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Referat af møde i brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland, onsdag d. 16. juni 
2010.  
 
Deltagere:  
 
Danmarks Jægerforbund:  Hans Skov 
Danmarks Naturfredningsforening Jens Prom 
Friluftsrådet Poul Erik Pedersen 
Dansk Ornitologisk forening: Johannes Bang 
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre Liv Appel 
Frederiksborg Amts 4 H  Kirsten Nielsen 
Hillerød Kommune  Kirstine Thoresen-Lassen 
Danmarks Idrætsforbund Carl Johan Rosenberg  
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund 
SNS Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen 
 Ole Andersen 
 Hans Holbech 
 Ida Dahl Nielsen 
 Niels Worm 
 Bianca Lauterbach 
 Stig Jensen 
 
Afbud: 
Nordsjællands Landboforening   
Dansk Skovforening 
Halsnæs Kommune?? 
Gribskov Kommune?? 
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0. Referat fra mødet 12. november 2009 
Der var ikke bemærkninger til referatet. 
 
1. Nyt fra lokalenheden samt orientering om igangværende aktiviteter 
Grøn Vækst: Vådområdeprojekterne administreres fremover af kommunerne. Dog fortsætter arbej-
det med Isefjord og Mølleå projektet her fra enheden. Mølleåprojektet er i VVM-fase. 
Løvenborg er færdig og den nye udsigtsplatform blev indviet i søndags. 
Personale: Økonomien er anstrengt, men vi har fået lov til ved internt opslag at ansætte en vikar i 15 
måneder, som sammen med Ida skal løse de opgaver, som før blev løst af Lars Dalsgaard, Mogens 
Lindhardtsen og Peer Skaarup. Vi har fået Bianca som kontorelev på enheden. 
Struktur:  
Skov- og Naturstyrelsen sammenlægges med dele af By- og Landskabsstyrelsen til en ny styrelse. 
Den nye struktur ”sommerfuglemodellen” blev præsenteret og forklaret: De 26 nuværende decen-
trale enheder (miljøcentre/skovdistrikter) bliver til 21 enheder fordelt med 7 enheder hver af på 3 
landsdelscentre, ledet af en vicedirektør. SNS Nordsjælland skal udarbejde handleplaner for privat-
ejede, Natura2000 fredskovsarealer i landsdelscentrets område. Og fortsætter desuden med at 
varetage myndighedsopgaver (skovlovforvaltning + vildforvaltning) samt arealforvaltning af egne 
arealer. SNS Øresund nedlægges og deles mellem SNS Nordsjælland og SNS Hovedstaden 
De 3 driftsregioner samles til en med hovedsæde i Jylland, men medarbejderne bibeholder formo-
dentligt deres lokale placeringer. 
Økonomi: Årets bevilling er stærkt beskåret (der mangler på landsplan 75 millioner i forhold til 
”normalbudgettet”) og der er i år ikke mulighed for negativt udsving.. Derfor skal der udarbejdes et 
nyt budget, som ikke overskrider årets bevilling – herunder fuldt ud afdrager det fra 2009 overførte 
underskud..  Vi må i den kommende tid prioritere anvendelse af egen arbejdskraft frem for udlicitering 
(f.eks. motormanuel skovning i stedet for maskinskovning, hvor dette er rimeligt) for at sikre økono-
misk mulighed for fuld beskæftigelse af vores faste skovarbejdere.  
Nedskæringen vil kunne ses og mærkes ude på arealerne – hvilket vi på en hensigtsmæssig måde 
skal have formidlet til publikum, som naturligvis vil opleve en dårligere standard den kommende tid. 
Kompetencekurser: Der har henover vinteren været afholdt kompetencekursus for skovarbejderne. 
Hjortevildtgruppemøde: Afholdt i februar på Skovskolen. Desværre ikke noget godt fremmøde til et 
ellers godt arrangement. 
Søbrugerrådsmøder: Afholdes i september. For Arresø skal der drøftes oplæg til fremtidige anven-
delsesmuligheder. Bådfarten på Esrum sø er i gang efter et års pause: ”Viking” er godkendt og sø-
sat.. 
Lønsgård: Vi forsøger at overtage forsøgsgården med henblik på skovrejsning Skævinge skov.  
Privat skovrejsning: Der har i år været færre ansøgninger om tilskud end i 2009, hvor der blev søgt 
om i ca. 250 ha. At det er lidt mindre i år skyldes formentlig, at støtteordningen er blevet omlagt.  
Melbylejren: Der er ved at blive etableret en ”Paraplyorganisation”, der skal koordinere de mange 
interesser og ønsker om fremtidig anvendelse. 
Jagt- og forstyrrelsesfrit område: Græsset er omlagt. Platform er planlagt. 
Collstropgrunden: Forureningssagen har igen fået omtale i fjernsynet. SNS ejer grunden, men er 
ikke involveret i beslutningen om en evt. oprydning. 
Søstierne: Ny kendelse i sagen har tildelt lidt mere kompensation til lodsejerne.  
Bæverne: Der er holdt møde med kommunerne om etablering af overvågning. 
Fugleunger: Havørnene i Nejede Vesterskov har i år fået 2 unger. Et tranepar har muligvis også 
fået unger i Gribskov. Og Rød Glente yngler i den nordlige del af Gribskov. 
AFF: Vi har foretaget rigtig mange sundhedstiltag – senest skal der være ministerindvielse i morgen 
af sundhedssporene i St. Dyrehave. 
Krucifiks genfundet: Den stjålne Jesusfigur fra Søborg er fundet, dog savet i flere stykker. Repara-
tionen vil koste 50.000 kr. Menighedsrådet er blevet spurgt. 
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2. Bordrunden: Medlemmerne orienterer om emner af fælles interesse 
Poul Erik Pedersen: Det er blevet oplyst, at der er en begrænsning for større arrangementer i andre 
områder end Nordsjælland – Er der nye retningslinjer i Styrelsen? Svar: Der er ikke meldt noget ud 
– men måske er emnet kommet op i forbindelse med genforhandling af O-løbsaftalen. 
Ejvind Hartmund: Orienterede om Helsinge og Omegns Lystfiskerforenings elfiskeri i Tobro Å og 
Oreby Rende.  
Kirstine Thoresen-Lassen: Status for grøfteprojektet/naturlig hydrologi? Svar: En del er udført – 
resten er på standby. 
Carl Johan Rosenberg: Har bemærket at store sten er opgravet på stier og andre steder i skoven – 
bliver de liggende?  Svar: Det er med al sandsynlighed pga. græsslåning – for ikke at ødelægge 
maskinerne. Stenene vil normalt blive på arealet 
 
