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Orientering fra enheden, herunder status for Søborg Sø, græsning i
Hellebæk Kohave, MTB Tisvilde, biodiversitetsskov, WMOC 2018
Søborg Sø: Aage V. Jensen, Gribskov Kommune og pumpelaugets formand har
gjort et stort arbejde med forprojekt og ejendomsmæssig forundersøgelse m.m.
Projektet er indskrevet i regeringsgrundlaget, fortrinlige møder med
interessenterne 330 ha sø og 100 ha eng. Vi havde regnet med at det kom på
finansloven 2018. Men både Ekkodalen og Søborg Sø mangler på finansloven. Vi
afventer den politiske proces.
Hellebæk Kohave har givet megen diskussion på de sociale medier omkring
græsningstrykket på enhedens arealer. Hellebæk Kohaves venner har været aktive.
Vi har nu en god og fremadrettet dialog med vennerne, vi har de samme mål, men
Naturstyrelsens vej er styret af de økonomiske muligheder.
Vi har ønske om at kunne græsse hen over vejen, men har her udfordringer i
forhold til færdselsloven.
Enheden kører en række forsøg sammen med vennerne og en phd-studerende
omkring græsningstryk.
Der ligger en uafsluttet §3-sag i kommunen.
Avlsgården er under nedrivning. Hvis nogen mener, der skal være et
Nationalparkcenter i Hellebæk Kohave er vi positive, hvis man kan skaffe
økonomien.
Anne-Marie: Mere indhegning kan karambolere med friluftsinteresserne.
JBC vi er opmærksomme på dette
THO: MTB-Tisvilde: Enheden har igangsat projektet sammen med et lokalt
sporlaug. Det sydlige spor er etableret, sporet i nordvest er under udførelse. Men
arbejdet er nu efter en indsigelse fra Tibirke Bakkers Ejerforening på stand by til
stor utilfredshed for de frivillige sporbyggere. Halsnæs og Gribskov kommune har
støttet projektet økonomisk.
Projektet er startet på opfordring fra lokal borgerforening og bygger på et langt
samarbejde med inddragelse af skovens øvrige brugere. Sporet er lagt i forhold til
alle kendte pas-på elementer. Men efter igangsættelsen har der været modstand
mod forløbet fra nogle naboer. DOF mener sporet er for langt og der er kommet
indsigelse fra en borgerforening. Enheden har udarbejdet en Natura2000
konsekvensvurdering.
Vi mener stadig det er formålstjenligt at kanalisere MTB-erne frem for blot at lade
dem køre frit. Det er en erfaring vi også har fra andre steder i landet.
Naturstyrelsen har et mål om at der skal være et offentligt blåt spor indenfor 40
km i DK. Naturstyrelsens retningslinjer for MTB-spor vedlagt.
Der er nu 5 MTB-spor på enheden.
Bente: Fordel at vide hvor de kører
Helle: fik bekræftet at sporforløbet fortsat er 8talformet.
Bo: DIF opfordrer til at vi lægger tryk på andre organisationer og at sagen finder
en løsning.
TFW: Vi har gearet op på inddragelse af brugergrupperne, specielt i denne sag.
Christian: Det er nok noget følelsesmæssigt pga kronvildtet.
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JBC: Naturzonerne er primært lagt aht oløberne og er dynamiske. Proces omkring
MTB hvor vi har forsøgt at inddrage alle.
TFW: WMOC2018. Veteranmesterskab for orienteringsløb. En proces der længe
har været under forberedelse. Vi forventer 4000 deltagere i 2 dage i Tisvilde + 1
dag i Gribskov + fortræning ved Asfalten i Gribskov. Byorientering ved
Christiansborg, læs mere på http://wmoc2018.dk/Index_dk.html
Gillelejevej ønskes lukket under løbet. Det er et nationalt prestigeprojekt
Afholdes sidst juli. Er lagt sent af hensyn til vildt og fugle, der tages hensyn til
kendte redesteder m.m. ved banelægningen, som vi skal godkende.
AJO: Livstræer
Der er nu en færdig App og vi går derfor i gang nu.
Man kan læse mere på Hjemmesiden. NST – søg Livstræer
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/livstraeer/
Har en I lyst til at gå i gang med et bestemt skov og udpege livstræer, kan I låne en
taske med udstyr i en periode. I den vil der ligge nogle små plastikmærker med nr.,
søm og hammer. Når man udpeger træet taster man mærkets nr. i
kommentarfeltet, så ved vi at det er det rigtige træ, når det skal mærkes med skilt
efter godkendelse.
Enheden godkender fra 1. marts til 1. juni hvert år, men vil forsøge også at
godkende i løbet af efteråret, samt før skovning.
(Alle træer, godkendte, afvist og foreslået bliver vist på app-ens kort med
farvekode)
Enheden har et antal små tasker til udlån, hvis man er en gruppe, der gerne vil
være med til at opsætte skilte på godkendte træer f.eks. i et afgrænset skovområde.
Men nu vi skal først have udpeget nogle træer. Alle træer skal stå mindst en
træhøjde fra veje og opholdsarealer.
Biodiversitetsskov. Udpegningen er i proces. §25 registreringen er afsluttet,
forskerne arbejder på at finde de knap 23000 mest spændene ha. hvoraf vi
forventer en del i Nordsjælland Gribskov, Tisvilde og Hellebæk Kohave/Teglstrup
Hegn. Ministeren forventes at udpege arealerne omkring årsskiftet.
Udpegningen kommer måske i høring. Indfasningen skal ske på 10 år for løvskove
og 50 år nåle skove. Gribskov er løvskov, mens Tisvilde Hegn er nåleskov. Der skal
udarbejdes plejeplan /driftsplan. Det bliver en normal proces med involvering af
brugerråd m.fl., høring osv. Urørte arealer skal hugges ned til 200 kbm ha i
gennemsnit for at skabe mere lys og gøre dem uensartet, - ligger i aftalen og
finansieringen.
Ikke meningen at udlægningen skal have indflydelse på friluftslivet. Stier skal ikke
forfalde o.s.v. Måske hegn for græsning.
BO: vigtigt med dialog, så vi ikke får hegn, der ligger som et skakbræt og
forhindrer færdsel.
JBC: Enheden udførte 16 naturpakkeprojekter i 2016. Ingen midler i år, men hvis
der skulle komme en mulighed har vi forslag om:
Arrenæs, stort samgræsset overdrev med færiste i enderne, indplantning af
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insektvenlige træer og buske.
Fortsat bekæmpelse af invasive arter, nu også japansk pileurt.
Afskrælning af overjord for udpining for at skabe overdrev.
Større birkebekæmpelse i bagklitten.
Døde dyr lægges ud i naturen -> insekter
Bi-plantninger, som opfølgning på inspiration fra biodiversitetsmøde.

