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Referat af dialogmøde med DOF d. 7. nov. 2016 
 
Deltagere: 
John Andersen, formand 
Luise Ekberg, næstformand 
Inge Hansen, medlem af bestyrelsen og nyt medlem af Brugerrådet 
Jens Lykkebo, medlem af bestyrelsen 
Bjørn Svendsen, medlem af bestyrelsen 
Per Ekberg, caretakeransvarlig for Gribskov 
Bo Johansen, caretaker for Tisvilde Hegn 
 
Jens Bjerregaard Christensen (JBC) 
Jens Bach (JBA) 
Torben Hoch (THO) 
Christian Møller Laursen (CML) 
Jens Ole Andersen (JOA) 
 
Dagsorden: 

1. Mountainbike-spor generelt og konkret sagen i Tisvilde Hegn.  
Vi ønsker i DOF en drøftelse af problematikken omkring Mountainbike-
spor i skovene og betydningen for ynglende rovfugle samt processen 
omkring det nye spor i Tisvilde Hegn. 

2. Status på udpegningsarterne samt duehøg og svaleklire i Gribskov. 
Som sædvanligt vil vi gerne orientere om status på bestandene. 

3. Tilgroning af åbne områder i Gribskov 
Vi vil gerne drøfte mulighederne for at fjerne uønsket opvækst på særligt 
vigtige områder i skoven. 

4. DOF’s undersøgelse af problemet løse hunde 
DOF har i 2013 og 2014 gennemført en mindre undersøgelse, hvor 32 
feltornitologer har registreret antallet af hunde både med og uden snor.  

5. Bøjer i Arresø ligger for tæt på rørskov  
6. Evt. 

 
JBC bød velkommen og fortalte at mødets formål var at give mulighed for at 
spørge ind til, hvad der har interesse i lokalområdet. 
Referatet vil blive lagt på hjemmesiden. 
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. 
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 og Plant for vildtet.  
SVANA varetager lovforvaltning og er myndighed indenfor naturbeskyttelse, 
naturforvaltning, vandforsyning, vandplanlægning, overvågning og 
grundvandskortlægning. SVANA skal bl.a. skrive den nye 
nationalparkbekendtgørelse. 
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Ministeren udsendte d. 20. maj 2016 en aftale om Naturpakke. 
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. 
Naturstyrelsen har nedsat en faglig styregruppe der sammen med Skovrådet på 
landsplan skal fastsætte kriterier for udpegning af arealer. Vi forventer der vil 
blive særlig fokus på Tisvilde Hegn, Gribskov og Hellebæk-Teglstrup. 
Som en del af forligt skal den urørte skov forberedes med hugst ned til en masse 
på gennemsnitligt 200 kbm pr. ha. 
 
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.  Forventet indvielse i 2018. 
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Næststørste Nationalpark i DK på knap 25.000 ha. 
 
 
 
 
Ad 1. Mountainbike-spor generelt og konkret sagen i Tisvilde Hegn.  
Torben Hoch gennemgik PowerPoint om Tisvildesporet 
DOF har gennem brugerrådet været informeret om arbejdet med sporet. 
DOF var overrasket over sporets længde, men har ikke givet konkret 
tilbagemelding på forløbet som de havde fået leveret i version 8. 
Inge bad om at få udleveret den seneste version 11. 
 
THO fortalte, at lokale og udenlandske erfaringer viser, at man ved at lave et godt 
og attraktivt spor kan kanalisere langt hovedparten af MTB-erne ind på sporet. 
Sporet vil formentlig tiltrække nye MTB-ere, men samlet set forventes der 
at blive mindre tryk på den øvrige skov, og dermed mere fred og ro til de øvrige 
skovgæster og naturen herunder fuglene. 
 
Luise ønskede at reservere hele skove til personer, som ønsker fordybelse uden 
sportsaktiviteter. Det er uforeneligt at have alle typer aktiviteter i den samme 
skov. 
 
Der var en god lang generel dialog om håndtering af specielt MTB-ere. 
Naturbeskyttelsesloven tillader cykling på veje og stier, og samtidig er der et 
politisk ønske om at befolkningen tilbydes muligheder for motion i naturen. 
Skovene vil også være et mål for MTB-ere uden MTB ruter, og det vil kræve en 
lovændring at skilte dem ude af skoven. 
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Vi mangler viden om betydningen af den forstyrrelse natlige aktiviteter har på 
dyrelivet. Der er i loven ikke forbud mod brug af cykellygter, som benyttes i 
stigende omfang. 
THO fremførte at den dialog der har været med MTB-erne i forbindelse med 
anlæg og vedligeholdelse af div. spor er med til at fremme en forståelse for 
naturen og at have et kodeks for god opførsel. Der sker løbende gennem 
klubberne en opdragelse af MTB-erne. 
Der vil blive skiltet med vejledning til MTB ved de fremtidige ankomststeder. 
 
