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Nordsjælland

J.nr. NST-210-00028

Ref. joa

Den 12. november 2013

Referat af brugerrådsmøde d. 22. oktober 2013

Deltagere:

Helle Øelund

Poul Erik Pedersen

Arvid Jebens

Bente Nielsen

Jørgen L Hansen

Kirstine Thoresen-Lassen

Anne-Marie Møldrup

Knud Overgård

Bo Simonsen

Ejvind Hartmund
Bente Nielsen
Jens Bjerregaard Christensen
Hans Holbech
Jan Kidholm Christensen
Tim Falck Weber
Ole Andersen
Anne Johannisson under punkt 11

Afbud/fraværende: 

Christian Færch Jensen

Liv Appel

Morten Jørgensen

Dagsorden:

1. Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der optager 

dem p.t.

2. Enheden informerer, siden sidst, hvad optager os nu

3. Nyt fra underudvalg: hjortevildtgruppe, søbrugerråd, jægerforum

4. Orientering om driftplanprocessen

5. Hvordan går det med Gurre slots omgivelsesfredning? (Helsingør DN)

6. Større hensyn til fuglenes yngletider, når der foretages støjende 

skovningsarbejder.(Hillerød DN)

7. Egetræer ældre end flådeegene bør fredes/beskyttes mod fældning. 

(Hillerød DN)

8. Klinkeport-egene (DN)

9. Orientering om vildt i hegningen på Collstrupgrunden
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10. MTB spor herunder, Tisvilde Hegn og Arresødal Skov

11. Frivilligt arbejde, herunder om frivillighedsprojektet i St. Lyngby Skov

12. Dato og tid for kommende møder

13. Eventuelt

Ad. 1
PEP, Friluftsrådet: Center for job og oplevelse i Helsingør er godt på vej med 
indretningen af den gamle privatbolig i Nyruphus. Planer om Cafe, Gårdbutik, 
legeplads og senere naturlegeplads med bålhytter og Naturrum i gl. staldbygning.
Det er en treenighed mellem Center for Job og oplevelse i Helsingør Kommune, 
Friluftsrådet og Naturstyrelsen

BN, DVL: Har fået bevilget 33.000,- kr. af Nordeafonden til skiltning af den lokale 
del af fjernvandringsruten fra Helsingør til Roskilde. Ruteforløbet er planlagt i 
detaljer og arbejdet går i gang snarest.

HØ, DN: Fremførte en række bekymringspunkter for skovdriften (se også senere 
dagsordenspunkter). Mente at der var for mange utilsigtede hændelser, for meget 
udnyttelse og for lidt beskyttelse.
JBC: Manede til forsigtighed omkring at lave vandrehistorier af tidligere 
hændelser/uheld, som allerede havde været behandlet her og i andre fora. Var ked 
af at der ofte blev fokuseret på disse flere år gamle hændelser, og ikke på alt det 
positive som sker, eller hændelser som er sket siden sidste møde.
Vi bliver mere mekaniserede og vi øver os løbende i at blive skarpere på at undgå 
skader, f. eks. ved at stoppe udkørsel i tøbrudsperioder o. lign.
Vi skal ikke skove mere i fremtiden, forventer snarere at blive sat ned i hugst med 
den nye driftsplan.
HØ: Foreslog at vi holdt dialogmøde med de lokale DN-foreninger i lighed med 
enhedens møder med DOF

EH, Danmarks Sportsfiskerforbund: Har holdt temamøde om skarv. Selvom 
bestanden er gået ned på landsplan er man bekymret bl.a. for at der går op i åerne 
og spiser smolten.
Fiskepleje.dk fokuserer nu på søerne og vil i 2014 åbne for indberetning af data.
PE: Problemer med tyvfiskeri i Gurre Sø
OA: Vi har dialog med Helsingør Sportsfiskerforening om forebyggelse. Fortalte at 
enheden gerne videresender publikums anmeldelser om ulovligheder f. eks. 
bilkørsel til politiet, når disse blot komme hurtigt efter at det er sket og er udførlige 
med f. eks. oplysninger om registreringsnummer, model, farve, tid og sted samt 
foto og man er villig til at stille op som vidne i retten. Ulovlige garn og ruser 
meldes til Fiskerikontrollen

