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Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Der foreligger referat fra 10. maj og 8. juni, mens der ikke blev udarbejdet 
referat fra ekskursionen d. 29. august 
JBC havde nævnte punkter, der ville blive fulgt op på under punkt 3: Gamle 
træer, fældning (udkørsel) og Skovens dag. 
 
Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der optager 
dem pt. 
 
JB 
DOF har stor interesse i at følge zoneringen 
Fiskeørnen fik 2 unger i sommer og der er fremgang for hvinanden, som er 
gået fra 45 til 53 par i Gribskov. Der er nu 2 par i Arresø 
 
PEP 
Friluftspolitik er sat på dagsordenen. Zoneringen. Kløverstiprojektet. 
Kløverstierne er opmålte afmærkede ruter i danske byer. Ruterne binder 
lokalområders natur- og kultursevædigheder, motions- og friluftstilbud 
sammen på nye spændende måder. 
Et internt strategiprojekt, der skal trimme organisationen og sætte 
tidsrammer for projekter. 
 
LH 
Jægerne går på jagt, også i statsskoven, hvor foreningen var imponeret over 
personalet, der forstår at forene og formidle alle aktiviteter og etik. 
Interesse for hundeskoven i Ullerup. Vil gerne indgå i et samarbejde om 
formidling af denne i forbindelse med en kommende indvielse. 
 
BN, DVL 
Ønsker en MTB-fri skov og/eller orientering om kommende øvelser, så man 
undgik at gå i skoven midt under et MTB-løb. Kløverstier interesserer også 
her. DVL har fået 1000 nye medlemmer på et år. 
 
Dette affødte en diskussion om øvelser og brugergrupper. Der var ønske om 
at alle godkendte øvelser lægges på nettet. BS mente ikke det er en fordel at 
lægge alle øvelser på nettet, det kan måske føre til misforstået forargelse 
over belastningen af skovene. BS oplyste at måske 80 % at MTB-kørerne 
var uorganiserede, og kommer i små grupper som er svære at styre. JBC 
fortalte om en konflikt med udlagte sømmåtter for MTB-kørere og om 
hvordan MTB-løb ofte følges op af efterfølgende kørsel, da ruterne lægges 
på GPS og kan hentes på nettet. Fortalte at der centralt i styrelsen er en snak 
om hvordan man kan styre sporten. Det har også været foreslået, at vi skulle 
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skilte på jagtdage, hvilket er afvist centralt, opgaven er uoverskuelig p.g.a. 
mange små stier og vi ønsker altid skoven skal være åben for publikum. 
PUB-teamet vil se på muligheder for at lægge de væsentligste øvelser på 
nettet. 
Punkt til næste møde, hvor vi vil fremlægge øvelsesstatistikken. 
 
EH 
Har et projekt Havørreder på Sjælland under opsejling. Et samarbejde 
mellem kommuner, turistforeninger og Danmarks Sportsfiskerforbund. Alle 
vandløb til havet skal kortlægges. Det vurderes at der ved 
vandløbsrestaurering (også i skoven) er et potentiale for 200.000 smolt pr. år 
fra vildfisk. Der sættes stadig ørreder ud i Esrum Å m. fl., men foreningen 
vil med projektet gerne væk fra udsætninger. 
 
AMM 
Der arbejdes med kommuneplan incl. landskabsanalyse. 
Mink-kampagne – giver tilskud til SMS-fælder. 
Har fået DUT-midler til ny vandløbsmedarbejder. 
 
