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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. MTB kørsel i Tisvilde Hegn ønsket af DN
4. Dato og tid for kommende møder
5. Eventuelt
Efter mødet ekskursion til enhedens skovrejsningsområder og Lyngby Skov og
Lyngby Mose
Ad. 1
Christian Færch, Jægerne
Minkregulering afsluttet, færre end sidste år, bestand reduceret
Tid for bukkejagt og rågeregulering

Naturstyrelsen • Gillelejevej 2 B • Ostrupgård • 3230 Græsted
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 48 46 56 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000870130 • nsj@nst.dk • www.nst.dk

Der er ikke jagt på råger, men Naturstyrelsen kan give en
reguleringstilladelse, da det kan være belastende at bo ved en
rågekoloni.
JBC fortæller at enheden aktuelt har meldt et ulovligt forhold til
Politiet, hvor nogen har fjernet et antal rågereder i en rågekoloni.
JBC sender ros til den lokale hjortevildtgruppe, som i enighed har
givet tilbagemelding til vildtforvaltningsrådet på fremtiden for
jagten på kronvildt.
Bente, DVL
DVL har fået ny landsformand Steen Kobberø-Hansen. Har
fremgang i ture og medlemstal.
Helle, DN
Stor gensidig tilfredshed med det centrale DN´s tur på enheden.
Ønsker varsling om kommende skovningsplaner. Vil gerne have
mulighed for at finde livstræer inden skovningen i lighed med
samarbejdet DOF.
JBC: Vi genoptager dialogmøderne med DN efter sommerferien.
SAR fortalte om en hændelse på kongevejen i Nyrup Hegn:
Ved en fejl fik en skovningsmaskine i februar forvildet sig ind på det fredede
fortidsminde Kongevejen i Nyrup Hegn.
Maskinen skovede i en granbevoksning nord for vejen og kom således ikke til det
fortidsmindebeskyttede fortidsminde ad vejen og mødte derfor heller ikke de
spærringer som er sat for at forhindre færdsel med tunge køretøjer.
Da føreren mødte spærringerne kørt han af vejen og tilbage i bevoksningen.
NST NSJ besigtigede d. 23. februar skaderne sammen med arkæolog Gert
Hougaard Rasmussen som er koordinator for fortidsmindebeskyttelsen i
Naturstyrelsen.
Ved den lejlighed plejede vi fortidsmindet ved fejning, også for at identificere
omfanget af skader.
Nedenstående vises det kort som var udleveret til maskinføreren. Kortet viser
fortidsminder i området.
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Konklusionen på besigtigelsen var at der ikke findes anledning til at foretage
yderligere i forhold til det passerede på selve fortidsmindet.