BN, Nordsjællands Landboforening: Klagede over at der havde været uanmeldt 
besøg på hendes arealer af en person i Naturstyrelse tjenestebil. Føler den private 
ejendomsret krænket.
JBC/AMM: Kan have været i forbindelse med den landsdækkende §3-registrering 
som Naturstyrelsen centralt er ved at lægge sidste hånd på.
JBC: Enheden kommer ikke hos private lodsejere uden forudgående 
kontakt/meddelelse.

AMM, Helsingør Kommune: Arbejder med opdatering af stikortet, efterlyser lokal 
viden om stier.
Har fået nogle små frivillige grupper til naturpleje m.m. i projektet ”Inddragelse af 
frivillige i fredningen Færgevejskilen”.

KTL, Hillerød Kommune: Er ved at færdiggøre en række naturplejeprojekter for 
løgfrø og stor kærguldsmed. Naturplejeprojekt på Skansebakken og arbejdet med 
frivillighedsprojektet i Lyngby Skov
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BS, Danmarks Idrætsforbund: Havde forud for mødet skrevet til 75 foreninger for 
at spørge til deres oplevelser/udfordringer. 35 havde svaret.
De gamle vandrehistorier er væk, kun positive tilbagemeldinger. Der havde ikke 
været urimelige afvisninger på øvelsesansøgninger, alle var begrundet.
MTB-folket vil gerne i dialog om nye spor. Hillerød Kommune har doneret penge 
til lokale opdaterede o-løbskort til bl.a. skolerne. Der vil blive tydelig opdeling i 
privat kontra statsejede arealer.

AJ, DOF: Er ved at starte en ny atlasundersøgelse med 5x5 km kvadrater
DOF starter i 2014 et nyt kursusprojekt, der bliver 4 undervisere her i 
lokalområdet.
Bekymring for MTB-løb i fuglenes yngletid, specielt 12-timers løbet ved 
Skovskolen. Store løb i efteråret generer ikke så meget (også bedre i marts-april)
Gennemgik optællingen af ynglende udpegningsarter i 2013 med bl.a. rød glente, 
havørn og fiskeørn. Manglende føde havde givet et dårligt yngleår for natugle og 
musvåge. En rødrygget tornskade havde fået lyslogger i 2009, 2010 og 2013. Den 
har i perioden fløjet 120.000km!

Ad. 2
JBC: Enheden har haft 2 ministerarrangementer Træk et træ på Melby Hede 
sammen med DN og Naturens Dag d. 8. sept. på Skovskolen sammen med DN og 
Friluftsrådet, hvor de mange frivillige gav 3500 besøgende en stor oplevelse.
Årligt kontaktmøde med DOF er afholdt
Driftplanarbejdet kører på højtryk
Enheden har fået en ekstrabevilling til biodiversitetsprojekter + kulturefterslæb
Der arbejdes med det sidste AFF-fugletårn på Hougårds Pynt, hvor vi er har fået 
en kommunal byggetilladelse, byggeriet er siden stoppet og der er indledt en 
fornyet høring.
Bekendtgørelsen for Arresø har mødt modstand fra DOF og Arresøgruppen. Der 
har i den forbindelse været et positivt og afklarende møde mellem DOF’s formand 
m.fl. og NST’s direktion. Så snart der foreligger en endelig afklaring vil 
bekendtgørelsen komme i offentlig høring.
Der sælges overflødige huse.
Dato for efterårets bævertælling er ikke udmeldt endnu. Der har været en 
bæverdæmning i Pøleå
Omlægningen af vildtforvaltningen, hvor der har været 4000 jagtprøver i vores 
område, har trykket mange ressourcer og netop nu afholdes møder for 
underviserne om den nye jagtprøve.
Vi har afleveret vores ansøgning om at få Parforcejagtvejssystemet på Unescos 
Verdensarvsliste til teknisk gennemsyn hos Unesco. Hvis den bliver godkendt 
bliver der en officiel ansøgning i jan 2014 med håbet om en endelig udpegning ult. 
2015
Vi vil nu sætte øget fokus på skovrejsningen startende med borgermøder inden 
arealerne etableres, så de senere kan gå over i en egentlig driftfase.
Ved et møde med Hillerød Kommune er vi blevet opfordret til at afvente de nye 
vandplaner inden vi revurderer Lyngby Mose-projektet.

