
 

DN Halsnæs’ årsberetning 2021 

 

Coronaens år 2021 

Lige som alle andre steder har 2021 ikke været normalt. I lang tid kunne vi kun mødes på ZOOM, og alle 

vores planlagte arrangementer i foråret måtte aflyses, bedst som vi troede, vi kunne ses igen. End ikke det 

udendørs nytårsarrangement kunne gennemføres. Vi er til gengæld blevet gode til ZOOM-møder, der åbner 

mulighed for at holde møder med DN-afdelinger fra hele landet uden at skulle transportere sig af sted. 

Årsmødet, der skulle have været afholdt den 10. nov. 2020, blev først afholdt den 27. april 2021. Vi valgte 

at afholde som zoom-møde frem for at skulle afholde dobbelt årsmøde i år. Der var 24 stemmeberettigede 

deltagere, og Thomas Eriksen var ordstyrer 

Birgitte Benzon Bang og Lenni Gottlieb var på valg og blev genvalgt, Svend Erik Nielsen blev nyvalgt. 

Ingelise Kahl trak sig fra bestyrelsen, og Katrine Westby genopstillede ikke. Kirsten Flemming Hansen blev 

valgt ind på den vakante plads for 1½ år.  

Hele 6 personer ønskede at være suppleanter: Katrine Westby, Rie Birk Lauridsen, Niels Willumsen, Britta 

Routhier, Christian Ravnborg og Tarja Knudsen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men er ikke 

forpligtet til at møde op eller påtage sig ansvarsområder. Det er en god måde at blive bekendt med en DN-

bestyrelses arbejde på. 

12 personer havde sagt ja til at være ad.hoc. aktive, men coronarestriktionerne har gjort det vanskeligt at 

være aktiv i 2021. Dette bliver forhåbentlig bedre i 2022, der er i hvert fald sendt mail ud vedr. om man 

ønsker at fortsætte som ad.hoc., og hvilke aktiviteter man vil være aktiv ved. Nogen i forsamlingen kan også 

byde ind her.  



Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Lenni Gottlieb, 

Næstformænd: Birgitte Benzon Bang og Per Baatrup, sekretær: 

Britta Routhier. Britta er senere trådt ind som 

bestyrelsesmedlem i stedet for Svend Erik, der pga arbejdspres 

ønskede at trække sig fra bestyrelsen.  

Bestyrelsen har siden årsmødet afholdt 6 bestyrelsesmøder. Til 

augustmødet, der også var det første møde, uden at nogen var 

med på ZOOM, var også ad.hoc-aktive inviteret. Ud over 

bestyrelsen og suppleanter, der altid deltager i 

bestyrelsesmøderne, deltog 3 ad.hoc’ere i den spændende 

rundgang i kommende Naturnationalpark Gribskov med 

information og debat undervejs og efterfølgende bespisning i 

Skovskolens gæstekantine i Nødebo inden bestyrelsesmødet.  

Alle efterfølgende bestyrelsesmøder har været afholdt fysisk i 

Krudthuset, som vi håber på bliver reddet fra nedrivning. 

Pr. 9. november 2021 var der 979 medlemmer, en stigning på 34 medlemmer siden april 

Medlemsarrangementer. 

Mere end 400 mennesker har deltaget i vores arrangementer trods coronasituationen. Det er vi ganske 

godt tilfredse med. 

Den 12. april inviterede vi nye medlemmer til et udendørs møde ved Hvide Klint. Vi måtte stadig kun 

mødes 10 personer med afstand, og det blev også overholdt. Vi gik en tur til lergravene, så på pileurt på 

stranden og fremviste den ryddede klint. Tilbage i bålhytten fortalte vi om DN’s lokale aktiviteter. En god 

måde at byde nye medlemmer velkommen på. 

Første arrangement efter genåbningen var morgenfugleturen i Sonnerup Skov, hvor 15 morgenfriske 

mødte op til fuglenes morgensang. Per Baatrup og Knud Bech ledede turen.  

