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Naturstyrelsen Nordsjællands dialogmøde med DN tirsdag d. 

1. november 2016 

Deltagere: 

Peter Skat Nielsen (Samrådsformand) 

Birgitte Benzon Bang (Halsnæs) 

Jens Søndergaard (Fredensborg) 

Helle Øelund (Helsingør) 

Jannne Aaris Sørensen (Gribskov) 

Linda Bruhn Jørgensen (Gribskov) 

Ulrik Ravnborg (Hillerød) 

Fra NST Nordsjælland 

Jens Bjerregaard Christensen (JBC) 

Jan-Erik Løvgren (JEL) 

Anne Johannisson (AJO) 

Søren Agerlund Rasmussen (SAR) 

Ole Andersen (JOA) referent 

Dagsorden ønsket af DN: 

1. Muligheden for at skovrejsningen på nogle nye parceller i Skævinge 

og Gørløse Skov kommer til at forgå ved at arealerne henlægges til 

naturlig succession. 

Dette vil selvfølgelig give en langsom "skovrejsning" men vil være  

a) økonomisk attraktivt idet anlægsudgifterne minimeres.  

b) ikke mindske dannelsen og beskyttelsen af grundvandsressourcer  

c) vil på sigt skabe en urørt naturskov af høj biologisk værdi.  

d) vil efterhånden som successionen skrider frem være en værdifuld 

undervisnings og forskningslokalitet. 

 

2. Hvordan ser NST Nordsjælland mulighederne for at fortsætte den 

progressive linje, som styrelsen reelt har stået for og gennemført 

gennemflere år. 

 

3. Træ er et råstof med mange muligheder og anvendelsesområder. 

Men produktion af gavntræ er p.t. undertiden i miskredit. 

Er det rigtigt, at nedprioritere produktionen af gavntræ? (specielt under 

hensyntagen til den lange produktionstid). 

 

4. Birketræers opvæksten på "Ulvedalene"  

 

5. Evt. 

 

JBC bød velkommen og fortalte at mødet formål var at give mulighed for at 

spørge ind til, hvad der har interesse i lokalområdet. 

Referatet vil blive lagt på hjemmesiden. 
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Der bliver holdt årlige dialogmøder med DN og DOF. Andre bl. a. 

Foreningen til Svampekundskabens Fremme har vist interesse for lignende 

møder, hvorfor enheden vil invitere til et sådant samlet for de øvrige grønne 

organisationer. 

Måske vil specialinteresserne fremover kunne repræsenteres i et 

Nationalparkråd. 

Naturstyrelsen er pr. 1. juli delt i 2 nye styrelser: 

Her på enheden er vi nu ca. 2 x 20 funktionærer fra henholdsvis 

Naturstyrelsen (NST) og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) 

NST er lodsejere, vi varetager den statslige arealforvaltning og projekter. 

Vi har ingen myndighedsopgaver bortset fra vildtforvaltning.  

SVANA varetager lovforvaltning og er myndighed indenfor 

naturbeskyttelse, naturforvaltning, vandforsyning, vandplanlægning, 

overvågning og grundvandskortlægning. SVANA skal bl.a. skrive den nye 

nationalparkbekendtgørelse. 

 

Ad. 1 Skovrejsning 

AJO: Enheden har et brugerråd for hvert af de 2 skovrejsningsområder 

Skævinge Skov og Gørløse Skov. Disse består af interesserede naboer og 

lokalråd. De er åbne, DN er velkomne til at deltage, Jens Kromose har bl.a. 

deltaget som nabo og DN repræsentant. Møderne holdes løbende når der er 

nye arealer/projekter, primært som besigtigelsesmøder. Ulrik vil blive 

inviteret næste gang. 

JEL: Det er drøftet på et konkret areal at udlægge 1½ ha til naturlig 

succession. JEL er ikke afvisende for urørt. 

Det blev diskuteret hvad det var for en skov man ville have, mangel på 

frøtræer, mulighed for ”frøplantager” m.m. 

Peter: ”Hvad man vil have retter sig efter den til enhver tid herskende 

opfattelse.” 

JBC: Ønskerne har hidtil mest gået på bålpladser, stier, skygge, hunde 

m.m., men vi vil også være lydhøre overfor ønsker om lysåbne arealer og 

naturlig succession. 

Konkret er kommunerne ved at revidere kommuneplanens afgrænsning af 

skovrejsningsområder og her opfordres DN til at komme med høringssvar. 

 

Ad. 2 Den progressive linje 

Peter: Er imponeret over den linje der er ført med bl.a. mere lysåben skov 

og mere vand. NSJ har gjort det rigtig godt. 

