Høringssvar Naturnationalpark Gribskov
Dette dokument er en samling af indkomne høringssvar fra høringsperioden d. 23. april 2021 til d. 23. juni
2021 om Naturnationalpark Gribskov. I denne periode er der blevet indsendt 77 høringssvar fra
privatpersoner, foreninger og virksomheder. I denne samling gengives telefon nr., dato for indsendelse, email og adresse ikke.
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Privatpersoner
Anette Munk Sørensen
Vi må jo bare se i øjnene at…..– men måske er der mulighed for en løsning for borgere i
Nødebo?
Vi må jo bare se i øjnene, at adgangen til den skov og de muligheder for gå- og løbeture, vi har været
glade for gennem 27 år, forsvinder.
Men måske kan noget af det reddes, hvis vi får flere stiadgange og måske færre nedlagte veje eller
stier.
Vi bor centralt i Nødebo – der hvor hegnet omkring naturnationalparken kommer tættest på
skovgrænsen. Der, hvor rigtig mange dagligt går ad Skolestien ”op i skoven”.
Den skov, hvor vi gennem årene har gået ad små listige stier; kørespor, der er blevet til stier; små
genveje fra den ene store grusvej til den anden. Alt det der gør, at det er skønt og dejligt at bo tæt på
en skov. Og glædes over, at det ikke er en privatskov, hvor adgangen er begrænset.
I Corona-tiden har det været en ekstra fornøjelse at kunne udforske yderligere.
Men alt det forsvinder nu, hvis hegnslinjen og antallet af indgange fastholdes.
Jeg kan finde på én gå-tur på de 3-4 km jeg normalt går – inklusive stien til at komme ind i skoven. Eller
to – man kan jo gå begge veje rundt. En km af turen bliver så langs et 2,5 meter højt hegn.
Farimagsvej bliver nedlagt – en af de smukkeste veje – men der kan jeg se et formål – det må være
vådområdet, der skal skånes? Men den indgår i mindst to af mine gåture – man kunne så bruge vejen
nordøst for, men der er ingen åbning gennem hegnet – det giver lige et par kilometers ekstra gåtur.
Det har jeg altså ikke tid til på en almindelig hverdag. Hvis man kigger nærmere efter på Farimagsvej,
kan man se, at det ene hjulspor er ved at blive til en trampet sti. Så der må være mange andre end mig,
der bruger den vej.
Hvis målet med nedlæggelse af veje, og de få indgange er, at vi ikke må bruge skoven, som vi har gjort
hidtil, ville det have været rart, at det var skrevet tydeligt i projektbeskrivelsen. Men der står jo netop
at: ”Omkring byområderne er der særlig fokus på at etablere adgange ind i naturnationalparken og
rundt omkring naturnationalparken, som respekterer de eksisterende bynære rekreative
trafikmønstre.”
Der er rigtig mange i Nødebo, der bruger skoven til at løbe i og gå ture i – efter en lang arbejdsdag. Her
er det begrænset hvor lange ture, man har tid til. Jeg tænker det bl.a. er derfor, der er så mange
forskellige spor ind i skoven. Vi finder hver vores tur, med hver vores længde. I det centrale Nødebo er
Skolestien vejen ind i skoven.
Hvis det er fordi, de medarbejdere, der planlægger naturnationalparken ikke ved, hvordan borgerne i
Nødebo bruger skoven, så vil jeg foreslå en fælles vandring langs det kommende hegn, for at vise dem,
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hvor stierne er. De steder ville det være dejligt med stiindgange. De medarbejdere, der planlægger
hegnet, kunne også selv tage en tur rundt og afmærke de trampede stier ind i skoven. De kan jo også
forsøge at visualisere, hvordan en skovtur bliver, når ca. 1 km af turen (på 3-4 km) kommer til at foregå
langs et 2,5 meter højt hegn.
Det værste ved et hegn på en skovtur er, hvis man går langs hegnet. Oplevelsen af uberørt natur
forsvinder lidt. At krydse hegnet er meget bedre. Hvis Skolestien forlænges ind bag hegnet (hvor
trampestien ligger nu), kan man skabe en mulighed for at komme ind i skoven uden at gå langs hegnet,
og dermed skabe en bedre måde, at komme ind i skoven og naturnationalparken.
Jeg har på kortet nedenfor forsøgsvist placeret tre yderligere stiindgange, og indtegnet Skolestien, der
går fra Nødebovej og ind i skoven, samt den foreslålede forlængelse. Hvis man spørger andre borgere i
Nødebo, får man sikkert endnu flere forslag til stiindgange.
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Der er flere af skovvejene tæt på Nødebo, der tænkes nedlagt. Når man ser på kortet og indtænker
længden af normale gåture, bliver det måske også tydeligt, at de nedlagte veje indskrænker
muligheden for variation i turene.
Om hegnet står der desuden i projektbeskrivelsen:
”På de strækninger, hvor hegnet passerer omkring byerne Nødebo og Kagerup, vil det blive trukket
tilbage, så der sikres en forholdsvist bred fri passage. … Den frie passage vil tilgodese brugernes færdsel
uden for hegnet og sikre infrastrukturen i forhold til resten af Gribskov-komplekset."
Langs det centrale Nødebo består denne ”brede frie passage” af en grusvej og forholdsvis smalle
bevoksninger mellem grusvejen og skovgærdet. Hegnet placeres tæt op ad grusvejen.
Det er derfor korrekt, at der sikres adgang uden for hegnet til den nord-sydgående grusvej, men jeg
tror, at det er de færreste, der har lyst til at gå tur i den ”frie passage”. Hvis borgere fra Nødebo ikke
ønsker at gå tur indenfor hegnet (de kan fx være nervøse for elge m.v. fordi de går tur med hunden,
eller har børnene fra børnehaven, på tur), kan de altså gå tur på grusvejen langs hegnet – og tilbage
samme vej eller via Nødebovej. Jeg er ikke helt enig i, at den mulighed ”tilgodeser brugernes færdsel
uden for hegnet”.
Jeg holder virkelig meget af Grib Skov. Jeg nyder det arbejde, der er gjort for at gøre skoven mere
naturnær – det har givet en meget mere afvekslende skov, og ikke mindst meget mere biodiversitet.
Jeg glæder mig ikke til, at skoven i ”min baghave” bliver indhegnet.
Mit forslag er:
1. Inddrag Nødebos borgere mere direkte i arbejdet med naturnationalparken i nærheden af Nødebo.
2. Genovervej hegnets linjeføring
Hvis hegn og linjeføring fastholdes
3. Lav flere stiindgange fra Nødebosiden.
4. Lav Skolestiens trampede forlængelse om til en officiel sti.
5. Hvor veje nedlægges vest for Nødbo: bibehold dem som stier.
Venlig hilsen
Annette Munk Sørensen

Anne Andersen
Høringssvar angående placeringen af indgangene
Jeg er betænkelig ved det lave antal af indgange til naturnationalparken i området omkring
Kagerup. Her benytter mange beboere hver dag skoven til alt fra gåture, rideture, cykelture,
hundeluftning, fuglekiggeri og meget mere, men med kun én indgang nær Kagerup forringes
muligheden for den daglige brug af skoven. Dette er modstridende med projektforslagets egne
målsætninger om ikke at begrænse friluftslivet, samt sikre infrastruktur som retter sig mod
forskellige brugergrupper. Jeg bruger flere gange om ugen overgangene over jernbanen ved
Fuglsangvej og Den Enarmede Kongevej, og vil anse det som en stor begrænsning i min brug af
skoven, hvis jeg skal helt ned til Grøftemosevej eller op til Kagerup st. for at bevæge mig ind i
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skoven. Jeg kan forstå at Lokalbanen ønsker færre ubemandede overgange og vil derfor foreslå en
ændring af indgangenes placering så to af de forslåede indgange (som ligeledes er ved
jernbaneoverskæringer) rykkes nordpå til Fuglsangvej og Den Enarmede Kongevej. Det kunne
f.eks. være overgangene ved Eliasvej og Bomvej som ligger langt inde i skoven og ikke
umiddelbart i nærheden af hverken parkeringspladser eller bebyggelse. Det kunne også være
overgangen ved Grøftemosevej som ikke er nær så hyppigt brugt som ved Fuglsangvej og Den
Enarmede Kongevej. Dette kan også bl.a. ses på den større mængde vegetation på grusstien der
end ved de to nordligere overgange. Ved at flytte indgangene ændres hverken ved det totale antal
indgange til parken eller ved Lokalbanens ønske om at reducere antallet af ubemandede
overgange. Samtidig muliggør det borgerne i Kagerups fortsatte brug af skoven. Det er jo trods alt
borgere i Kagerup, Nødebo og andre nærtliggende områder som bruger skoven hver dag og derfor
vil opleve den største begrænsning ved hegningen.
Venlig hilsen
Anne Andersen