Efterfølgende snak om bekæmpelse af invasive arter, hvor enheden bruger næsten 
alle ressourcer på bjørneklo og hybenroser. Hillerød kommune planlægger en stor 
indsats mod bjørneklo i 2014.

Ad. 3
Hjortevildtgruppen har 13.-14. sept. afholdt et vellykket seminar med 40-50 
deltagere.
Søbrugerrådene og jægerforum har ikke holdt møder. Esrum Sø vil blive indkaldt 
først i det nye år.
EH: Utilfreds med at der er gået ½ år siden sidste møde hvor 
Arresøbekendtgørelsen havde været på, og hvor det blev meddelt at nu skulle 
udkastet skrives færdigt for at komme i offentlig høring. Baglandet er ved at miste 
tålmodigheden.
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JBC: Gennemgik processen som startede i 2005-6. Siden sidste møde har DOF 
kæmpet for sin sag og DCE har igen været inddraget, afsluttende med tidligere 
omtalte møde på direktionsplan. Vi håber på en snarlig afklaring fra direktionen i 
NST.

Ad. 4
HHO gennemgik vedhæftede PowerPoint. Planen er p.t. at driftplanen skal i 
offentlig høring på Naturstyrelsens hjemmeside ultimo november.
Høringsperioden forventes at blive 8 uger. Vi sender mail til 
brugerrådsmedlemmerne, når høringen starter. Sig til hvis der er behov for 
assistance til læsning af materialet.
Kort fortalt rummer den nye plan en større andel løvtræ, flere lysåbne arealer og 
flere våde arealer => færre træer!
BN: Er det muligt at lave aflastningsarealer til kronvildtet i Harager Hegn m.fl. 
JBC: Ser umiddelbart ingen muligheder i skoven, henviser spørgsmålet til 
drøftelse i hjortevildtgruppen

Ad. 5
JBC: Vi er i gang. Opgaven er flyttet til Ida. Der sigtes mod et offentligt møde på 
stedet inden jul, hvor visionerne skal snakkes igennem.

Ad. 6
JBC: Diskussionen har kørt længe og hører ikke til i enhedens brugerråd, men 
henvises til NST-centralt, - vi kan ikke gå enegang. Det er bl.a. et spørgsmål om 
økonomi og den samlede belastning af naturen (maskinerne vil måske så bare køre 
til lavere priser hos de private i yngletiden?). NST har hidtil sagt nej.