Luise viste et PowerPoint med hendes optælling af rovfuglereder i Store 
Dyrehave før og efter der blev lavet MTB-spor her. Luise vil følge op med årlige 
tællinger. 
JBC spurgte om der foreligger lignende tællinger for Store Dyrehave vest for 
kongevejen og Luise svarede, at det gør der, men hun havde ikke tallet present. 
 
Ad. 2 Status på udpegningsarterne samt duehøg og svaleklire i Gribskov. 
John gennemgik formålsbeskrivelsen for dialogmøderne, som er en del af 
Ministeraftalen 2013-2017, hvorefter Per gennemgik optællinger for en række 
ynglefugle i Gribskov, se vedlagte PowerPoint. 
Dialog om udviklingen for de enkelte arter. Duehøgen har det ikke godt. 
Sortspætten har stabiliseret sig, men på et lavere niveau end tidligere. Rødrygget 
tornskade har igen en større bestand i skoven efter, at  der ved rydninger igen 
bliver samlet kvasbunker på lysningerne. Dog har græsningsskoven, som er udlagt 
med henblik på tornskade fx Hessemosen endnu ingen effekt. 
 
 Ad. 3 Tilgroning af åbne områder i Gribskov 
DOF er kede af den tilgroning der sker på mange af de lysåbne arealer. 
Inge og Bjørn vil gerne forsøge at hverve frivillige DOF-ere til at fjerne el og birk 
på vigtige lokaliteter, hvis de kan låne træoptrækkere af enheden. 
JCB ser meget gerne et sådant samarbejde. Vil bede Søren Agerlund Rasmussen 
tage kontakt til Bjørn vedr. det konkrete. Bjørn foreslår det nordlige Stenholt 
Indelukke, hvis en succes ser Luise et behov/muligheder i Vandmosen. 
 
 
Ad. 4 DOF’s undersøgelse af problemet løse hunde 
Luise gennemgik vedhæftede artikel af Hans Meltofte om løse hunde. 
JBC: Vi har gode erfaringer med hundekampagnen i Melby, men har været 
tilbageholdende andre steder p.g.a. det store mandskabsforbrug. Alle 
medarbejdere skal som udgangspunkt altid stoppe motorkøretøjer og løse 
hunde. 
THO fortæller at enhedens største problemer med hunde er i hundeskovene. 
Enheden har planer om at indskrænke arealet af hundeskoven i 
Krogerupskovene. 
JOA: Enheden har i samarbejde med Helsingør Kommune i 2016 forsøgsvis 
etableret en hundestrand i Hornbæk. 
Enhedens politik for at stille arealer til rådighed for hundetræning er p.t. under 
revision. 
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Ad. 5 Bøjer i Arresø ligger for tæt på rørskov  
Jens havde fået oplyst at bøjer til beskyttelseszonerne i Arresø lå for tæt på 
rørskoven. 
JOA fortæller at de skal lige min. 50 meter fra kanten af rørskoven. Ved Hovgårds 
Pynt lå de ca. 70 meter fra rørskoven. De er nu taget ind og kommer ud igen når 
isen er væk til foråret. 
 
Ad. 5 Evt. 
Jens spurgte til plejen af rørskoven ved Arresø. 
JOA: Der slås for udsigter og for at hindre tilgroning med træer og buske. Det 
afslåede fjernes ikke, da vi ikke har afsætning for det og ej heller egnede 
maskiner til slåning med efterfølgende fjernelse. 
Skal tagrørene udnyttes til tage skal der slås hvert år, hvilket er i modstrid med 
DOF’s ønske om gammel rørskov. 
Slåning på størstedelen af søen kræver at det er isvinter og er dermed svært at 
planlægge. 
 
JBC spurgte til en mailkorrespondance vedr. sommerfugleinteresserede som 
havde bevæget sig indenfor fiskeørneafspærringen. Spillereglerne skal 
overholdes og JBC vil påtale det passerede ved det kommende dialogmøde med 
de ’øvrige grønne interessenter’. 
Såfremt der er tale om overvågning af særlige arter, vil enheden i helt specielle 
tilfælde kunne give tilladelse til at færdes indenfor afspærringen. 
 
Rumleborg Dam mangler vand. Enheden vil undersøge. 
 
Luise fortæller at der nu er 5 par ynglende fiskeørne i DK, parret i Gribskov fik 2 
unger på vingerne. 
 
JBA fremlagde kort over enhedens hugstplaner for den kommende sæson. I 
Gribskov er der mange unge bevoksninger som skal have lagt spor ind. Afsættes 
til flis. 
 
Per fortalte om en oplevelse med en sikahjort med en rudel hinder. 
Enheden har haft en lokal fredning af sikavildt de seneste 5 år. Bestanden er i 
fremgang og anslås til godt 50 individer. 
 
Per havde observeret mange vilde katte i Gribskov. Det er korrekt, de må ikke 
skydes jvnf. gældende lovgivning. 
 
Luise fortæller om mange rastende skovhornugler, spiser mindst 10.000 mus i 
skoven. 
 
 


