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Deltagere:

Organisation Repræsentant
Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland Christian Færch Jensen
Danmarks Naturfredningsforening Helle Øelund
Friluftsrådet i Nordsjælland Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forening, 
Nordsjælland Arvid Jebens
Museum Nordsjælland Liv Appel
Nordsjællands Landboforening Herdis Lindegaard Dam
Halsnæs Kommune Inge Pedersen
Hillerød Kommune Kirstine Thoresen-Lassen
Gribskov Kommune Morten Jørgensen

Helsingør Kommune
Anne-Marie Møldrup
Johannes Hecht Nielsen

Fredensborg Kommune Grete Signe Jensen

Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund
Dansk Vandrelaug Bente Nielsen

NST-Nordsjælland
Jens Bjerregaard 
Christensen
Jan Kidholm Christensen
Tim Falck Weber
Torben Hoch
Jan-Erik Løvgren
Ole Andersen

Orientering fra enheden:
Brugerbetaling for parkering blev ikke som ønsket af NST. Der arbejdes fortsat på 
en afgift for afholdelse af større arrangementer.
Oprydningen efter Bodil er næsten færdig. Kystsikring ved Villingebæk igangsat, 
forventes færdig til november.
Frygt for et større typografangreb, forebyggelse er igangsat.
Modtaget bevilling til istandsættelse af Nordkyststien i Hornbæk Plantage, 
igangsættes efter sommerferien.
Med Naturplan Danmark igangsættes i efteråret et projekt med mærkning af 
livstræer. Der er planen at frivillige skal inddrages for at få mærket de mange 
træer.
Forslag til Nationalpark er 12. dec. 2014 sendt fra de 5 borgmestre til ministeren. 
Det er p.t. sendt til faglig vurdering i Naturstyrelsen.                                                                                                                               
Et forslag om en Natur-Nationalpark kører sideløbende politisk.
Der har været fokus på enhedens drift på debatsiderne i avisen, ikke alle synes vi 
gør det godt. JBC har forklaret og svaret på indlæggene.
Debatten går meget på enkelthændelser. Det er enhedens opfattelse at det generelt 
går frem for naturen på vores arealer, og at diversiteten nok ikke har været så stor i 
mange år.
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Helle, DN fortæller at de i forbindelse med div. høringer har været rundt at kikke 
mange steder. Der er kommet mange vådområder, og set med de store briller gør 
NST det rigtig godt.
Enhedens driftsplan er nu godkendt med en hugst af cirka 44.000 kubikmeter 
løvtræ og 52.000 kubikmeter nåletræ. Løvtræhugsten er stor hvilket skyldes at 
skærmen skal fjernes over selvforyngelserne og store arealer på 95 – 130 år nu går 
ind i en foryngelse.
Der bliver flere vådområder, specielt i de mindre skove, og der bliver mere 
græsningsskov. 
Driftsplanen findes på hjemmesiden: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlaegning/nordsjaelland/
Store Dyrehave, den sydlige del af Gribskov og Jægersborg Dyrehave/Jægersborg 
Hegn er indstillet til optagelse på UNESCOs liste over verdensarv. Det er en 
gruppe eksperter fra the International Council of Monuments and Sites 
(ICOMOS), der har anbefalet optagelsen, men den endelige afgørelse træffes først i 
dagene 3.-5. juli, når UNESCOs verdensarvskomité mødes i Bonn. Alligevel er 
eksperternes indstilling et stort skridt på vej mod listen for de tre skove. Udover 
Nordsjællands skove er byen Christiansfeld i Sønderjylland også blevet indstillet til 
optagelse.
Arresøbekendtgørelsen ligger i Haraldsgade.
Projekter:
Nyruphus kører
Eghjorten mangler tilbagemelding fra Hillerød Kommune
Tisvilde mangler lokal opbakning
Friluftshus i Kagerup. Interessenter indkaldes til møde i juni.
Gurre projektgruppemøde i juni
Skovrejsning, arealer vokser, enheden har afholdt flere møder med lokale beboere.

Jagtpolitikken har været i fokus. Enheden har brugt meget tid på en lang række 
aktindsigtsspørgsmål. Der har bl.a. været fokus på kongehusets og de ansattes jagt. 
Styrelsen arbejder på at udmønte ministerens udmelding om ændret 
jagtinvitationspraksis fra dec. 2014. Antallet af nyjægerjagter bliver væsentlig 
forøget.
Hjemmesiden bliver slanket. Der bliver lavet områdebeskrivelser og minifoldere til 
erstatning af vandretursfolderne.
42 bunkere skal nu nedrives (flere kommer senere), udbud afsluttet og 
entreprenør fundet. Godkendelse ventes snarest.
Liv oplyser at have sendt et brev, som hun ikke har fået svar på. Vi undersøger.
Melbylejren: Kommunen er bakket ud og hele lejren skal nu fjernes af forsvarets 
bygningstjeneste for at overgå til ny hede. Spørgsmål om hvorvidt 
advarselsskiltene nu kan fjernes?
Julebækshus har været udbudt, men buddene var for ringe. Muligheden for 
fremtidig anvendelse forsøges afklaret inden nyt udbud.
En arbejdsgruppe med ryttere, MTB-ere og løbere forsøger at finde sammen om 
nogle nye mærkede ruter i Tisvilde Hegn, primært ved at genbruge eksisterende 
veje og stier.

Bordet rundt:
Christian Færch Jensen, jægerne. Der er generelt stor tilfredshed blandt jægerne 
med den måde enheden har fordelt invitationer til jagt på. Vi er som jægere meget 
glade for, at nyjægere har mulighed for at komme på jagt under kyndig 
vejledning. At folk, der har gjort en speciel indsats bliver inviteret, f. eks 
minkjægere, er vældigt positivt.
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Helle, DN. Har modtaget (og fremsendt) et forslag om at genoptage græsning på 
Dansk Tennisfonds areal i Møllekrogen ud mod søen. Enighed om at det er et godt 
og velunderbygget projekt, som enheden vil arbejde videre med. Arvid ønsker en 
bræmme af buske langs vejen mod reservatet.

Ejvind, lystfiskerne. Der er indkaldt til møde om stenrev på Gilleleje Flak.
DVL holder 85 års jubilæum ved St. Gribsø, da der er afspærret ved Varden.

Torben gennemgik enhedens mange samarbejder med frivillige.

Torben fortalte om 2 årrigt forsøg med at lukke Hellebækvej. Vejen lukkes d. 22. 
juni ved Hellebæk Avlsgård. Der bliver parkering på begge sider af vejlukningen.
Poul Erik Pedersen: Friluftsrådet er modstandere af den 2 årige forsøgsordning.

Poul Erik Pedersen, FR. Grønt frivilligt arbejde har trange kår, opfordrer til at vi 
alle markerer os på dette felt.

Herdis Dam, Nola. Er glad for ridestierne. Gribskov Kommune har et projekt med 
at binde ridestierne sammen, et møde herom havde trukket 150 deltagere.

Det indendørs møde blev efterfulgt af en ekskursion med stop i
Hornbæk Plantage hvor emnet var kystsikring og en zonering af de offentlige 
strande (specielt i forhold til aktiviteter).
Klitten vest for Hornbæk Havn. Sandflytning, besigtigelse af 
affaldscontainere, affald, Heste Polo, flyboards – hoverboards
Klosterris Hegn: Skovning, organisering, vejvedligeholdelse
Gurre Sø: Lobelieforsøg, Peter Beiers ønske om at nedlægge en sti mod at lave en 
ny med tilhørende bro med offentlig adgang.

Ref. joa
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