
Frederikssund afdeling 
Bestyrelsesformand: Knud Eskesen 
Vifilsvej 1, 3630 Jægerspris 
Tel. 38748397; privat e-mail: knud.eskesen@mail.dk 
Afdelings-e-mail: frederikssund@dn.dk og hjemmeside: 
www.dn.dk/frederikssund         

 

 
Årsmødeberetning 2015                                             25. oktober 2015 
Organisation: 
Danmarks Naturfredningsforening har 1022 medlemmer i Frederikssund kommune, 
hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til sidste års medlemstal. Vi har ikke brugt 
kræfter til lokale aktiviteter for at tegne flere medlemmer.  
Det er også lagt op til, at det er fra sekretariatet medlemstegningen foregår. I AP 2016 er 
der endda budgetteret med ekstra penge til dette. 
Vi har siden sidste årsmøde i DN Frederikssund afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen har godt fremmøde, dog således at samme person ofte har meldt afbud. 
Debatterne i bestyrelsen foregår i en sober og redelig tone. Der har i årets løb været 
hele 309 sager på dagsordenen. I år har vi dog klaret de fleste sager gennem en lille 
sagsbehandlergruppe. 
Der har således været flere sager end sidste år. 
Bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage i en lang række kurser vedr. 
sagsbehandling, naturpleje og meget andet. Nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage i et 
introduktionskursus.  
Vi har ikke deltaget i nogen af disse kurser i år. 
Formand og næstformand deltager i 2 årlige repræsentantskabsmøder og flere 
samrådsmøder. På enkelte af disse møder kan alle bestyrelsesmedlemmer deltage. 
Afdelingsformanden har i år været 1. næstformand i Samråd Nordsjælland. 
Kommunen har nedsat et Klimaråd og Bent Christiansen og Jens Rolfsgaard deltager på 
vegne af DN. 
 
Sagsbehandling: 
Sagerne dækker et meget bredt spektrum i DN's arbejde f.eks. etablering af jord- og sol 
varmeanlæg, 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 beskyttelses linier.  
Det er så mange sager, at det kan være vanskeligt at realitetsbehandle hver enkelt. I det 
praktiske foregår det ved, at sagsbehandlergruppen på 4 personer pr mail drøfter 
sagerne hver uge.  
Enkelte sager bliver taget op og drøftet bredt i bestyrelsen. Det sker især, når sagen har 
bredere interesse eller er af principiel karakter.  
Vi havde en sag om elskab tæt på et stendige. Det gav anledning til et forsøg på at gøre 
planlæggere og designere opmærksom på de grimme men nødvendige elskabe i 
naturen. 
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Dispensationer/påbud omkring flere fortidsminder i Nordskoven. Meget mærkeligt at 
Stiftelsen med sin historie ikke har taget hensyn/fjernet beplantningen. De har fået 
dispensation endnu 10 år! 

De fleste af gravhøjene er undersøgt og de er alle stærkt overgroede. Ingen 
kommentarer fra DN Frederikssund, da de fleste ligger meget utilgængeligt. 
 
Kraftige vinterstorme 
Stormfloden december 2013 lavede rigtig meget skade på både bygninger og kysten.  
Kommunen har givet tilladelse til, at der kan bygges på pæle i de lave områder 
(sommerhuse), og flere grundejerforeninger har i 2015 lavet reparationer af de små 
diger, der findes langs fjordene.  
Kystdirektoratet har givet afslag på kystsikring af skrænterne langs Isefjord ved Kulhuse. 
Begrundelsen er, at der ikke er overhængende fare for ødelæggelse af betydelige 
værdier. 
Vi er tilfredse med disse afgørelser, men har ikke været en del af disse. Vi har dog rejst 
sag om store sten som sikring ved kysten neden for Skallekrogen. 
Dette er gjort ud fra ønsket om at bevare mulighed for adgang langs kysten. 
 
Læserbreve og henvendelser til lokalpolitikerne 
Gennem direkte dialog med embedsværket har vi rejst forskellige forhold bl.a. forslag 
om fjordstien og ny stisystem. 
Vi har også fået henvendelser fra borgere, som vi assisterer især med råd og vejledning, 
hvor vi kan.  
Svanholm har ligeledes haft samtaler med os i forhold til planer om permakultur projekt. 
Der er nu givet landzone tilladelse til et mindre projekt, og man påbegynder plantning af 
træer her i efteråret. 
Gennem læserbrev og brev direkte til alle i Byrådet sendte vi en opfordring til at afvise boring 
efter skifergas i Nordsjælland. 
Enhedslisten og Borgerlisten har svaret positivt.  
 
Fredningsnævnet for Nordsjælland: 
Vi har i årets løb reageret på sager, som Fredningsnævnet har behandlet: 
Indsigelse imod ønske om nedrivning og nybyggeri af stort og iøjnefaldende 
”hovedbygning” i Jørlunde. Sagen er endnu ikke afgjort 
Ok til nyt landbrugsbygning i Hammer bakker. 
Besigtigelse i Hellesø fredningen og sagerne er nu afsluttet med positivt resultat. 
Besigtigelse pga vores klage omkring skovbørnehave i fredningen i Jørlunde. Vores 
indstillinger i høringssvar omkring nyt byggeri (skovbørnehave) i det fredede område 
blev fulgt.  
 
De fredede områder 
Der er stort behov for pleje af fredede områder, både privat og kommunalt ejede. 
Kommunens tekniske udvalg har endelig vedtaget en plejeplan for Lille Rørbæk. 



Desværre kan vi stadig kritiserer kommunen for manglende plejeplaner for de fleste 
andre fredede områder. Det er især vigtigt at sætte fokus på Skuldelev Ås. 
Formanden har været på besigtigelse på Skuldelev Ås sammen med embedsmand fra 
kommunen. Der var nabostridigheder om hegn og træer. Vi måtte desværre konstaterer 
at området er meget tilgroet, men det er ikke muligt at sætte krav om fældning, da det er 
selvsåede træer. Fredningsbestemmelserne indeholder desværre ikke nogen plejeplan. 
Vi har forsøgt at få DN's sekretariat til at rejse en ny fredningssag om Skuldelev Ås. Den 
ligger ikke øverst i bunken! Men er ikke afvist. 
 
Arrangementer: 
DN har i årets løb afholdt følgende arrangementer: Vinter fugletur ved Kulhuse, 
affaldsdag i april og besøg i privat naturpark i maj og cykeltur i det militære 
øvelsesterræn i juni måned. Især cykelturen var godt besøgt. 
 
Kommunen havde indbudt til samarbejde omkring projekt ”Ren By”. Der blev afholdt en 
række mødet med Park og vej og et borgermøde. På trods af dette var der blandt de 95 
deltagere ikke mange lokale i Frederikssund. Men affaldsdagen blev igen i år godt støttet af 
en flok geocaching folk, og der blev indsamlet ca. 400 kg og 240 dåser de 4 områder - 
Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby. 
 
Nationalpark: 
Nationalpark Skjoldungelandet blev indviet lørdag d. 21. marts. 
DN's hovedbestyrelse vedtog den 6. december 2007, at der for hver nationalpark skal 
udarbejdes et udviklingsperspektiv. Det skal fungere som udgangspunkt for DNs lokale 
aktive i området, samt for DNs klagesagsarbejde i området. Også DNs valgte 
repræsentant i nationalparkbestyrelsen vil kunne bruge udviklingsperspektivet som 
styrende for sit virke.  
Der er netop afholdt første møde hvor formanden deltog. 
 
På bestyrelsens vegne 

Knud Eskesen, formand 


