
Referat af brugerrådsmøde d. 21. 10 2015

Deltagere:
Helle Øelund  HØ Danmarks Naturfredningsforening
Poul Erik Pedersen  PEP Friluftsrådet i Nordsjælland
Arvid Jebens  AJ Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland
Liv Appel  LA Museum Nordsjælland

Herdis Lindegaard Dam  HLD Nordsjællands Landboforening
Kirstine Thoresen-Lassen  KTL Hillerød Kommune
Dorte Pedersen  DP Helsingør Kommune

Bo Simonsen  BS Danmarks Idrætsforbund

Ejvind Hartmund  EH Danmarks Sportsfiskerforbund
Bente Nielsen  BN Dansk Vandrelaug
Jens Bjerregaard Christensen JBC Naturstyrelsen Nordsjælland  NST-NSJ
Jan Kidholm Christensen JKC Naturstyrelsen Nordsjælland  NST-NSJ
Anne Johannisson AJO Naturstyrelsen Nordsjælland  NST-NSJ
Ole Andersen JOA Naturstyrelsen Nordsjælland  NST-NSJ

Afbud fraværende
Inge Pedersen, Halsnæs Kommune
Grete Signe Jensen, Fredensborg Kommune
Christian Færch Jensen, Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland
Morten Jørgensen, Gribskov Kommune

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. Livstræer
5. Dato og tid for kommende møder 
6. Eventuelt

Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der 
optager dem p.t.

HLD, Nordsjællands Landboforening: 
Den økonomiske krise. Har hørt udtalelser fra regeringen, om at den vil komme 
erhvervet i møde.

PEP, Friluftsrådet i Nordsjælland: 
Ærgerlige over randzonernes bortfald, havde set friluftsmæssige 
oplevelsesmuligheder. Håber nu der kan laves lokale aftaler.
Nationalparken følges.
Implementering af strategier vedr. kyst og hav.
Kageruphus og Nyruphus

LA, Museum Nordsjælland: 
Har brugt mange dage på at besigtige arbejdet med nedbrydning af bunkere, dette  
samarbejde med kommunen. Har lavet spændende forundersøgelser. Der har 
været en god dialog med forsvaret og entreprenøren.
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Projektleder for undersøgelser på Søborg Sø fra oldtid til nyere tid, incl. 
dokumentation og afværge foranstaltninger.
Herdis fortæller at der har været en god dialog i forhold til lodsejerne.
Ny struktur, bl.a. flytter museet til Hillerød primo 2017
Har forsøgt at skabe opmærksomhed om Helenekilde, som er ved at styrte i havet.

HØ, Danmarks Naturfredningsforening:
NaturNationalpark er et DN projekt om bl.a. at udlægge større urørte arealer for at 
fremme biodiversiteten. NIRAS arbejder med projektet, Alle DN formænd (+ evt 
andre fra DN bestyrelserne) i de berørte kommuner er med i følgegruppen, hvilket 
betyder at 3 Nordsjællandske DN-medlemmer er med i følgegruppen. Flere lokale 
DN-ere er imod.
Beskyttelse af kysterne, noterer at 3 nordsjællandske kommuner er for 
sandfodring.

BN, Dansk Vandrelaug:
DVL har fået nye penge til fjernvandringsruten, så den nu kan føres videre via 
Allerød  og Farum til Roskilde.
Kløverstier er et landsdækkende projekt. Nu en ny kløversti i Allerød. Stierne 
udgår fra et sted i byen og går ofte på asfalt, de er selvguidede.
Deltager i september 2016 med ture i Nordsjælland i det paneuropæiske 
vandrearrangement Eurorando.

EH, Danmarks Sportsfiskerforbund:
Bekymret for signaler vedr. randzonerne. Fokus på tilgængelighed langs kysterne.
Der har været DM i surfcasting i Tisvildeleje. Fremragende fiskeri – 20 mand 
fangede 200 fladfisk.
Fishing Zealand holder årskonference i Gribskov, ærgrer sig over at det kun er 
Gribskov kommune der deltager.