Nedenstående vises kongevejen efter fejning og inspektion. Den knækkede sten ses
i billedet
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SAR: Bjergmandens Bakke repareret gr. rodvælter. Kulturstyrelsen
tages med på råd i sådanne situationer
Helenekilde, vi søger midler til at få en rådgiver til at udarbejde et
forprojekt.
Snetryk har væltet en måske flere hundrede år gammel tjørn ved
Søborg Slotsruin
Helle har fået en henvendelse fra et medlem, der havde haft en
kedelig oplevelse og følt sig utryg ifbm. jagtafholdelse, foreslår at vi
adviserer når der afholdes jagt.
JBC: Det er næsten uoverkommeligt, vil give falsk tryghed,
Kongehuset ønsker det ikke adviseret og vi ønsker ikke at lukke
skoven for publikum.
Bo: vil være ked af hvis skovene bliver lukket ved jagt, da det vil
hæmme muligheden for offentlighedens færdsel, dette gælder også i
forbindelse med skovning.
Inge, Halsnæs
Halsnæs Kommune ønsker en trætopklatringsbane i
Arresødalskoven, hvor kommunen har et areal som kan lægges til
med P-plads m.m.
JBC: Naturstyrelsens direktion har tidligere underkendt et lignende
ønske fra enheden, men vi mener nu det er tiden igen at prøve ideen
af. Vi har fået ny direktion og varetager nu primært
lodsejerinteresserne, mens myndigheden er lagt i en ny styrelse.
JBC: Vi er sammen med kommunen ved at lave en ny plan for
Arrenæs.
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Melbylejren og Melby legeplads er væk. Vi laver natur og tillader
lidt motionsredskaber ved løbeklubbens madpakkehus. Forsvaret
har solgt 2 grunde.
Vi har erhvervet et problemareal ved Dronningholm mose og kan
dermed slippe bæveren fri.
Anne-Marie, Helsingør
Kommunen holder Bioblitz sammen med enheden i Hellebæk
Kohave.
Ros til den nye sti i Hornbæk Plantage, en del af Nordkyststien
Samarbejde om et forsøg med en hundestrand i Hornbæk denne
sommer.
Har lavet en plejeplan og arbejder nu sammen med lodsejer og
Naturstyrelse på at åbne for mere udsigt til Esrum Sø.
Kirstine, Hillerød
Vil revidere udpegningen for skovrejsningsområderne i forbindelse
med kommuneplanen. Indkalder til offentligt møde herom.
Arbejder sammen med den nye sitemanager for Parforcejagtvejene
og Naturstyrelsen. Planer om 2 markerede ruter og et ankomstareal
i store Dyrehave og et stort løft til Ottevejskorset ved
Odderdamsvej/Kildeportevej. Vejene bliver markeret, der kommer
ny topping på asfalten og Politiet har tilladt 40 km/t.
JBC: Der er godkendt en cykelsti i asfalt med majssten (ligner en
grusvej) og ledelys i asfalten på Albrectsvej gennem Stenholtvang.
Samtidig bliver der lavet en gang- og cykeltunnel under
Fredensborgvej. Venter nu på et kommunalt udbud.
En separation af regnvand som fører til Stenholtvang er godkendt.
Naturstyrelsen vurderer at det ikke får betydning for naturen, og
det er sikret at det ikke kommer til Esrum sø eller Colstrupgrunden.
Indvielse af en udvidet Disc Golf bane ved Eghjorten var en kæmpe
succes.
Ejvind, Danmarks Sportsfiskerforbund
Samarbejde med bl.a. DOF og DN om udarbejdelse af ny
forvaltningsplan for skarven
Har sat 13.500 smolt ud i Højbro Å, nogle af disse vil sikkert vandre
til Tobro Å i Valby Hegn.
Deltager i Grusbanden et nystartet initiativ i samarbejde med
Fishing Zealand hvor frivillige hjælper kommuner og andre med
vandløbspleje herunder udlægning af gydegrus.
JOA: Enheden etablerer nu 2 fiskeplatforme i Strødam Engsø.
Bo, DIF
Færre aktiviteter, men flere deltagere. Der er nogle få store
tilbagevendende arrangementer her i området.
Sagsbehandlingen tager længere tid. Salg af statsskove vil betyde
yderligere pres på de tilbageværende skove.
Udfordringer med Skovskolen, som har skruet op for prisen for at
afholde arrangementer.
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Ad. 2
Enheden informerer
Det trækker ud med vores betalingsmodel.
Kæmper stadig med oprydningen efter stormen. Det er målet at vi
skal være færdige inden 2. sværmning af typografer sætter ind
(inden sommerferien).
2 hold kører rundt for at gennemgå stierne.
Vi må prioritere: først skovvejene, så det der er farligt, dernæst
oprydning skovvis. Håber at være færdige med stierne inden
november, meld gerne problemstier ind.
Natura2000 planerne kom d. 25. april. Enheden indkalder til møde
med kommunerne. Samme fremgangsmåde som sidst, Ida DahlNielsen sidder for bordenden på enheden. Vi har ½ år til vores
arbejde.
Den nye Naturpakke med mere urørt skov og biodiversitetsskov vil
sætte fokus på enhedens store skove.
Pr. 1. juli bliver vi delt i 2 separate styrelser på Ostrupgård. Mange
vil gerne med fra Haraldsgade til Randbøl.
3. Nyt fra underudvalg: hjortevildtgruppe, søbrugerråd, jægerforum
Udgik da vi skulle på ekskursion
Kort kan fortælles at der nu er offentliggjort en ny bekendtgørelse
for færdslen på Arresø. Bekendtgørelsen er gældende.
Arresøgruppen og DOF-Nordsjælland har klaget overgrundlaget for
bekendtgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet
4. MTB kørsel i Tisvilde Hegn ønsket af DN
THO gennemgik planerne for et MTB spor i Tisvilde Hegn, et
samarbejde med bl.a. trail-runnere, hesteryttere og MTB-ere. Der
blev
Kendetegn for arbejdet:
Øge naturbeskyttelsen, beskyttelsen af fortidsminder og minimere
konflikter
Forbedre vilkår for friluftslivet - attraktiv for MTB’ere
Flere ankomst steder – 4 stk.
Tage presset fra hot-spots bl.a. vagtmesterstien
Bruge den centrale del af Tisvilde Hegn
Der blev spurgt til brug af lygter om natten og deres forstyrrelse.
THO oplyser at der er en undersøgelse i gang.
Helle: Ønsker at der bliver opfordret til at bruge MTB-stierne ved
angrebsstederne.
4. Dato og tid for kommende møder
Vi bliver nødt til at flytte mødet d. 11. okt.
JOA sender forslag til nye datoer
Den efterfølgende ekskursion gik til skovrejsningsområdet Gørløse skov ved
Kurreholmvej, Lyngby Skov, Lyngby Mose, og parforcejagtvejene ved
Ottevejskorset.
Ref. joa
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