Referat fra Biodiversitetsmøde
tirsdag den 26. september 2017
på Ostrupgård

Deltagere:
Majken Sundahl majken@dn.dk
Irina Goldberg irgol@mst.dk
Kurt Hansen, Kronborg Vestre Birks Biavlerforening; tullemusen@aol.com
Anders Michaelsen, anders@natur360.dk
Christian Færch Jensen,chr.faerch@gmail.com
Bente Nielsen; bente.nielsen@kabelmail.dk
Helle Øelund, h.oelund@gmail.com
Niels Peter Leth niple@mst.dk
Thor Hjarsen, EcoAdvise ecoadvise@ecoadvise.dk
Klavs Nielsen (bevidstnu@gmail.com)
Søren Agerlund, sar@nst.dk
Anne Johannisson, ajo@nst.dk
Morten Jepsen, morje@mst.dk
Jens Ole Andersen, joa@nst.dk
Torben Hoch, tho@nst.dk
Anne Thormann, ath@nst.dk
Inge Hansen; ingemhansen@gmail.com
Anne-Marie Møldrup, amo55@helsingor.dk
Allan Bornø Clausen, hegnstrup@hotmail.com
Emil Bjerregaard, Xanthomelas@live.dk
Poul Erik Pedersen, nordsjaelland@friluftsraadet.dk
Jens Bjerregaard Christensen, jbc@nst.dk
Ida Dahl-Nielsen, iddni@nst.dk
Derudover var der yderligere inviteret flere andre organisationer, universitet og
andre, der arbejder med arter og biodiversitet. Interesserede organisationer kan
altid henvende til sig Ida Dahl-Nielsen iddni@nst.dk med henblik på invitation
til næste møde.

Dagsorden for mødet:
0. Velkommen og bordrunde
1. Naturstyrelsen orienterer om status og ideer til tiltag vedrørende
biodiversitet herunder
- Tiltag under naturpakken bl.a. hvor langt er processen omkring
udpegning biodiversitetsskov
- Mere dødt kød på Naturstyrelsens arealer?
- Stort overdrevsareal på Arrenæs
- Invasive arter og tiltag.
- Indsats for truede arter på lysåbne arealer
2. Miljøstyrelsen orienterer om §25 Kortlægning af naturmæssig særlig
værdifuld skov: et redskab til beskyttelse af skovens biodiversitet. Sjældne
mosser i Nordsjælland v/ Irina Goldberg
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3. Ild i rigkærene. Kan det være med til at fremme biodiversiteten? v/ Anders
Michelsen
4. Sommerfugle. Reintroduktion af mørk pletvinge. Status for udsætningen i
Børstingerød Mose, mm. Muligheder for udsætning i Gribskov v/ Allan B. Clausen,
Lepidopterologisk f.
5. Bier. Insektvenlige skove.
v/ Kurt Hansen , Kronborg Vester Birks Biavlerforening og Majken Sundahl, PlanBi
6. Hellebæk Kohave - naturforvaltning. Input fra Hellebæk Kohaves venner
v/Thor Hjarsen
7. Kom frit med ideer/kommentarer vedrørende biodiversitet. Måske emner
til næste
8. Dialog og cafedrøftelser om biodiveristet
Her serveres en sandwich og drikkelse
9. Kort opsamling
Ad1- 9. Der er ikke udarbejdet et egentlig referat fra mødet, men de enkelte
powerpointpræsentationer er vedlagt som bilag og kan ses på hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/drift-ogpleje/borgerinddragelse/brugerraad/nordsjaelland/

Der kom mange gode ideer og input omkring biodiversitet, som Naturstyrelsen vil
kunne bruge i overvejelser og planlægning af den fremtidige naturforvaltning.
Der blev ikke behandlet nogle konkrete projekter.
I er altid velkomne til at kontakte Naturstyrelsen Nordsjælland, hvis der forhold
omkring biodiversitet, som I mener vi bør være opmærksom på. Samtidig er
Naturstyrelsen meget interesseret i at indhente og få viden fra frivillige om arter i
særdeleshed, hvor der har været udført en aktiv artspleje.
Det er Naturstyrelsen Nordsjællands hensigt, at der også indkaldes til et møde om
biodiversitet i 2018.
Med venlig hilsen
Ida Dahl-Nielsen
Referent
72 54 31 84
iddni@nst.dk
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