KTL 
Kommuneplanen har været i 1. høring. Grøn vækst, har fået tilskud til 4 
projekter: 13 nye vandhuller til løgfrø, pleje af flotte vangediger, cykelsti til 
langdysse, Langebjerg Ås ved Hanebjerg ryddes og græsses med Islandske 
heste 
 
KO 
Har også DUT-midler 
Samarbejdet Gang i Fredensborg har stor tilslutning 
JBC oplyste at der havde været møde med de øvrige kommuner (-Helsingør) 
om mulige samarbejder set ud fra en sundhedsvinkel 
 
HØ 
Har indstillet fredningsforslag til DN-centralt: Fornyelse af Esrum Sø-
fredningen, Kelsø, Gurre Slot m. omgivelser. Forslag om at sammenkæde 
Esrum Sø, Kelsø, Ræveskiftet og Rusland fredningerne. 
Fortalte begejstret om besøg hos høslætslauget på skovfogedengen i 
Grønholt Vang 
JBC: Gurre er det store ikon, men hvordan skal vi gribe det an, skal ske i 
samarbejde med kulturmiljøet, det kræver tid at løfte denne sag. 
 
BS 
DIF centralt har reageret voldsomt på friluftszoneringen, lokalt tager man 
det roligt. Blåvandshuk har givet anledning til at det er gået i konflikthjørnet. 
Opfordrer internt til tidlig planlægning, så der bliver plads til alle. 
Har hyret et eksternt firma til at tegne O-kort over Gribskov for ca. 100.000,- 
. Vil gerne have kommunerne med til at betale, jf. at kommunerne støtter 
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andre sportsgrene med faciliteter (fodboldbaner m.v.). DIF sælger kortene til 
lokale arrangører. Diskuterer internt forholdene til de uorganiserede, 
opgaven er svær at løfte. 
 
BN, landbruget 
Bræmmer – bandes langt væk. Landbruget peger på etablering af stenrev i 
havet som en bedre løsning. 
 
LA 

Kulturstyrelsen ønsker færre arkæologiske forvaltningsenheder i Danmark. I 
den forbindelse har Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre sammen med 
Folkemuseet og Hørsholms Egnsmuseum den 1. oktober ansøgt 
Kulturstyrelsen om i fællesskab at forvalte arkæologien i de syv kommuner: 
Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og 
Rudersdal. Dersom ansøgningen godkendes af Kulturstyrelsen, forventes det 
nye arkæologiske ansvarsområde  at træde i kraft fra 1.1.2014. 
Der foretages sideløbende en konsulentundersøgelse af om muséerne i disse 
kommuner administrativt og fagligt også vil kunne have glæde af et tættere 
samarbejde på andre områder end det arkæologiske. Det er endnu uvist om 
dette initiativ vil føre frem.  

Fortalte begejstret om restaureringen af Sankt Helene Kilde, som p.t. 
foretages i et samarbejde med Naturstyrelsen. Museet har fået en bevilling til 
arkæologisk undersøgelse på stedet, som ikke er undersøgt tidligere. 
 
Enheden informerer, siden sidst, hvad optager os nu, bl.a. om Skovens 
Dag 
JBC orienterede om den nye struktur, hvor byenhederne nedlægges og 
flyttes til Haraldsgade eller til Naturforvaltningsenhederne (det hedder vi 
nu). 
7 vicedirektører er blevet til 4. Lokalt får vi vandovervågningen med 9-10 
nye medarbejdere, som starter her pr. 1.1. 2013 
Skovlovsadministrationen og den statslige Vand og Naturindsats (- Life-
projekt Mølleåen) og Natura2000 skovopgaver på private arealer flytter til 
Vestsjælland, mens vi overtager vildtforvaltningen incl. jagtprøver og 
reservater for hele hovedstadsområdet og Bornholm. 
Hans Holbech er ansat centralt (med lokalt skrivebord) til at lave 
driftsplanlægning. 
3 funktionærer er stoppet og vi får en ny fuldmægtig Jan Kidholm 
Christensen. Vi bliver fremover ca. 35 på kontoret. 
Økonomien er som den skal være stram, at skoven alligevel fremtræder pæn 
skyldes dygtige medarbejdere assisteret af skovhjælpere, skolepraktikanter 
og frivillige. 
AFF bevillingen er næsten brugt, vi mangler kun at opføre et fugletårn.  
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Vi har fået en engangsbevilling til nogle biodiversitetsprojekter og til 
reintroduktion af Eghjort. 
Vi skiller os af med en del boliger, nedrivningen af Gurrevangshus har dog 
givet modstand. Melbylejrens fremtid er stadig uafklaret, måske må vi 
trække os. 
Der har centralt været et krav om øget jagtudleje, hvorfor vi har udlejet 
nogle arealer på Arrenæs. Det er lokale beboere, der har lejet jagten. 
Vi har haft indvielsen af fugleskjulet i Holløse Bredning 
Bæveren har bygget den første dæmning, men vi har endnu ikke set unger. 
Det er let at se bæveraktivitet m. gnav fra cykelstien mellem Strødam Engsø 
og Fruebjergvej. Der er centralt sat penge af til overvågning, og 
kommunerne vil blive indkaldt til møde om overvågningen. 
Parforcejagtvejene ansøgning er skudt til efteråret 2013 
Der pågår en biodiversitetsevaluering, hvad har vi nået – og hvordan skal vi 
fokusere fremadrettet. 
 
