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Dagsorden:
 Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der optager
dem p.t. Vi har på forhånd modtaget:
Fra Friluftsrådet:
1. Kohaven i Hellebæk.
- Forslaget om nedrivningen af Hellebæk Avlsgaards bygninger ønsker vi udsat, så den kommende
Nat.parkbestyrelse kan have det med i sine overvejelser om fremtidigt brug af området.
- Evt. fortsat lukning af Hellebækvejen med bom. Friluftsrådet ønsker status om mulighed for
diverse vejcikaner og sikring af bedre cykelstimuligheder, samt ridesti, uagtet om vejen bliver åbnet
helt eller spærret med bom.
2. Løse hunde og hundeskove.
- Drøftelse af hundesagen fra Humlebæk/Espergærde-området. Ref af møde med hundeejere.
- Hvilke muligheder har hundejere/foreninger af mulighed for hundetræning og markprøver på NSTs
arealer?
Fra DN:
Vil høre om ikke noget af Hellebæk avlsgård kan bevares. Det er et udmærket mødested for
Kohavens venner og god til udstillinger, ligesom toiletter er passende. Vil også gerne vide om vejen
bliver genåbnet eller ej (ved at beslutningen sker i HK, men måske ved I mere).







Enheden informerer, siden sidst, hvad optager os nu
Nyt fra underudvalg: hjortevildtgruppe, søbrugerråd, jægerforum
Dato og tid for kommende møder
Eventuelt
Efterfølgende ekskursion til Tisvilde Hegn

JBC orienterede om at Hellebækvejen fortsat vil være lukket efter en byrådsbeslutning d. 24. april.
Der er indkaldt til møde med kommunen for at vende ønsker til evt. smallere forløb, gående og cyklende
m.m. Enheden har dog ingen penge til evt. omlægning.
Naturstyrelsen ønsker Hellebæk Avlsgård nedrevet. Det er ikke så køn, den er dyr at drifte, og enheden har
ikke brug for dem. Enheden ønsker aktiviteterne samlet på Hvideportevej og med satellitter i Asserbo og
Planteavlsstationen.
Poul Erik Pedersen (PEP): ser gerne noget af bygningerne bevaret.
Helle Ølund: Lidt ærgerligt. Nyruphus er ikke oplagt til Hellebæk Kohaves Venner
JBC: Nationalparken vil få hovedportal med besøgscenter på Esrum Kloster og Møllegård. En kommende
Hvis den kommende Nationalparkbestyrelses ønsker et besøgscenter i Hellebæk Kohave og kan fremskaffe
finansiering, ser enheden ingen problemer i, at der kan opføres et sådant.
Det rigtige tidsvarende projekt kan blive flot her.
Det høje græsningstryk, vinterfodring, fjernelse af møg herunder en misforståelse hos forpagterens
medhjælp om placeringen, hensyn til §3, den gode dialog med Hellebæk Kohaves Venner blev vendt.
Der har været en intens diskussion på Facebook. Hellebæk Kohaves Venner har fået ny formand, som
lægger et stort engagement i sagen. Den ene forpagter går nu på pension og vil derfor næppe længere have
dyr på arealerne.
Søren Hansen: Der er flere landmænd der vil levere kreaturer til naturpleje, men det koster penge til
tilskudsfodring.
Anne-Marie: Mener at rewildingfolk vil helårsgræsse uden økonomi (hvis Naturstyrelsen leverer hegninger
m.m.)
Enheden har aftalt møde med Hellebæk Kohaves Venner d. 9. maj
Det blev nævnt, at det er vigtigt at kunne skelne mellem en forenings- og enkeltpersoners holdninger.
Enheden har 10. feb. afholdt en ekskursion om skovning m.m. efter en ”shitstorm” på de sociale medier.
JBC mener vi fik en forståelse for at vi gør det OK indenfor de givne rammer, men ikke alle var enige i
rammerne.
Helle: Kan godt forstå det enheden gør, Jan-Erik var dygtig til at forklare.
Inge Hansen: Formålet med turen var at få forklaret de spørgsmål de forskellige sidder med.
Arbejdet med at finde kriterier for udlæg af urørt skov skrider planmæssigt og ventes klar til efteråret.
THO gennemgik forløbet omkring revideringen af udstrækningen af hundeskovene i Krogerupskovene. Se
bilag. Der er tale om en udmøntning af beslutning truffet i driftsplanen.
Der har været en barsk retorik i området. Der er dialogmøde med hundeejerne d. 10. maj.
PEP: Har det ikke svært med beslutningen. Der er nu væsentlig flere hunde i snor.
Anne-Marie: fortæller at kommunerne også oplever, at borgerne er blevet mere pågående på de sociale
medier. Ændringer skal tages på forkant i opstartsfasen.
Bo: Organisationerne undlader at bruge hundeskovene, da de ikke kan løbe i fred for hundene.
Bente: Oplever tit opsøgende hunde.
Helle: Efter at hun ikke selv har hund mere, er hun nu mere bange for andre hunde.

