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Referat af møde i brugerrådet for Frederiksborg Statsskovdistrikt 
tirsdag d. 13. november 2007. 
      
Deltagere:  
Danmarks Jægerforbund:  Sonny Persson  
Danmarks Naturfredningsforening: Jens Prom 
Friluftsrådet: Per Frank 
Dansk Ornitologisk forening: Johannes Bang og Bjørn Blangsted Henriksen 
Hillerød Kommune: Niels Henrik Thormann 
Gribskov Kommune:  Morten Jørgensen 
Danmarks Idrætsforbund Carl Johan Rosenberg 
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund 
Frederiksborg Statsskovdistrikt: Jens Bjerregaard Christensen 
 Søren Agerlund Rasmussen 
 Ida Dahl Nielsen 
 Ole Andersen 
 Hans Holbech 
Afbud: 
Kulturmiljørådet:  Liv Appel 
Frederiksborg Amts 4 H: Kirsten Nielsen 
Nordsjællands Landboforening: Mads Tarstrup 
Frederiksværk-Hundested Kommune: Henry Larsen  
Dansk Skovforening:  Peter de Neergaard 
 
 
 
 
1. Referat fra sidste møde 
Der var ikke bemærkninger til referatet. 
 
2. Nyt fra distriktet. 
 
3. Ny struktur i Miljøministeriet 
Ministeriets struktur er ændret. Der er oprettet en ny styrelse, By- og Landskabsstyrelsen, som 
har overtaget en del ansvarsområder fra Skov- og Naturstyrelsen, herunder alt vedr. landbrug. 
Der henvises til bilag med omtale (diagram vedhæftes). 
 
Danmark har fået værtskabet for FNs klimakonference i 2009 (COP 15). Det kommer til at lægge 
beslag på mange resurser i Miljøministeriet. 
(Ovenstående nu ændret efter regeringsdannelsen) 
 
4. Orientering om Nationalparkprocessen 
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Thy blev udpeget som Danmarks første nationalpark d. 29. juni. Samtidig blev det tilkendegivet, 
at man forventede at processen ville være så langt fremme, at Mols Bjerge og Skjern Å kunne 
udpeges inden årets udgang. Derudover blev Vadehavet og Kongernes Nordsjælland nævnt som 
oplagte kandidater til udpegning.  
For vores vedkommende ønsker ministeren dog, at der igen skal ses på afgrænsningen. Der skul-
le have været holdt møde mellem de 5 involverede borgmestre og SNSs direktion d. 14. novem-
ber, men mødet er nu udskudt på grund af folketingsvalget.  
PF bemærkede af Friluftsrådet ikke har ændret mening om udstrækningen. 
NOLA har indsendt bemærkninger. 
 
5. Vand- og Naturplanerne 
Idefasen kører nu og frem til 22. december – for bemærkninger til skovnatur er fristen dog udsat 
3 måneder. 
Indtil videre har 73 organisationer og personer bidraget med ideer. Disse kan ses på 
www.vandognatur.dk.  
Distriktet opfordrer brugerrådsmedlemmerne til at bidrage med ideer og ønsker. 
Skov- og Naturstyrelsen laver handlingsplaner for de statslige arealer (indgår i distrikternes 
driftsplanlægning) 
Kommunerne laver vandplaner for hele kommunens areal inklusive de statslige arealer.. 
 
JP bemærkede, at der mangler overvågning af Esrum Sø.  
 
6. Miljømilliarden 
Landsdelscentret er involveret i indsatsområderne Mølleåen og Isefjorden. 
De konkrete projekter blev gennemgået: 
Isefjorden – aftaler med lodsejere om genopretning af vådområder:  
 Løvenborg – (1 ejer) 
 Tuse – Mårsø Enge (35-40 ejere) 
 Tempelkrog (11 ejere)   
Mølleåen – samarbejde med kommunerne  

Mere rent vand i Mølleåen ved tilbageførsel af renset spildevand til åsystemet (i stedet for 
udledning direkte til hav) 

 Vandløbsrestaurering 
 Natura2000 og naturpleje 
Der søges EU-kommissionen om LIFE-midler til en række af projekterne 
  
7.  Distriktets økonomi 
Økonomien blev gennemgået: 
Regnskabet er omlagt, så Ejendomsskatter, forrentning og afskrivning nu også indgår i distriktets 
driftsramme. 
Der er i år kommet ekstra krav om merindtægt på nåletræ på godt 3 mill. kr., som følge af stigen-
de salgspriser. 
Den våde sommer har været hård ved vejene og har medført væsentligt forøgede udgifter til vej- 
og grøftevedligeholdelse – der har været veje, der er blevet undermineret eller direkte er skyllet 
bort. 
I 2007 har der været knap 1 mill. til gentilplantning efter sidste stormfald. 
 