 
3. Vand- og Naturplanerne 
Ida Dahl Nielsen lavede en Power Point gennemgang af Natura 2000 i korte træk, herunder de for-
skellige faser i en handlingsplan. 
Status: Forslagene til planen forventes sendt i offentlig høring til september 2010. Vi orienterer 
nærmere når det sker. 
Materialet bliver lagt på nettet sammen med dette referat. 
 
4. Nationalpark - status 
Borgmestrene har bedt om et møde med Miljøministeren. Mødedato er endnu ikke fastlagt.  Ministe-
ren skal også have møde med NOLA om nationalparken. 
Nationalpark Mols har nu valgt en model med et lille Nationalparkråd og en stor bestyrelse. 
 
5. Friluftsprojekter (AFF) 
Stiprojektet: Stierne er ved at være færdige – vi mangler dog noget skiltning ved ankomstarealerne, 
men vi afventer styrelsens nye navn, før det bliver iværksat.  
- Ryttere, der benytter Valby Hegn, har på et møde med JBC givet udtryk for deres stærke util-
fredshed med forringelse af ridemulighederne (der er blevet rideforbud på en mindre rundstræk-
ning, hvor der er etableret en ny handicapsti). Vi har efterfølgende forsøgt at imødekomme nogle af 
klagepunkterne for at gøre forholdende for rytterne bedre i Valby Hegn. 
- Der er i alt etableret 8 sundhedsspor. 
- Handicapruteprojektet ved Esrum Kloster/Møllegård kører stadig, men er lidt trykket af økonomi-
en. 
Fugletårne: Vi er i gang med at indhente de fornødne tilladelser. 
Bålhytter: Mange er allerede opført. 
Sørup Havn: Er vellykket afsluttet. 
Skovlegepladser: Den nye legeplads i Liseleje indvies i begyndelsen af juli. Lokale midler udgør en 
stor andel. (Indvielse fredag den 9. juli kl. 14 ) 
Telefon til naturen: Kulturhistorisk inspireret 
Internetformidling: Det oprindeligt planlagte projekt er delvis ”overhalet” af SNSs nye ”Ud i naturen” 
(Udinaturen.dk) og ændres derfor til at være et supplement til dette. 
De fleste af AFF-projekterne forventes afsluttet i år. 
  