Ad. 7
JBC: Bøg over 200 og eg over 300 år er i dag fredet på vore arealer. Heller ikke her 
kan vi gå enegang.
Vi vil gerne have flere gamle træer, mangler store træer til sammenbrud, men det 
er svært at fremskrive tiden.. Men med de generelle 3-5 træer der skal bevares 
samt bøg over 200 år og eg over 300 år, så bliver der på lang sigt rigtig mange 
gamle træer.. Har bl.a. for nylig fritstillet gamle ege i Hellebæk, specielt fra syd af 
hensyn til Eremitten. Hvis der skal hensættes yderligere træer, så kommer det til 
at koste mange penge og skal besluttes centralt.
HØ: De har også en attraktionsværdi. Hvis træerne er væk tager det flere hundrede 
år at genskabe dem.
JBC: Der er en pågående diskussion både lokalt og i pressen, om hvorvidt vi når 
hvad vi ønsker ved at udlægge urørt skov, eller om vi hellere skal fokusere på pleje 
af arealer med gamle træer for at øge biodiversiteten. Emnet tages op næste gang 
vi mødes.
PEP: Det er et direktionsspørgsmål, i sidste ende et ministerspørgsmål. Vi må tage 
diskussionen og lade vores ledelser diskutere med NST’s ledelse.

Ad. 8
JBC: Gammel diskussion, som er forklaret flere gange.
Egene har ikke taget skade, det er rødder af opvækst der stak op. Hele indgrebet er 
for at beskytte egene og give bedre vilkår for biodiversiteten.

Ad. 9
JBC: En henvendelse om vildt i en af de 2 hegninger ved Collstrupgrunden har vi 
ikke helt forstået alvoren af. Dåvildtet var hoppet ind da hegnet var ødelagt i 
forbindelse med træfældning.
Det er ikke ualmindeligt med vildt i hegningerne, men i dette tilfælde kunne de 
ikke selv hoppe ud igen.
Dyrene er nu lukket ud. Vi har beklaget sagen, og har lært af den. Ingen 
henvendelse er for lille.

Ad. 10
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TFW: Gennemgik hvordan MTB-sporten stadig er i stigning med formentlig over 
100.000 MTB-ere i DK, hvilke udfordringer det giver og hvad vi har lært af de 
MTB-spor vi har etableret.
Vi kan imødekomme MTB-erne og tilgodese den øvrige natur ved at flytte en del af 
trafikken/sliddet til etablerede spor (væk fra uønskede områder), men der 
kommer flere MTB-ere fra andre egne. Vi har en god dialog med MTB-
foreningerne, men den store gruppe på måske 90% er ikke organiseret. Det er fint 
at have noget at henvise til, men svært at håndhæve. Der ligger en opgave i at 
arbejde med MTB-kulturen gennem formidling.
Enheden har paner om at lave et egentligt MTB-spor i Tisvilde Hegn og i 
Arresødalskovene. Begge steder er bunden meget robust og der er allerede mange 
MTB-kørere. Der er taget kontakt til Halsnæs Kommune vedr. Arresødalskoven
AJ: Fint at afmærke ruter hvor der må cykles, men der bør også skiltes hvor man 
ikke ønsker cykling.
EH: Pas på det ikke bliver en skilteskov
AMM: Anbefaler at lægge ruterne på nettet

Ad. 11
AJO: Gennemgik den lange liste over enhedens mange samarbejdsprojekter, hvor 
frivillige yder en stor indsats

Projekter med frivillige 2013

Formidling

Naturens Dag Naturens Dag mange forskellige 
brugergrupper

Havtyren Havtyren – naturlejeplads ved Liseleje, 2 
madpakkehuse (lokal forening)

Lokal forening

Kulsvidning Kulsvidning 2 laug  (tog initiativ i 1978) Maarum Kulsvierlaug og 
Aggebo Kulsvierlaug

Karens Hus At tilbyde skolens elever en oplevelse i naturen med 
forskellige aktiviteter.

Produktionsskolen ”Sundet”

Anes Hus Holde Anes Hus ved lige og har af og til Åbent Hus 
dage og formidling.

Foreningen til bevarelse af 
Anes Hus

Hammermølle Driver Hammermølle og Café. Skiltning af 
historiske punkter. Afholder Egns-teater hvert 
andet år. Afholder Pinsefest og Julestue hvert år.

Den Egnshistoriske Forening i 
Hellebæk og Ålsgårde.

