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0. Referat fra sidste møde 
Der var ikke bemærkninger til referatet fra mødet 13/11 2007. 
 
1. Nyt fra lokalenheden 
Nye navne: 
De tidligere statsskovdistrikter har fået nye navne – og betegnes nu som lokalenheder.  
Frederiksborg statsskovdistrikt hedder nu Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland. 
Mission og vision: 
Skov- og Naturstyrelsen har nu formuleret sin mission således: 

Skov- og Naturstyrelsen skaber natur og oplevelser. 
Værdisættet er stadig gældende. 
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Klima: På sidste brugerrådsmøde forventedes det at FNs klimakonference ville lægge beslag på 
mange resurser i Miljøministeriet. Det er allerede sket med oprettelsen af det ny Klimaministerium 
og overførsel af medarbejdere og bevillinger til dette. 
Auderødlejren: Der er stadig ingen afklaring på den fremtidige anvendelse. By- og Landskabssty-
relsen har overtaget Skov- og Naturstyrelsens plads i forhandlingerne mellem Kommune, Forsvaret 
og Miljøministeriet. 
Melbylejren: Fredningsnævnet har accepteret oprydningsplanen. Bygninger beliggende på det fre-
dede område indenfor perimeterhegnet er ligeledes accepteret. 
Rydning af uønsket opvækst er godt i gang. Bl.a. har der været holdt en arbejdsdag i samarbejde 
med DN.  
Der forhandles med kommunen om mulig fremtidig anvendelse (vandrerhjem, støttepunkt for fri-
luftsliv/nationalpark m.v.). 
KS spurgte til tidsplan.  
- Der er ikke lagt en sådan – endnu. 
Miljømilliarden: Mølleå- og Isefjordsprojekterne er i god gang. 
Skovens Dag: Forløb godt og med stor deltagelse. 
JP spurgte til 2009 og oplyste at DN gerne vil deltage.  
- Skovens Dag 2009 afholdes 3. maj. Temaet er ”Skovens Klima”. 
 
2. Orientering om igangværende aktiviteter 
Ridestier: I1997 blev der anlagt et system af ridestier på i alt 80 km i Gribskov. I den forløbne tid 
har skoven ændret sig, brugernes ønsker har ændret sig – og vi har fået en række erfaringer.  
Der er flere islandsheste, man rider mere i grupper og flere ankommer til stedet med bil + hestetrai-
ler. 
Der har været holdt møde med brugerne. Der kom forslag om pausefolde, nye ruteforløb, forbed-
ringer af stierne m.v.. Derudover har rytterne bidraget med 2 arbejdsdage til opstamning m.v. 
Nu moderniseres ridestisystemet. 40 km af det gamle system genbruges, 40 km sløjfes og 20 km 
ny sti etableres. Stierne placeres på tør bund, så de kan bruges hele året – og så de kan anlægges 
uden jordarbejder.  
Ryd Op Kampagne: Der er gennemført en oprydningskampagne, hvor diverse udtjent ”hardware”, 
herunder publikumsfaciliteter er fjernet. Formålet er ikke bare fysisk oprydning, men en systematisk 
gennemgang, registrering og planlægning af publikumsarealer, ruteforløb og faciliteter. Målet er 
bedre betjening af publikum = de rette faciliteter på de bedst egnede steder.  
Mink: Skov- og Naturstyrelsen har iværksat bekæmpelse af mink. Der er indkøbt et antal fælder til 
udlån – men interessen har været begrænset. Og det har fangsten i de udlånte fælder også været. 
NHT foreslog henvendelse til kommunerne, der jo som vandløbsmyndighed burde gå aktivt ind i 
minkreguleringen. 
Grøftelukning = Genskabelse af naturlig hydrologi i Gribskov: Det var egentlig tænkt som et miljø-
milliardprojekt – men blev ikke bevilget som sådant. Derfor søges det gennemført det gradvis. 
I stormfaldet 2005 væltede ca. 180 ha gran, hvoraf ca. 60 ha stod på vandlidende arealer. Genop-
retning af hydrologien på disse arealer var tænkt gennemført i 2008, men sagsbehandlingen er 
endnu ikke afsluttet. 
  
3. Bådmotorer Esrum Sø 
Brugerrådet for Esrum Sø – og i særdeleshed lystfiskerorganisationerne og lokalenheden – har 
forhandlet sig frem til en løsning på bådmotorsproblematikken. Hovedpunkterne er at åbne lystfi-
skeriforeninger, ro- og sejlklubber, samt bådudlejningen får tilladelse til sejlads med et begrænset 
antal støjsvage, foreningsejede benzin- eller dieselmotorer. Tilladelser til private benzinmotorer 
udfases over en periode på 3 år. (Begrænsningen gælder ikke tjenstlig/erhvervsmæssig sejlads). 
Brugerrådet kunne tilslutte sig denne ordning.   
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4. Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland blev 17. januar 2008 (sammen med Skjern Å, Mols Bjerge og Vadehavet) 
udpeget som kommende nationalpark. Nu forestår et politisk arbejde med at definere en geografisk 
opdeling af projektet i etaper. Det forventes at forligspartierne kan tage stilling til afgrænsningen af 
Kongernes Nordsjælland i december i år. 
Inden da gennemføres en proces med række projekter, møder og politisk behandling i kommuner-
ne – frem til et borgmestermøde i november, hvor indstillingen til miljøministeren forventes vedta-
get. Der er planlagt følgende ”køreplan”: 