Skat i Skoven: Et samarbejde der inspirerer til, at de røde pæle til O-løb måske med tiden uddør til 
fordel for mobilnavigation. 
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6. Slædehundekørsel 
Ole Andersen berettede om de indskærpelser vi må tage som følge af en ulykke ved DM for slæ-
dehunde i januar i Tisvilde, hvor en gravhund og dennes ejer desværre blev angrebet af et hunde-
spand. 
Carl Johan Rosenberg foreslår bedre information ved skovindgangene på dage, hvor der afholdes 
store arrangementer. Men i den konkrete sag havde skadelidte set skiltet. Og det er desuden van-
skeligt at skilte effektivt, hvor der er mange små adgangsveje. Carl Johan foreslår et paradigma til 
skiltetekst, så opgaven bliver mere overkommelig. 
Mere synlighed (personligt fremmøde) af en eller flere fra SNS vil kræve brugerbetaling, hvorfor vi 
stadig er lidt tilbageholdende med den løsningsmodel, men det bør nok overvejes ved særligt store 
arrangementer. 
Kirsten Nielsen fremhæver at publikum gerne vil se arrangementer som slædehundekørsel og 
mountainbikeløb. 
Publikum skal blive bedre til at tage hensyn og tage vare på sig selv, når de går i skoven på de da-
ge, hvor der er arrangementer. 
Aftalt at Carl Johan og Ole Andersen udarbejder et udkast til skiltetekst. 
 
7. Vinteraktiviteter 
Som fortsættelse af pkt. 7 fremhæver Ole vores velfungerende skiløjper som et godt eksempel på 
samarbejde. Her har Københavns Skiklub vi været gode til at etablere og informere om løjperne, så 
de fungerede fra dag 1.! Rigtig mange har været glade for muligheden, og kun ganske få har været 
utilfredse (konflikt med et ikke-anmeldt DVL-arrangement).  
Organisationerne der afholder arrangementerne skal være bedre til at ”opdrage” deres medlemmer 
til at tage hensyn til andre brugere af skoven. 
 
Ole redegjorde for vinterens forhold/episoder, samt reglerne om færdsel på is og de pludselige æn-
dringerne i færdselsregulativet, der lægger op til at ingen er i stand til at tage vare på sig selv – og i 
praksis gjorde skøjteløb på skovsøer ulovlig. Enighed om at situationen blev grotesk. 
 
8. Aktivitetskalender – kan den gøres tilgængelig? 
Carl Johan foreslår, at vi tilbyder organisationerne at ”reklamere” for deres arrangementer på vores 
hjemmeside – hvis der ansøges i god tid.. Dette vil få organisationerne til at booke i god tid og der-
ved når flere mennesker at blive informeret om arrangementet. 
 
9. Nedskydning af råger: 
Johanns Bang bemærkede at der hersker bekymring om, hvorvidt tilladelserne til reguleringen gi-
ves med rund hånd uden at der tages stilling til nødvendigheden af dette. (fx på Hillerød Kommu-
nes omlasteplads). I Sverige benytter man brandvæsenet til nedspuling af reder som et godt alter-
nativ. 
JBC henviser til at tage spørgsmålet op i Vildtforvaltningsrådet. Lokalt må SNS følge de gældende 
regler. Til det anførte eksempel bemærkes, at hvis en kommune finder regulering nødvendig a.h.t. 
borgernes velfærd er det vanskeligt at vurdere anderledes. 
NEW: Bekendtgørelsen om vildtskader fastlægger, hvad der dispenseres til. 
Bortskræmning skal foregå inden æglægning. I perioden med æg/unger i reden skal der være fred 
på ynglepladsen. 
Tal for ansøgninger/dispensationer og regulerede råger i hhv. 2009 og 2010 blev kort gennemgået. 
Det endelige tal for regulerede råger i 2010 vil blive oplyst til brugerrådet, når det foreligger. 
Der forventes etableret et Online system på Virk.dk fra næste år gældende råger, krager og skader. 
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10. Eventuelt 
Fremtidens Brugerråd:  
PEP oplyste at brugerrådet på SNS Øresund har gennemført en årlig heldags besigtigelsestur. 
JBC foreslår at arrangere en heldagsbustur med frokost for det nye Brugerråd for den sammenlag-
te enhed i 2011. Formålet er, at det nye Brugerråd kan besigtige den nye enheds samlede arealer 
efter nedlæggelsen af SNS Øresund. 
Udgravning af en fiskerby: Liv Appel orienterede om et spændende foredrag i forbindelse med 
kommunens Blåt flag arrangement ved Krogskilde vest for Gilleleje ved Dansommer d. 30/6 kl. 11. 
Næste Brugerrådsmøde: D. 17. november 2010 kl. 15.00 
 
 
Referat: Bianca Lauterbach / Hans Holbech  
 
 


