
 
 

 
Foreningens deltagelse i NATURRÅDENE i Nordsjælland 2018 

 
 
Vi søgte om og fik repræsentation ifølge § 5 i Bekendtgørelse om etablering af lokale 
naturråd (Bek. nr. 971 af 7. august 2017), hvor der bl.a. står: 
 
De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelse om etablering af lokale 
naturråd kan være 
Repræsenteret, er: 
– relevante landsdækkende erhvervsorganisationer, 
– landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 
og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og 
– lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet 
til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur. 
Det bemærkes, at ligestillingsloven finder anvendelse. 
 
Vi blev repræsenteret i Naturrådene 12 og 15: 
Naturråd nr. 12 (i det følgende kaldet ”SYD”) dækkede følgende kommuner:  
Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 
Kommuner ved Grete Sonne og suppleant Hans Mølbæk 
 
Samt for lokalt naturråd nr. 15 (i det følgende kaldet ”Nord”): 
Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Halsnæs Kommuner ved 
Erik Thalling og suppleant Charlotte Falsmar. 
 
Naturrådenes opgave var at udpege områder i de nævnte kommuner, som kan indgå i 
”Grønt Danmarkskort”. Herunder forslag til udpegning af potentielle økologiske 
forbindelser, som kunne sammenbinde eksisterende natur og forslag til udpegning af 
potentielle nye naturområder. Naturrådene var altså rådgivende. Naturrådene skulle have 
afsluttet deres arbejde 15. juli 2018. Naturrådene bestod altså i et halvt år. 
Der var således et ganske pænt tidspres, hvilket kom tydeligt til udtryk på særligt de 
seneste Naturrådsmøder. F.eks. skulle vi arbejde med digitale kort, hvilket viste sig 
vanskeligt for flere Naturrådsmedlemmer.  
 
Arbejdet i Naturrådene viste sig at foregå meget forskelligt. Således blev den endelige 
rapport fra SYD på 11 sider, hvor rapporten i NORD endte på 157 sider.  
 
 
 
  



Konklusion: 
Vores deltagelse var i særdeleshed meget interessant og lærerig. Både det at få indblik i 
hvorledes kommunerne, andre organisationer og foreninger arbejder, men også at få 
indblik i mindre eller større naturperler i vores område. 
 
Vi havde et godt samarbejde med bl.a. Botanisk Forening, Dansk Sportsfisker Forbund, 
DN og DOF. 
Til spørgsmålet om vi så har fået afsat et klart aftryk på fremtidens nordsjællandske 
grønne kort, kan vi sige; ”at det må fremtiden vise”. – Eller; nu er det op til 
kommunerne/politikerne at tage godt imod vores arbejde og forslag. For aldrig har det 
været mere nødvendigt med større sammenhængende områder, for at naturen har en 
mulighed for at udvikle sig positivt. 
 
Tak til jer, der sendte forslag – selvom nogle af de foreslåede områder var ’grønne’ i 
forvejen (og det var ikke lige til at vide på forhånd!). 
Vi har i SYD fastholdt dem med henblik på at undgå evt. affredning! I sidste sekund fik vi 
bl.a. vedtaget vores forslag om at lade hele Naturpark Mølleåen indgå i det Grønne 
Danmarkskort – det var en fornøjelse!  
Herfra opfordrer vi lokale NfN-medlemmer til at følge ens egen kommunes videre arbejde 
med Det Grønne Danmarkskort! 
 

Grete Sonne og Erik Thalling 
 

 
 
 
Link til Miljøstyrelsens DIGITALE NATURKORT-Biodiversitetskortet – KLIK HER! 
 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk

