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Almindelig orientering fra NST: Status omkring nationalparken, status på
biodiversitetsskoven (herunder græsningsprojekter og flere vådområder),
Mud - race i Hillerød
NST´s synspunkter vedr. biodiversitetsskov kontra klimaskov,- hvad er målet? Hvorfor anses
tømmerhugst med henblik på tømmer til byggeriet ikke at være et klimabesparende projekt.
Hvordan går det med hegning og udsætning af ”vilde” dyr?
Status for pleje af Lille Hestehave
Betondepot på Kalvehavevej
Evt.

1) Orientering fra NST
I Finanslov20 (FL20) er der afsat 20 mio kr vedvarende til urørt skov. Politisk arbejdes der intenst på
hvad disse midler skal bruges til. Statsministeren havde i november et stort biodiversitetsmøde, og
Regeringen arbejder med en samlet biodiversitetspakke. Vi afventer hvad det er for indsatser, der
kommer til at ligge i den plan. I FL20 var der også penge til en skov(klima)fond. Indholdet i en sådan
fond udestår. Det samme gælder det nærmere vedrørende midlerne, der er aftalt til udtagning af
lavbundsjorde.
Skovrejsningsindsatsen i 2019 har her på enheden været i fuld gang. Store del af tilplantningen på
Lønsgård er gennemført, og der er erhvervet 19,3 ha i Hørup Skov. Flere er på vej.
Nationalparkens plan er i høring. Opfordring til at give input til planen og hjælpe bestyrelsen med at
sikre de rigtige prioriteringer.
Virksomhedsoverdragelsen af en række medarbejdere på enheden blev aflyst af ministeren i efteråret.
Det har været en stor lettelse for enhedens trivsel.
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Søborg Sø: Anden runde jordfordeling er på plads, og en tredje runde bliver sat i gang nu. Dermed er
det håbet/forventningen, at der er truffet aftale om de arealer, som er relevante for den nye sø.
Miljøkonsekvensvurderingen er på vej i offentlig høring. Den endelige beslutning om vandstandskoten
udestår.
Gurre Slotsruin: Arbejdsgruppen har stadig fat i denne sag. En mindre donation fra en lokal fond har
givet mulighed for at bringe eksterne konsulenter ind ift. landskab og formidling.
2. MudRace
Løbet hed tidligere Mandehørm, og er afviklet årligt siden 2008 - i de første år i Grønholt Vang. Da
Firmasporten overtog løbet ville de gerne flytte det nærmere faciliteterne nær Hillerød. Mud Race
starter og slutter på Hillerød Stadion. Det er således kapaciteten på Stadion og dermed Hillerød
Kommune, der sætter rammer for arrangementets størrelse. NST får ansøgninger og kort ift. den del af
ruten som løber i skovene, og går dem detaljeret igennem og har dialog med arrangør. Dialogen fører
gerne til en del justeringer af ruten.
DN Hillerød har fået flere henvendelser fra lokale oven på årets løb. Det er reaktioner på især
påvirkningen af naturen, men også ift. logistik og ståhej omkring løbet i det hele taget. Positivt at NST
går så aktivt ind i planlægningen.
Politisk ønske om at få flere mennesker ud i naturen. NST er pt. ved at screene alle arealerne for at
vurdere hvad de enkelte arealer kan tåle af publikumsaktiviteter. NST har målrettet flyttet publikum
og arrangementer til de dele af skovene, som indeholder den mest robuste natur. Både DN og NST
efterspørger mere forskning på området.
DN savner rutekort/vejledning ved indgangen til skovene, som kan gelejde brugergrupperne i skoven.
Fra DN Allerød: Bekymring over presset på rovfuglene bl.a. i Store Dyrehave. Man skal kigge mere på
hvor MTB ruterne lægges.
DN: Vigtigt at MTB ikke gøres til syndebuk. Eksempelvis det store MTB maraton hvert efterår er et
meget velorganiseret arrangement.
3. Klimaskov
Intro om forskellene mellem den dyrkede skov og den urørte skov ift. CO2 lagring og binding. Den
urørte skov er ikke nødvendigvis det optimale ift. CO2. I ”ren” klimaskov er der fokus på
bindingen/opbygningen af CO2, og mindre prioritet på natur mv. Tømmerhugst vil grundlæggende
være positivt ift. klimaet idet det erstatter andre CO2 belastende produkter.
NST søger at rumme flere hensyn på de enkelte arealer. Der skal både være plads til mennesker og
natur, men prioriteringerne er forskellige afhængigt af om man er i den urørte skov eller eksempelvis i
et skovrejsningsområde.
Spm. fra DN: Gamle lærketræer, som står tilbage i de gamle bøgebevoksninger – har de en særlig
værdi? NST de får typisk lov at blive stående og er med til at give stabilitet og variation i
bevoksningerne. I de yngre bevoksninger fjernes lærken, når den generer bøgene for meget.
Kan lavbundsordningen have relevans for nationalparken? Vi kender ikke ordningen endnu, men det
kan ikke udelukkes, at der kan være relevante arealer i området.
Biodiversitetsskov: Planerne er undervejs, men afventer ministerens meldinger om mere urørt skov og
biodiversitetspakken fra regeringen.
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NST har igangsat de hugster, som skal gøre den dyrkede skov klar til at blive urørt. Der hugges
lysninger i de ensartede bevoksninger og samtidig fremmes træartsblandinger og de træer, som har
størst betydning for biodiversiteten. Vi har ryddet en del oversøiske træarter, bl.a. rødeg og sitkagran.
Vi fortsætter indsatsen for at fremme den naturlige hydrologi og reparere på flere hundrede års
dræning i skoven. Der er godt 100 nye vådområder på vej. Vi ansøger hos de enkelte kommuner.
Græsning og den lysåbne skov er helt centrale for mange af de arter vi har især i Gribskov. Vi har nogle
udkast til store græsningprojekter i forvaltningsplanerne. Det er især i Gribskov. Her planlægges de
mange små indhegninger i Hessemosen samlet til en stor indhegning med husdyr. Centralt i Gribskov
er der planer for en stor indhegning (1.100 ha). Der tænkes primært græsset med de fire hjortearter,
evt. suppleret med elge, bison, heste, stude. Såfremt projektet sættes i værk skal der formentlig
nedsættes en følgegruppe/rådgivende udvalg.
DN: Kunne andre skove være relevante, fx Grønholt Hegn? NST fokuserer på de udpegede områder.
Der ligger også en prioritering fra forskningssiden.
DN: Savner fokus (også fra nationalparken) på pattedyrene i skovene og hvordan de påvirkes af
hinanden, publikum, hegninger osv. Det er et stort eksperiment.
6. Lille Hestehave
Hvad sker der med planlægningen/forvaltningen? NST havde håbet at kunne lave en samlet plan for
den urørte skov i Store Dyrehave og Lille Hestehave, men der ønskes selvstændige forvaltningsplaner
alene for de nyudpegede områder.
7. Betondepot på Kalvehavevej
Efter nogle procedurefejl og en efterfølgende længere politisag, som har fastlåst den knuste beton i
depotet, har kommunen nu frigivet materialet. En mindre del er sendt i deponi. Resten af materialet er
frigivet til brug som vejmateriale, og depotet forventes afviklet i løbet af de kommende måneder.
8. Evt.
Naturstafetten som led i DR store satsning om Danmarks natur starter i Gribskov i pinsen.
Diskgolf-banen i Frederiksværk: Udpegningen af urørt skov kom ind efter de første oplæg om banen.
NST har afventet klare meldinger fra Halsnæs kommune. Frederikssund er også interesseret i at der
laves et anlæg nær Frederikssund.
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