Bente: Har i hørt fra Frie Fugle? Godt med enhedens lille folder på
naturpakkeprojekterne, giver inspiration til ture.
JOA: Ja kontakt til Frie Fugle vedr. cykelruter og friluftskort for Arresø
Nationalparkprocessen
Der har været afholdt 5 offentlige ture med kommunerne samt 5 offentlige møder
med Miljøstyrelsen og kommunerne. Meget positivt.
I høring til 23. okt.
283 frivillige lodsejere, der er stadigt åbent for tilmeldinger.
Forventer en bekendtgørelse omkring årsskiftet. Bestyrelse skal udpeges. Indvielse
omkring april/juni.
Nationalparkplan indenfor 2 år.
Lodsejermøde på Skovskolen aflyst af kommunen pga manglende tilslutning.
Lars: Meget uheldigt da der var en del tilmeldte. Efterlyser en tilbagemelding fra
kommunerne til de enkelte lodsejere på deres tilmeldinger.
Bente: Hvorfor er Skovforeningen kommet med i stedet for kulturen? Der er jo
ingen privat skov?
Lars: Det er måske vigtigere at komme med i nationalparkrådet, de får også
repræsentanter i bestyrelsen.
JBC. Det er en politisk afgørelse. Udfordring at der er 5 kommuner som alle skal
have en plads.
Spørgsmål til hvorfor der er taget statslige arealer ud efter kommunernes
indmelding kunne enheden ikke svare på.
Publikumspres på udpegningsgrundlaget i Gribskov (fra DN i Hillerød)
JBC’s svar til Ulrik Ravnborg vedlagt referatet
Der er åbent 24/7 i de offentlige skove, enheden har ca. 3000 ansøgninger årligt på
øvelser og lejrslagning. Enheden har gennemgået og vil igen gennemgå alle skove
mhp at vurdere om der er habitatnatur og anden natur der er truet, og om der er
behov for at sætte begrænsninger i de enkelte skove.
Fuglebeskyttelsesområder og andre skove screenes i forbindelse med
øvelsesgodkendelser i forhold til pas på kort.
Enheden forventer at Nationalparken vil føre til et øget pres på arealerne.
Vi er trygge ved den daglige administration af tilladelserne.
På et senere møde vil vi præsentere den nye gennemgang af skovene og den
pågående revision af naturzonerne.
Gennem driftsplanlægning og placering af logistikpladser f. eks. Store Dyrehave
kan vi flytte publikum, men ro et sted giver større pres andre steder.
Bekymringen tages op på det kommende dialogmøde med DN, den deles af DOF.