Anne Andersen
Høringssvar ang. populationsgenetik og udsætning af dyr
Af projektforslaget fremgår det at der vil blive udsat 8 elge og 25 kronhjorte. Derudover regner man
med at 250 dådyr og 50 sikahjorte vil være inden for hegnet når det opsættes. For elgene er der to
vigtige parametre man bør overveje og iværksætte kompenserede initiativer for. Jeg kan forstå at
elgene skal komme fra forskellige svenske dyreparker og udsættes mens de stadig er kalve. Dyr i
dyreparker er isolerede og har oftere en lavere genetisk diversitet pga. den lille populationsstørrelse
i sådanne parker. Dertil kommer at dyr i parker adfærdsmæssigt tilvænnes livet i en dyrepark og den
adfærd ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig i naturen. Det fremgår ikke af projektforslaget om
elgene har stamtavler eller at deres genetiske ophav er kendt. Jeg kan kun på det kraftigste anbefale
at man overvejer de populationsgenetiske forhold før man udsætter blot otte individer. Her skal man
igen overveje kønssammensætningen, da det vil have betydning for den effektive
populationsstørrelse og dermed for populationens genetiske diversitet. Den genetiske diversitet har
betydning for bestandens modstandsdygtighed overfor f.eks. sygdomsudbrud og for om
populationen bliver indavlet. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til at bestanden suppleres med
individer der kan øge den genetiske diversitet i bestanden over årene og at der laves en plan for
dette før dyrene udsættes. Der er desværre mange eksempler på at de genetiske forhold ikke
overvejes ved (gen)udsætningsprojekter både her i landet og udenlands, hvilket har fået
konsekvenser for projekternes succes på længere sigt. De samme overvejelser bør gælde
bestanden af krondyr der udsættes. For de to andre hjortebestande vil populationerne formodentlig
være større, hvilket vil afbøde nogle af de negative konsekvenser ved den isolation de uundgåeligt
vil opleve ved hegnssætningen. Men det bør stadig undersøges hvad de genetiske konsekvenserne
vil være på længere sigt for disse populationer. I skriver på s. 51 at stabile bestande ikke er et mål i
sig selv, idet fluktuationer i bestandsstørrelser og sammensætninger har vigtig indvirkning på
biodiversiteten. Her er det uklart hvilke dyr der henvises til. Jeg vil derfor gøre opmærksom på at for
populationsgenetikken har den mindste bestand den største betydning. Med andre ord fører
bestandsfluktuationer til tab af genetisk diversitet særligt i lukkede populationer som disse, hvilket
især for elg og krondyr vil være problematisk grundet de allerede små bestandsstørrelser.
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Jeg håber Naturstyrelsen vil tage mine betragtninger til overvejelse. Populationsgenetik er desværre
ofte overset i denne type af projekter hvilket giver problemer hen ad vejen der kunne være undgået
ved rettidig omhu.
Venlig hilsen,
Anne Andersen

Anne Andersen
Høringssvar ang. bestandsdynamik og populationsgenetik hos eksisterende hjortebestande i
skoven
Jeg er bekymret for det foreslåede hegns påvirkning af hhv. bestandsdynamik og populationsgenetik
hos de nuværende hjortepopulationer i skoven. Med det foreslåede hegn vil de eksisterende
bestande af hjorte blive delt op i inde og uden for hegnet. Samtidig presses bestandene uden for
hegnet tættere op af de asfalterede veje, hvilket meget vel kunne lede til flere trafikdræbte dyr på
Gillelejevej. På s. 31 i projektforslaget fremgår det at der skal være fri passage for vildtet så det kan
bevæge sig i nord-syd gående retning på begge sider af naturnationalparken. På kort 10 – foreløbig
hegnslinje, er den foreslåede hegnslinje meget tæt på skovbrynet ved Kagerup station. Der er en
tydelig indsnævring der strækker sig over 500m hvor vildtet vil være klemt inde mellem
stationsbygninger og hegn på den ene side og boliger og savværk på den anden. En ca. 100 m bred
bramme hvor vildtet vil skulle passere langs de to jernbanespor, hvilket må forventes vil øge antallet
af påkørsler. Dette er uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre fri passage i nord-syd gående retning
som projektforslaget ønsker. Samme indsnævring af fri passage er tilfældet ved Nødebo ved
bebyggelse nord for Kildeportvej, dog uden samme fare ved togbanen. Her ligger hegn og
bebyggelse meget tæt og vil hindre den frie passage af vildtet. Sådanne forhindringer kan betyde en
opdeling af vildtet ikke kun i et inde og et ude, men også en nord og sydlig population. Denne
opdeling vil have betydning ikke kun for vildtets fødesøgningsgrundlag med også have
populationsgenetiske konsekvenser. Isolerede bestande vil med tiden miste genetisk diversitet og
derved stå mindre modstandsdygtige overfor evt. sygdomsudbrud. Er isolationen kraftig vil tabet af
genetisk diversitet kunne medfølge indavl i bestandene. Jeg kan ikke finde en undersøgelse eller
overvejelse i projektforslaget der omhandler de genetiske konsekvenser af hegnet på de nuværende
hjortebestande i skoven. Jeg kan forstå at rådyr bliver tilgodeset med åbninger i hegnet ved deres
veksler, men kan ikke finde en til gengivelse af at man ved hvor disse er. Sika- og dådyrbestandene
vil opleve konsekvenserne af indhegningen – på både populationsgenetik og bestandsdynamik,
både inden for og uden for hegnet. Jeg håber at der i det videre arbejde med naturnationalparken,
vil blive iværksat initiativer der kompenserer for den begrænsning på fri passage som hegnet
medfører eller en større sikring af passage i nord-sydgående retning.
Venlig hilsen,
Anne Andersen

Anne Andersen
Høringssvar ang. biodiversitetseffekter
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I projektforslaget henvises til to rapporter for en mere detaljeret gennemgang af biodiversitetseffekterne af
rewilding. Efter en gennemlæsning af disse, må jeg sætte spørgsmålstegn ved biodiversitetseffekterne af
rewilding for vegetationen og dertilhørende insekter. I rapporten står at dyr er med til at sprede frø både i
pels og via afføring, men det antages her at dyrene bevæger sig over arealer med forskellige arter. Når
dyrene i naturnationalparken er bag hegn, vil det ikke være muligt for dem at indføre nye arter til Gribskov
andetsteds fra. Det må også forventes at en evt. frøbank i jorden må have ligget i dvale så længe grundet
skovbruget, at frøene ikke længere kan spire. I forhold til biodiversitetseffekterne for planter og insekter
(der er knyttet til bestemte planter) argumenteres der netop for at rewilding har en betydning pga. dyrene
tager frø med sig. Det er derved uklart hvordan rewilding i dette tilfælde (dyr bag hegn og forældet
frøbank) skal have en biodiversitetseffekt på vegetation samt insekter. Hvis en sådan effekt ønskes, må det
overvejes at fjerne hegnet fra projektforslaget og/eller sammen med dyrene og udsætte hjemmehørende
plantearter og insektarter til naturnationalpark. Der er i dette projektforslag et ensidigt fokus på de store
planteædere på trods af projektforslagets målsætning om at øge biodiversiteten generelt.
Venlig hilsen,
Anne Andersen

Anne Kongsfelt
Høringssvar.
Naturstyrelsens høring om rapport: ”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for
forvaltning af Naturnationalpark Gribskov, april 2021”:

Indledningsvis undrer det mig, som er direkte nabo til Gribskov, at der ikke har fundet nogen egentlig
nabohøring sted. Det er almindelig skik og brug, at man inddrager og informerer de nærmeste naboer i og
om større offentlige projekter og ikke bare informerer på en hjemmeside. Der er da også flere naboer her i
Kagerup, som overhovedet ikke har været bekendt med den igangværende høring, hvilket jeg i øvrigt heller
ikke selv havde været, hvis ikke en betænksom nabo havde videresendt mig linket til Naturstyrelsens
hjemmeside.

Mandag den 7. juni 2021 kl. 17 – 19 foretog Naturstyrelsen en besigtigelsestur af området omkring Kagerup
Station. Det havde været meget nærliggende og professionelt, hvis naboerne i Kagerup havde modtaget en
direkte/naboomdelt invitation til dette arrangement.

Efter at have læst rapporten og i øvrigt deltaget i ovennævnte arrangement finder jeg stadig, at der er
mange ubesvarede spørgsmål og en principielt undren over projektets nytteværdi. Jeg kan forstå, at
projektet i øjeblikket er ved at blive VVM screenet og håber at resultatet bliver, at der skal udarbejdes en
VVM-redegørelse således, at disse spørgsmål kan blive belyst.
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Naturpark. Hvis jeg ellers har forstået konceptet korrekt, er der tale om et eksperiment. I biodiversitetens
navn påtænker man sig at tæmme naturen ved at udrydde såkaldte ikke hjemmehørende træer og påføre
gamle sunde egetræer skader. Jeg er et stykke hen ad vejen enig i, at de plantagelignende områder med
rødgran godt kunne trænge til lidt udtynding, men når det kommer til de gamle flotte normansgraner og
den amerikanske (canadiske?) rød-eg, som jeg glæder mig over på mine daglige ture i skoven, er jeg helt
uforstående. Det minder jo om en eller anden form for racisme og hænger dårligt sammen med den
mangfoldighed man dyrker i så mange andre sammenhænge. Jeg bliver særlig trist, når jeg hører
skovrideren fortælle, hvorledes man har tænkt sig at udvælge de sundeste af de gamle egetræer og delvis
afbarke dem for at skabe biodiversitet. Det er unaturligt, ondt og uæstetisk. Både i forhold til fældning og
skamfering mangler rapporten tal, hvor mange træer fordelt på arter drejer et sig om? Og hvis nogle af
træerne skal fældes, hvorfor kan man så ikke anvende dem på dem på savværkerne og i træindustrien, som
skriger på træ og her er hensat til at importere træet langvejs fra? I øvrigt tænker jeg, at Gribskovnaturpark
kommer til at ligne en trækirkegård de næste mange årtier, indtil de mange planlagt fældede træer er gået i
forrådnelse.

