
 

 

  

Referat af brugerrådsmøde d. 19. september 2016 

 

Deltagere 

Organisation Repræsentant   
Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland Christian Færch Jensen   
Danmarks Naturfredningsforening Helle Øelund   
Friluftsrådet i Nordsjælland Poul Erik Pedersen (PEP)   
Dansk Ornitologisk Forening, 
Nordsjælland 

Arvid Jebens 
  

    
Nordsjællands Landboforening Søren Hansen   
    
Hillerød Kommune Kirstine Thoresen-Lassen 

  
    
Helsingør Kommune Anne-Marie Møldrup   
    
Danmarks Idræts-Forbund Bo Simonsen   
    
Dansk Vandrelaug Bente Nielsen   
 
NSJ 

 
Jens Bjerregaard Christensen 
(JBC)   

 Jan Kidholm Christensen   
 Anna Thormann   
 Jens Ole Andersen (JOA) 

 
   

Afbud/fraværende    
Museum Nordsjælland Liv Appel   
Halsnæs Kommune Inge Pedersen   
Fredensborg Kommune Grete Signe Jensen   
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund   
Gribskov Kommune Morten Jørgensen  

 

 

 

Dagsorden 

 

 Nationalparken sidste nyt 

 Medlemmerne orienterer om hvilke projekter eller emner, der optager 

dem p.t. 

 Enheden orienterer siden sidst, hvad optager os nu: bl. a. om Lyngby 
Mose, Natura2000-plejeplaner, status vedr. projektet omkring Gurre 
Slotsruin, m.m. 

 Nyt fra underudvalg: hjortevildtgruppe, søbrugerråd, jægerforum 

 Ansøgning fra Svampeforeningen om repræsentation i brugerrådet 

 Dato og tid for kommende møder 

 Eventuelt 
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JBC bød velkommen til Søren Hansen konstitueret formand for Nordsjællands 

Landboforening 

 
Nationalparken, sidste nyt 

Tillykke til os alle sammen.  

Forligskredsen bag nationalparkloven mødtes den 30. august 2016 og blev enige 

om at give grønt lys til en nordsjællandsk nationalpark. Det er kommunernes 

forslag fra december 2014, der danner baggrund for beslutningen.  

Miljø- og Fødevareministeren vil nu igangsætte udarbejdelsen af et udkast til en 

bekendtgørelse for nationalparken. Forslaget vil blive sendt i offentlig høring i 

min. 16 uger jf. nationalparklovens bestemmelser.  

 
Næststørste Nationalpark i DK på knap 25.000 ha. 

Lang proces forude. SVANA skal nu lave bekendtgørelse, som tidligst ventes 

vedtaget 2017 . 

Herefter skal der nedsættes en bestyrelse og et nationalparkråd 

Der er afsat 7,6 mill. kr. pr. år. Primært til formidling og information, men måske 

også naturforbedringer, stier, aftaler og opkøb. 

Følgegruppen er nedlagt, men borgmestrene har besluttet at fortsætte det allerede 

indgåede samarbejde om nationalparken. 

Enheden fortsætter som hidtil, dog med et forøget samarbejde med kommunerne 

om stier og lignende. 

 

PEP foreslår at der gives mulighed for at nye lodsejere skal kunne tilslutte sig de 

første 5 år. 

JBC mener at der vil være lukket for tilmeldinger i 6 år efter vedtagelsen af 

Nationalparken. 
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Organisationsdiagram pr. 1. juli.  

 
Her på enheden  er vi nu ca. 2 x 20 funktionærer fra henholdsvis Naturstyrelsen 
(NST) og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) 
 
Naturstyrelsen Nordsjælland (NSJ) har skovrider Jens Bjerregaard Christensen 
som chef. Vi er nu lodsejere/arealforvaltere og afholder på kontrakt jagtprøver og 
anden vildtforvaltning m. hovedkontor i Randbøl. 52 medarbejdere + et skiftende 
antal elever. 

