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2. Enheden informerer, siden sidst, hvad optager os nu
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7. Rådets sammensætning, jvf. div. ønsker om repræsentation
8. Dato og tid for kommende møder 
9. Eventuelt

Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der 
optager dem p.t.
Bo, DIF: En stille periode, ingen tilbagemeldinger fra baglandet.

Har modtaget et bekymringsspørgsmål vedr. opsætning af skydetårne i 
forstyrrelsesfri områder/naturzoner.
JBC: Der drives ikke jagt og der opsættes ikke skydetårne i vores jagt og 
forstyrrelsesfri område.
I den øvrige del af skoven, herunder også stillezoner og naturzoner drives der jagt 
med det formål at regulere vildtbestanden hensigtsmæssigt i henhold til enhedens 
afskydningsplan. Der bliver i forbindelse hermed opsat stiger og tårne, da disse 
letter afskydningen og øger sikkerheden ved skudafgivelse. De fleste tårne fjernes, 
men enkelte bliver stående. Generer det?, de må gerne bruges af publikum.
Vi spærrer ikke skoven af når vi holder jagt, publikum har første ret.



Bo: Spurgte til brugerbetaling for arrangementer og kørselstilladelser.
JBC: Enheden har sammen med naboenhederne besluttet fra årsskiftet at indføre 
en vis brugerbetaling for større arrangementer og for udstedelse af køretilladelser. 
Enheden lægger efterhånden areal til en del arrangementer med en betydelig 
omsætning. Vi ønsker derfor som arealsponsor at få del i denne omsætning.
Politiken er ikke endelig fastlagt, men der har været talt om arrangementer fra 150 
deltagere og med deltager afgift fra 200,- pr. person.
Der var i brugerrådet forståelse for ordningen, når blot alle arrangører bliver 
behandlet ens, og de mindre løbsarrangementer friholdt for betaling.

Bo: Spurgte til oprydningen efter stormene.
JBC: Vi har været alle veje og stier igennem, men mangler stadig oprydning på 
enkelte nåletræarealer. Skulle der være træer over veje og større stier, som vi har 
overset eller som kommer til, opfordres man til at sende os en mail herom på 
NSJ@NST.DK. Vi kan jo ikke være alle steder, og er derfor afhængige af publikums 
henvendelser, når der opleves problemer.

Kirstine, Hillerød: Kommunen har i fortsættelse af deres Naturkvalitetsplan 
udarbejdet miniplejeplaner for markfirben.
Har afholdt møder med private lodsejere indenfor nomineringsområdet for 
parforcejagtlandskabet. Lodsejerne var positive.
Kommunen har i år registreret bjørneklo. Fra 2015 vil der ske en systematisk 
bekæmpelse på de kommunale arealer. Private vil få tilsyn, der følges op af påbud i 
2016.
En ny folder ”Det grønne motionsrum” kan ses på kommunens hjemmeside: 
http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Kultur_idraet_oplevelser/Ud_i_det_fri.aspx
Der har været et godt samarbejde om skovrejsningsprojekterne og oprettelse af 
brugergrupper.

Anne-Marie, Helsingør: Spurgte til Nordkyststien, hvornår? Den mangler, er 
spærret af vindfælder og mangler mærkning om ufremkommelighed.
De 3 nordkystkommuner har budgetteret med forundersøgelser til  ny kystsikring 
v. sandfodring.
JBC: Der er lavet en midlertidig sti i baglandet i Hornbæk Plantage. Der ligger et 
projekt til 1,4, mil, men vi mangler en bevilling. Får vi ikke denne vil vi etablere en 
sti ved en billigere løsning i 2015. Ved Villingebæk er et kystsikringsprojekt incl. sti 
til omkring 7 mil. på vej i udbud, NST skal bidrage med 50%.

Grete Signe, Fredensborg: Dansk Cyklistforbund efterlyser en cykelsti Nivå-
Kokkedal
JBC: foreslår at sagen rejses i Grønt Råd – NST lægger gerne arealer til i Lave Skov 
– muligt grønt partnerskab hvis nogen har penge?

