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Referat af brugerrådsmøde torsdag d. 3. maj 2018 

 

 

Deltagere: 

Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland Finn Poulsen 

Danmarks Naturfredningsforening Helle Øelund 

Friluftsrådet i Nordsjælland Poul Erik Pedersen 

Museum Nordsjælland Liv Appel 

Halsnæs Kommune Lis Vedel 

Helsingør Kommune Emilie Goret Hansen 

Fredensborg Kommune Mette Jeppesen  

Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund 

Naturstyrelsen Nordsjælland Jens Bjerregaard Christensen 

(JBC) 

Naturstyrelsen Nordsjælland Anna Thormann 

Naturstyrelsen Nordsjælland Jens Bach (JBA) 

Naturstyrelsen Nordsjælland Jan-Erik Løvgren 

Naturstyrelsen Nordsjælland Søren Agerlund 

Naturstyrelsen Nordsjælland Rasmussen 

Naturstyrelsen Nordsjælland Tim Falck Weber (TFW) 

Naturstyrelsen Nordsjælland Jens Ole Andersen 

  

Fraværende/Afbud  

Hillerød Kommune Kirstine Thoresen-Lassen 

Dansk Vandrelaug Bente Nielsen 

Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland Inge Hansen 

Nordsjællands Landboforening Lars Jonsson 

Gribskov Kommune Morten Jørgensen 

Danmarks Idræts-Forbund Bo Simonsen 

 

 
Dagsorden: 
 
Faste punkter: 
1. Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der optager 
dem p.t. 
2. Enheden informerer, siden sidst, hvad optager os nu:  
    Nationalpark 
    Biodiversitetsskov – udlægning, proces 
3. Dato og tid for kommende møder 
4. Eventuelt 
 
Efter mødet ekskursion til Gribskov med følgende program: 

 

Tidsrum Ansvarlig Sted Emner 

13:15 – 

14:00 
JEL/JBA Annasvej/Kalvehavevej – 

ung eg, bøgeforsøget, gran, 

mellemaldrende bøg 

Naturlig hydrologi – JBA 

(foreløbige overslag) 
Bøgeforsøg – forskellige 

behandlinger til at skabe 

dødt ved 

Ung eg – 

behandlingsmuligheder 

Mellemald. bøg – hugst, 

naturindhold 

14:10 – 

14:30 
JEL Grævlingebakkerne Naturlig hydrologi, 

initialhugst før urørt 
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14:45 – 

15:00 
JBA Hessemosen Store og meget store hegn, 

små hegn, 

friluftsliv/adgang, 

hydrologi, græsning, 

rydninger, korridorer 

15:15 – 

15:45 
SAR St. Skelbæks Mose Bæver, slåning, invasive 

arter, nedgraderings af veje 

(JBA plan) 
Kaffe 

16:00 – 

16:30  
SAR Hjortesøle Aktuel projekt med 

rydning 

Senest kl 

17 
 Retur på Ostrupgaard  

 

 

Referat: 

Ad 2 Orientering fra enheden 

Ny miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen udnævnt 1. maj 

Naturstyrelsen har et økonomisk efterslæb som følge af budgetanalyse, udflytning 

m.m..  

Umiddelbart skal der spares ca. 10 mill. svarende til 30 skovarbejdere inden 

udgangen af året, der er her tale om en aktivitetsnedgang. 

Fra 2019 – 21 skal vi udlicitere opgaver svarende til 70 årsværk, medarbejderne vil 

blive virksomhedsoverdraget. Udliciteringen sker som en del af 

Regeringsgrundlaget. 

Samlet betyder det en nedgang i antallet af skovarbejdere på 100 årsværk ud af de 

240 der er ansat i dag. 

Der bliver tilbudt frivillig fratræden med mulighed for at bevare boligen i 2 + 5 år. 

Vi regner med ikke med at det bliver nødvendigt med en afskedigelsesrunde i 

første omgang. 

Vi er kendt med udlicitering, men skal nu finde nye områder. Ærgerligt med den 

usikkerhed som der vil være indtil udliciteringsområderne er lagt fast. Vi skal 

lokalt ned på 15 skovarbejdere, svarende til knap en halvering. 

I samme omgang er 2 enheder nedlagt ved sammenlægning. 

Vi får tillagt den østlige del af Frederikssund Kommune, bl.a. Lystrup Skov og en 

række skovrejsningsarealer. 

 

Enheden har fået opgaven med at genskabe Søborg Sø. 

Der ligger et flot forarbejde fra kommunen og Aage V. Jensens fonde.  

Projektet forventes gennemført ved frivillighed. Der er tale om et område på 550 

ha, hvoraf der bliver 335 ha sø og 135 ha enge.  63 lodsejere er involveret 

Der er et stort flertal i pumpelauget for projektet, og der er en god dialog med 

lodsejerlaugets formand. 

Økonomien sikret ved aktstykke, og der er nu åbnet for opkøb af arealer bl.a. til 

jordfordeling. 