Indhegningen. Biodiversitet eller ej så har jeg meget svært ved at forstå, at man skaber natur ved at hegne
den inde. Forklaringen er tilsyneladende, at man vil sikre afgræsningen, ved at holde dyrene indenfor
hegnet, men hvad med dyrene (hjorte osv.) udenfor hegnet, som ikke kan komme ind eller får svært ved
det? I øvrigt er det næsten komisk, at man påtænker at indføre elge samtidig med, at ikke hjemmehørende
træer ikke må være i skoven. Det fremgår af rapporten, at hegnet skal være 2,5 m højt, men hvor mange
løbende meter drejer det sig om, hvad koster det at etablere, og hvad er udgifterne til den afledte drift og
vedligehold? Personligt finder jeg, at de mange penge – beløbet fremgår godt nok ikke - ville være meget
bedre brugt på at opkøbe omkringliggende landbrugsjord og dermed sikre dyrenes frie bevægelighed og
sammenhæng med de øvrige skovområder i Nordsjælland. Nu etablerer man i stedet for et unaturligt
isoleret område. Sager om dyremishandling med dyr bag hegn med det formål at skabe ”rewilding” dukker
med jævne mellemrum op i medierne også sager hvor bl.a. Naturstyrelsen af dyrlæger er meldt til politiet.
Man påfører sig selv et meget stort ansvar, når man spærrer vilde dyr inde, og sagerne viser jo med al
tydelighed, at det ofte ender galt. Hvorfor er der ikke omtalt sådanne erfaringer?

Den afledte konsekvens af indhegningen. Indhegningen vil skabe et stort tryk på området udenfor hegnet
både for dyr og mennesker. Særligt det smalle skovområde ved Kagerup station komme til at udgøre et
hængsel. Dertil kommer det øgede antal af dyr, der vil skulle passere lokalbanen og de tilstødende veje. Er
der regnet på hvor mange dyr, der vil befinde sig udenfor hegnet, og er der foretaget en risikoanalyse i
forhold til øget antal af trafikdræbte dyr? Jeg tænker i den forbindelse også på de stakkels lokoførere. Det
er ikke en sjov oplevelse at påkøre et dyr, og det er så heller ikke godt for regulariteten af jernbanedriften,
men det er så en anden snak i et andet ministerium. Skovrideren nævnte på turen, at nu hvor mange af
overkørslerne planlægges nedlagt, slap naboerne for at høre toget hyle, men dyrene skal vel stadig advares.
Dyrene udenfor hegnet vil være tvunget til at komme nærmere på os mennesker, hvilket vil øge risikoen for
flere flåtbid, infektionssygdomme og virus hos husdyr og mennesker, på et moderne udtryk zoonoser.

Trafikale konsekvenser. I rapporten nævnes det, at man forventer et stort antal besøgende - herunder
turister, men de afledte trafikale konsekvenser er ikke berørt? For at tage det mest nærliggende, så er
Kagerup Stationsvej den eneste adgang til Kagerup station, hvor det er påtænkt at anlægge en større pSide 10 af 151

plads (hvor stor?) på den anden side af jernbanen. Kagerup Stationsvej er i dag så smal, at en personbil ikke
kan passere en bus uden at trække ud i rabatten. Når det en sjælden gang er skiføre er forholdene helt
kaotiske, hvilket også gør sig gældende for Gribskovvej. Såfremt Kagerup Stationsvej skal udvides, vil det
sandsynligvis kræve ekspropriationer. Hvor mange besøgende, biler og turistbusser forventer man? Der må
være nogle erfaringstal fra Mols og Bornholm, der kan benyttes. Disse mange køretøjer vil skulle krydse
jernbanen ved Kagerup Station for at parkere på den planlagte P-plads. Krydsningen af banen er i dag
ensporet i dagtimerne passerer der i dag 8 tog i timen, det vil ikke kunne undgås at biler og turistbusser
kommer til at stuve op ned ad Kagerup Stationsvej. Hvis overkørslen skal udvides, vil de betyde et større
anlægsarbejde fordi både sporskifte og signaler sandsynligvis skal flyttes. Hverken det eller de
miljømæssige konsekvenser - herunder støj -af den øgede trafik, fremgår af rapporten.
Min ejendom ligger, som tidligere nævnt, direkte ind til Gribskov og der er kun ganske få hundrede meter
til Kagerup Station. Jeg er oprigtigt talt meget bekymret for hvorledes, jeg vil blive påvirket. Kan jeg være
sikker på, at området uden for indhegningen omkring min ejendom, ikke på den ene eller anden måde vil
blive inddraget i projektet?
Bl.a. derfor håber jeg på, at VVM-screeningen vil resultere i, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Hydrologiske ændringer. Man ønsker at genskabe de naturlige hydrologiske forhold. Men der er ikke
regnet på de afledte hydrologiske konsekvenser for nærområdet og det kan ligeledes bekymre mig. På et
tidspunkt for nogle år siden opfyldte man i forbindelse med etableringen af skiløjper grøften ude på engen,
der støder op til min ejendom. Dette resulterede i, at min garage og andre bygninger på min ejendom lå
under vand, ja faktisk lå hele skovstien op til Kagerup Station under vand. Grundvandet står ret højt i
området, hvorfor jeg har grundvandspumpe i kælderen. Hvorfor er der ikke redegjort for sådanne
konsekvenser

Afslutningsvis synes jeg, at projektet er ugennemtænkt, at de biologiske fordele ved at indespærre store
græssende dyr er udokumenteret, at faren for dyremishandling oplagt, at det er ulogisk at spærre
eksisterende natur af med høje hegn, at det er uhørt, at udrydde eller skade gamle smukke træer, at man
ikke har inddraget de berørte/lokale på en rimelig måde, at man ikke har lavet en ordentlig vurdering af de
trafikale problemstillinger, og at de betydelige beløb for at skabe disse dyreparker var langt bedre givet ud
ved at opkøbe arealer for at skabe mere natur. Naturen har brug for mere plads og ro – ikke høje hegn og
ikke-hjemmehørende dyrearter.

Arne Linde Olsen
Vedr. Deres ref. 21/03676 – Naturnationalpark Gribskov – indsigelse imod linjeføring af
påtænkt hegn for indkredsning af området til Naturnationalpark Gribskov.
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I fortsættelse af det afholdte orienteringsmøde i går – mandag, den 26. april 2021 – og de
forhold, som Britt Isabell Olsen påpegede, skal jeg herved som ejer af ejendommen Gillelejevej 9 bemærke følgende:
Der er i området mange hesteejere og daglige ryttere, og at den påtænkte linjeføring af hegnet
tager ikke tilstrækkelig hensyn til disse ryttere.
Der ses ikke at være taget hensyn til at ryttere fra nord, herunder fra Nyhegn og nord-skoven,
samt selvfølgelig de heste, der er på ejendommen Gillelejevej 9 samt naboer kan komme trygt
over til den resterende del af skoven, der ikke er omfattet af Naturnational-parken.
Problemet er Gillelejevej og Frederiksværkvej, hvor bilisterne kører stærkt og hvor der i givet
fald vil opstå mange farlige situationer med utrygge heste og bilister, der ikke tager et
tilstrækkeligt hensyn til rytterne såfremt disse skal passere et stykke ad vejen.
På denne baggrund foreslås 2 mindre ændringer af linjeføringen og hegnet.
Der ønskes, at den pinkfarvede låge – adgangsvej som vist på vedhæftet tegning – flyttes ned
til Kjeldsvej, således at ryttere fra modsat side af Frederiksværksvej (Nyhegn) kan komme
igennem, uden at rytterne skal ind ad lågen til naturnationalparken, hvor de vil være i risiko,
grundet det påtænkte vilde dyrehold.
De kan således trygt ved den ændrede linieføring ride op ad Mor Gribsvej og til højre over mod
Gillelejevej og videre over denne vej ved Haregabsvej.
Ligeledes kan ryttere fra nord-skoven komme over Frederiksværksvej på Mor Gribsvej og ca.
300 meter nede før de skal til venstre og over til Gillelejevej.
Dette betyder, at hegnet skal flyttes, således at Mor Gribsvej og Kjeldsvej kommer udenfor
hegnet, og at der skæres et hjørnet af den nordlige del, således at ryttere fra Mor Gribsvej kan
komme ned til Gillelejevej og videre over denne ved Haregabsvej.
Jeg har efter bedste evne tegnet dette ind på vedhæftede kort.
Ved denne ændrede linjeføring vil der være taget hensyn til rytterne i forbindelse med
planlægningen af Naturnationalparken.
Jeg skal videre spørge, hvilket hegn der påtænkes opsat, herunder hvor store masker, der
kommer i hegnet, ligesom jeg kan forstå, at hegnet ikke sættes helt ned til jorden, men holdes i
en afstand fra skovens bund, således at mindre dyr, herunder ræve, grævlinger m.v. kan pacere
uhindret.
Er dette korrekt?
Videre ønskes at lågen – som det blev oplyst g.d. - ind til naturnationalparken forsynes med en
automatåbner.
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Jeg går ud fra, at ovennævnte ønsker til den ændrede linjeføring bliver videregivet til de
respektive beslutningstagere, og således inkorporeret i det endelige forslag.
Giver ovennævnte anledning til spørgsmål, beder jeg Dem venligst kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Arne Linde Olsen
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Birgitte Kronborg
Jeg er imod projektet, da det sætter vores dyrevelfærdsregler ud af spil og tillader besætningstilsyn
"jævnligt", hvorved der går alt for lang tid, før skader på dyrene opdages.

