Referat af dialogmøde med DN d. 10. okt. 2017
Deltagere:
Fra Helsingør: Helle, Ebbe Kanneworff, Tine Falkentorp
fra Fredensborg: Jens Søndergaard
Fra Hillerøde: Ulrich Ravnborg og Bodil Stenvang
Fra Halsnæs: Birgitte B. Bang
fra Gribskov: Janne Aaris Sørensen og Linda Bruhn Jørgensen
Fra NST-NSJ
Jens Bjerregaard Christensen
Anne Johannisson
Tim Falck Weber
Jan-Erik Løvgren
Søren Agerlund Rasmussen
Jens Ole Andersen
Dagsorden:
1.

Orientering fra enheden, herunder Nationalparken, WMOC2018, MTB i
Tisvilde, Kanalen i Frederiksværk, status for udpegningen af
biodiversitetsskov
2. Livstræer. (Enheden går i gang her i efteråret)
3. Muligheder for at regulere publikum pres på Natura 2000 skove jf. DNHillerøds henvendelse til NST-Nordsjælland
4. Hvorledes prioriteres vægtningen mellem flis produktion og dødt ved, der
får lov til at henligge til mineralisering i skovbunden? På hvilke
skovparceller prioriterer NST dødt ved i skovbunden højere end
produktion af flis?
5. En opfølgning af tidligere dialogmøde emner:
a)En orientering om, hvorledes det går med græsningstrykket på de
skovparceller, der er udlagt til græsning, f.eks. Ulvedalssletterne.
b) En orientering om, hvorledes det går med ”Skovrejsning” ved fri
succession.
6. Evt.
Vedhæftet mailkorrespondance fra Ulrik Ravnborg
Orientering fra enheden, herunder Nationalparken, WMOC2018, MTB
i Tisvilde, Kanalen i Frederiksværk, status for udpegningen af
biodiversitetsskov
Nationalparken:
DN kommer med et samlet høringssvar til Nationalparken.
DN undrer sig over at kulturen ikke er med i forslaget til bestyrelse?
Ebbe: Mener der mangler ekspertise i bestyrelsen.
Janne: Saltrup arbejder på at byen skal være en del af parken.
DN: Foreslår at der bliver foretaget overvågning af udviklingen af naturen.
JBC foreslår at DN holder ture med fokus på Nationalparken. Naturstyrelsen gør
sig de første tanker om indvielse. Kan ikke forklare hvorfor arealer er pillet ud, ej
heller ændringer i bestyrelsesudkastet. Valg af bestyrelsesformand er ministerens
beslutning.
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JBC: Søborg Sø mangler på finansloven, det er vi kede af, da der er en god dialog.
Der ageres vistnok på politiske kanaler.
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 i juli, der er ikke natløb. Er lagt sent af hensyn til vildt og fugle, der tages
ved hensyn til kendte redesteder m.m. ved banelægningen, som vi skal godkende.
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.
Janne: I Silkeborg er der et langt spor, som ikke lagt gennem sårbare arealer.
Sporet er fulgt op af god vejledning om færdsel.
Tim: Vi planlægger information ved ankomststederne. Der er et kodeks for
skiltning.
Kanalen i Frederiksværk
Halsnæs Kommune arbejder på en større fondsansøgning med udgangspunkt i
projekt Stålsat By og har spurgt om enheden vil bidrage til projektet. Enhedens
bidrag vil være en kraftig udtynding i bevoksningen langs Kanalen fra
Frederiksværk til Arresø med fokus på at gøre Kanalen mere synlig fra broerne, og
når man går på stierne langs Kanalen. Det skal samtidig være en sikring af
skrænterne, ved at fjerne de store træer, som har hæld ud over Kanalen. En
renovering af spuns og Brede Å-sti indgår også. Vi håber nu der kan findes
sponsorer til det samlede projekt.
Birgitte: Det er vi glade for, det har længe været et ønske fra DN
Status for udpegningen af 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.
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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.
DN vil blive inddraget i arbejdet med plantillæg.
Janne: Lokalt er DN er sure på Rune Engelbrect som gang på gang kommer med
sine forslag, som er blevet nedstemt i DN.
JBC: Tak for de lokale DN indspark til naturnationalparken.
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 DN 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.
Det drejer sig om ca. 50.000 træer i Nordsjælland, så vi har brug for hjælp
Muligheder for at regulere publikum pres på Natura 2000 skove jf.
DN-Hillerøds henvendelse til NST-Nordsjælland
JBC henviste til sit svar til Ulrik, som er vedlagt referatet.
Enheden har tidligere gennemgået alle skove i N2000 områderne mhp om der var
konflikter i forhold til udpegningerne. Enheden vil nu igen i løbet af vinteren
gennemgå alle skovene mhp at vurdere belastningen og eventuelle konflikter i
forhold til Nature2000. Vildtlommer og naturzoner planlægges også revurderet.
