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Som indledning til mødet orienterede Anne-Lene Harklou Hansen om ”Gang i Fredensborg”, der er et samarbejde (partnerskab) mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.
Formålet med ”Gang i Fredensborg” at få kommunens indbyggere ud at bevæge sig i de
grønne områder. Og midlet er tilbud om naturoplevelser kombineret med forskellige fysiske
aktiviteter.
Det sker ved arrangementer og ved at stille publikationer, faciliteter, cykler og instruktion til
rådighed.
Diverse foldere blev uddelt på mødet.
Det formaliserede samarbejde giver gode muligheder for koordineret indsats – og giver
også bedre muligheder for at opnå ekstern finansiering.
JBC bemærkede, at NST gerne vil drøfte mulighederne for lignende samarbejder med de
øvrige kommuner. Også gerne samarbejde om naturformidling.
1.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra 30. august 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

2.
Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der optager dem pt.
PEP erindrede om Nationalparkdagsarrangement på Esrum Møllegård d. 24. maj (Europæiske Nationalparkdag), hvor et panel med FR Nordsjælland, DOF, DN og NST NSJ vil informere.
ALL orienterede om DVLs aktiviteter.
Fjernvandrerute E6 (Finland-Grækenland) ønskes afmærket på strækningen gennem
Nordsjælland. Man vil gerne følge mindre stier – derfor kræves mere afmærkning i form af
pæle og/eller maling på træer. Enighed om at afmærkningen så vidt muligt bør være ensartet i skovene.
LH orienterede om foreningens arbejde med naturhandleplanerne – specielt vedr.
Langstrup Mose.
BNL oplyste at især sagen om bræmmer langs vandløbene optager sindene.
Orienterede om, at Gribskov Kommune er i gang med et Biogasanlæg baseret på afgasning af gylle.
EH opfordrede Friluftsrådet til at tage initiativ til en samlet henvendelse fra interesseorganisationerne for at få gang i Nationalpark Kongernes Nordsjælland igen.
Foreningen har i samarbejde med DTU Aqua og Lystfiskerforeningen udsat smolt i Højbro
Å. (Det er afkom af ørreder fra Esrum Å – men opdrættet på Fyn).
HOE bemærkede, at det vel egentlig burde være forligsparterne bag Nationalparkloven,
der tog initiativer til at gennemføre lovens intentioner.
JB fortalte at fiskeørnene er i gang ved reden i Gribskov. Reden er bygget i 2011 – den
skal være klar til brug, når ørnene kommer i april, hvis de skal nå at yngle.
Havørnene i Nejede fik ikke unger i år. De har ruget længere end normalt – men uden resultat.
Hvinanden yngler i år i Arresø for første gang.
AMM Orienterede om kommunens arbejde med Vand- og Naturplaner.
Erindrede om at det er tid for bekæmpelse af bjørneklo.
JCO oplyste at museerne ud over de sædvanlige byggepladsopgaver har en større opgave
med kortlægning af traceen for kabellægning af højspændingsledninger (projekt Forskønnelse) gennem Nordsjælland.
BS oplyste, at indenfor DIF var det langt hovedparten af kontakten til NST fra O-løberne og
MTB-rytterne. Der var en lille bekymring for, at mere fokus på beskyttelse ville begrænse
mulighederne for organisationernes brug af skovene. Herunder specielt at mange felter
med diverse beskyttelseskrav, gør det vaskeligere at tilrettelægge større stævner. Et problem, der er særligt aktuelt her, hvor skovene er ”legeplads” ikke blot for de lokale men også for hele Københavnsområdet.
Der er forståelse for midlertidig lukning af mindre, sårbare områder – f.eks. området ved
fiskeørnenes rede i yngletiden – og ønske om kompensation ved (midlertidig) åbning af
andre områder f.eks. bedre muligheder i B-skove.
JBC bemærkede, at midlertidig brug er et problem i forbindelse med MTB-løb, da kørerne
downloader ruter på cykelcomputeren og efterfølgende træner på strækninger, der måske
kun var tænkt til midlertidig brug.