Som noget helt ekstraordinært har distriktet netop fået tilsagn om tilskud på 13,9 mill. kr. fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond til tiltag, der kan gavne turisterne i området. Herunder en del af de 
projektforslag, der kom på bordet under arbejdet med nationalparkpilotprojektet.  
Projektliste blev udleveret og gennemgået på mødet.  
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Pengene skal bruges over de næste par år. Tilskuddet gives kun til anlæg – ikke til drift. 
Distriktet er netop, som det første af disse projekter, ved at gå i gang med renovering af Sørup 
Havn, hvor det tidligere erhvervsfiskerområde inddrages til bådpladser og ny kano- og kajakbro.  
 
8. Diverse 
Søstierne: Stierne er stadig på det forberedende stade. Amtets ekspropriation er blevet anket til 
diverse instanser. For tiden ligger der klager ved Vejdirektoratet, Naturklagenævnet og taksati-
onskommissionen. 
Fredningsnævnet har brugt 3 dage på at gennemgå stien omkring Esrum Sø og har - med et par 
mindre ændringer – godkendt forløbet. 
Fredning ved Esrum Sø: PF spurgte til DN’s planer for rejsning af fredningssag ved Esrum Sø. 
Bæverudsætning: Status er, at distriktet har ansøgt de 3 kommuner om tilladelse til udsætning. 
Mink: Distriktet er ved at køre en minkbekæmpelseskampagne i gang. Der er minkfælder til ud-
lån til interesserede. 
NHT spurgte om der samarbejdes med kommunerne 
Det gør der p.t. ikke, men hvis der er interesse stiller distriktet gerne fælder og instruktør til rå-
dighed. 
BBH tilbød at lufte tilbudet ved interne møder i DOF. Der er jo tale om en sammenfaldende inte-
resse. 
Esrum Kloster og Møllegård: Gribskov Kommune ser gerne en samlet kontrakt for møllegårdens 
bygninger. 
Møllebygningen har været udsat for en ”undersvømmelse”. En betonplade, hvor vandet løber ind 
til mølleværket var brudt sammen, så en stor del af vandet løb under bygningen i stedet for gen-
nem denne. Der er nu lavet en midlertidig reparation. 
Melbylejren: Fredningsnævnet har endnu ikke taget stilling til bygningernes lovlighed. 
Det er aftalt at forsvaret betaler distriktet ca. 500.000 kr. som kompensation for efterslæbet med 
naturpleje. 
Auderødlejren: Søværnets aktiviteter stopper ved årets udgang. 
Udarbejdelsen af et landsplandirektiv for områdets fremtidige anvendelse er endnu ikke afsluttet.  
Hussalg: Kildeporthus og Brødeskovhus er solgt. Bassehus forventes solgt i år. 
Opstramning af Skovloven betyder, at Børstingerødhus alligevel ikke kan frasælges. 
Freerslevhus: er udlejet til Hillerød Kommune.  
 
9. Meddelelser 
Collstrupgrunden: Arsenforureningen, som blev omtalt i Samvirke, blev kort omtalt. Sagen drøf-
tet indgående i brugerrådet for Esrum Sø (se referat fra dette.). 
 
Kronvildt: CJR havde bemærket, at kronvildtgruppen anbefaler mere kronvildt i regionen – og 
som middel til at opnå dette, har foreslået centrale dele af Gribskov udlagt som jagt- og forstyr-
relsesfrie område. DIF vil gerne inddrages, da det kan få betydning for mulighederne for afhol-
delse af O-løb m.v. 
 
Alger i Esrum Sø: EH spurgte til årets algeforekomst i Esrum Sø.  
Distriktet har ingen data om dette, da tilstanden i søen ikke overvåges systematisk. Det er dog 
indtrykket at algerne i år har udviklet sig anderledes end i foregående år. 
 
Fri teltning: Ordningen med fri teltning har her på stedet været afprøvet i Græsted Hegn. Da 
ideen jo netop er, at man kan slå teltet op på et sted efter eget valg og uden at meddele det, har 
distriktet af gode grunde ikke data for benyttelsen.  
Det kan konstateres, at det ikke har givet gener – men har måske slet ikke været benyttet. 



   

 4

Der var almindelig enighed om, at man, hvis ordningen udvides til at gælde i øvrige skove, sna-
rere skulle satse på at afmærke et tilstrækkeligt antal steder, hvor teltning er tilladt. På den måde 
kan man forhåbentlig styre lejrslagningen udenom særligt sårbare områder – og afgrænse bruger-
gruppen til det tiltænkte målgruppe. 
PF bemærkede, at der må være egnede steder også i Tisvilde Hegn. 
Gilbjerg Hoved: JP spurgte til rydningerne. 
SAR oplyste, at målet er at holde det nu slåede åbent. Om afgrænsningen skal ændres vil blive 
taget op til overvejelse i forbindelse med driftsplanlægningen.  
 
10. Næste møde 
 
Det foreslås at holde næste møde d. 15. maj 2008 
Mødet kombineres med besigtigelse i Gribskov 
 
Distriktet har efterfølgende erfaret, at det var Per Franks sidste møde, da han flytter fra området. 
Distriktet vil gerne takke Per Frank for den store og engagerede indsats i distriktets brugerråd. 
 
ref. Hans Holbech 