MvH
Birgitte Kronborg

Christiane Zibrandtsen på vegne af en række borgere fra Kagerup
Kære Udvikling, By og Land, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen
Vi sender hermed et høringssvar til den kommende Naturnationalpark Gribskov.
Vi skriver til jer på vegne af en række beboere, der dagligt færdes på Kagerup Stationsvej, da
vi har erfaret, at I påtænker at lave en stor parkeringsplads med formidling og wc faciliteter
for enden af Kagerup Stationsvej ved den nye Naturnationalpark Gribskov.
Kagerup Stationsvej er ikke dimensioneret til den trafik, som er der i dag, og er derfor slet
ikke forberedt som indfaldsvej til den kommende indgang til Natur Nationalparken.
Kagerup Stationsvej er en blind vej, som er 4,4 meter bred.
I dag oplever vi beboere, at vejen er for smal til den trafik, der kører på den. Vi har daglig
tung trafik på vejen; to busruter, skolebus, en turist dobbeltdækker til udflytterbørnehaven på
Luthers missions center, Lokalbanens ladbiler, Forsvaret og Hjemmeværnet ind til Muldebjerg,
Kagerup Savværk og Naturstyrelsens lastbiler med træ mm. Bussen er 2,55 m bred og en
personbil er ca. 2 m bred, hvorfor en af dem tvinges ud i rabatten ved passage. Rabatten er
kørt op og har store huller.
Der er dagligt farlige situationer, da der samtidig færdes bløde trafikanter på vejbanen. Der er
ingen fortov, så skolebørn, cyklister, hundeluftere og ryttere færdes også på vejbanen på vej
til og fra stationen eller skoven. Vi vedhæfter herunder fotos fra den 19. og 20. maj 2021,
hvor I kan se eksempler på farlige situationer i dag pga. fart, manglende oversyn og bløde
trafikanter på vejbanen.
Vi kan referere til, at der for eksempel ved snefald i år kom så mange biler på Kagerup
Stationsvej, at vejen blev ufremkommelig, busruten måtte omdirigeres, så den ikke kørte ad
Kagerup Stationsvej til stationen, og politiet blev tilkaldt flere gang for at sikre passage.
Beboerne kan allerede nu vurdere, at med den øgede trafik, vil det skabe endnu flere farlige
situationer.
Vi håber derfor, at I allerede nu sammen vil arbejde hen imod en mere holdbar løsning. Det er
vanskeligt at gøre vejbanen bredere. Vi vil derfor forslå, at der bliver lavet trafik sanering, om
det er chikaner, bump eller nedsat fart vil vi lade forvaltningen om.
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Alternativ tænker at lave en indgang og parkeringsplads direkte gennem skoven fra
Helsingevej.
Men det er nødvendigt, at I tænker en løsning ind i det større perspektiv, for at sikre at
Naturnationalparken bliver en succes i lokalområdet.

Med venlig hilsen
Christiane Zibrandtsen og Jesper Kronsell
Cornelia Zibrandtsen
Ulla Bindesbøll Grande og Bård Grande
Lars og Birgit Aslo-Petersen
Thomas Haulund-Aadorf og Nadia Mansfeldt Agger
Susanna Van Overeem
Ida og Thomas Selch Laursen
Mikkel Seiling
Nicolas Couppé og Katarina Kjeldgaard
Lotte Munnecke og Finn Graff Larsen
Julie og Niels Valant
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Ud for nr. 22 og 19

Ud for nr. 22

Claus Jensen og Pernille Hansen
Hej
Konceptet med at indhegne dyr og natur mener vi er fundamentalt forkert.
Skoven bør fungere som et naturligt habitat for alt, hvad der naturligt lever der, og ikke trækkes i retning af
en Zoologisk have.
Man bør heller ikke indføre arter, som ikke findes naturligt i området; jeg tænker her på elgene.
Sverige er stedet, man tager hen hvis man vil se elge, ikke her. De har ikke levet vildt her siden stenalderen,
og det er ynkeligt at starte en ny bestand når man samtidig er nødt til at hegne den ind.
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Som direkte nabo til Gribskov mener vi derfor at projektet bør nedlægges. Denne verden har ikke brug for
flere hegn, og pengene kan sikkert bruges bedre til andre formål.
Mvh Claus Jensen og Pernille Hansen

Dorte Rørbeck Mathiassen
Bemærkninger til den af Naturstyrelsen udsendte rapport i høring: ”Projektbeskrivelse og
overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov, april 2021”:
Naturen i Danmark har været på tilbagegang gennem en lang årrække. Den mangler plads og ro for at
reetablere og udvikle sig. Det en kendsgerning, at pesticider og gødning i landbruget skader dyre- og
planteliv – ikke kun på markerne, men også i den omkringliggende natur, der er og bliver stadig mere
fragmenteret. Derfor handler det først og fremmest om at give naturen mere plads og begrænse det
moderne landbrugs skadevirkninger på planter og dyr.
Vi får ikke mere plads til natur og bedre natur ved at indhegne eksisterende natur.
Et af redskaberne for at forbedre biodiversiteten er at skabe mere urørt natur – på offentlige såvel som
private arealer, herunder urørt skov. Derfor er det meget positivt at stort set hele Gribskov forventes udlagt
til urørt skov, og det ville være optimalt, hvis de afsatte penge til hegn i stedet for blev brugt til opkøb af
tilstødende landbrugsarealer for at sikre den meget vigtige overgang mellem skov og åbne arealer.
Biodiversiteten i Gribskov har gennem mange år været i fremgang som en følge af en mere skånsom
skovhugst kombineret med tiltag som genskabelse af vådområder ved at begrænse dræning. Fokus kunne
derfor være rettet mod at skabe bedre betingelser for den biologiske vekselvirkning mellem skov og det
åbne landskab, da dette vil have en forventet stor positiv effekt på biodiversiteten.
Finansieringen af sådanne opkøb kan findes på forskellig vis, herunder oplagt ved at spare de betydelige
udgifter til opsætning af store vildthegn og drift af disse samt øvrige udgifter forbundet med en
naturnationalpark (NNP) på et 1.300 ha areal midt i Gribskov.
Konceptet bag NNP bygger på en forkert faglig opfattelse af, hvad der skaber de biologiske forudsætninger
for et rigt og varieret dyre- og planteliv.
Hertil kommer, at der er en overhængende risiko for, at disse parker udvikler sig til at være overrendte
dyreparker, hvor dyr og planter får alt andet end fred til at udvikle sig, og hvor vildthegn skader den fri
bevægelighed for større dyr og mennesker.
Højt besøgstal og dyr under hegn
Når man i høringsrapporten ser på ambitionerne for de 1.300 ha. indhegnet skov planlagt til NNP, bliver
man overvældet. Der skal både være natur, cykelruter, jagt, gangstier, bålpladser, shelters, udsigtstårne,
hestestier, mountainbike-ruter mv. Er det et seriøst bud på urørt natur?
Når man ser på de mange planlagte indgreb og hele den ingeniørmæssige tilgang til natur, er det svært at
forstå følgende indledende erklæring i høringsrapporten, nemlig at man vil understøtte et økosystem med
naturlige processer og minimal brug af forvaltningsindgreb. Og videre vil man realisere dette mål ved at
udsætte store planteædende dyr bag hegn i den 1.300 ha store NNP. Og – citat: ”NNP vil bidrage til
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spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder for friluftslivet generelt og understøtte turismen
i området”.
Flere gange i det lovkompleks, der ligger til grund for NNP, fremhæves besøgstal og turisme. I
miljøministerens videoudsendte tale i forbindelse med høringsrapportens udsendelse brugte ministeren i
overensstemmelse hermed meget af sin taletid til at fremhæve besøgstal og de mange friluftsaktiviteter,
som NNP skal rumme.
Dette kan så være en forklaring på, at man for at øge attraktionen i NNP ønsker ”fremmedartede dyr”.
Muligheden for at se udsatte elge - tillige med kronhjorte og stude - vil da også helt sikkert trække mange
besøgende til fra hovedstadsområdet. Hvordan har man tænkt sig at styre det forventede store besøgstal,
uden at det får alvorlige konsekvenser for naturen og ikke mindst de udsatte dyr, som jo ikke kan stikke af
pga. hegn?
Sporene fra bl.a. de udsatte bisoner i Almindingen på Bornholm skræmmer – de udsatte dyr har grundet et
meget højt besøgstal og folks manglende respekt for afstand været så stressede, at de ikke længere
formerer sig. Grundet indavl og stress er bisonerne ikke robuste og bukker under for parasitter som ikter og
lungeorm.
Det lange, høje vildthegn med tilhørende eltråde skyldes jo ønsket om at indsætte – i første omgang – 8
elge. En meget stor udgift for 8 dyr! Men i rapportudkastet opereres også med på sigt at kunne indsætte
dyr som bison, vel for at øge attraktionen? Bisoner er imidlertid - tilsvarende de planlagt indhegnede
kronhjorte - slettedyr, der først og fremmest bruger skoven til at gemme og hvile sig i.
Man savner i høringsrapporten en redegørelse for, hvad erfaringerne fra ind- og udland hidtil har været, i
forhold til negative effekter af høje besøgstal. Tilsvarende savnes der en vurdering af, hvad de
omkringboende kan forvente, når besøgende fra hele hovedstadsområdet skal lokkes med store
”spændende dyr”. Har der været en høring direkte rettet mod naboer til NNP, er der foretaget
trafikvurderinger baseret på erfaringer fra sammenlignelige lokaliteter osv.? Hvordan vil man sikre, at
lokalbefolkningen ikke bliver generet af parkerede biler på de veje, der ligger op til de planlagte
hovedindgange til NNP? Vil man nægte folk adgang til NNP, hvis besøgstallet bliver til gene for lokale
beboere og naturen?
Et kerneområde for naturen?
NNP skal være et naturmæssigt kerneområde i Nationalpark Kongernes Nordsjælland – men gennem hegn
afskåret fra den øvrige natur i Nordsjælland – hvordan kan dette forhold hænge sammen rent
naturmæssigt? Et væsentligt problem for vores natur er jo netop, at den er alt for fragmenteret.
Der skal ryddes mange områder fortrinsvis med rødgran og foretages strukturfældninger i NNP – ikke
mindst for at skabe lysåbne områder, da man trods alt erkender, at det vil være en for stor mundfuld at
klare for de store indsatte græssende dyr. Man rydder altså natur i naturen. Hvor mange år vil disse indgreb
tage, jf. den før nævnte målsætning om urørt natur, ro og fordybelse?
De truede og sjældne arter i NNP er i øvrigt til større forekomster af nåletræ på næringsfattig skovbund (jf.
rapportens s. 17).
Hvordan vil man sikre naturlig, vild succession i NNP, når denne skal sættes ud af kraft ved hjælp af de
ovenfor nævnte manuelle tiltag eller ved at udsætte store græssende dyr i store unaturlige mængder. Der
har jo aldrig historisk set været så store mængder af vilde, store græssere i skovene, at disse ved egen kraft
har været i stand til at holde skovene lysåbne? Man omtaler et naturligt græsningstryk i skove, men ingen
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videnskabelige afhandlinger har imidlertid kunnet godtgøre, hvad det er for en størrelse, så hvorfor stræbe
efter noget, som man ikke kender?