Motion

MTB ruter MTB- ruter ved Hillerød, Fredensborg og Helsingør 
i samarbejde med Gribskov MTB, CC Hillerød. MTB 
Danmark, (NST og foreninger) tog initiativ.  

MTB Danmark, lokale MTB 
klubber (Gribskov MTB, CC 
Hillerød, Helsingør og 
Fredensborg)
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Find vej i … Find vej - projekter - Grønholt Vang, Egebæksvang, 
Teglstrup Hegn, Nyrup Hegn, Gribskov, Gade vang 
Præste Vang, Hillerød, St. Dyrehave, Valby Hegn, 
Græsted Hegn, Høbjerg Hegn, Skovskolen og 
Tisvilde Hegn. Foreninger, Kommuner og NST 
herunder Dansk Orienterings Forbund, 
Friluftsrådet og DIF tog initiativet.

Lokale Orienteringsklubber 
(FIF Hillerød, Tisvilde Hegn 
OK, Fredensborg OK, HSOK), 
Dansk Orienterings Forbund

Sundhedspor og 
Hjertestier

Sundhedsspor og Hjertestier. NST, Kommune og 
foreninger tog initiativet  

Hjerteforening, Kræftens 
Bekæmpelse og 
idrætsforeninger + vandrehjem 
+ dansk handicap-org.

Frisbee-golfbane Frisbee-golfbane ved Eghjorten Hillerød Kommune, DGI og 
Frisbeegolf klub

Motionsruter 4 – 5 Motionsruter Foreninger og NST (Kommuner) 
tog initiativet  

Lokale løbeforeninger

Skiløjper Skiløjper (KS tog initiativ i 2006) Københavns Skiklub

Registrering

Botanisk 
registrering

Botanisk registrering – frivillig botaniker Frivillig botaniker

Fugleregitre-ringer 
mv.

Fugleskjul, Fugleformidling, registrering af 
rovfuglereder og sjældne fugle og opsætning af 
redekasser f.eks. til hvinænder og ugler.

Lokale DOF- medlemmer og 
caretakere

Lokalområder

Færgefarten Esrum
Sø

Café i Fændrik hus + offentlige toiletter i 
forbindelse med færgefart

Færgefarten Esrum Sø

Lyngby Skov Frivillige adopterer Lyngby Skov Friluftsrådet, Hillerød og 
Halsnæs Kommune

Grill-og lejrplads 
Skævinge skov

Grill-og lejrplads Skævinge skov Skævinge lokalråd og SFO

Esrum Ålaug Esrum Ålaug Opdrætter og udsætter ørreder (har 
været der mere end 20 år)

Ålauget er en lokal fiskeklub og 
”miljøforening” , som er 
medlem af Fiskeringen

Østre Stejlebakke-
laug i Hornbæk

Østre Stejlebakke-laug i Hornbæk Naboer til Østre Stejleplads i 
Hornbæk
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Havne, Sørup, 
Fredensborg, 
Arrenæs og 
Ramløse

Havnene er bortforpagtede og drives af foreninger, 
som gør at stort arbejde for at skabe liv, ordnede 
forhold og nogle arealer der tiltrækker 
offentligheden de fleste steder med offentlige 
toiletter og andre faciliteter.

Sejlklubber og foreninger med 
lokalt ophæng

Naturpleje

Kogræsserlaug i  
Danstrup 

Kogræsserlaug i Danstrup Frivillige i Danstrup

Kogræsserlaug på 
Arrenæs

Kogræsserlaug på Arrenæs Laug på Arrenæs

Kogræsserlaug 
Krogerup 

Kogræsserlaug på vej ved Krogerup Fredensborg kommune

Kodriverne ”Kodriverne”. En forening, der plejer ”Den Store 
Eng” i Egebæksvang ved sommergræsning med 
kvier. Medlemmerne kan tegne andele i kvierne.

Lokale borgere fra Helsingør 
og Espergærde.