PEP: Ked af hvis NST trækker sig fra Melbylejren, henstiller at vi er med 
hele vejen 
LH: LAG har også penge til Melbylejren 
 
Naturstyrelsen har besluttet at trække sig fra Skovens Dag. Vi har lokalt haft 
et godt samarbejde med mange frivillige brugere og Skovskolen om 
arrangementet. Vi vil gerne fortsætte det gode samarbejde og overvejer om 
vi skal lade arrangementet erstatte af noget andet sammen med Skovskolen 
og de frivillige og måske gøre det til Naturens Dag. 
Der har igen været fokus på vores skovning af nogle gamle egetræer for 3 år 
siden. Fakta er at vi får flere og flere gamle træer (men de bliver jo ikke 
gamle på et år). I driftsplanlægningen drøfter vi også, hvordan vi kan sikre 
flere gamle træer.  
En episode fra Teglstrup Hegn omkring spor efter udkørsel. Vi skal blive 
bedre til at standse fældning/udkørsel i våde perioder. 
 
Nationalparken, de nye processer (ønsket af PEP) 
1. okt. var der ekskursion til Nationalpark Thy. Deltagere var landbruget v. 
Poul Jensen, Herdis Dam, Preben Birch og Føns Knudsen, Arne Winther 
Madsen, borgmestrene (–Fredensborg), ministeren, rep. fra folketingets 
forligspartier. 
Der var møde med lokale landmænd og en rundbordsdebat. 
Det var en god dag, og der er enighed om at starte på ny.  
OC orienterede om den videre proces. Processen vil strække sig til efter 
kommunevalget i efteråret 2013 og frem til sommeren 2014. Det kan så godt 
være andre kommer først, men når vi er enige skal vi nok komme med. 
Borgmestrene har nu skrevet til ministeren, brevet er sendt til brugerrådet og 
vedlagt referatet. 
 
Status for Naturplanerne 
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Ida gennemgik processen omkring høring og høringssvar for Natura2000 
handle- og plejeplaner, se vedhæftede PowerPoint. 
De indkomne indsigelser kan ses på: 
http://websag.mim.dk/hoeringNaturplaner2012/websider/naturomraade.aspx  
 
Udpegningsgrundlaget har været i høring henover sommeren 2012 altså 
hvilke arter og naturtyper der er på udpegningsgrundlag i de enkelte 
områder. 
 
Ny Natura2000 plan er på vej… Basisanalyser skal udarbejdes i det næste år 
 
Arbejdsopgaven vedr. privat skov i Natura2000 områder på den nordlige del 
af Sjælland flytter herfra til NST, Vestsjælland, hvor der opslås en ny stilling 
omkring tilskud og planlægning for disse områder. 
 