Man fornemmer, at Naturstyrelsen godt ved, at de mange planer for aktiviteter i selve NNP kan
blive for meget af det gode. Derfor planlægger man at flytte nogle aktiviteter til andre steder i
Gribskov, der som nævnt forventes udlagt til urørt skov. Men hvordan vil man sikre, at det vilde
hjortevildt, de øvrige pattedyr og fugle får den fornødne ro til fouragering, parring hvile mv.? Hvor skal
”stillezonerne” udenfor hegnet være? Hvad med jagt?
Man lægger op til, at hegnet langs f.eks. Gillelejevejen skal trækkes 5-10 meter tilbage, da man ikke kender
risikoen for at påkøre det omstrejfende vildt udenfor hegnet (som jo vanskeligt kan komme ind). Hvad
betyder dette for trafiksikkerheden, og skal alle, som bor eksempelvis nord for skoven så være
”prøvekaniner”?
Rewilding?
Hele rewilding-filosofien er baseret på, at man skal undgå vinterfodring, men i høringsrapporten må man –
af bitter erfaring – erkende, at det næppe vil være realistisk, idet der dog opereres med bortskydninger ved
en for stor dyrebestand. Vi får altså en dyrehave som i Jægersborg Dyrehave, for hvad er forskellen ellers?
Naturstyrelsen er logisk nok opsat på ikke at gentage forholdene i Mols Bjerge, hvor styrelsen er
politianmeldt for dyremishandling, men er det ”vild natur baseret på naturens præmisser” – eller snarere
en uundgåelig konsekvens af at indespærre store dyr bag hegn?
Der er kun udlagt 390 ha af NNP til at huse særlig følsom natur. Elge er som udgangspunkt meget sky dyr,
der kræver store arealer og fred for at trives. Nu vil man så sætte ca. 22 km vildthegn op på 2,5 meters
højde – alene for at holde de indtil videre planlagte 8 elge indespærret. Men hvordan vil man sikre, at
besøgende ikke går ind på de 390 ha, og at der ikke forekommer dyremishandling, når de udsatte dyrs
naturlige muligheder for at søge væk fra mennesker er stærkt begrænsede.
Hvilken natur?
Hvad er det for en natur, man vil skabe/genskabe. Naturen for 5.000 år siden eller i 1700-tallet? Dyr som
bison og elg forsvandt at naturlige (klimatiske) årsager, ikke på grund af mennesket. De udsatte stude kan
vel i øvrigt næppe heller betegnes som ”naturlige”? Hvilken base-line vil man anvende for at vurdere, om
der kommer en bedre biodiversitet?
Det nævnes (jf. rapportens s.52), at udviklingen af biodiversiteten skal moniteres i den skovbevoksede del
hver 12. år (andre naturtyper hver 6. år), men det nævnes ikke, hvilke arter der skal overvåges og hvor ofte
– dette er alt for løst, og hvad med overvågningen af pattedyrene.
Og hvorfor er effekten af klimaændringer ikke medtaget – hvordan vil de påvirke NNP?
Der er skabt et politisk flertal for at etablere NNP herhjemme, herunder i Gribskov. Men der er i
lovgivningen bag fænomenet NNP rent faktisk åbnet mulighed for, at en sådan park godt kan etableres
uden hegning.
Det anbefales herfra, at beslutningstagerne som et minimum undlader at sætte de påtænkte 2,5 meter
høje, strømførende hegn op rundt om den kommende NNP i Gribskov.
Og at man lader urørt skov – sammen med det naturlige dyreliv, eventuelt i kombination med en
hjælpende hånd fra kyndige forstfolk – i sig selv skabe yderligere biodiversitet uden hegn.
Bedste hilsener
Dorte Rørbeck Mathiassen
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Egon Mosegaard
Hvis det indebærer at der hegnes så glem det. Vi er simpelthen ved at ødelægge den danske natur med
tråd og strøm overalt. Vores naturlige bestand af dyr bliver hindret i at gå frit ligesom det også gælder os
mennesker.
Venlig Hilsen
Egon Mosegaard

En række borgere i Kagerup og omegn
Kære Naturstyrelsen Nordsjælland og Udvalget Udvikling, By og Land Gribskov Kommune,

Hermed høringssvar til Naturnationalpark Gribskov fra en række borgere i Kagerup og omegn.

Vi har gennemlæst Gribskov Naturnationalparks oplæg til hegning og dens placeringer af låger.
Vi kan se, at der er planlagt låger ved Kagerup Station, den kommende nærliggende parkeringsplads og en
ved Grøftemosevej.
Der bor ca. 400 borgere i Kagerup og mange af dem, plus borgere i Maarum Sogn, bruger daglig skoven til
runder af forskellig længde enten til fods, cykel eller til hest.
Vi er bekymrede over, at vi synes, at der mangler en låge syd for Kagerup station ved Fuglsangsvej (på foto
ved cirklen).
En ekstra låge syd for Kagerup Station ville sikre brugerne/bl.a. os imod at anvende samme låge ved ind- og
ud passage fra det hegnede område, og derved give os en større bevægelsesfrihed. Det er vigtigt at vi også
efter hegningen kan færdes i en runde på tværs af hegningen og ikke kun ude eller inden for hegningen.
Det ligger os på sinde, at offentligheden fortsat skal have gode muligheder for at færdes i naturen i Gribskov.
Vi vil gerne sikre, at hegningen ikke forhindre eller vanskeliggøre den daglige adgang, som borgerne i
Kagerup har haft i over 250 år (historisk kort 1771). (jf. LBK nr. 240 af 13/03/2019 - Naturbeskyttelses loven
§ 23 stk. 2).
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Vi ser frem til jeres svar og svarer gerne på yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen

Christiane Zibrandtsen og Jesper Kronsell
Nicolas Couppé og Katarina Kjeldgaard
Susanna Van Overeem
Rie Egesø
Pia Niebuhr
Astaa Kjærgård
Robert og Pernille Jellinggaard
Jana Clausen
Leif Hagen Christiansen
Eva Sasady,
Line Rud Lange

Side 24 af 151

En række naboer til Gribskov og beboere i Nødebo
Naturstyrelsen.
Som nabo til Gribskov og beboere i Nødebo fremsendes hermed indsigelse mod
det fremlagte forslag.
1. Vi tilslutter os fuldstændigt det høringssvar der er fremsendt af Helle
Carlsen og Rob Meyer, Kildeportvej 18 i Nødebo og det bedes betragtet
som en integreret del af dette svar.
Helle og Rob er vores nabo til Nødebohave 41-43, Stenslettegård. Svar
vedlagt.
Vi har, og kan få, de samme gener som fremført i forbindelse med driften
af gården.. Vi har forhandlet med ejeren af "Kongernes Heste" om op stalling
af heste på Stenslettegård, men det er udsat på ubestemt tid.

2. Forslaget er fremlagt med det særlige formål at indhegne for ”store” dyr,
men der opstår den bivirkning, at Nødebo nærmest bliver indhegnet i
forhold til Gribskov. Der er alt for lille et skovareal udenfor hegningen
som fremover vil forbinde skovene om Nødebo. Hegningen bør, om ikke
udtages af planen, så i det mindste ændres tilbage til det først
udarbejdede forslag i Januar.

3. Er det farligt med store dyr!
Ud fra de oplysninger jeg er bekendt med er elge meget farligere en
bjørne i den frie natur. Det må give anledning til overvejelser, når man
indhegner farlige dyr, der ikke kan flygte til komfortzoner, idet
indhegningen
Begrænser den frie færdsel. Man kan vel gøre de ansvarlige for planen
personligt ansvarlige når den første barnevogn, cykelrytter eller børnehave
bliver angrebet af de udsatte dyr. Risikovurdering?
Se overskriften: ”Barnevogn med tvillinger angrebet af vild elgtyr”!
Er elge ikke en invasiv art i Danmark, noget vi prøver at undgå i mange
andre sammenhænge?
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4. ”Elge er nødvendige for afgræsning af vådområder hvor krondyrene ikke
gør det”!
Der er ikke ført bevis for at 10 elge vil kunne klare denne opgave og man
bør ikke gennemføre dette projekt på grundlag af tanker, håb og følelser. Der
skal beviser til.
Hvor er den beregning der viser økonomien i omkostninger ved hegn
sammenlignet med en mekanisk bearbejdning af de områder, som man
forventer elgene skal klare?

5. Hele grundtanken om, at vi skal have vild natur, så derfor må vi
indhegne, den er helt forkert. Det er en ommer. Tænk i stedet på hvordan vi
får en bæredygtig vild natur uden for mange kunstgreb, en natur som løbende
bliver
klimaoptimeret og tilpasset det moderne samfund. Hvis den vilde natur
udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning, skal der være mulighed for at pleje
den i en retning der er bedst for fællesskabet: Dyr, planter og mennesker.

