuneplanen indarbejdes bestemmelser, der hindrer byggeri på og 
tæt ved kysten. 

- at det i visionen tilføjes, at udviklingen af naturværdierne skal ske ved at fremme det naturlige 
dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder. 

- at der i planerne for kommunecentrenes udvikling skabes ”Plads til den vilde natur” med det 
formål at øge danskernes bevidsthed om værdien af vild natur. 

- at der ikke skabes mulighed for etablering af miljøtunge virksomheder i Vinge. 

 

I et fælles høringssvar til Fingerplanen pegede vi sammen med de andre berørte 
lokalafdelinger på, at vi ikke ønsker, at der muliggøres etablering af hotel- og konferencecenter 
på Kalvøen. 

 

Læserbreve og henvendelser til lokalpolitikerne 

Gennem direkte dialog med embedsværket og gennem Grønt Forum og Klimarådet har vi rejst 

forskellige forhold bl.a. kommunens voldsomme træfældning 

Vi har også fået henvendelser fra borgere, som vi assisterer især med råd og vejledning, hvor vi 

kan. Der har været henvendelser om bl.a. jordpåfyldning på strand i fællesareal, 
sprøjtning til gene for naboer og græsslåning på engareal uden for den tilladte 
tidsramme. 

Vi har udsendt 4 nyhedsbreve: januar, marts, juni og oktober. Nyhedsbrevene er brugt til at 
fortælle om nye tiltag og sager, men især også som indkaldelser til ture, medlemsmøde og 
årsmøde. Vi har stadig for få mailadresser, så vi opfordrer til at mange flere tilmelder sig 
nyhedsbrevet på vores hjemmeside http://frederikssund.dn.dk/  

Facebook har vi også fået gang i her i årets løb. Vi er dog endnu ikke helt afklarede om, hvad 
og hvordan vi skal præsentere vores politik og naturoplevelser. 
www.facebook.dk/dnfrederikssund 

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland: 

Vi har afgivet høringssvar i disse sager: Energipil i Jørlunde, Nyt vådområde ved Selsø kirke, 
Plejeplan i Lille Rørbæk, Telemast Kulhuse Camping, 

 

Natur og miljøklagenævnet 

Vi har sendt klage over kommunens miljøgodkendelse for Vestforbrænding Frederikssund, dvs. 
omlastningsområdet ved siden af Genbrugsstationen i Frederikssund. 

DN foreslår, at det fastlægges som et vilkår, at virksomheden i dens driftsjournal også skal 
indføre oplysninger om tilfælde, hvor der sker udslip af lugt. Vi har også påtalt forslaget om at 
tillede overfladevand og regnvand til den i forvejen belastede Sillebro Å. 

Det koster 1.800 kr. at klage og egentlig er det jo ikke en klage men et forslag til tilføjelse. 

 

De fredede områder 

Der er stort behov for pleje af fredede områder, både privat og kommunalt ejede. Det er især 
vigtigt at sætte fokus på Skuldelev Ås. 

 

Arrangementer: 

Der var god tilslutning til en aften-botaniktur i Sillebro Ådal 
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Affaldsdagen blev igen i år gennemført i de 4 områder - Frederikssund, Jægerspris, Slangerup 
og Skibby. Der var også nogle få lokale affaldsindsamlinger udenfor de store byområder. Der 
blev indsamlet ca. 300 kg affald og 430 dåser, desværre er den lokale opbakning ikke særlig 
stor. Det er en debat værd, om vi skal fortsætte med affaldsindsamlingen på denne måde. 

En mindre flok var på Eskildsø en søndag i september, hvor der blev ryddet for store træer samt 
fjernet gammelt trådhegn. 

Det er vigtigt at få fastlagt hvilke arbejdsopgaver, man kan bruge de frivillige til. Der er især 
spørgsmålet om sikkerhedsregler og ansvar, der står til debat. 

 

Nationalpark: Timm Jensen fra bestyrelsen har påtaget sig opgaven som koordinator for 
naturpleje på Eskildsø, som jo er med i Nationalpark Skjoldungernes land. 

Der lægges op til 2 årlige plejedage, og vi opfordrer til, at mange vil deltage i disse dage både 
for at arbejde med naturpleje, men også for at få en naturoplevelse af helt særlig karakter. 

 

Natura 2000: Regeringen har bedt om forslag til ændringer af disse områder, især ønsker man 
at formindske områderne. Vi ser dette som et angreb på vigtige områder, der af EU er udpeget 
som særlig sårbare eller for at beskytte særlige arter. Mærkeligt nok er det militære skydeterræn 
med på listen over forslag om at skære i størrelsen. Begrundelsen skulle være særlig intensiv 
landbrug! Vi forfølger sagen her. 

Der er tillige åbnet mulighed for forslag til nye områder eller udvidelse af nuværende. Vi har 
ligesom kommunen foreslået, at den nordlige del af Roskilde Fjord kom ind under Natura 2000. 
Dette især for at beskytte området som vinterophold for rigtig mange andefugle og sangsvaner. 
Regeringen har alene sendt forslag til mindre områder i høring, og forslag til udvidelse er ikke 
med! 

 

På bestyrelsens vegne 

Knud Eskesen, formand 