LS oplyste at kommunen er i gang med revision af regulativet for Pøleå.
Kommunen udarbejder desuden en landskabskarakteranalyse.
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3.
Enheden informerer, siden sidst, hvad optager os nu
JBC orienterede:
NST arbejder med implementering af en ny intern struktur. De fleste byenheder vil blive
nedlagt i løbet af de kommende år og mange myndighedsopgaver vil blive flyttet til København.
De nuværende lokalenheder (tidligere ”statsskovdistrikter”) vil skifte navn til Naturforvaltningsenheder.
På landsplan reduceres personalet med 125 årsværk. Her på NST NSJ har 8 indgået aftale
om frivillig fratræden og 1 er blevet opsagt. 2 af stillingerne skal genbesættes.
Driftsplanarbejdet skal (igen) opprioriteres.
Der er gennemført bæveroptælling 13.-14. april. Ca. 40 personer var ude at tælle fredag aften og
lørdag morgen. Næsten halvdelen så bæver (der blev set ca. 13 forskellige bævere). Det blev konstateret, at der er bæveraktivitet i hele Pøleå og i Ramløse Å.

NST har nu overtaget Auderød havn fra Forsvaret. Der planlægges etableret en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til brugen og deltage i driften af havnen.
Skiltning ved ankomst til arealerne er nu opsat og handicapstien ved Esrum Møllegård er
indviet. Af AFF-projekterne mangler nu kun færdiggørelse af fugletårne.
Fændrikhus ved Esrum Sø er udlejet til Færgefarten med henblik på at udvikle det til et
udflugtsmål. Begge både er godkendt til personsejlads.
Frederikke sejler igen i år på Arresø
Skovrejsning: NST har nu overtaget Lønsgårds jorder ca. 150 ha.
4.
Skovens Dag, herunder placering af arrangementet (PEP)
PEP spurgte til mulighederne for at afholde Skovens Dag andre steder på enheden end
ved Skovskolen. F.eks. ved Arresø i 2013, Helsingør 2014 osv.
JBC oplyste at placeringen ved Skovskolen indebærer mange fordele. Der er toiletter, cafeteria, P-muligheder, bus ”til døren” og meget at se på når NSTs og Skovskolen samarbejder og deles om omkostningerne.
Det vil være tidskrævende og dyrt at flytte rundt med arrangementet – og tiden er ikke til
forøgede omkostninger.
5.
Skovning i yngletiden og kørsel på følsomme arealer (PEP)
Yngletid:
Der blev spurgt til den presseaktuelle debat om skovning i fuglenes yngletid.
JBC oplyste, at NST fastholder, at effektiv udnyttelse af maskinerne bla. forudsætter, at de
kører året rundt. Hvis aktiviteterne skal ligge stille i forårs og sommerperioden, er det en
beslutning, der skal tages af NST centralt. Det er ikke noget, der kan besluttes på lokalenheden.
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NST bestræber sig på at tilrettelægge arbejdet, så vi undgår skader på fuglelivet, dyrelivet,
sjældne planter, sårbare biotoper, kulturminder m.m.. Men der vil altid være risiko for at der
kan ske fejl eller misforståelser, specielt når der anvendes ikke-lokalkendte entreprenører.
Fældning af gamle ege.
Vedr. kritikken af hugst af 4 gamle ege bemærkedes, at omstillingen fra traditionel produktionsskov til naturnær drift tager meget lang tid. Udviklingen går i retning at større arts- og
aldersspredning. De gamle egetræer står derfor ikke jævnt spredt i skoven, men står i de
ensaldrende grupper, de blev plantet i for 200-250 år siden.
Der er en aftale mellem DN og Skovstyrelsen fra 1980’erne om bevaring af en række gamle bevoksninger af ”flådeeg”. Aftalen går på at bevoksningerne skal bevares længst muligt,
men det udelukker ikke at der tyndes i bevoksningerne, så de tilbageværende træer får
plads til at vokse og leve videre.