Diskussion om måden man gør det på, hele skoven skal ikke hegnes ind - er 

også for publikum, kan man fortsat skaffe dyr til afgræsning, vi elsker 

variation, vi vil stadig have at skov er skov, meget varieret landskab – flot, 

de andre nye nationalparker mangler fokus på natur, Gribskov skal hænge 

sammen med omgivelserne – ikke hegnes fra, opfordring til tættere 

samarbejde med naboerne, lokale DN-ere bidrager gerne med faglighed på 

naturspørgsmål, …. 

JBC: Vi vil gerne fortsat være progressive. Nationalparken og Natura2000 

giver fokus / muligheder / hurtigere gennemførelse. 
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Vi er glade for den givne ros – vigtigt med aktive foreninger der bider os i 

haserne og giver sparring. 

Udviklingen starter i driften – Naturskovsstrategien, vi har lavet meget, 

men har vi også Hr. og Fru Danmark med? Her har vi brug for hjælp til 

formidling. 

Ros til lokalafdelingernes 2 papirer om NaturNationalparken. 

Peter anbefaler bogen Træerne og deres hemmelige liv. 

 

Ad. 3. Træerne som råstof 

JBC: Enhedens nye driftsplan arbejder med en forøget hugst primært en 

lysningshugst i overstandermassen, en forøgelse på 30 – 40% i forhold til 

den tidligere plan. Carsten Rahbæk/Jacob Heilmann har en række 

biodiversitetsforsøg i Gribskov bl.a. for at undersøge om man kan øge 

biodiversiteten på de dyrkede flader. 

JBC: Med Naturpakken forventer vi mere urørt skov og biodiversitetsskov. 

Skal vi have en kraftigere zonering?? 

Linda: Stillezonerne er for små og der er for lidt sammenhæng 

 
Ad 4. Birketræers opvæksten på "Ulvedalene"  

SAR: Enheden har et naturpakkeprojekt på Ulvedalssletterne. Der vil blive 

etableret indre hegn. Her udsættes i november en flok kreaturer, som er et kryds af 

de to robuste racer skotsk højland og Galloway, som vi håber vil gå til birken. 

Forpagteren vil få afregning for det forventede vægttab. 

Får og geder har også været overvejet, de stiller større krav til hegn. 

JBC: Lyngen vokser ind på fladerne, det ser lovende ud. 

 

Eventuelt/andre emner: 

 

JBC: Hvad er DN’s forventninger til Nationalparken? 

Peter: Den mangler sammenhæng, vil gå ind i arbejdet med parken og få det til at 

vokse. 

DN har nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra bestyrelserne, som løbende 

vil se på mulighederne. Har hidtil forholdt os stille. Vil nu arbejde positivt og 

progressivt med. 

De forskellige borgmestre har inviteret til møde. 

 

Hellebæk Kohave får nye hegnslinjer i eller ind under skovbryn – vinterfordring 

med planer om vinterfodreplads, hvor møget kan køres væk.. 

 

DN’s klage over en bro i Store Gribsø forsøges bilagt ved et møde på stedet. 

Fiskeplatformene ved Strødam Engsø er nu bygget som aftalt i et begrænset antal. 

Bekendtgørelsen for Arresø er påklaget af DOF, men ikke af DN. 

 

Janne: Ønsker bedre skiltning om fare for påkørsel af vilde dyr på vejene. Snak 

herom, kommunens opgave, det er Politiet der er myndighed. 

 

App til Livstræer er næsten færdig. 
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Friluftshuset i Kagerup kunne ikke iflg. Skovlovskontoret dispenseres til under 

den nuværende skovlov. Loven er under revision og friluftshuset er nævnt som et 

eksempel på noget man gerne vil kunne tillade med en ny skovlov. 

 

DN er ved at revidere foreningens skovpolitik. 

 

Esrum Sø fredningerne ønskes samlet og revideret. DN har indbudt kommunerne 

til møder herom. 

 

Helsingør Kommune har for nylig lavet plejeplan for udsigter i nordenden af 

Esrum Sø, og har efterfølgende gennemført pleje for kommunens regning. 

Også ros til Gribskov kommune for pleje omkring Sandflugtsmonumentet. 

 

Keldsø, fin ekskursion i forbindelse med DNs fredningsforslag. 

 

Søborg Sø. Der er startet tekniske forundersøgelser for mulighederne for en evt. 

jordfordeling. NST ser gerne Søborg Sø genskabt. 

 