Ole viste et eksempel fra Arresø på hvordan der bliver udarbejdet detaljerede 
høringssvar for hvert enkelt område. Høringssvarerne bliver offentliggjort d. 
8. december 2012 sammen med de endelige Natura2000 handleplaner og 
Natura2000 plejeplaner 
 
Status for vandplanerne, kommunerne orienterer kort 
Intet nyt, de kører p.t. gennem det politiske system 
 
Nyt fra underudvalg: hjortevildtgruppe, søbrugerråd, jægerforum 
Der har ikke været møde i søbrugerrådene. 
Mht. Arresø, er der nu udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse (samme 
indhold som har været fremlagt i brugerrådet). Bekendtgørelsen skal ifølge 
lov om miljøvurdering af planer og programmer have en miljøvurdering. 
Denne har afventet en gennemgang af en række Natura2000 områder 
herunder Arresø, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har 
udarbejdet for Naturstyrelsen, m.h.p. at vurdere om Natura2000-planerne 
skulle føre til justeringer i reservatbestemmelser. DCE´s afrapportering 
foreligger nu, men kan ikke bruges direkte i vores miljøvurdering, hvorfor vi 
nu vil bede DCE om yderligere faglige vurderinger. 
Hjortevildtgruppen har besigtiget skader efter kronvildt og diskuteret 
hvordan disse kan afhjælpes. Der er møde d. 22. nov. 
 
Driftsplan, herunder zonering for friluftslivet 
Hans gennemgik driftsplanprocessen 
 
Tim gennemgik det udkast til Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens 
arealer, som har været i høring i sommeren 2012. Udkastet arbejder med 3 
zoner; en stillezone, en facilitetszone og en friluftszone. 
Formålet med planlægning for friluftsliv er at skabe plads til både natur og 
mennesker og deres forskellige aktiviteter ved at udlægge zonering for 
friluftsliv. Formålet med zoneringen er både at fokusere Naturstyrelsens 
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investering i friluftsliv samt at modernisere og erstatte B-skovbegrebet 
gennem en ny overordnet styring af organiserede aktiviteter. Zoneringen skal 
på den måde fokusere Naturstyrelsens tilbud og dermed øge kvaliteten for 
både den mere facilitetskrævende bruger og for den stille skovvandrer. 
Planlægningen af friluftslivet på styrelsens arealer skal også kunne indgå i 
sammenhæng og dialog med omgivelserne i form af tilpasning til 
infrastruktur, bosætning, kommunal, regional og statslig planlægning. 
Det er også et formål at få en planlægning og et planlægningsredskab, der er 
let at formidle, da dette i sig selv kan bidrage til at mindske og forebygge 
konflikter. Zoneringen skal bruges til at forventningsafstemme med brugere 
og NGO’er samt lette den daglige sagsbehandling vedr. arealanvendelsen. 
Derfor bør zonerne udlægges efter de samme principper på alle enheder, så 
brugerne og samarbejdspartnere oplever ensartethed i forvaltningen – dog 
tilpasset de lokale vilkår. Det stiller krav om, at principperne er vide nok til 
at kunne anvendes landsdækkende og samtidig så enkle at de bliver en hjælp 
i dagligdagen for såvel brugere som administration. 
 
Vi bruger udkastet i den driftsplanlægning som pågår. Tim og Hans viste et 
eksempel på hvordan driftsplanlægningen gribes an for et konkret areal og 
gennemgik begrundelsen for valget af de forskellige zoner på arealet. 
 
PEP: Formidling af zonering kan overvejes formidlet på P-pladser m.m. 
JBC: Det er ikke planen, men gerne på hjemmesiden. Vi skilter jo heller ikke 
med B-skove 
JB: Afgørende at stillezoner har en vis størrelse. Vigtigt at vi har DOF 
forslag for Gribskov med i arbejdet. 
 
Evt. 
Vi har fået ny hjemmeside for Gribskov. Kik ind og giv os en tilbagemelding 
på hvad du synes om den: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Hovedstaden/Gribskov/
  
 
Der foreslåes  2 ordinære møder i 2013 onsdag d. 22. maj og tirsdag d. 22. 
oktober 
 
 

 7 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Hovedstaden/Gribskov/