KTL, Hillerød Kommune:
Kommunen er glad for at været blevet en del af verdensarven, der skal nu ansættes 
en sitemanager, arbejdes med skiltning og med hvordan erhvervslivet kan få glæde 
af udnævnelsen.
Der er fokus på skiltning og stier i Lyngby skov og Lyngby Mose projektet.
Byrådet har godkendt den ”dyre” løsning til skolesti i Stenholtvang som anbefalet 
af NST. Stien bliver asfalteret med en grus lignende befæstning, ingen lys i skoven, 
men undersøgelse om solcelledrevne lysdioder i vejbanen. Der bliver lys i tunnelen 
under Fredensborgvej. Tunnelen er rykket væk fra skovvejen, som indgår i 
parforcejagtvejsystemet. Planlagt opstart påske 2016 med åbning aug. 2016.
Godt samarbejde om adgangsmuligheder via stier i skovrejsningsområdet.

AJ, Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland:
Er ikke med i DOF-bestyrelsen mere, men deltager stadig i brugerrådet.
Arvid gennemgik udviklingen i ynglefuglebestanden i Gribskov, se vedhæftede 
PowerPoint, som dog ikke blev vist på mødet.
JBC supplerede med at fortælle at enheden netop havde afholdt det årlige 
dialogmøde med DOF. Her udleverer enheden næste års hugstplaner, hvorefter 
DOF gennemgår arealerne for redetræer m.m., som enheden bør kende.
Sagen om skovning at sortspættens redetræ er nu lukket. Juristerne er bedt om at 
kikke på lovteksten ved en senere revision, så det kun er forsætlige hændelser der 
er strafbare.
Helle: Nogen i DN overvejer stadig en politianmeldelse.

BS, Danmarks Idrætsforbund:
DIF har dialog med NST om belastning. Når der lukkes for aktivitet nær 
København flytter arrangementerne til Nordsjælland. Aktiviteterne via DIF og DGI 
er øgende.
VM i O-løb for veteraner i 2016 i Tisvilde Hegn, Gribskov og København. Der må 
ikke være aktiviteter i områderne i en periode før løbet.
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JBC: I Nordsjælland er der ingen private til at tage over. NST-NSJ ønsker stadig 
betaling for større arrangementer, ud fra en trappemodel.

Enheden informerer, siden sidst, hvad optager os nu
I forbindelse med regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser
deles Naturstyrelsen op i to næsten lige store styrelser.
Den ene styrelse fortsætter under navnet Naturstyrelsen. Dens opgave bliver at
drive Miljø- og Fødevareministeriets skove og naturområder – i alt godt 200.000
hektar.
Naturstyrelsen får hovedsæde i Randbøl ved Vejle, og der flyttes cirka 67
medarbejdere fra København, primært stabsfunktioner. Naturstyrelsen får
ansvaret for de nuværende 18 decentrale enheder med skovridere i spidsen.

Der bliver oprettet en ny styrelse for Vand- og Naturforvaltning. Den får
hovedsæde i København med godt 300 medarbejdere. Dens arbejdsområder bliver
primært ministerbetjening, politikudvikling, overvågning og alle
myndighedsopgaver, som Naturstyrelsen løser i dag. Den ny styrelse får desuden
cirka 250 medarbejdere, der beskæftiger sig med overvågning og
grundvandskortlægning – og andre myndighedsopgaver, der løses rundt om i
landet, f.eks. skovlovssager.

Naturstyrelsen afgiver strand- og klitsager og ansvar for oversvømmelsesdirektivet
til Kystdirektoratet i Lemvig. Der bliver derfor flyttet cirka 15 medarbejdere til
Lemvig.