Arvid, DOF: Atlasprojekt i fuld gang. Afholder 2 fuglekurser til foråret. Har lavet 
opgørelse over ynglefugle i Gribskov 2006 – 2014. Tallene blev diskuteret.
Spurgte til planerne for en cykelsti gennem Stenholtvang?
JBC: Der er planlagt møde med Hillerød Kommune d. 3. dec. om cykelstiplanerne. 
Kommunens nuværende ønske forløber ad en parforcejagtvej. Enheden mener at 
en cykelsti ligger bedre langs Jespervej, ligesom vi ikke ønsker asfalt eller lys i 
skoven. 
Kirstine fortæller at emnet vil komme for grønt råd. Jette Bogø har lavet en 
udtalelse. 
Poul Erik: Friluftsrådet vil sige nej til sti gennem skoven
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Liv: De 3 nordsjællandske museer er slået sammen under navnet Museum 
Nordsjælland, men man sidder stadig spredt.
Løbende projekter:
Gurre – formidling, sti, udsigt, ønsker åbning mod sø
Søborg Sø – historiske udredninger, møde kommune/lodsejere/museum
Undersøgelser i Ellemosen ved KU
Helenekilde
JBC: Vi vil gerne med i Fondsansøgninger sammen med kommune og museum om 
midler til Helenekilde, ligesom enheden støtter op omkring kommunens projekt 
for Søborg sø.
Ejvind: ønsker en å udenom en kommende Søborg Sø

Ejvind: Danmarks Sportfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne 
og frivillige lystfiskere arbejder sammen med lokale virksomheder og 
turistorganisationer om at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre 
fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfisketurismen og 
lokal erhvervsvækst, men også for miljøet og lystfiskerne. Fra 1.1. 2015 træder 
Gribskov kommune ind i projektet.

Inge, Halsnæs: Havnen i Liseleje er sparket tilbage. Fint shelter opført i Vinderød 
Skov i samarbejde mellem NST og lokale skoler. Forhandlinger om Melbylejren 
pågår.
JBC: Tilføjer at der har været indvielse af et flot partnerskab om Naturcenter 
Auderød Havn hvor der i 2015 skal udarbejdes ny lokalplan.

Helle, DN: Sag om adgangsforhold ved Gurre Sø. DN har været med i et projekt 
om mærkning af livstræer/evighedstræer/veterantræer. 5 træer pr. ha, usikkerhed 
om træerne i skovbrynet regnes med

Poul Erik, Friluftsrådet: Adgangsforhold ved Gurre Sø, imødeser en underskrift på 
Arresøbekendtgørelsen, strategiplan ”til vands, lands og i luften”. Friluftsliv langs 
kysten og på havet

Bente, DVL: Har medlemsfremgang fra 7 til 9000 medlemmer, projekt Fod på 
Danmark, arbejde med kvalitetsstier en ide fra Tyskland, 2016 forberedes lokale 
ture i regi af det paneuropæiske vandrearrangement Eurorando. Stopper som 
formand feb. 2015

Christian Færch, Jagtforening: Nyt lovgrundlag for jagttegn stiller krav til 
skydningen, hvilket givet større belastning på skydebanerne. Beder om forståelse 
og imødekommenhed herfor. Fanger mange mink, men også en del ildere som 
genudsættes.

JBC orienterede om Naturstyrelsens nye organisation med en ny slanket direktion
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Og Enhedens organisering med arbejde i teams

Parforce
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Et nyt forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland var nær på at ligge klart, 
drevet af nogle meget engagerede kommuner.

Der ventes nye midler til skovrejsning.

Enhederne bliver stillet overfor et indtægtskrav på 5 mill. på publikumsområdet 
fra 2015. Betaling for parkering på de større P-pladser er på tapetet, med samtidig 
opgradering af faciliteterne. (Ministeren har efterfølgende taget 
betalingsordningen af bordet).