Som noget nyt arrangerede 

vi på opfordring en 

blomstertur på Melby 

Overdrev. Vi var meget 

spændte på antal 

fremmødte, da det var en 

aften, hvor Danmark spillede 

EM-kamp. Med fordommene 

i orden var vi sikre på, at der 

kun kom kvinder, men her 

tog vi fejl. Der var omk. 25 af 

begge køn på turen rundt 

ledsaget af nogle meget 

selskabelige geder, der ikke 

havde tid til at spise de 

bævreasp, som de er ’ansat’ 

til at spise.  



Blåt flag ved Trekanten blev sædvanen tro hejst den 5. juni, samme dag som der også var inviteret til 

familietur i Arresødal Skov. Her var der ikke det helt store fremmøde, men de, der kom, fik en god tur rundt 

til de informerende poster, hvor også myggene havde en god dag! 

Sommerens helt store arrangement blev ’Hop i havet – 

for havets skyld’, et arrangement der foregik samtidigt 

over hele Danmark med DN’s sekretariat som 

overordnet arrangør. I Halsnæs havde vi valgt at lave 

hele 4 arrangementer rundt om på vores halvø – alle 

steder med omk. 25 – 30 deltagere i dejligt vejr.  

Flagermusturen den 28. august i Auderød Skov blev 

aflyst grundet regn, men Per Baatrup tog derud 

alligevel i tilfælde af, at der var nogen, der ikke havde 

set aflysningen. Det fik en overnattende skoleklasse fra 

Hillerød med forældre glæde af. Regnen udeblev, men 

det gjorde flagermusene ikke. 

’Naturens uge’ blev i Halsnæs til ’Naturens dag’, afholdt 

ved Hvide Klint med aktiviteter for hele familien.  

 

 

 

 

Årets sidste udendørs arrangement var den traditionelle 

svampetur i Auderød Skov, egentlig ikke en tur, men en 

mulighed for at man efter en introduktion af vores kyndige 

svampekender, Ingelise Kahl, går rundt på egen hånd og finder 

svampe, som man så vel tilbage kan få hjælp til at bestemme. 

Rigtig mange svampe, spiselige så vel som ikke spiselige, blev 

indsamlet af omk. 40 deltagere. 

 

 

 

 

Som den helt store krone på årets arrangementer afholdt DN Halsnæs informationsmøde i Gjethuset om 

natur og miljø i Halsnæs under overskriften HALSNÆS – NATURKOMMUNE? med 201 besøgende. 

Mødet har været mere end 2 år undervejs, da det er blevet udsat hele 3 gange pga corona. Heldigvis kunne 

vi bibeholde aftalerne med både oplægsholdere og infoboder. I løbet af de 4 timer, arrangementet varede, 

kunne man opleve oplæg om ”Vores drikkevand, grundvandet” af Walter Brüsch, om ”Vild med vilje” af 

Rikke Milbak og besøge 12 boder med info om lokale grønne aktiviteter. Eftermiddagen blev afsluttet med 

en politisk debat om naturen i Halsnæs med deltagelse af vores borgmester, Steffen Jensen (S), formanden 

for Udvalget for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF) og borgmesterkandidat Michael Thomsen (V).   



Der har efterfølgende kun været rosende tilbagemeldinger om arrangementet. Stor ros skal også her lyde 

til planlægningsgruppen og særligt til tidligere formand, nu næstformand, Birgitte Benzon Bang for hendes 

ihærdige og enorme arbejdsindsats. Kæmpe tak til alle, ikke mindst til Birgitte.  

Naturpleje 

En stor del af afdelingens aktiviteter er at deltage i pleje af forskellige naturområder i Halsnæs, dels i 

samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland og dels i samarbejde med Halsnæs Kommune.  

Det tilbagevendende ”Træk-et-træ” på 

Melby Overdrev, der normalt finder 

sted både forår og efterår, blev igen i 

år kun afholdt efterår, da 

forårsarrangementet måtte aflyses 

pga. corona. Omk. 60 mennesker var 

mødt frem for at fjerne uønsket 

opvækst af træer for at bevare 

Sjællands eneste større hedeområde. 

