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Ad. 1 DOF fremlægger status over ynglefugle i Gribskov
se bilag
Rød glente har nu fået 25 unger i samme træ.
Forhold og muligheder vedr. rødrygget tornskade blev vendt. Per tilbyder at
lave en plejeplan. Der er i 2017 registreret 146 reder, hvilket Per betegner som
”i verdensklasse.”
Duehøgen falder stadig, mulighed for øget ro i yngletiden blev efterlyst. 3
duehøg reder forladt, formentlig p.g.a. forstyrrelse
Svaleklire stabil, yngler meget få andre steder i DK
Ad. 2 DOF fremlægger status for ynglefugle ved Arresø
Jens Lykkebo fortæller at det går godt for rørhøg og isfugl.
Rørdrum muligvis 1 par
Havørn ved Alsønderup Engsø ses ikke mere efter ynglesæsonen.
JOA efterlyser kort over ynglesteder for 2016 og 2017. De bruges i
sagsbehandlingen og efterspørges af kommuner og miljøstyrelse.
Ad. 3 Evaluering af Arresø sejladsreglerne, bliver sejlads reglerne overholdt
og passer antallet af både med det som er aftalt? Hvem kontrollerer?
JOA fortæller at det er indtrykket at reglerne overholdes. Der er indgået aftale
med lystfiskerforeningerne om motorsejlads, der er ikke konstateret
overtrædelser af reglerne om motorsejlads. Naturstyrelsen foretager opsyn
når de alligevel er på søen og ved tilkald. Den lokale skovløber har frihed til at
foretage opsyn når og hvis han føler der er behov, men der er ikke faste
rutiner. Bøjer har ligget korrekt mindst 50 meter fra rørskoven.
Trafik udgår primært fra havnen i Ramløse og den nye havn i Auderød. Der er
ikke meget vindsurfing.
Regler for droner blev vendt. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der er
myndighed. Reglerne findes på
http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler
Ad. 4 Udpegningsarter, hvilke initiativer/aktiviteter har NST planlagt
det næste år for at beskytte fuglelivet i skoven, DOF Nordsjælland
rådgiver og hjælper gerne?
JBC refererede til sidste års møde om biodiversitet, hvor vi fik gode råd fra
de forskellige interesseorganisationer til de Naturpakkeprojekter som vi
gennemførte.
Enheden har tanker om at lægge døde dyr ud. Giver insektliv. DOF: God ide
Enheden afventer nu udpegning af urørt- og biodiversitetsskov. Udpegning af
biodiversitetsområder er i proces. Forskerne skal fremlægge deres resultater i
løbet af efteråret. Disse skal ligge til grundlag for det videre arbejde.
Driftsplantillæg skal her udarbejdes med input fra organisationerne. Der
bliver et større hugstudtag i indfasningsperioden.
Luise: vigtigt at de nye udpegninger får en vis størrelse, ikke mange små
afdelinger. Forståelse for at der skal hugges ned, når blot vi bevarer de rigtig
gamle træer.
JBC: der vil blive involvering af DOF i driftsplanlægningen af de ny udpegede
arealer og vi har p.t. et reduceret hugststop i de gamle bevoksninger ved det,
at der altid skal være minimum 20 gamle træer/ha..
Der forventes ikke at blive begrænsninger for færdslen.
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JEL: fortalte om et projekt der undersøger om biodiversiteten kan øges ved at
forcere hugst og skade træer på forskellig vis. Foreløbig resultat viser at højt
vedmasseniveau giver mindre divers flora. Mere lys giver mere varieret flora
og dermed øget biodiversitet.
Vi skader nu 3 træeer pr. ha. ved første tynding i mellemaldrende
løvtræbevoksninger.
Se nyhed herom på styrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2017/oktober/naturstyrelsen-skadertraeer-med-vilje/
Ad. 5 birkeopvækst i Vandmosen og andre steder
Store dele af Vandmosen er udlagt som urørt skov, hvorfor træerne her ikke
kan fjernes. Se rød skravering af urørte arealer nedenstående

Enheden ser gerne at DOF hjælper med at trække træer op på de dele af
Vandmosen som ikke er urørt.
Dialog om birk i Ulvedalssletterne, om muligheder for græsning og
tilskudsfodring. Enheden arbejder løbende på at blive klogere og finde en
løsning fremadrettet.
Ad. 6 Udsyn ved Møllekrogen
Bjørn og JOA har besigtiget stedet. Enheden vil foretage nedskæring i den
kommende vinter.
Ad. 7 MTB- kørsel. DOFs notat fremsendt til diskussion.
”Der cykles med meget kraftigt lys om natten – det er forstyrrende og ikke
lovligt!”
Luise henviser til færdselsloven.
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THO fortæller at der ligger et notat om brug af lys, som konkluderer at der
ikke er forbud mod brug af lys. Notatet er vedlagt referatet.