6. Skolestien mellem Nødebo og Mårum må have hævd på en fuldstændig
uhindret vej gennem Gribskov som det har været tilfældet i flere hundrede år.
Jane Walter Hansen og John Jensen
Rikke og Frederic Klockars Jensen
Rasmus Walter Jensen og Line Reif
Michael Larsen
Grundejerforeningen Kærvej, Nødebo

Eva Sasady & Leif Hagen Christiansen
Generelt
Overordnet set er jeg ikke tilfreds med en ”dyrepark” med hegn, som gør det meget besværligt at færdes i
Gribskov. At ministeren fortæller, at vi sagtens kan benytte nationalparken, gør ikke vores oplevelse bedre.
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I forhold til i dag er det en forringelse, og derfor er det en nedprioritering af de nuværende brugere af
skoven. Jeg foreslår derfor at Nationalpark Gribskov etableres uden hegn. Alternativt mindre indhegninger
for Stude.
Hegn
Såfremt Styrelsen fastholder opsætning af elektrisk hegn, må man i det mindste etablere flere låger som
kan sikre en smidig tilgang til Nationalparken og ikke som i projektforslaget, da det vil gøre benyttelsen af
parken besværlig og muligheden for at færdes mellem parken og andre dele af Gribskov meget besværligt.
Der findes faktisk mennesker, som finder det ubehageligt såfremt de ikke kan komme væk fra de store dyr.
Ligeledes er jeg af den opfattelse, at der ikke er foretaget en beregning af, hvor hurtig en ambulance vil
kunne nå frem i tilfælde af hjertestop hos en person på besøg i Nationalparken. Jeg foreslår derfor at
antallet af låger forøges, og i mit nærområde helt præcist, at der etableres en låge ved Fuglesangsvej, hvor
den krydser banen.
Trafik
Projektforslaget angiver ”Det skal nærmere vurderes hvordan sikkerheden kan sikres bedst muligt med en
forventet øget trafik ind og ud til/fra parkeringspladserne ved naturnationalparken”
De skriver også: ”De endelige vurderinger ift. trafiksikkerheden sker i en særskilt trafiksikkerhedsrevision i
løbet af foråret 2021.
Det er således totalt uklart, på hvilken måde projektplanen håndterer den forventede øgede trafikale
belastning (biler) på Kagerup Stationsvej, hvor jeg bor. Hvor stor bliver parkeringspladsen inde i skoven
nord for Kagerup Station? Jeg er ikke tilhænger af store parkeringspladser i skoven; men modsat er jeg slet
ikke tilhænger af det kaos, som opstår på Kagerup Stationsvej når mange besøgende søger mod indgangen
ved stationen, og parkeringskapaciteten i skoven er utilstrækkelig. For at give indblik i den situation kan jeg
fortælle hvordan bilister, denne vinter, parkerede i begge sider af vejen fra Kagerup Park og op til Kagerup
Station, også ud for nogle beboeres låger og udkørsler. Parkeringen i begge sider af vejen gjorde det
umuligt for linie 362 at køre op til stationen. Politiet kom også ud til Kagerup Stationsvej; men kørte igen
uden at skaffe plads. Heldigvis var det ikke behov for større redningskøretøjer den dag.
Ud over at sikre tilstrækkelig parkering i skoven, skal der etableres trafiksikkkerhedsforanstaltninger på
Kagerup Stationsvej, f.eks. med hastighedsbegrænsning på 40 km i timen og/eller med chikaner. På grund
af den åbne natur, glemmer ca. 50% af personbilerne, kassevogne, lastbiler og busser at de er i bymæssig
bebyggelse med 50 km i timen. De kører op til 80 km i timen på Kagerup Stationsvej.

Med venlig hilsen
Eva Sasady & Leif Hagen Christiansen
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Hans Henrik F. Svensson

Bemærkninger til den af Naturstyrelsen udsendte rapport i høring: ”Projektbeskrivelse og
overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov, april 2021”:
Undertegnede ønsker at bemærke, at det er vigtigt på nationalt plan at iværksætte en omfattende indsats
for at sikre mere natur og bedre biodiversitet, da naturen i Danmark har været på tilbagegang gennem en
lang årrække.
Naturen mangler plads og ro for at reetablere og udvikle sig. Derudover er det en kendsgerning, at
pesticider og gødning i landbruget skader dyre- og planteliv – ikke kun på markerne, men også i den
omkringliggende natur, der er og bliver stadig mere fragmenteret. I den sammenhæng gøres opmærksom
på, at landbrugsarealet udgør omkring 60 procent af Danmarks areal.
Derfor handler det først og fremmest om at give naturen mere plads og begrænse det moderne landbrugs
skadevirkninger på planter og dyr. Vi får ikke mere plads til natur ved at indhegne eksisterende natur.
Et af redskaberne for at forbedre biodiversiteten er at skabe mere urørt natur – på offentlige såvel som
private arealer, herunder urørt skov. Jeg ser derfor med glæde på, at stort set hele Gribskov forventes
udlagt til urørt skov, og det ville være optimalt, hvis de afsatte penge til hegn i stedet for blev brugt til
opkøb af tilstødende landbrugsarealer for at sikre den meget vigtige overgang mellem skov og åbne
arealer.
Biodiversiteten i Gribskov har gennem mange år været i fremgang som en følge af en mere skånsom
skovhugst kombineret med tiltag som genskabelse af vådområder ved at begrænse dræning. Fokus kunne
derfor være rettet mod at skabe bedre betingelser for den biologiske vekselvirkning mellem skov og det
åbne landskab, da dette vil have en forventet stor positiv effekt på biodiversiteten.
Finansieringen af sådanne opkøb kan findes på forskellig vis, herunder oplagt ved at spare de betydelige
udgifter til opsætning af store vildthegn og drift af disse samt øvrige udgifter forbundet med en
naturnationalpark (NNP) på et 1.300 ha areal midt i Gribskov.
Konceptet bag NNP bygger på en forkert faglig opfattelse af, hvad der skaber de biologiske forudsætninger
for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Hertil kommer, at der er en overhængende risiko for, at disse
parker udvikler sig til at være overrendte dyreparker, hvor dyr og planter får alt andet end fred til at udvikle
sig, og hvor vildthegn skader den fri bevægelighed for større dyr og mennesker.
Når man i høringsrapporten ser på ambitionerne for de 1.300 ha. indhegnet skov planlagt til NNP, bliver
man overvældet. Der skal både være natur, cykelruter, jagt, gangstier, bålpladser, shelters, udsigtstårne,
hestestier, mountainbike-ruter mv. Er det et seriøst bud på urørt natur?
Når man ser på de mange planlagte indgreb og hele den ingeniørmæssige tilgang til natur, er det svært at
forstå følgende indledende erklæring i høringsrapporten, nemlig at man vil understøtte et økosystem med
naturlige processer og minimal brug af forvaltningsindgreb. Og videre vil man realisere dette mål ved at
udsætte store planteædende dyr bag hegn i den 1.300 ha store NNP. Og – citat: ”NNP vil bidrage til
spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder for friluftslivet generelt og understøtte turismen
i området”.
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Flere gange i det lovkompleks, der ligger til grund for NNP, fremhæves besøgstal og turisme. I
miljøministerens videoudsendte tale i forbindelse med høringsrapportens udsendelse brugte ministeren i
overensstemmelse hermed meget af sin taletid til at fremhæve besøgstal og de mange friluftsaktiviteter,
som NNP skal rumme.
Dette kan så være en forklaring på, at man for at øge attraktionen i NNP ønsker ”fremmedartede dyr”.
Muligheden for at se udsatte elge - tillige med kronhjorte og stude - vil da også helt sikkert trække mange
besøgende til fra hovedstadsområdet. Hvordan har man tænkt sig at styre det forventede store besøgstal,
uden at det får alvorlige konsekvenser for naturen og ikke mindst de udsatte dyr, som jo ikke kan stikke af
pga. hegn? Sporene fra bl.a. de udsatte bisoner i Almindingen på Bornholm skræmmer – de udsatte dyr har
grundet et meget højt besøgstal og folks manglende respekt for afstand været så stressede, at de ikke
længere formerer sig. Grundet indavl er bisonerne ikke robuste og bukker under for parasitter som ikter og
lungeorm. Hvilken indflydelse på smittebyrden med parasitter har det, at store græssere tvinges til at
opholde sig på et begrænset areal?