De gamle ege i Gribskov er ikke registreret som enkelttræer. Derfor kender vi ikke det nøjagtige antal. Men der er mellem 5.000 og 10.000 ege over 150 år i Gribskov.
Skovning og udkørsel på højryggede agre i Risby Vang.
HOE viste en række billeder af skovning – og de derved fremkomne kørespor – på et areal
med højryggede agre.
Opfordrede til at skovning blev udført med motorsav i stedet for med skovningsmaskine
(hvis agrene overhovedet skal skoves), og at udkørsel kun sker i perioder, hvor jorden kan
bære.
SAR redegjorde for procedurerne. Herunder for hvordan enheden ved fastlæggelse af de
faste kørespor, lægger disse på langs ad agrene for at undgå skader på disse.
6.
Færdsel på is på skovens søer (PEP)
PEP spurgte, om Naturstyrelsen kan påtage sig opgaven med at tilse og godkende at isen
på (evt. udvalgte af) skovsøerne er sikker, så de kan åbnes for offentlighedens brug til
skøjte- og skiløb, isfiskeri m.v..
Med Nordsjællands Politis beslutning om, at færdsel på isen er forbudt medmindre en myndighed godkender isen er det reelt slut med vintersport på søerne.
JBC oplyste at de større søer aldrig ville kunne frigives i deres helhed, da der på grund af
strøm altid vil være risiko for våger.
7.
Adgangsforhold vedr. stien om Gurre Sø (PEP)
PEP bemærkede at det er et væsentligt problem, at stien rundt om søen på strækningen
over det privatejede område langs østbredden kun er åbent for publikums færdsel fra solopgang til solnedgang.
Ligeledes er det et problem at adgangsvejen fra Gurre til søen reelt er spærret – lågen har
hele vinteren været lukket med en strip.
Foreslog at NST rejser fredningssag med henblik på adgangsmuligheder som på stier i
statsskovene.
JBC har umiddelbart ikke forslag til løsning af problemerne.
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8.

Status for Naturplanerne

Der har været et godt samarbejde med kommunerne om udarbejdelse af planerne.
Det er aftalt at kommunerne i samarbejde med NST arrangerer ture til interessante arealer.
9.
Nyt fra underudvalg: hjortevildtgruppe, søbrugerråd, jægerforum
Hjortevildt
Jagttiden på kronvildt i Nordsjælland vil blive udvidet (men stadig være begrænset i forhold
til den generelle jagttid) fra sæson 2014. Tankerne om licensjagt er opgivet.
LH oplyste at de jagtberettigede på Halsnæs er enige om – på frivillig basis – at aftale kvoter og at styre afskydningen via en hjemmeside.
Der er nu 18 jagtforeninger indenfor enhedens område. Der blev udtrykt tilfredshed med
fordelingen af pladserne på enhedens foreningsjagter.
10.
Revision af færdselsreglerne for Arresø
Nyt udkast til fremtidige regler for Arresø har netop været behandlet af brugerrådet for Arresø.
JOA oplyste, at det i øjeblikket drøftes med NST centralt, om ændringerne kan gennemføres som en revision af reglerne – eller om det er nødvendigt at lave en egentlig bekendtgørelse, hvilket vil være væsentligt mere tidskrævende. (Det er efterfølgende besluttet, at der
skal udarbejdes en bekendtgørelse. Styrelsens jurister er gået i gang med arbejdet.)
11.
Status for vandplanerne, kommunerne orienterer kort
Hillerød Kommune har lavt vandhandleplaner, som nu skal behandles politisk inden de
kommer i 2 måneders høring d. 22. juni.
12.
Evt.
Med udgangspunkt i drøftelserne under pkt. 5 blev det foreslået, at brugerrådet på et tidspunkt tager en debat om natursyn.
Det blev foreslået at brugerrådet 29. august 2012 laver en besigtigelse. Ønsker og forslag
om emner til en sådan kan sendes til JOA (joa@nst.dk). På stående fod blev foreslået
driftplanlægning, kulturhistorie og drift på højryggede agre.
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