Der er i styrelsens Friluftsstrategi fokus på partnerskaber med en social side – en 
social løftestang. Enheden har en række projekter, hvoraf kan nævnes:
Eghjorten – med skovhjælperne. Der er her planlagt et nybyggeri, som dog 
forudsætter en driftsaftale med kommunen.
Kilden på Esrum Møllegård
Nyruphus – Er kommet i hus med et Familie- og Oplevelsescenter i samarbejde 
med Helsingør Kommune og Center for Job og Oplevelser. Et åbent Naturrum skal 
bygges med støtte fra Friluftsrådet. Der har været en flot indvielse d. 2. nov.
Ny aktivitetsplads ved Egebæksvang betalt af kommunen.
Planer om et forenings/friluftshus ved Kagerup f. bl.a. Gribskovs Hårde Kerne, 
skiløbere, MTB-ere. Fonde er positive, men vi skal have nogen til at drive det.
Gang i Fredensborg
Støttepunkt i Tisvilde inkl. nye toiletter

Enheden er i et samarbejde med kommunerne ved at lave en zonering af de 
offentlige strande. Arbejdet vil blive fremlagt for brugerrådet på et kommende 
møde.

Svalehus kan lånes til foreningernes møder.
Naturklagenævnet har besigtiget enhedens planer om fiskeplatforme og fotoskjul 
ved Strødam Engsø. Enheden har efterfølgende fremsendt en revideret ansøgning.

Nyt fra underudvalg: hjortevildtgruppe, søbrugerråd, jægerforum
Der har ikke været møder i jægerforum og i søbrugerrådene
Hjortevildtgruppen hat bl.a. talt om de nye jagttider på kronvildt (enheden skyder 
indtil videre kun kronvildt på kongehusets jagter)

Orientering om driftplanprocessen
Der er aftalt møde med direktionen d. 10. dec. hvor driftplanen forventes 
underskrevet.
Der har i en periode været høj hugst i nål pga. konvertering til lysåben skov. 
Fremover planlægges højere hugst i løv pga. mange ældre bøgebevoksninger, hvor 
foryngelsen skal have lys.
Bo spurgte til kulturhegn. JBC forventer ikke den helt store hegningsindsats i 
perioden, der bliver hegnet lidt i forbindelse med nogle forsøg.
Forsvaret fjerner alle bunkere vest for Gillelejevej  (i alt ca. 40 stk.) inkl. 
asfaltvejene. Storkevadshus er nedrevet. Hærvejen bibeholdes.
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Anne gennemgik årets Bioblitz
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Helle:  en formidabel dag, skægt at færdes med specialister

Der har været et fint indlæg i stedsans, kan høres her: 
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/stedsans-112

Anne-Marie ser gerne et samarbejde om Vestkilen-Teglstrup Hegn senest i 2016

Anne takkede alle der deltog i afholdelsen af Naturens Dag. Naturens dag afholdes 
hvert år den 2. søndag i september, næste gang d. 13. 9. 2015
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Naturplan Danmark.
JBC viste et lille Youtube klip som kan findes på 
http://mim.dk/arbejdsomraader/naturplan-danmark/ under Quickguide til 
Naturplan Danmark. På siden findes alt om Naturplan Danmark

Rådets sammensætning, jvf. div. ønsker om repræsentation
JBC redegjorde for retningslinjerne for brugerrådene. Brugerrådet bør højest have 
14 medlemmer foruden enhedens repræsentation og ad-hoc-deltagere.
Enheden har ikke ønsker om ændringer.

Dato og tid for kommende møder:
Der er enighed om 2 ordinære årlige møder, det ene med en ekskursion.

Enheden foreslår 
Onsdag d. 13. maj 
A: Indendørs møde 9.00 – 11.00 efterfulgt af ekskursion 11.00 – 14.30
B: Frokostmøde 11.00 – 13.00 efterfulgt af ekskursion 13.00 – 16.30
JOA samler op på medlemmernes ønsker vedr. ovenstående.
Og 
onsdag d. 21. oktober 2015 ordinært møde

Evt.:

Ref. JOA
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