Det lange, høje vildthegn med tilhørende eltråde skyldes jo ønsket om at indsætte – i første omgang – 8
elge. En meget stor udgift for 8 dyr! Men i rapportudkastet opereres også med på sigt at kunne indsætte
dyr som bison, vel for at øge attraktionen? Bisoner er imidlertid - tilsvarende de planlagt indhegnede
kronhjorte - slettedyr, der først og fremmest bruger skoven til at gemme og hvile sig i.
DN Helsingør savner i høringsrapporten en redegørelse for, hvad erfaringerne fra ind- og udland hidtil har
været, i forhold til negative effekter af høje besøgstal. Tilsvarende savnes der en vurdering af, hvad de
omkringboende kan forvente, når besøgende fra hele hovedstadsområdet skal lokkes med store
”spændende dyr”. Har der været en høring direkte rettet mod naboer til NNP, er der foretaget
trafikvurderinger baseret på erfaringer fra sammenlignelige lokaliteter osv.? Hvordan vil man sikre, at
lokalbefolkningen ikke bliver generet af parkerede biler på de veje, der ligger op til de planlagte
hovedindgange til NNP? Vil man nægte folk adgang til NNP, hvis besøgstallet bliver til gene for lokale
beboere og naturen?
NNP skal være et naturmæssigt kerneområde i Nationalpark Kongernes Nordsjælland – men gennem hegn
afskåret fra den øvrige natur i Nordsjælland – hvordan kan dette forhold hænge sammen rent
naturmæssigt? Et væsentligt problem for vores natur er jo netop, at den er alt for fragmenteret.
Der skal ryddes mange områder fortrinsvis med rødgran og foretages strukturfældninger i NNP – ikke
mindst for at skabe lysåbne områder, da man trods alt erkender, at det vil være en for stor mundfuld at
klare for de store indsatte græssende dyr. Man rydder altså natur i naturen. Hvor mange år vil disse indgreb
tage, jf. den før nævnte målsætning om urørt natur, ro og fordybelse?
De truede og sjældne arter i NNP er i øvrigt til større forekomster af nåletræ på næringsfattig skovbund (jf.
rapportens s. 17).
Hvordan vil man sikre naturlig, vild succession i NNP, når denne skal sættes ud af kraft ved hjælp af de
ovenfor nævnte manuelle tiltag eller ved at udsætte store græssende dyr i store unaturlige mængder. Der
har jo aldrig historisk set været så store mængder af vilde, store græssere i skovene, at disse ved egen kraft
har været i stand til at holde skovene lysåbne? Man omtaler et naturligt græsningstryk i skove, men ingen
videnskabelige afhandlinger har imidlertid kunnet godtgøre, hvad det er for en størrelse, så hvorfor stræbe
efter noget, som man ikke kender?
Man fornemmer, at Naturstyrelsen godt ved, at de mange planer for aktiviteter i selve NNP kan blive for
meget af det gode. Derfor planlægger man at flytte nogle aktiviteter til andre steder i Gribskov, der som
nævnt forventes udlagt til urørt skov. Men hvordan vil man sikre, at det vilde hjortevildt, de øvrige pattedyr
og fugle får den fornødne ro til fouragering, parring hvile mv.? Hvor skal ”stillezonerne” udenfor hegnet
være? Hvad med jagt?
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Man lægger op til, at hegnet langs f.eks. Gillelejevejen skal trækkes 5-10 meter tilbage, da man ikke kender
risikoen for at påkøre det omstrejfende vildt udenfor hegnet (som jo vanskeligt kan komme ind). Hvad
betyder dette for trafiksikkerheden, og skal alle, som bor eksempelvis nord for skoven så være
”prøvekaniner”?
Hele rewilding-filosofien er baseret på, at man skal undgå vinterfodring, men i høringsrapporten må man –
af bitter erfaring – erkende, at det næppe vil være realistisk, idet der dog opereres med bortskydninger ved
en for stor dyrebestand. Vi får altså en dyrehave som i Jægersborg Dyrehave, for hvad er forskellen ellers?
Naturstyrelsen er logisk nok opsat på ikke at gentage forholdene i Mols Bjerge, hvor styrelsen er
politianmeldt for dyremishandling, men er det ”vild natur baseret på naturens præmisser” – eller snarere
en uundgåelig konsekvens af at indespærre store dyr bag hegn?
Der er kun udlagt 390 ha af NNP til at huse særlig følsom natur. Elge er som udgangspunkt meget sky dyr.
Nu sætter man så ca. 22 km vildthegn op på 2,5 meters højde – alene for at holde de indtil videre planlagte
8 elge indespærret. Men hvordan vil man sikre, at besøgende ikke går ind på de 390 ha, og at der ikke
forekommer dyremishandling, når de udsatte dyrs naturlige muligheder for at søge væk fra mennesker er
stærkt begrænsede.
Hvorfor er effekten af klimaændringer ikke medtaget – hvordan vil de påvirke NNP? Hvad er det for en
natur, man vil skabe/genskabe. Naturen for 5.000 år siden eller i 1700-tallet? Dyr som bison og elg
forsvandt at naturlige (klimatiske) årsager, ikke på grund af mennesket. De udsatte stude kan vel i øvrigt
næppe heller betegnes som ”naturlige”? Hvilken base-line vil man anvende for at vurdere, om der kommer
en bedre biodiversitet?
Det nævnes (jf. rapportens s.52), at udviklingen af biodiversiteten skal moniteres i den skovbevoksede del
hver 12. år (andre naturtyper hver 6. år), men det nævnes ikke, hvilke arter der skal overvåges og hvor ofte
– dette er alt for løst, og hvad med overvågningen af pattedyrene.
Det erkendes, at der er skabt et politisk flertal for at etablere NNP herhjemme, herunder i Gribskov. Det
skal derfor bemærke, at der i lovgivningen bag fænomenet NNP rent faktisk åbnes mulighed for, at en
sådan park godt kan etableres uden hegning.
Jeg håber derfor, at beslutningstagerne vil tænke sig om en gang mere, og som et minimum undlade at
sætte de påtænkte 2,5 meter høje, strømførende hegn op rundt om den kommende NNP i Gribskov.
Jeg vil foreslå, at man ser på, om urørt skov – sammen med det naturlige dyreliv eventuelt i kombination
med en hjælpende hånd fra kyndige forstfolk – i sig selv kan skabe yderligere biodiversitet uden hegn.
Hans Henrik F. Svensson
Bestyrelsesmedlem DN Gribskov

Helle Carlsen og Rob Meijer
Høringssvar vedr. projektforslag for Naturnationalpark Gribskov
Som lodsejere af ejendommen beliggende på Kildeportvej 18 i Nødebo med direkte grænse til den
kommende Naturnationalpark Gribskov og som borgere i Nødebo har vi følgende bemærkninger vedr.
adgang til NNP:
Vi ønsker at gøre indsigelse mod at man har valgt at lægge indhegningen så tæt op ad Nødebo by i et
område med et stort besøgstryk og at man ikke har friholdt sydenden for at blive en del af parken som i det
oprindelige forslag, hvor parkens sydlige grænse løb langs Eliasvej. Så sent som ved årsskiftet 2020/2021
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har man ændret planen og udvidet parken med hele den sydlige ende af Gribskov med Nødebo by og
Kildeportvej som hhv. østlig og sydlig grænse.
Vi mener ikke, at der er taget højde for, at vi som borgere i Nødebo er en del af NNP, da vi så at sige bor
midt i Kongernes Nordsjælland og er tætte naboer til NNP. Vi synes ikke, at projektet i rimelig grad har taget
højde for at sikre byens borgere rimelige adgangs- og færdselsmuligheder, så vi kan bevare den
herlighedsværdi vi alle sætter pris på, idet vi har valgt at bo tæt på skoven.
Vi mener ikke, at ønsket om at udvide NNP med ekstra 218 ha i sydenden af Gribskov v. Nødebo by bør
prioriteres over de gener og begrænsede adgangs-og færdselsmuligheder det vil betyde for byens borgere
og brugere af skoven.
Forsøget med at øge biodiversiteten må kunne gennemføres på et areal på de oprindelige tiltænkte 1108 ha.
– måske kan man ovenikøbet spare en elg eller et par stude.
I argumentationen for at udvide med de ekstra 500 ha er alene anført, at det kunne lade sig gøre uden at det
ville få konsekvenser for hegnsføringen ift. at skulle krydse en trafikeret vej – ikke en tanke eller et ord om
hvilken betydning det vil have få byens borgere, at adgangen i den grad bliver mere begrænset.
Vi appellerer derfor på det kraftigste til at planen rulles tilbage til den oprindelige plan, som den forelå inden
den blev ændret i starten af 2021.
Skulle dette mod forventning ikke blive udfaldet, har vi følgende bemærkninger og ændringsforslag:
1.

Adgang via elektrisk betjent låge ved indgangen ved Pælehus/Tørvemosevej
I forbindelse med vores hestepensionsvirksomhed har vi flere ryttere, som i dag rider direkte ind i
skoven fra vores matrikel. Flere af rytterne er handicappede og kan ikke komme af og på hesten
uden hjælpemidler. De vil ikke kunne stige af og på for at passere gennem en arbejdslåge eller en
vejindgang. Vi anmoder derfor på det kraftigste om, at man som minimum ved indgangen som er
placeret tæt ved Pælehus installerer en elektrisk betjent åbning, så muligheden for at ride i
Gribskov fortsat er til stede for vores handicappede ryttere/kunder.
Uanset hvor indgangen til NNP måtte blive placeret, vil der være afgørende for handicappede/ryttere
at der installeres en elektrisk betjent adgangslåge.
En elektrisk betjent låge vil være afgørende for, at man kan sikre adgang til Statsskoven fra
sydenden for borgere med funktionsnedsættelser som ikke kan håndtere låger manuelt.