NST NSJ ønsker vandovervågningen og naturovervågningen kan placeres på 
enhedsadressen under en ny chef, da overvågerne er faldet godt ind og bidrager til 
en faglig bredde på stedet. Vi har ledige kontorstole.
Vildtforvaltningens placering er endnu uafklaret.
Plant for Vildtet og Frø og Genetik er også uafklaret.

Selvom vi bliver mere driftsorienterede skal vi fortsat have et helhedssyn, hvorfor 
vi forventer at fortsætte den gode dialog med bl.a. brugerrådet.
Vi vil også fortsat skulle stå for udarbejdelsen af Natura2000 plejeplanerne, samt 
gennemføre naturprojekter som f. eks. skovrejsning og  vådområde projekter.

JKC:
Arbejdet med at nedbryde de første 42 af i alt 138 bunkere skrider godt fremad. I 
denne omgang fjernes alle bunkere vest for Gillelejevej og nogle øst for omkring 
Kalvehavevej.

Af den oprindelige aftale mellem NST og forsvaret fremgår at forsvarets skal 
afleverer områderne som de blev overtaget – fri for bygninger, anlæg forurening 
mm. Det kan dog være hensigtsmæssigt at bevare nogle bunker som kan forbedre 
naturgrundlaget eller indgå som nye tilbud til skovens brugere. Der er fokus på 
kulturhistorien og biologien (flagermus).
Museets folk følger arbejdet løbende. 
Hans Baagøe er inddraget, bl.a. for at undersøge om der er nye muligheder for 
vinterkvarterer ved at bibeholde en eller flere bunkere. Der er fokus på 
vandflagermusens ledelinjer langs vejene fra søen og der vil blive foretaget 
målinger med lytteudstyr til foråret. Flagermusene skal kunne komme ind gennem 
en åbning i døren og der skal sættes træ på væggene. Der er netop sendt en 
afrapportering.
Gribskov kommune har vist  interesse for bevarelse af  bunkere eller overjordiske 
huse af kulturhistoriske hensyn. Økonomien er ved at blive undersøgt.
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Der er ønsker til opbevaring af fyrværkeri og tørring af skinker, men er det en 
opgave for Naturstyrelsen og kan det tillades efter skovloven?
 Jan bad brugerrådet overveje om der måtte være andre gode 
anvendelsesmuligheder for bunkerne, som kunne tages med i overvejelserne. 
Emnet tages op på næste brugerrådsmøde.
PEP: Beder om at nogle bunkere bliver bevaret til overnatning for friluftslivet.

JBC:
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er blevet optaget på UNESCOs liste over
verdens kulturarv. Der forestår en stor formidlingsmæssig opgave.
Jagt- og Skobrugsmuseet åbner lørdag d. 31. 10. en særudstilling: Kongens Skove – 
parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Skovfoged Svend Løw går på pension 1. nov. 2015

Færdiggørelse af bekendtgørelsen for Arresø ligger i styrelsen, det har den gjort i 
lang tid. Seneste signal er, at den vil blive forelagt ministeren til underskrift i nær 
fremtid.

Skovrejsningsprojektet kører, vi har en del ejendomme i spil. Vi foreslår at de 
bliver mål for forårets ekskursion i brugerrådet.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil snart drøfte nationalparkforslaget 
med Forligspartikredsen.

Vi har fået en bevilling til hovedrenovering af Nordkyststien gennem Hornbæk 
Plantage

En aktindsigtssag omkring styrelsens jagtafholdelse har fyldt meget. En ny politik 
for jagtafholdelse er ved at blive ført ud i livet.
Der bliver flere nyjægerjagter med tilmelding via hjemmesiden, og mange tidligere 
jagtgæster bliver skåret væk. Der har til nu været meget få tilmeldinger til 
nyjægerjagter.
Det drøftes med kongehuset hvilke muligheder der evt. er for jagtudlejning eller 
betalingsjagter.
HØ: spørger til skiltning ved jagtafholdelse.
JBC: nej, ingen skiltning, skovgæsterne har førsteret.