Hellebæk Kohaves 
venner

Hellebæk Kohaves Høslætlaug slår eng i Kohaven, 
laver naturvejledning, har tilsyn, fugleskjul og 
skiltning, udstillinger

Hellebæk Kohaves Venner

Træk et træ Naturpleje på overdrev/hede – fjernelse af 
træopvækst

DN

Strøgårdsvang 
Høslætlaug

Høslæt Gribskov (tog initiativ i 1997) Strøgårdsvang Høslætlaug

DN Fredensborg 
høslæt på 
”Skovfoged-engen” i 
Grønholt Vang.

DN Fredensborg høslæt på ”Skovfoged-engen” i 
Grønholt Vang.

Medlemmer af DN

Strandrensere ? Strandrensere  (En frivillig tog initiativ til at skifte 
en forening: Hvid strand i 1990)

Foreningen: Hvid strand

Minkfangst Fangst af mink Jægere, lodsejere og 
ornitologer

Schweiss Schweisshunde med førere Danmarks jægerforund

Vi kan sagtens bruge flere frivillige. Kom selv med et forslag eller bliv inspireret 
her:
Forslag til nye frivillige projekter og igangværende projekter, der kan 
rumme flere deltagere

 Et høslætlaug mere i Gribskov
 Melby overdrev – Træk et træ
 Løberuter i Tisvilde Hegn
 Motions- og Legeplads ved Frederiksværk
 Adopter en Skov – Lyngby Skov
 Kodriverne i Egebæksvang
 Græsningslaug i Dageløkke – evt. som led i kvarterløftsprojekt
 Vedligehold af vandrestier
 Vedligehold og planlægning af ridestier
 Naturregistreringer
 Formidling af særligt kendskab
 Strandrensning
 Affaldssamling kombineret med motion – skridttællingskonkurrence
 Skovrejsningsplaner og senere vedligehold evt. af publikumsarealer
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 MTB- spor i St. dyrehave og Danstrup Hegn
 Hundehegn
 Sundhedspor, Find vej i  o.lign. 

Ad. 12 kommende møder
14. maj 2014 kl. 13.00 – 17.00 Ekskursion til enhedens arealer i Halsnæs
23. oktober 2014 kl. 13.00 – 16.00 Ordinært møde

Ad. 13 eventuelt
PE: Fortæller at den gamle sag om den lille sti på Ørsholt nu kommer for retten. 
Kammeradvokaten efterlyser billeddokumentation

AJ: Spørger til fodring ved Pernillesøen.
OA: Det er planlagt primo november at opføre en foderplatform overfor det nye 
fugleskjul ved Pernillesøen. Der vil i den udstrækning vi kan skaffe det i perioden 
1. nov. – 1. april blive lagt trafikdræbt vildt og vildtrester fra enhedens jagter på 
platformen.

BN: Spurgte til vandretursfolderne
AJO: Der bliver fremover udarbejdet digitale naturguider (vandretursfolderens 
afløser), som kan findes på hjemmesiden. Kun enkelte udvalgte vandretursfoldere 
vil blive vedligeholdt og genoptrykt

AMM: Spurgte til Nationalparken
JBC: 14. august blev der afholdt et visionsseminar for styregruppen, enighed om at 
starte på en frisk, januar-februar 2014 vil der blive kaffemøder med lodsejerne 

AMM: Fortalte om hovedstadsregionens Friluftsguiden, og spurgte til NST’s 
deltagelse i denne og samarbejdet.
TFW: NST kender Friluftsguiden, men der er for nuværende ikke integration 
mellem systemerne. Dataene i Udinaturen.dk er frie, hvorfor andre applikationer 
herunder Friluftsguiden vil kunne indarbejde dem, mens Friluftsguidens data ikke 
bliver vist i Udinaturen.dk

Med venlig hilsen

Jens Ole Andersen 

72 54 31 88 

JOA@nst.dk 
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