Skovene er åbne 24/7, det frie friluftsliv har vi ikke styr på. Dette inkluderer også
MTB.
Tim: Gennemgik tal for organiseret MTB-kørsel, alle arrangementer med over 150
deltagere screnes for paspåelementer. Kun 10 – 15% er organiseret, resten kan blot
køre. Det er her vi gerne vil kanalisere færdslen gennem ruter mv. Lys er der ikke
forbud imod.
SAR fortæller at vi fælder træer m.m. for at forhindre færdsel på fortidsminderne.
Der er i det forgangne år foretaget en zonering af de offentlige strande i
samarbejde med kommunerne. Lignende kan tænkes på andre områder.
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Janne ser gerne at vi presser på for at få områder uden nataktivitet o lign.
JBC: der er ikke lagt op til yderligere beskyttelse, ej heller i biodiversitetsskovene.
Det er ikke oppe i tiden af lægge begrænsninger på færdslen.
Tim om eksemplet Store Dyrehave. Her har enheden flyttet en del færdsel fra fx
Gribskov til Store Dyrehave, som ikke er Natura2000. Dette har naturligvis givet
større pres på Store Dyrehave.
Når vi siger nej et sted, flytter vi belastningen til andre steder.
Enheden modtager 3000 anmeldelser årligt. 1700 er lejrslagning, som er i stor
stigning. Det øvrige er ikke steget.
Mange store løb er i krise med faldende deltagerantal.
Statistik vedlagt referatet.
Enhedens hundetræningspolitik er netop strammet op og forklaret. Den kan ses på
hjemmesiden. http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/med-hund-inaturen/hundetraening/
Linda: hvis problem med at skoven bliver for slidt, må det være enheden der skal
gøre opmærksom på det.
Janne: hvem håndhæver reglerne? Ser aldrig myndighedspersoner i skoven.
Jbc: løse hunde og biler stoppes altid!!!! Har kørt kampagner.
Hvorledes prioriteres vægtningen mellem flis produktion og dødt ved,
der får lov til at henligge til mineralisering i skovbunden? På hvilke
skovparceller prioritere NST dødt ved i skovbunden højere end
produktion af flis?
JEL: 24000kbm flis i planhugst. Prioritet et er nål fra tynding og afdrift. Effekter
til savværk og top til flis. Kvasranker på afdrifter skubbes sammen bl a aht
fuglelivet
Ved tynding i nål efterlades 3 højstabbe pr.ha.
Ved først tynding i mellemaldrende løvtræbevoksninger når træerne er 20 – 40 cm
skades 3 træer pr. ha. De mærkes med siksakmønster ved udvisningen og
maskinføreren skader træerne. Se Hærvejen og Skelvej. Indgrebet sker kun en
gang. Se nyhed på styrelsens hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2017/oktober/naturstyrelsen-skader-traeermed-vilje/
Ved maskinskovningsopgaver lades grove træer ligge tilbage i skovbunden.
Vi sanker nu kun langs med vejene, eller hvis træet ligger i vejen.
10% toppe skal ligge tilbage, medmindre andre retningslinjer gør sig gældende.
Projekt med Københavns universitet 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. DN er med i følgegruppe, finansieret af 5.junifonden.
En opfølgning af tidligere dialogmøde emner:
a)En orientering om, hvorledes det går med græsningstrykket på de
skovparceller, der er udlagt til græsning, f.eks. Ulvedalssletterne.
b)En orientering om, hvorledes det går med ”Skovrejsning” ved fri
succession.
Ulvedalssletterne vi forsøger med flere forskellige tiltag. Slåning, græsning med
kreaturer og heste
Ulrik: Geder?
Janne ønsker kun hegn som kan passeres.
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JBC nogle mener vi har rigeligt med hegn. Enheden har søgt penge til flytbare
hegn, det svært at tilfredsstille alle ønsker til pleje
JBC god dialog med Hellebæk Kohaves venner, men vi skal passe på, at vi ikke
kører hinanden trætte. Løsningerne kan være forskellige, men vi har de samme
mål. Vi kan ikke lægge tilskud og økonomi helt væk, d tager 100 år at lave
overdrev.
JEL: Venteposition mht afgrænsning af skovrejsningsområderne (foretages af
kommunerne), der vurderes at være gode muligheder i arealer som måske kommer
med i skovrejsningsområderne. Har plantet meget ekstensivt med eg på et areal.
Fri succession bliver tænkt ind i den fremtidige planlægning.
DN er med i en skovrejsningsgruppe, hvor det skal med i diskussionerne.
ROS til Melby træk et træ, kan udvides. Linda bruges også i Rusland.
Evt.
Der er nedsat en ny arbejdsgruppe omkring Gurre med Slots- og Kulturstyrelsen,
Helsingør Kommune og Naturstyrelsen. Det er svært at finde penge, afventer
nationalparken.
Esrum Sø fredningen og strandbeskyttelseslinjen i Halsnæs blev berørt.
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