Det har været på tale at lave undersøgelse af virkningen på naturen. Vi
mangler viden herom.
John vil søge efter en Tysk undersøgelse om forstyrrelse.
DOF ønsker en kraftigere tilkendegivelse af at vi ønsker reglerne overholdt.
THO: Enheden har skiltet at MTB-kørsel ikke er tilladt på
kystvagtmesterstien. På den store flade har vi ikke gjort noget.
Vi har bakket op om Friluftsrådets kampagne flink af natur.
Vi vil gerne samle og kanalisere MTB-kørslen. Det er vores erfaring at det
virker.
Naturstyrelsen ønsker, at der skal være et offentligt blåt spor indenfor 40 km
Luise: Det betyder meget, at der er større fredede områder, hvor der ikke er
færdsel. Hvor nye MTB-spor anlægges anbefaler DOF at der lukkes andre
mindre stier.
THO: vi vil gerne vide, hvis der er et uautoriseret MTB-spor, eller lejrslagning
nær vigtige reder. Brug App-en ”Foto og koordinater til mail”, den er gratis og
let at anvende, udviklet til Århus kommune. Kom med oplysningerne
løbende, send dem til: nsj@nst.dk
JBC: der er ikke politisk lagt op til at vi skal gøre større arbejde for at
begrænse MTB-færdslen.
Ad. 8. Forstyrrelser af fuglelivet
Brugerforstyrrelser og håndhævelse og sanktioner
Per fremviste en række ældre fotos.
Enheden agerer på friske henvendelser, og videresender dem til politiet hvis
de er veldokumenterede og anmelder er villig til at stille op i retten. Luise
kunne bekræfte at hun havde været kaldt i retten efter en anmeldelse.
Der var en dialog om enhedens brug af Paspåkortet, som er et vigtigt
instrument i driften og ved øvelsesgodkendelser samt om sommerskovning.
Naturstyrelsen har opdateret redetræspolitikken, vedlagt referatet.
Ad. 9. Evaluering af fiskeplatformene i Strødam Engsø – har der
været den ønskede effekt i forhold til affald og opgravning af brinkerne?
JOA: Fortæller at fiskeplatformene er meget brugt både af lystfiskere og
almindelige gæster. Der bliver stadig trådt nye huller i rørskoven og gravet,
men ikke i samme omfang som tidligere. Der har været et billede på Facebook
af affald kastet i vandet ved siden af en fiskeplatform. Ole opfordrer til at vi
alle hjælper med at tage affald med hjem når vi ser det.
Ad. 10. Planlagte forstyrrelser såsom store løb, sommerskovning
mm
JBC orienterede senior WM i 2018. Løbet finder sted fra 6. til 13. juli 2018, og
vi forventer op mod 4.000 deltagere. Der bliver løb i Gribskov og
Tisvildehegn, læs mere på http://wmoc2018.dk/Index_dk.html
Ad. 11. Hvor og hvordan laves områder til stilfærdige aktiviteter og
brugere med dette behov?
JBC I forbindelse med vores driftsplanlægning har vi udlagt stillezoner.
Enheden har netop påbegyndt en gennemgang af alle vildtlommer/
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naturzoner. Målet er af samle en del af disse i nogle nye større og færre
naturzoner.
Broen til Store Ø. Der er ikke p.t. planændringer, men der har været
modstand mod fjernelsen af broen på en af Nationalparkturene
Ad. 12 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 DOF lyst til at gå i gang med et bestemt skov og udpege livstræer, kan I
låne en taske 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 appens 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.
Ad. 13. Hugstplan 2018
JEL fremlagde planen for løvtræhugsten, som blev udleveret på kort og USB.
Der er en forskydning i det planlagte på grund af frøsætning, som skal
udnyttes til selvforyngelse.
JBA fremlagde planen for nål og udleverede kort. Gribskov opfølgning på 81
kulturer + få afdrifter, Tisvilde Hegn stor hugst i 2018 kraftig hugst for
skovfyr og birk + tyndinger + afdrifter. Sydenden af Teglstrup hegn
Ad. 14. Fiskeørneweb.
JOA: Det har været en stor succes, men ikke uden udfordringer. Bl. a. gik
streamingen ned i gennemsnit 2 gange i døgnet. Skyldtes problemer med
lyden. Der har også været problemer med lyn og antennesignal.
Enheden søger penge til at fortsætte projektet i 2018
Luise: Fantastisk at få indblik i fuglenes adfærd. Godt samarbejde over
sommeren, glad for kørselstilladelse.
JOA: Har virket godt med Facebook, men hvorfor lukket gruppe?
Evt.
Under mødet fik DOF udleveret 4 stk GPS ( 2 Garmin GPSmap 62 og 2
Gpsmap 60CSx), samt 1 USB-kabel til brug for registreringer til Paspåkortet.
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