Christian: Hvad findes der af undersøgelser, som belyser, hvordan forskellig brug af naturen påvirker denne
og andre brugere? Efterfølgende kunne disse suppleres med nye undersøgelser, f.eks eksamensprojekter,
PHD osv.
JOA: Fortalte at enhedens teams netop har gennemarbejdet enhedens politik på hundeområdet, herunder
hundeskove og arealer hvor foreninger kan ansøge om tilladelse til hundetræning.
Hundepolitikken vil blive lagt på nettet sammen med kort over de enkelte hundetræningsområder.
Hundetræningsområderne vil så kunne bookes via Naturstyrelsens webbooking. Politik og et eksempel på
hundetræningsområde bilagt.
Enheden har udarbejdet udkast til faktaark om de Naturpakkeprojekter, som er gennemført i 2016. Se
bilag.
Kommentarer kan sendes til Ida Dahl-Nielsen.
Sidste års workshop om Naturpakkeprojekterne var en succes og gentages d. 26. 9. kl. 16 – 19.
Interesserede fra brugerrådet er velkomne til at deltage.
Nationalparkforberedelserne kører planmæssigt. Vi forventer at miljøredegørelse, bekendtgørelse og
debathæfte er klar inden sommerferien, hvorefter det kommer i 16 ugers høring. Forventer indvielse forår
2018
Esrum Kloster og Møllegård er indstillet på at være besøgscenter.
Parforcejagtvejene: Ottevejskorset er forberedt til at modtage besøgende, Hillerød Kommune har indsendt
budgetansøgning til ny vejbelægning på Kildeportvej, 2 parforcecykelruter er indviet.
AJO: Vedr. Livstræer
Den nye nemme app er nu på gaden. Den kan bruges på alle slags smartphones, nu også Ipad og Iphone og
hentes i App Store eller Google Play. Søg efter Livstræ.
Naturstyrelsen Nordsjælland lægger op til godkendelse/afvisning sker fra marts til juni hvert år og i
forbindelse med udvisning, sporlægning og hugst.
Vi overvejer, om vi skal lave en eller flere introture i september/oktober, hvor udpegningskriterier
diskuteres og appen prøves af.
Der arbejdes stadig på en løsning, hvor der kommer argument med ud ved afvisning af træer. Status for
foreslåede træer ses på app´ens kort.
Alle træer i urørt skov er i princippet livstræer, så de skal ikke udpeges. Men det er ok at udpege i urørt
skov. De bliver bare ikke skiltet og godkendt automatisk. Urørt skov-kort laget er taget ud af ny app, for at
lette brugen og hastigheden.
Livstræerne skal mærkes med et lille metalskilt, når de er godkendt. Vi har ikke besluttet, hvordan det skal
organiseres, så gode forslag modtages gerne.
Bioblitz afholdes i samarbejde med Hillerød Kommune i Store Dyrehave og på Skansebakken d. 20. – 21.
maj
Enheden oplever mange skovgæster, der vil se fiskeørnereden efter at den er kommet på nettet, se:
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/fiskeoern/
Naturstyrelsen er nu på plads i Randbøl og Miljøstyrelsen ligeså i Haraldsgade
Opfølgningen på Naturstyrelsens 3 certificeringer (FSC, PEFC og SBP ) har været i udbud. Orbicon vandt og
er nu ved at forberede årets audit. I den forbindelse er brugerrådets medlemmer blevet spurgt.
PEP: Gør opmærksom på Friluftsrådets hundekampagne, se bilag

Inge: Det store vingefang har det godt, men det mindre ikke så godt, jvnf. aktuel episode med
filmoptagelser ved en duehøgerede
JBC: Reglerne er blevet overholdt, PasPåKortet har været i anvendelse i dette tilfælde.
Generelt har duehøgen en vigende udbredelse i hele landet.
Bo: Ser gerne redekortene udsendt, så de kan bruges i planlægningsfasen.
SAR: Fortæller at redetræerne i PasPåKortet næsten alle er blevet gennemgået og afmærket med snor
indenfor 2 år. En del registreringer er fjernet ved samme lejlighed. Nye reder lægges løbende på, hvorfor et
forud udsendt kort ikke altid kan være aktuelt.
Bente, DVL: DVL NSJ holder Usserød Å event 18. 6. efter samme koncept som sidste år i september. DVL og
Dansk Cyklist Forbund leder turene fra slusen ved Sjælsø til Nivå Å/Strandvejen , diverse grønne
organisationer deltager med input langs ruten.
Desuden har DVL NSJvalgt at "bombardere" Fredensborg kommune med vandre ture i juni mdr.

Dato for kommende møder:
Ordinært møde d. 18 september flyttes til onsdag d. 4. oktober 2017 kl. 13 – 16
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 11 – 17 afholdes igen brugerrådsmøde med efterfølgende ekskursion
Efterfølgende tog brugerrådet på ekskursion til Tisvilde Hegn. Se rute og bilag om MTB-sporet