Drøftelser med landbruget (Gribskov Kommune, NOLA) færdigt notat 26. juni  
Pilotprojekt på et landbrug ved Arresø. (Hillerød Kommune,NOLA)   
Grøn alliance. Projekt i Ll. Lyngby Mose. (SNS, Hillerød Kommune, NOLA)  
Møde med gl. styregruppe/sekretariat    21. maj 
Møde med grønne råd     19. juni  
Borgmestermøde     august  
Borgermøde     3. september 
Politisk behandling i kommunerne af afgrænsning sep-okt-nov  
Borgmestermøde    november  
Fremsendelse af forslag til etapeinddeling til ministeren  november 2008 

 
5. Lågeoverenskomster 
Punktet var ønsket af Liv Appel, der fandt det lidt foruroligende, at der er så mange tilladelser til 
gennembrydning af (de nu fredede) sten- og jorddiger. Er der kontrol med, at der er givet tilladelse 
til gennembrydningerne? – og føres der tilsyn med at gennembrydningerne ikke udvides/ændres? 
En lågeoverenskomst er en aftale, der giver en nabo til skoven ret til at færdsel fra den private 
ejendom ind i skoven – herunder til at lave en låge i skovhegnet.  
Hvis hegnet er et sten- eller jorddige kræves der (udover tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen som 
lodsejer) dispensation fra kommunen, hvis diget skal gennembrydes eller ændres.  
Nye lågeoverenskomster, der forudsætter gennembrydning af et dige, gives sjældent – og kun hvor 
ganske særlige forhold gør sig gældende. 
Lokalenheden vil revidere teksten på hjemmesiden, så det fremgår klart, at tilladelse til gennem-
brydning af diger ikke vil kunne forventes. 
 
6. Driftsplan 
Plangrundlaget er under udarbejdelse. 
I sommer registreres naturindholdet på arealerne. 
Registret over kulturminder gennemgås. 
Jordbunden undersøges med henblik på valg af skovudviklingstyper. 
Brugerrådet forventes inddraget på et senere tidspunkt. 
JP vil gerne have baggrundsmaterialet udsendt i så god tid, at der er tid til at høre ”baglandet” in-
den brugerrådsmødet. 
KS oplyste at Friluftsrådet gerne stiller op til en ”brainstorm” i en mindre gruppe. 
JB ser gerne at der på et tidligt tidspunkt sker en zonering, med henblik på registrering og sikring af 
de særlige og sårbare naturværdier. 
CJR vil gerne have A- og B-skovsproblematikken taget op. 
LA vil gerne i dialog vedr. kulturminderne – og SNS-registreringen af disse. 
 
7. Natura2000 
Status og køreplan for Natura2000 arbejdet i henhold til Miljømålsloven blev gennemgået. 
Der henvises til www.vandognatur.dk  
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8. Information om større skovningsarbejder og lignende 
Hugstplaner: Lokalenheden tilstræber at samle hugstindsatsen geografisk og tidsmæssigt. Det kan 
se noget voldsomt ud på den lokalitet, hvor det sker – men til gengæld er der længere tid med fred 
og ro inden næste indgreb. 
Det blev gennemgået hvor hovedindsatsområderne for hugst af henholdsvis nåle- og løvtræ vil væ-
re i efteråret 2008 og foråret 2009. 
JFF = Jagt og Forstyrrelsesfrit område: Enheden har planer om at udpege et område på ca. 180 
ha, hvor jagt undgås og færdsel begrænses mest muligt. Hensigten er at give publikum mulighed 
for at se dåvildt på åbent område ved højlys dag. I Jylland er der gennemført lignende med succes 
– dog med kronvildt som attraktionen. 
 
9. Sundhed og Motion 
Der blev orienteret om Skov- og Naturstyrelsens igangværende initiativer til at gavne folkesundhe-
den ved tilbud om motion i mange former. Målet er at gøre naturen til ”Danmarks største fitness-
center”. 
Tilbuddene skal være attraktive – ellers vil de ikke blive benyttet. 
Generelt var der en positiv indstilling til de nye initiativer. Men vi skal naturligvis stadig sikre en 
passende balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. 
NHT oplyste om en bivirkning ved lysløjper: De er også attraktive for hundeluftere. 
 
10. Eventuelt 
Le-festival afholdes 3. – 5. juli. Se hjemmesiden 
www.skovognatur.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Oplev/Naturbeskyttelse/Hoesletsenge/Le-festival/Le_festival.htm  
Kontorer: Lokalenhedens nyindrettede kontorer indvies med et Åbent hus 10. juni 2008. 
Bævere: Ansøgningen om udsætning af bævere i Nordsjælland ligger stadig i kommunerne. 
Søborg Sø: EH spurgte til planerne for Søborg Sø. COWI er i gang med et projekt forlyder det. 
- Det er ikke i SNS regi. Muligvis er det som del af kommunens arbejde med vandplanerne. 
Støj fra shelterplads: JP spurgte til naboklagerne over støj fra shelterplads ved Asserbo Slotsruin. 
- Der er opsat skiltning om, hvornår der skal være ro på pladsen – hvilket forhåbentlig vil afholde 
folk fra at henlægge støjende sammenkomster til dette sted. 
Typograf: NHT spurgte til typografsituationen. 
- Bekæmpelsen sidste år – godt hjulpet af den våde sommer – har tilsyneladende bragt bestanden 
ned på normalt niveau. 
 
Næste møde: 
 
Onsdag d. 12. november 2008, kl. 13 – 16 
 
 
Referat: Hans Holbech 
 
 
 