Efter at Forsvaret har forladt området, 

finder der ikke den forstyrrelse sted, 

som er nødvendig for biodiversiteten, 

og de udsatte geder har svært ved at 

holde den voldsomme opvækst af især bævreasp nede.  

Hele 4 leslåningsarrangementer er det blevet til i år, alle efter aftale med kommunens naturafdeling. 

Rakenhøj i Ølsted fremstår nu efter 4 år med træfældning og leslåning som det åbne område, der skal være 

ved en gravhøj. I Lynæs på Liljevænget er et vandhul i fare for tilgroning, og her er vandhullet og en del af 

engen omkring søen 2 gange blevet slået med le. Området på Bakkestien oven for Kastanje Allé i 

Frederiksværk slås ligeledes med le, og dette område har efterhånden udviklet sig til en særdeles 

spændende biotop. Forudsætningen for dette er, at områderne ryddes for det slåede hø. Dette sker i 

samarbejde med Halsnæs Kommune.  

 

 



 

Efter vores arrangement på zoom i marts om den problematiske japansk pileurt og kæmpepileurt havde vi 

håbet, at en ’pileurtbande’ havde set dagens lys. Desværre meldte kun en enkelt sig, og det giver ikke 

megen ’bande’. I stedet opfordrer vi til, at man melder pileurtbevoksninger ind på kommunens ’Tip 

Halsnæs’. 

DN Halsnæs er også repræsenteret i udvalget for at blive 

’Danmarks vildeste kommune’. Det er lidt op ad bakke, 

eftersom kommunen har tilmeldt sig uden at afsætte 

penge til projektet. Vi har opfordret til, at kommunale 

arealer fik lov til at ’forvilde sig’, fx engen hvor 

discgolfbanen ligger. Her var der et forslag fra naboerne 

om, at der blev slået baner til spillerne, og at resten af 

området fik lov til at komme tilbage til det, der var 

engang, nemlig en rig biodiversitet. Her fik discgolfklubben 

desværre lov at bestemme, så hele området blev slået 

med en slagleklipper!  

 

Hvis Halsnæs skal blive Danmarks vildeste er det op til frivillige kræfter, og her har Halsnæs Fonden taget 

initiativ til ’Vildnæs’, hvor vi også er inviteret med. Så håber vi, at der kommer gang i vildnisset inden 

udgange af 2022.  

Et nyt område, der måske skal plejes i fremtiden, er en ny sø på et åbent område i Ullerup Skov. De to 

ildsjæle 2020, Ebbe Vitt og Knud Pedersen har fået accept til, at deres pris bruges til at genoprette denne 

tilgroede sø. Det bliver spændende at følge. 

Vi er også repræsenteret i de to kogræsserlaug, der er i kommunen, på Arrenæs i samarbejde med 

Naturstyrelsen, i Kappelhøjkilen i samarbejde med Halsnæs Kommune.  



 

I sidstnævnte har 

der i 20-21 været 

helårsgræsning af 1 

gallowayko, 2 store 

tyrekalve og 3 små 

shetlandsponyer. 

Dyrene tilses hver 

dag, og de trives 

helt fint.  

 

 

 

 

 

Kappelhøkilen havde i 

øvrigt besøg af 

miljøminister Lea 

Wermelin i juni, hvor hun 

hilste på foldens 9 kvier 

og blev præsenteret for 

Jakob Lausens ’omvendte 

vandhuller’.  

 

 

 

 

Sagsarbejde 

DN Halsnæs er høringsberettiget i en lang række sager vedr. plansager, kystbeskyttelse, miljø og natur, der 

behandles i kommunen. Nogle sager er efterretningssager, mens andre sager kræver en stor arbejdsindsats 

af bestyrelsens sagsgruppe. Det er Ebbe Vitt, der kategoriserer sagerne med øje for, hvor der skal skrives 

høringssvar, og for hvornår der skal klages over en afgørelse. Disse sager vendes naturligvis på 

bestyrelsesmøderne. 