 
SVANA varetager lovforvaltning og er myndighed indenfor  naturbeskyttelse, 
naturforvaltning, vandforsyning, vandplanlægning, overvågning og 
grundvandskortlægning 
SVANA Sjælland har kontorchef Morten Jepsen som chef. 
  
Naturstyrelsen Nordsjællands opgaver: 
Forvalter de danske statsskove samt udfører projekter 

• Friluftsliv og naturoplevelser 
• Driftsplaner 
• Lokale brugerråd 

Jagtlovsmyndighed (inkl. Hovedstaden og Bornholm) 
• Rådgiver om jagt og vildtforvaltning 
• Jagtprøver 
• Tilsyn med reservaterne 

Skovfrø og Genetik 
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• Genressourcestrategi for skovtræer og buske 
• Insitubevaring 
• Frøavlsbevoksninger 
• Frøproduktion 
• Plant for vildtet 

Lifeprojekt Mølleåen 
 
Ministeren udsendte d. 20. maj 2016 en aftale om Naturpakke. 
Bag Naturpakken står Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti 
Det overordnede mål med Naturpakken er at gøre dansk natur mere robust og 
rustet mod tilbagegang i naturtyper og biodiversitet. 
Der er 6 indsatsområder: 
Biodiversitetsskov 
Videreførelse af naturindsatser 
Natur og biodiversitet 
Bynatur og friluftsliv 
Det åbne land og landmanden som naturforvalter 
 
Biodiversitetsskov er målet: 
Udlægning af skov til biodiversitetsformål, så der samlet sikres mindst 28.300 ha. 
inkl. tidligere udlagt  
Der udlægges nu på det statslige: 
  10.000 ha urørt skov 
  3.300 ha skov med anden biodiversitets formål 
Yderligere udlægges 900 ha privat urørt samt 2400 ha privat biodiversitetsskov 
På statens arealer svarer det til, at der er udlagt 20% af skovareal til urørt skov 
eller anden biodiversitetsskov , - svarende til 25.000 ha. (Miljø og 
Fødevareministeriets og forsvarets skovareal svarer til 111.500 ha) 
Indfasning over  10 år for løvskov  
  50 år for nåleskov 
De nye udlagte arealer vil omfatte hele skove eller dele af større skove inklusiv 
mindre åbne arealer som fx skovmoser, skovenge mv. som er en naturlig del af 
skoven 
 
Naturpakken lukker en lang debat om hvad naturen skal indeholde. 
Der er nu god tid til at gennemføre Naturpakken på et fagligt grundlag. 
 
Enheden har fået en bevilling til projekter i 2016 
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Vores minister vil meget snart melde ud at vi indfører betalingsjagter, som 
alternativ til vore hidtidige invitationsjagter. 
Planer om 5 jagter i Nordsjælland, hvor alle har mulighed for at købe sig ind.  
Denne udmelding er efter brugerrådsmødet stillet i bero, således at vi i 2016 vil 
fortsætte med invitationsjagter. 
 
 

Medlemmerne orienterer om hvilke projekter eller emner, der optager 

dem p.t. 

 

Christian Færch Jensen, Danmarks Jægerforbund. Stiller gerne med apportør i 

forbindelse med jagterne for jagtforeningerne og lignende, men ønsker at låne 

egnede arealer til træning. 

Reguleringskorps med en ansvarlig  i hver kommune. F. eks. regulering af 

skabsræve, mink, ræve under terrassen, oliere æg m.m. Bliver snart lagt på 

hjemmesiden 

Ved påkørsler af dyr ringes til Dyrenes vagtcentral 1812 

JBC: Enhedens hundepolitik er under revision, vil gerne se på mulighederne for at 

hjælpe foreningerne når ønsker foreligger. 

 

Søren Hansen, Nordsjællands Landboforening 

Spurgte til flodemål i Arresø. 

JOA er tovholder på indkaldelsen af møde i samarbejde med kommunerne herom. 

JBC: Enheden søger nu penge til lavbundsprojekt på 107 ha i Lyngby Mose. 