4

Bo: Der bliver administreret efter de ændrede forhold. Naboerne mod syd
administrerer stramt og sender deres brugere mod Nordsjælland.
JBC: Styrelsen er ved at revidere friluftspolitikken, vi har samtidig et regionalt
samarbejde.
Zonering af Nordsjællands strande
Enheden har et samarbejde med kommunerne om zonering af de offentlige
strande. Meget fin proces med opdeling i bystrande, lokalstrande, naturstrande og
hemmelige strandarealer.
Udgangspunkt i aktiviteter, men også andre ønsker herunder adgangsmuligheder,
salg, fælles udtryk mm.
VisitNordsjælland har fået midler til udarbejdelse af en strategi for strandene.
Cowi har forestået arbejdet med inddragelse af interessenter og udgivelse af en
rapport. Brugerrådets medlemmer har været inviteret og flere har deltaget aktivt i
processen.
Den færdige rapport foreligger nu og fremsendes i en særskilt mail, da den fylder
meget.
Rapporten kan danne grundlag for ansøgning om rammedispensationer,
kommunal planlægning m.m.
Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der
optager dem p.t.
Nola: Høringssvar til Nationalpark, høst og vintersæd, åer og vandløb
Jægerne: Minkregulering gået i gang igen.
Helsingør: Grønt Danmarkskort, AM sidste møde. AM har netop afsluttet
uførelsen af den plejeplan kommunen har lavet for det nordøstlige hjørne af
Esrum Sø
Bente: Ros til alle 5 Nationalparkture.
Snak om APP’s til at finde vej. Tim peger på:
https://da.wikiloc.com/
AvenzaMaps som enhedens medarbejdere bruger med de lokale skovkort indlæst.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Avenza&hl=da
https://itunes.apple.com/us/app/avenza-maps/id388424049?mt=8
Maps Me som er en super hurtig GPS, virker i hele verden (hvis man har hentet
kortet hjem) Kortene har mange stier med.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapswithme.maps.pro
https://itunes.apple.com/us/app/maps-me-offline-map-nav/id510623322?mt=8
og
https://www.findveji.dk/
DVL : Planlægger maritime vandringer fra påske til efterår.
DN Nationalpark høringssvar. Ros til fantastiske Nationalparkture, meget
kompetente.
Modstand mod byggeri i Helsingør på grønne arealer.
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DIF: Høringssvar
Hillerød: Nationalpark proces, kommuneplan 2017 herunder grænser for
skovrejsning,
Liv: Lokalbanen overkørsler nedlægges -> erstatningsveje
Fase 6 i nedrivning af depoter
Gurre proces?
Helenekilde ser sørgelig ud, der sker ikke noget, er nu svær at erkende.
Positivt at der er sket noget med parforcejagt ottevejskryds
Saltetermosen har afdækket sumpskildpadde med æg, ca. 8000 år eller lidt yngre.
Våben, kæbe fra elg, kranier fra 2 urokser, harpunspids.
JBC: Lokaltog vil køre hurtigere, større sikkerhed. Vi ønsker af hensyn til drift og
publikum adgang i skoven, ikke øer. Fordel at togets tuden erstattes af klokker ved
overskæringer. Cowi undersøger mulighederne for erstatningsveje, det tager tid.
Forberedelse af materiale til Banestyrelsen, her (mindst) et års
sagsbehandlingstid. Kommunerne er inddraget for at kvalitetssikre
sagsbehandlingen.
Enheden har en forventning om en officiel overgang i Høbjerg Hegn.
Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme har ansvaret for Helenekilde, har betalt
et forprojekt. Vi vil rykke dem, de er i forbindelse med den statslige udflytning
rykket til Nykøbing Falster..
Forsvaret er i gang med at nedrive bunkers på Hvideportvej.

ANT Gurre: Møde med Slotte- og Kultur, Helsingør kommune, skal finde penge.
Håber at Nationalparken åbner for mulighederne.
Nyt fra underudvalg: hjortevildtgruppe, søbrugerråd, jægerforum
Hjortevildtgruppe: Nye jagttider på kronvildt. Samlet indstilling fra
hjortevildtgruppen er imødekommet.
Spidshjorte 1.9. – 31.1.
ingen mellemhjorte, kun kronhjort med mindst 6 sprosser på minimum 2cm på
den ene stang 16. 10 – 30.11
Hind og kalv 1.9. – 31.1.
Vi har fået det som ønsket af hjortevildtgruppen, selv om vi på enheden kan være
bekymrede for udviklingen af bestanden med den lange jagttid.
Jægerforum har ikke afholdt møder. Betalingsjagt er besluttet, vi afholder 4
betalingsjagter på enheden i kommende sæson.
Søbrugerrådene har ikke afholdt møder.

Dato og tid for kommende møder:
3. maj 2018 kl. 11 – 17 m. ekskursion. Ideer til ekskursionspunkter sendes til Ole.
(Bente, Arrenæs, JBC Lønsgård).
4. oktober 2018 kl. 13 - 16
Eventuelt
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JBC vi sælger Rågeleje Campingplads som foreskrevet i regeringsgrundlaget
Solgt Holstrupgård, om lidt Teglstruphus, Arresødal inden jul samt Skærbækhus.
Julebækshus og Ellehavegård er overført til Freja.
Helle: Spørgsmål til Natura2000 udpegningen. Naturstyrelsen er ikke myndighed,
det er Miljøstyrelsen, måske findes der svar i høringsmaterialet.
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