Nogle tilladelser og dispensationer tages til efterretning, andre ikke. Hvis vi finder en afgørelse ukorrekt, 

har vi mulighed for at klage. Dette sker gennem DN’s sekretariat, der via klageportalen sender sagen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet. 



Der har været rigtig mange sager om dispensationer 

langs Kattegatkysten til hård kystsikring, der som regel 

allerede er udført, og dette ikke altid helt i 

overensstemmelse med de medfølgende tegninger. Vi 

laver altid høringssvar i disse sager, da vi mener, at 

kommunen frem for at give standarddispensationer bør 

vurdere hver enkelt sag. Desuden ønsker vi, at kysten 

skal kunne passeres, men det kan sjældent lade sig 

gøre pga. de mange store sten dér, hvor der burde 

være strandbred. Vi har derfor klaget over en givet 

kystsikringstilladelsen ved Kikhavn. 

En anden sag, vi har klaget over, er Miljøstyrelsens 

dispensation til at anlægge discgolfbane med 9 kurve 

og 18 tee-steder inde i Arresødal Skov, der er udnævnt 

til urørt skov. Desværre fik vi ikke medhold i Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, men da vi også har klaget over, 

at Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til 

banen, ligger sagen stadig i Planklagenævnet. DN 

Halsnæs mener ikke, at discgolf hører hjemme i urørt 

skov. 

Heldigvis vinder vi også sager. 3½ år efter at DN klagede over en dispensation, Fredningsnævnet havde 

givet i 2018, fik vi medhold i, at en granplantage er plantet i strid med Strø Bjerge fredningen fra 1981. Ejer 

fik allerede i 1994 Fredningsnævnets afslag på at plante juletræer, men har gjort det alligevel med den 

begrundelse, at bevoksningen skulle skærme mod nabogrunden, HHM Beton. Nu skal grantræerne fjernes.  

Miljøsager 

DN Halsnæs skriver mange høringssvar til miljøsager, men det vil være for omfattende at nævne alle.  

                                                                              

Havmiljøet bekymrer os. Vi har således lige klaget 

over Kystdirektoratets tilladelse til ’bypass’ af sand                  

fra indsejlingen til Lynæs Havn. Der er givet tilladelse 

til at ’klappe’ sandet længere inde i Isefjord uden 

først at undersøge forekomster af ålegræs, der er af 

vital betydning for havmiljøet.  

Vores grundvand og tilstanden i Roskilde Fjord er 

vigtigt. Derfor mener vi, at kloakering af 

sommerhusområdet i Kregme og Liseleje er 

nødvendigt. 

 

 

 

I juli har vi påklaget, at Slettebjerggård Ridecenter har fået tilladelse til at anlægge en udendørs ridebane 

med gummigranulat som toplag og regnvandsnedsivning fra ridebanen. Vi frygter spredning af mikroplast 



til omgivelser og grundvand og mener, at dette trods de trufne foranstaltninger ikke kan undgås. Uagtet 

indgiven klage blev ridebanen til vores forundring indviet i september, i øvrigt kun kort tid efter at 

kommunen var blevet underkendt i en tilladelse til at opføre en ridehal for tæt på naboskel. 

Vi overvåger nøje DeNovas aktiviteter på Havnevej. Der har været stille om deres pyrolyseplaner, som vi 

tidligere har udtrykt bekymring for. Har de opgivet? Hvad sker på opfyldsområdet, hvor spunsvæggen 

yderst på arealet står mere og mere skråt, og der inde bag er opstået et stort hul. Hvor bliver jorden af?  