Arealet ønskes samlet gennem jordfordeling. 

 

Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet.  

Strukturændringer i Nyruphus ved at falde på plads, Hammergården, NAH,  
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Kløversti indvielser. 

Sommermøde på Øresundsakvariet. Fokus på kystfriluftsliv. 

 

Helle Øelund, DN 

Naturnationalpark – indhegning af skove  m. store græssere. Lokale DN-ere imod. 

Hovedbestyrelsen har udskudt beslutningen om foreningens holdning. 

Fredede bøgetræer på kystskrænten i Helsingør, hvad er NST´s rolle?  

JBC: hvis fredskov er det nu SVANA der er myndighed. JBC mener at kommunen 

må lave en bevarende lokalplan. Enheden har været ude på steder, hvor 

Naturstyrelsen er påtaleberettiget iflg. en fredning. 

Træk et træ, fint arrangement 

 

Bente, DVL 

Har været Eurorando i Skåne, hvor der har været bakket op med lokale ture i 

Nordsjælland. 

Usserød Å dag sammen med Fredensborg Kommune, fin vandring med indlagt 

formidling. Desværre med få deltagere. 

Lørdag d. 24. 9. indvies nr. 2 Kløversti i Gribskov i Vejby  

 

Anne-Marie Møldrup, Helsingør Kommune 

Forslag til Natura2000 plejeplan 

Grønt danmarkskort 

 

Kirstine Thoresen-Lassen, Hillerød Kommune 

Natura2000, Grønt Danmarkskort, revidering af skovrejsningsområdernes 

afgrænsning, 2 Parforce cykelruter, vil i 2017 søge om en anlægsbevilling til ændret 

belægning på en kortere strækning af Kildeportvej. 

Søren Hansen: Husk at tage lodsejerne med på råd i projekterne 

JBC: Ser gerne Odderdamsvej nedgraderet og biltrafik fjernet. 

  

Arvid Jebens, DOF 

DOF Nordsjælland har afholdt 2 fuglekurser i efteråret. Der er guidede fugleturer i 

Nordsjælland ca. hver uge 

 

Enheden orienterer siden sidst, hvad optager os nu:  

Natura2000-plejeplaner er nu næsten færdige.  

I projektet omkring Gurre Slotsruin ligger der et projekt, som har været forelagt en 

fond. Dele kan måske realiseres, men flere fonde skal ind over. Nationalparken 

hjælper på mulighederne. 

Friluftshuser i Kagerup afventer en skovlovsrevision. Projektet er blevet et 

eksempel i revisionsarbejdet. 

 
Livstræer Punktet udgår. APP-en er ikke færdig, men lige på trapperne. 
 
Nyt fra underudvalg:  
Hjortevildtgruppe afholdt seminar på Ravnsholt, afventer revision af jagttiden på 
kronvildt. 
Søbrugerrådene har ikke afholdt møder. 
Jægerforum har møde d. 20. 9. 2016 
 
Ansøgning fra Svampeforeningen om repræsentation i brugerrådet 
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Ansøgningen blev diskuteret. Der er en begrænsning i antallet af medlemmer, alle 
pladser er p.t. besat. Fremover vil der formentlig være mulighed for 
repræsentation i et nationalparkråd indtil da kan afholdes separatmøder med 
restgruppen af grønne interessenter. 
Poul Erik Pedersen og Anne- Marie Møldrup pegede på et møde i forlængelse af 
brugerrådsmødet i lighed med dagens biodiversitetsmøde hvor mange specialister 
er inviteret. 
JBC konkluderede at enheden positivt vil overveje 1 årligt møde med 
interessegrupperne, måske et med de grønne organisationer og et med 
friluftsorganisationerne 
 
Dato og tid for kommende møder 

2. maj 2017 kl. 11.00 – 17.00 Kort møde med efterfølgende ekskursion 

18. september 2017 kl. 13.00 – 16.00 ordinært møde 

 

Eventuelt. 

Intet 

 

 