Ole orienterede om et pågående arbejde med at undersøge grundlaget for
opførelse og drift af et fritidshus ved Kagerup. Det er en forudsætning, at der kan
findes en driftsorganisation, som er uafhængig af tilskud fra enheden. 

Der har været endnu et møde med Lokalbanen om nedlæggelse af overkørsler. 25 
overkørsler er i spil, 7 forventes nedlagt mens de resterende kan passeres på 
forskellig vis. Vejen gennem Høbjerg Hegn bliver genåbnet med bomme.
JBC mener ikke mulighederne for friluftslivet bliver forringet med de nye planer.

Gurre. Et projektforslag er under udarbejdelse i samarbejde m. bl.a. DN. Efter
Jagt- og Skovbrugsmuseets udflytning skal projektet måske have en drejning mod
Kongernes Nordsjælland. Der er indkaldt til styregruppemøde og der sigtes mod 
en
dialog med div. fonde.

Enheden har genoptaget Lyngby Mose projektet, nu som et klimaprojekt under
lavbundsordningen. Der søges penge til et forundersøgelsesprogram, forventet
afrapportering sept. 2016. NST ejer 72 ha i området.
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Naturstyrelsen er certificeret i henhold til FSC og PEFC. Vi har netop gennemgået 
en audit, hvor der bl.a. var fokus på PasPåKortet, sortspættesagen og Nejede 
Vesterskov. Vi blev godkendt uden anmærkninger.

De 3 Nordsjællandske Kommuner har alle indsendt ønsker om projektet indenfor 
strandbeskyttelseslinjen i regeringens forsøgsordning. 2 af projekterne indbefatter 
også NST arealer. Vi støtter projekterne.

Hjortevildtgruppen har fået ny formand Sonny Persson. Der er et mål om en bedre 
optælling af kronvildtbestanden.

Livstræer
Der er sat en proces i gang omkring udpegning af livstræer. DN er inviteret til et
møde om opstart af processen lokalt. Enheden forestiller sig at DOF også skal
inddrages.
Der skal udpeges i gennemsnit 5 træer på ha. ( i plukhugst dog 8 træer pr. ha.).
Urørte arealer, unge kulturer og ubevoksede arealer tæller ikke med.
Træer med hulrugende arter vil alle blive udvalgt som livstræer.
Der vil blive fastsat et måltal pr. skov.
Til brug for processen er en App under udarbejdelse. Alle kan indberette via App-
en.
Enheden vil løse opgaven områdevis – skov for skov, men samtidig vil det være
muligt via App-en at indberette træer på hele enheden.
Der vil i det nye år blive afholdt workshops for at give et fælles niveau.
Indberettede træer vil blive gennemgået i forhold til retningslinjerne, inden de
bliver godkendt, hvorefter de bliver permanent mærkede, så de kan identificeres.
Der er p.t. ingen tidsplan.
Læs mere på hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/

EH: Hvem financierer/formål?
AJO: Vi har fået en bevilling til opstart af projektet. Formålet er at synliggøre hvad 
vi passer på.
HØ: God ide. DN ønsker generelt at flere træer står tilbage.
JBC: Brugerrådet vil blive inviteret til at deltage i en workshop
HØ: Bliver der flere træer tilbage end ved normal drift.
Spørgsmålet førte til en længere snak, mundende ud i at det bliver der.

Dato og tid for kommende møder 

D. 2. maj 2016 kl. 11.00 – 17.00 Ordinært møde med en efterfølgende 
ekskursion. Fokus på skovrejsning og Lyngby Skov

D. 11. oktober 2016 kl. 13.00 – 16.00 Ordinært møde

Evt. 

EH: Ridestierne i Valby Hegn er vokset til og rytterne flyttet ud på skovvejene.
Enhedens Publikumsteam vil se på sagen.
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