 

 

På Havnevej 10, på den gamle lossepladsgrund hvor Iltfabrikken tidligere lå, er et nyt firma, Circular Plastic 

System Aps, i opstartsfasen til at producere pyrolyseolie af sorteret husholdningsplast. Som reaktion på de 

spørgsmål til miljøgodkendelse, som DN Halsnæs sendte Halsnæs Kommune, blev vi inviteret til et møde 

med kommunen og firmaet, som 

beskrev deres pyrolyseanlæg og 

olieproduktion, der loves genanvendt 

til fremstilling af ny 

husholdningsplast. Det er et ganske 

andet reaktoranlæg og en anden 

proces end DeNovas, og mange af 

vores bekymringer om farlige 

situationer blev minimeret. Alligevel 

vælger vi at udtrykke vores bekymring 

over kommunens miljøgodkendelse 

ved at sende Anne Sofie Michaelsens 

grundigt udarbejdede notat om 

forhold i godkendelsen til Halsnæs 

Kommune, Circular Plastic Systems Aps og DN. Desuden udtrykte vi vores bekymring om udsivning af 

lossepladsgas, noget firmaet var ganske ukendt med, men som de lovede at undersøge.  



Fredninger og bevaringsværdige naturområder 

Efter flere års forarbejde 

med fredningen af 

Arrenæs er forslaget i april 

sendt til fredningsnævnet. 

Halsnæs Kommune blev 

medrejser af fredningen 

mod, at Auderødlejren blev 

holdt udenfor. Vi er 

spændte på, hvad der 

kommer til at ske på lejrens 

område, og på hvornår 

fredningen rejses af 

Fredningsnævnet, men når 

fredningsforslaget er 

fremsendt, gælder 

betingelserne i fredningen. Det er DN, der rejser fredningssagen.  

De mange ulovlige indgreb på naturen i Melbykilen med efterfølgende dispensationsansøgninger fra ejer 

om at lovliggøre ulovlighederne fik os til at rette henvendelse til DN’s sekretariat. Vi havde håbet på, at der 

kunne rejses en ’straksfredning’, men det var der ikke penge til. I stedet opfordrede vi Halsnæs Kommune 

til at rejse en fredningssag, gerne for begge kiler i Melby. I kommuneplanen er landskabet beskrevet som 

’bevaringsværdig natur’, og det skal det blive ved med at være. Vi ønsker en udfasning af 

juletræsproduktionen, nedtagning af de høje hegn og en genopretning af §3 områderne. Heldigvis er der 

blevet lyttet til DN og til de 2491 borgere, der har skrevet under på opfordringen til fredning, og der er i det 

kommende budget afsat penge til at starte en fredningssag.  

 

 



 

Ud over fredninger er der områder, vi gerne ser bevaret som 

naturområder. Højbjergområdet har ligget urørt i næsten 20 

år og har udviklet sig uden menneskets indgriben til et dejligt 

naturområde, der benyttes hyppigt af den lokale befolkning. 

Området har status af byzone, men vi håber, at dette kan 

ændres, således at der ikke skal bygges, men i stedet skabes 

mere sammenhængende natur.  

Forsvarets indhegnede og forladte område på Hesseløvej i 

Hundested har ligget urørt nu i 25 år. Området er forurenet, 

men fjernes forureningen, kunne kommunen opfordres til at 

overtage arealet, hvilket tidligere har været på tale. Det 

kunne blive et fint stykke vild natur og rekreativt område.  

 

 

Naturpolitik 

De sidste 10 nyhedsbreve har vi afsluttet med ”I øvrigt mener vi, at Halsnæs bør have en naturpolitik!” Og 

det mener vi stadig! 

DN Halsnæs har utallige gange opfordret politikerne til at beslutte en naturpolitik, hvor der sættes mål og 

retning for bevarelse og udvikling for naturen i Halsnæs. Politikerne mener, at pengene er bedre brugt på 

konkrete tiltag, mens vi er af den overbevisning, at det på sigt vil spare administration og dermed penge at 

have en politik. Derved vil de mange ’hovsa-beslutninger’ med efterfølgende klager kunne forhindres. 