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, p.t. har vi drøftelser med MST om 

hvad denne skal indeholde. 

Projektet vil give god mening i forhold til Søborg Slotsruin. 

Arealet er ikke med i Nationalparken. 

 

Nationalparken: 

Vedtaget d. 14. dec. 2017 

Bestyrelsen endelige sammensætning er besluttet af ministeren. Formand: Carl 

Frederik Bruun 

Næstformand: Poul Erik Pedersen 
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2 pladser åbne, vælges blandt nationalparkrådets medlemmer. 

Lis Vedel udtrykte glæde ved muligheden for at sende en observatør ved forfald til 

bestyrelsesmøderne. 

 

På første møde skal behandles et budgetudkast og opslag til sekretariatschefstilling 

Beslutningsreferat kommer på hjemmesiden. 

NSJ skal være behjælpelige indtil NP får eget sekretariat. 

 

Udarbejdelse af NP plan skal ligge indenfor de første  to år. 

Sekretariatet får lokaler på Esrum Møllegård over cafeen. 

 

Nationalparkråd, hvordan sammensættes det og hvordan finder vi de rette 

repræsentanter? Bestyrelsen beslutter hvem der kan indstille til rådet. 

Helle hvordan sikres det at kulturen får indflydelse? JBC: formanden vil 

formentlig appellere til at Nationalparkrådet indstiller en repræsentant fra det 

kulturelle. 

Helle hvem kommer til at bestemme over skovene? NP har ikke nogen myndighed, 

JBC: Naturstyrelsen tror på et godt samarbejde og en meningsfuld dialog. 

 

Indvielse 29. maj på Esrum Kloster & Møllegård med kommunale opfølgninsarr. 

den følgende weekend. 

Nationalparken har fået 3 morgengaver: Unesco verdensarven, biodiversitetsskov 

på mere end 5000 ha, og et bestående besøgscenter.  

 

Ad. 1  

Orientering fra medlemmerne: 

Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet: Adgangsvilkår i områder med græsning (vilde 

heste-problematisk for rytterne og hundefolk) 

Finn Poulsen, Jægerne: Kongernes NSJ, høringssvar Søborg Sø 

Helle Øelund, DN: Skovveje i Horserød Hegn, stabilgrus ikke cykelegnet. 

Manglende genopretning af stier i hundeskoven St. Dyrehave 

Egebæksvang stabilgrus ikke velegnet til cykling. 

JBA: Stierne i Hillerød bliver lavet. Stabilgrus kan bære tung trafik, udvalgte 

strækninger vil senere få et slidlag som er cykelegnet, men der er ikke økonomi til 

at oprethole den gode standard på alle vejene i fremtiden. 

TFW: Det er en udfordring at opretholde alle trampestierne, som opstår mellem de 

enkelte hugstindgreb.  

 

Lis Vedel, Halsnæs: Glad for Arrenæsplan er ved vejs ende. Sekretariat for et 

tværkommunalt lokalt naturråd, som er et forberedende arbejde til grønt 

danmarkskort.  En række forskellige organisationer er inviteret til at komme med 

input. Kommunerne skal efterfølgende bruge dette arbejde i deres videre 

planlægning. 

Ejvind Hartmund, Sportsfiskerne: Søborg Sø og konsekvenser heraf for de små 

vandløb. 

Liv Appel, Museet: Møde med Carl Bruun om NP, positivt. Søborg Sø er sat på 

forskningsstrategi. Søger penge til belysning af sammenhæng mellem Søborg By 

og borg. Evt. bog om området. 

Ser på nedlæggelse af overkørsler i Gribskov. 

JBC har været til flere møder om nedlæggelse af overkørslerne, der ligger en plan, 

men Lokalbanen har så vidt vi ved ingen penge. Positivt at der kommer en bom i 

Høbjerg Hegn, så passage over banen igen bliver mulig. 

Mette Jeppesen, Fredensborg: Baggrundsgruppe om skovbrug søges etableret mhp 

at forberede hende til møderne. 
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JBC MTB i Tisvilde Hegn giver løbende henvendelser, der har været borgermøde i 

Tisvilde 

 

JOA: Det går godt for rovfuglen. Der er 3 par havørne med unger på enheden, 4 

par glenter i Gribskov og flere andre par i Nordsjælland. Fiskeørnene har været 

meget ustabile om reden, og det er endnu usikkert om der bliver lagt æg i år. 

 

Som oplæg til den efterfølgende diskussion gennemgik JBC baggrund og indhold 

og konsekvenser for lokalenheden af regeringens naturpakke. Se vedhæftede 

powerpoint. 

Efterfølgende ekskursion med megen god dialog og afprøvning af synspunkter på 

mulige senarier. Der bliver ikke skrevet referat fra ekskursionen. 

 

 

Kommende møder: 

4. oktober 2018 ordinært møde 

2. maj 2019 ordinært møde med ekskursion 


