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Deltagere fra DOF Nordsjælland: Luise Ekberg, Per Ekberg, Helle Dyrting og Inge Hansen
Deltagere fra Naturstyrelsen (NST) Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen, Jan-Erik
Løvgren, Jens Bach, Torben Hoch, Niels Worm, Søren Agerlund Rasmussen, Anna
Thormann.
1) Orientering/status for forvaltningsplanerne vedr. biodiversitetsskov
Enheden er i fuld gang med at lave udkast til forvaltningsplaner for biodiversitetsskovene. Pt. er det forventningen, at planerne kommer i høring ultimo 2019.
I forbindelse med Naturpakken blev det politisk besluttet at der skulle hentes en vis sum
penge ud fra biodiversitetsskoven i overgangsperioden, for at finansiere udlægget af bl.a,
urørt skov. Hugsten i den urørte skov er derfor politisk fastlagt, og har vist sig at være
lavere end forudsat. Derfor er der pt. hugststop i den urørte skov, og det betyder at 2019
hugsten for NST Nordsjælland skal hentes andre steder end oprindeligt forudsat i årets
hugstplan. Det udfordrer den hidtidige model, hvor DOF årligt screener hugstplanen for
det kommende år. Konkret vil der derfor være behov for at DOF (om muligt) screener en
række arealer forud for hugster her i efterår/vinter.
2) Aktiviteter på arealerne (JBC)
Sti-aftalen fra Østsjælland er ikke blevet evalueret, og vist også gået i stå. Der er en
stående invitation til DOF Nordsjælland om at melde ind, hvis der konstateres uheldige
stiforløb. DOF vil også gerne bidrage med at vedligeholde ”lukning” af stiforløb, som er
aftalt nedlagt med NST.
Godt samarbejde om fælles arrangement omkring Melby Overdrev og indsats mod løse
hunde. DOF fortæller at andre DOF kredse har spurgt til modellen.
Tak til Luise for en stor indsats med at passe facebook-siden for fiskeørnene i Gribskov.
NST oplyser at udstyret skal renoveres for at kunne klare kommende sæsoner, og at der
er lidt usikkerhed på finansieringsmulighederne. DOF ser gerne at webkameraet
opretholdes, idet det har medvirket til at samle helt unik viden om fiskeørnene. DOF
Nordsjælland vil gerne arbejde for at kunne supplere med finansiering (fonde).
Der afholdes fælles NST DOF workshop til november i Randbøl. Søren Agerlund deltager
fra NST Nordsjælland og Luise og Per fra DOF Nordsjælland.
Aktiviteter vedr. genopretningen af Søborg Sø – vigtig indsats fra DOF caretaker-gruppe,
som er nedsat til formålet.
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3) Mountainbikenotat fra DOF centralt, orientering og drøftelse (bilag)
DOF er glade for at der nu ligger klar evidens for forstyrrelsernes virkninger på fuglene.
For NST understøtter papiret den hidtidige retning, hvor det bevidst vælges at trække
aktiviteter og f.eks. MTB spor hen i bestemte områder, for netop at friholde andre. Helle
fortæller at papiret har fungeret som dialogredskab i Tisvilde Hegn, hvor hun har haft god
dialog med MTB’erne. DOF ser gerne et fælles projekt med at uddanne MTB’erne bedre
til at færdes i skoven. Torben oplyser at der er opsat skilte på startstederne til MTB
sporet, og at der er flere steder, hvor man kan se at sporet har trukket cyklisterne væk fra
andre (uorganiserede) spor. NST har lukket disse spor vha. fældede træer og DOF vil have
særligt fokus på at sporene ikke genopstår.
4) Fiskeørnereden i Harager Hegn, en drøftelse af forløbet.
Jens Bjerregaard konstaterede indledningsvist, at NST tilsyneladende havde misforstået
behovet for aktivitet i ynglesæsonen 2019, og at han derfor var blevet noget overrasket og
lidt ærgerlig over henvendelsen fra DOF’s formand for Projekt Ørn.
Luise beskrev forholdene omkring det nye redested og at der fortsat er gode grunde til at
afskærme eller afspærre. Jens Bjerregaard lovede at NST vil søge om tilladelse til egentlig
afspærring i yngelsæsonen 2020, men uanset udfaldet af en ansøgning vil sikre at der
henstilles tydeligt til publikum om at holde sig fra området.
5) De almindelige rovfugle har det svært i Gribskov. (bilag)l
Per beskrev duehøgenes aktuelle situation i Gribskov. Antallet af yngelpar er reduceret til
3 i 2019 mod ca. 20 ynglepar omkring 2008-10. Han vurderer at forstyrrelser fra
skovning og publikum er den primære årsag. Fuglene kommer ikke tilbage, når først de
må opgive yngleforsøget. NST pegede på at med det lille antal reder, kunne det give god
mening at lægge naturzoner omkring duehøgerederne – dette ville også forebygge
forstyrrelser fra mindre og ikke anmeldte O-løbs-aktiviteter. Per nævnte desuden ulovlige
lejrpladser og bål som forstyrrelser. NST fortalte at den ulovlige lejrslagning (bush craft
og militærveteraner) er en stigende udfordring, og opfordrede til at melde ind, hver gang
sådanne konstateres.
Hvepsevågen er også presset og antallet af ynglepar er faldende. De ankommer sent (efter
bøgens udspring) og nye reder er svære at finde. De er særligt følsomme for forstyrrelser
lige omkring etableringen. DOF opfordrede NST til at være særlig opmærksom på de
gamle bøge (150 år +) som er vigtige redetræer.
6) Vores samarbejdsform – hvad kan vi gøre for at forbedre samarbejdet?
DOF Nordsjælland vil gerne involveres forud for de enkelte hugstprojekter, for at lave en
mere målrettet årstidsbestemt screening af områderne – især i de lidt ældre løvtræbevoksninger. Udfordringen for NST kan være, at der er forholdsvist kort varsel forud for
et skovningsprojekt, idet tidsplanerne ofte er bestemt af afsætningsmulighederne.
Som nævnt under punkt 1 er det allerede nu aktuelt, at DOF screener en række projekter
forud for skovning. NST vil sende kort til Luise.
7) Evt.
Enheden orienterede om at referatet samt oplysninger om deltagerkreds mv. lægges på
hjemmesiden. DOF Nordsjælland erklærede sig indforstået med denne praksis.

Med mindre der i løbet af året opstår særlige behov for drøftelser mellem NST og DOF
afholdes næste dialogmøde mandag den 5. oktober 2020 kl 16-18.
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