Folderen ”VÆLG NATUREN” er DN Halsnæs’ forslag til natur- og klimamål for Halsnæs Kommune. Hvis man 

ikke har været så heldig at få fingrene i en fysisk udgave, kan man finde en elektronisk udgave på 

Halsnæs.dn.dk 

Samarbejde 

DN Halsnæs samarbejder med mange forskellige organisationer. I ’Grønt Råd’ deltager foreninger med 

’grønne’ interesseområder samt 2 politikere, Anja Rosengreen og Helle Lunderød og Jakob Lausen fra 

kommunens Natur og Miljø-afdeling. Grønt Råd vælger ’Årets grønne ildsjæl’. Det blev i år Frank Eske-

Lund, formand for Hunderevet. 

I Samråd Nordsjælland mødes to bestyrelsesmedlemmer, som regel formand og næstformand, 6 gange om 

året med andre DN lokalafdelinger i Nordsjælland.  Alle landets 97 afdelinger mødes 2 gange årligt med 

DN’s præsident og HB-medlemmerne til repræsentantskabsmøde, i november i Korsør. 

Coronatiden har lært os også at mødes på Zoom. Derfor har der været afholdt møder, hvor vi har diskuteret 

emner bl.a. foreningens udkast til naturpolitik med andre DN-afdelinger fra nær og fjern, noget vi ikke har 

gjort i samme udstrækning tidligere. 

Halsnæs Fonden har inviteret os sammen med en række andre naturinteresserede til at deltage i ’Vildnæs’, 

en gruppe Halsnæsfonden har dannet for at styrke kommunens deltagelse i ’Danmarks vildeste kommune’.  

https://halsnaes.dn.dk/nyheder/arkiv/naturdebat-og-natur-og-klimamaal/


Vi samarbejder med Naturstyrelsen Nordsjælland om bl.a. ’Træk-et-træ’ på Melby Overdrev, med 

kommunens Natur- og Miljøafdeling om bl.a. naturpleje og gerne med politikerne. 

DN’s sekretariat er til stor hjælp i mange sammenhæng, både i praktiske sager, miljøsager, klagesager og 

fredningssager. Også når kommunikationsplatformen Podio eller udarbejdelsen af nyhedsbrevet driller.  

 

I nu 3 år har vi deltaget som ’Gråt Guld’ i skolernes naturfagsundervisning for kommunens 4. klasser på 

Melby Overdrev og for 6. klasserne i Isefjorden ved Hundested Roklub. Der er en meget givende 

undervisning og stor oplevelse for både lærere og elever. Vi håber, projektet får lov til at fortsætte. 

Kommunikation 

Siden årsmødet i april har vi udsendt 7 nyhedsbreve. Alle kan på DN Halsnæs’ hjemmeside tilmelde sig 

nyhedsbrevet – man behøver ikke at være medlem – men forhåbentlig kan indholdet animere til, at man 

bliver det.   

På DN’s hjemmeside slås alle ture op, man kan også her læse nyhedsbrevene, nyheder, tidligere 

årsberetninger mm. Alle planlagte ture beskrives også i DN’s blad, Natur og Miljø’. 

På DN Halsnæs’ Facebookside slår vi nyheder, debatemner, oplevelser og invitationer op. Det er en hurtig 

måde at nå ud til mange på. 

Halsnæs Avis og Frederiksborg Amts Avis bringer gerne pressemeddelelser, debatindlæg og artikler af os 

eller med os om vores arbejde. Vi har et godt samarbejde med SN’s chefredaktør, Niels Jørgen Larsen. 

Det sker også, at TV2 Lorry kontakter os.  Vi har i forløbne halvår været med i 2 indslag om Melbykilen og 1 

om Liseleje Havn. Desværre kom TV2 Lorry ikke til 

Naturkommunemødet, selv om de havde fået meddelelse om 

arrangementet.  

I skrivende stund er coronatilfældene igen i stigning. DN 

Halsnæs håber dog på, at vaccination og flokimmunitet vil 

medvirke til, at 2022 bliver et mere normalt år end 2020.  

14.11.2021 

På DN Halsnæs’ bestyrelses vegne 

Lenni Gottlieb, Formand.  