2. Hensyn til Nødebo-borgernes adgang til og brug af skoven
Den sydlige ende af NNP er et meget benyttet rekreativt område for byens borgere. Mange benytter
”Skolestien” som adgang og indgang til skoven. Det gælder hundeluftere, løbere, familier på tur,
skovbørnehavebørn og alle andre, der dagligt går en tur i skoven. De fleste ynder at gå en ”runde” i
skoven af en halv til en hel times varighed og nyder at kunne variere runden fra gang til gang, og
således ikke være tvunget til at vælge samme tur hver gang.
Vi er af den opfattelse, at muligheden for, at byens borgere fortsat har flere muligheder for vejvalg
ikke er tænkt tilstrækkeligt ind i planen for hegning og anbringelse af indgangslåger på strækningen
op mod Nødebo by.
Vi vil derfor på det kraftigste anmode om, at der placeres flere stiindgange i hegningen på
Nødebosiden, så borgerne fra Nødebo har flere muligheder for at vælge hvor de vil gå ind i parken.
Det vil være en fordel at placere en indgang ud for enden af ”Skolestien” så skovbørnehave,
hundeluftere og alle andre fra Nødebo, som flittigt benytter denne adgang til skoven ikke alle skal
vælge den samme indgang ved Kærlighedsstien (låge 2 på plantegning), men kan fortsætte lige ud
hen over Milestedvej og videre ind i parken. (låge 3 på plantegning).
Vi anmoder ligeledes om, at den planlagte hegning langs Farimagsvej placeres på den anden side af
vejen, så Farimagsvej fortsat kan benyttes som vandrerute.
Desuden foreslår vi, at der isættes en stiindgang ud for sporet som løber fra bebyggelsen
”Egebakken” og ind over Milestedvej og videre ad Nordmandsvej (låge 4 på plantegning). Dette er en
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meget benyttet rute til skoven for de borgere der er bosiddende i den nordlige ende af Nødebo.
Samme låge kan benyttes fra Farimagsvej og videre ind i NNP.
Således vil man undgå, at der bliver en stærkt trafikeret ”sluse” ved lågen ved Kærlighedsstien
samtidig med at man tilgodeser byens borgere ved at give dem flere muligheder for adgang til parken
og for at vælge forskellige ruter fra gang til gang.
Endelig vil vi foreslå, at der isættes en indgangslåge ved Bomvej (låge 1 på plantegning), som er en
stærkt benyttet hovedvej til ture i den sydlige ende af skoven og at Bomvej således forbliver
tilgængelig.
Med ovenstående forslag og ønsker mener vi, at borgerne i Nødebo bliver i imødekommet i en vis
udstrækning, så vi ikke skal føle, at skoven bliver taget fra os, men at vi stadig har forholdsvis nem
adgang til skoven og også har flere muligheder for at vælge, hvor skovturen i dag skal gå hen.
Tiltagene er økonomisk bæredygtige, idet der ikke skal opsættes flere hegnsmeter, lågen for enden
af Farimagsvej kan benyttes både fra Farimagsvej og fra Nordmandsvej. Omkostningerne til de tre
ekstra låger må anses for at være en minimal investering set i forhold til at tænke Nødeboborgernes
behov ind i billedet.
3. Placering af hegn langs lodsejeres jord.
Det anføres i projektbeskrivelsen, at hegningen i sydenden af parken på den strækning som forløber
mod de private lodsejeres jord vil blive rykket ind på statens arealer for at sikre passage (red: af
dyrevandringen fra syd til nord og omvendt). Vi mener, at passagen skal have en væsentlig bredde
for at dyrene kan føle sig trygge ved at passere over Kildeportvej og vandre videre mod nord (og
omvendt). Vi anmoder derfor om at hegningen placeres således, at vildet har et bredere stykke at
vandre frem og tilbage over Kildeportvej på og videre langs hegning og skel til lodsejerne.
Den faunapassage der etableres mellem hegning og lodsejeres skel bør have en væsentlig bredde
og vi anmoder derfor om, at hegningen placeres minimum 200 meter inde i skoven vest for
Milestedvej. Dette vil også tilgodese den positive oplevelse af skoven for Nødebos borgere, således
at man ikke vil gå langs Milestedsvej og have oplevelsen af at være afskåret fra skoven ved at gå op
ad et 2,5 m højt hegn.

Som generel bemærkning vil vi gerne anføre, at vi ikke er imod, at man har fokus på at styrke biodiversiteten
i Gribskov og at vi anerkender, at Gribskov er et unikt naturområde.
Vi finder det både uhensigtsmæssigt og paradoksalt, at man for at skabe naturoplevelser for borgerne
vælger at indhegne et naturområde og gøre det til en decideret turistattraktion med etablering af P-pladser,
toiletfaciliteter, afmærkning af vandreture, skiltning i skoven, pleje af områdets faciliteter med slåning, maling
af træværk, rydning af opvækst og fældning/beskæring af farlige træer omkring opholdsarealer og
friluftfaciliteter. Dette står i kontrast til ønsket om at etablere urørt skov, idet den menneskeskabte aktivitet
forventelig vil blive øget betydeligt både i form af flere turister og øget færdsel af personale som skal
vedligeholde anlæg, hegn, bekæmpe invasive arter, rydde visse uønskede vækster m.v.
Endvidere er det påfaldende, at man ikke i projektbeskrivelsen inkluderer beregninger om hvilke
konsekvenser den øgede persontrafik vil få for naturen i form af stresspåvirkning af floraen og faunaen for
ikke at nævne eventuelle miljøforurening med affald fra brugerne.
Dernæst er selve hegningen en stor bekymring. Dels fordi det er paradoksalt, at man for at genetablere urørt
natur (styrke naturen og biodiversiteten) vælger at indhegne og dermed indespærre et antal store græssere,
hvilket i sig selv - efter vores opfattelse, - rimer dårligt på ”vild natur og urørt skov”, men snarere er en
indgriben i naturens naturlige udvikling. Vi forstår, at hensigten med at udsætte stude, kronvildt og elge er at
skabe betingelser for at sikre visse dyrearter og planters vækstbetingelser, men når man dertil vil bekæmpe
invasive vækster og udrydde visse arter manuelt, er vi uforstående over for hvorfor man ikke også kan skabe
de ønskede forhold ved manuel vedligeholdelse. Kunne man ikke forestille sig, at en kraftig reduktion af
jagttrykket på nuværende store græssere ville øge græsningstrykket med deraf følgende øget diversitet?
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Derved ville man undgå en hegning, som alt andet lige er til stor gene og bekymring for mange brugere af
skoven, er en stor udgift for skatteborgerne og ikke mindst er det unaturligt, at større dyr skal leve under
hegn.
Sluttelig vil vi tillade os at give udtryk for vores frustration over projektet som helhed. Vi mener at regeringen
med tiltaget er i gang med at etablere det modsatte af hvad der gives udtryk for, dvs. en urørt skov med
mangfoldig flora og fauna. Efter vores opfattelse er projektet et udtryk for, at man er godt i gang med at
omdanne naturlig skov til en trimmet turistattraktion med ”sjældne” dyr i et reservat. Vi deler ikke den
opfattelse, at det er en berigelse for borgene, tværtimod er vi kede af hegn og låger og dermed den
reducerede frie adgang til skoven, vi er ikke trygge ved at skulle møde de udsatte store græssere på vores
skovture. Vi synes skoven bliver til et reservat og at regeringen bruger skatteborgernes penge på et storstilet
prestigeprojekt frem for at lade borgene bevare muligheden for at komme en tur i en rigtig skov – hvilket man
i øvrigt til enhver tid har kunnet.
Bekymringen går ligeledes på, hvad næste skridt måtte blive. Allerede nu står det klart, at de hegnede
områder og tilstedeværelsen af dyr hele året kommer til at påvirke visse former for friluftsliv.
I den foreliggende plan lægges der op til, at der i den fortsatte forvaltning kan blive behov for ”udvikling af
yderligere tiltag”. Her antydes det klart, at der kan blive tale om yderligere begrænsning af friluftslivet i
Gribskov.
Vi er meget bekymrede for, at der indføres yderligere restriktioner for brugernes (menneskerne) adgang til
skoven, idet det allerede nu i principperne for forvaltning af faciliteter og aktiviteter er besluttet, at aktiviteter,
der vurderes at være til gene for de udsatte dyr, bliver henvist til den øvrige del af Gribskov. Det ligger
ligeledes i kortene, at man varsler, at der som nævnt kan være et behov for ”udvikling af yderligere tiltag”,
herunder om nødvendigt en revision af den eksisterende zonering for friluftslivet.
Vi opfordrer på det kraftigste til, at der ikke indføres yderligere restriktioner for brugerne og at Statsskoven
forbliver åben for et mangfoldigt friluftsliv for o-løbere, cyklister, vandrere, løbere, svampesamlere og andre,
der ynder at bruge skoven som den foretrukne motions- og rekreationsfacilitet.

Vi er forundrede over, at vi som lodsejere med skel op mod Gribskov først i projektets allersidste fase bliver
kontaktet med invitation til informationsmøde. Vi er informeret om, at der har været nedsat arbejdsgrupper
med repræsentation fra forskellige organisationer og foreninger. Vi havde dog fundet det god stil, - især
omkring årsskiftet, hvor den oprindelige plan blev ændret til at den sydlige ende blev inkluderet i
indhegningen - at vi var blevet inviteret direkte til en dialog om projektet, som vil få vidtrækkende
konsekvenser for os.
I lighed med høringssvar fra Nordsjællands Ridelaug af 11.2. 2021 undrer vi os også over, at beslutningen
om indhegning og udsættelse af store græssere er truffet før borgerinddragelse af lokale borgere og
brugere. Det mener vi strider mod en demokratisk proces med reel indflydelse. Vi erklærer os ligeledes enige
i de af Nordsjællands Ridelaug oplistede problem-punkter (s. 5 i høringssvar fra Nordsjællands Ridelaug,
journalnr. 2020-5425). Ligeledes lader det ikke til, at man ønsker at lytte til Jægerforbundets anbefaling om
at høje hegn skal være mindst 300 m fra naboarealer.
Vi er klar over, at projektet er et politisk besluttet projekt, men en smule ”deep democracy”, hvor man tager
hensyn til et mindretal (Nødebos borgere) ville være at foretrække. Vi kan konstatere, at der allerede nu er
afsat markeringer med skelpæle og plastikbånd langs Milestedsvej og Farimagsvej. Vi håber naturligvis, at
det ikke hænger sammen med de praktiske forberedelser til hegningen, men hvis det er tilfældet, vil
høringsperioden ikke give mening, ja, vi mener faktisk, at det er i strid med hvordan en reel demokratisk
proces bør forløbe. Hvis man alligevel ikke er åben for at lytte til indsigelserne og forslagene i
høringssvarene giver høringsprocessen jo ikke mening for borgerne.
I tiltro til at vores høringssvar vil blive taget seriøst og vores ønsker efterkommet, ser vi frem til at modtage
svar på vores høringssvar.
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Med venlig hilsen
Helle Carlsen og Rob Meijer
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Henriette Andersen
Til rette vedkommende
Jeg er uddannet indenfor skovbrug og har altid været stolt af denne grønne sektor, men nu er
miljøministeriet og skovdistrikterne i den grad på et vildspor. Hvordan er det kommet så vidt?
At underminere dyrevelfærdsloven og dyreværnsloven med disse lempelser -og så i et moderne
landbrugsland som Danmark. Det er en skændsel.
Jeg er ikke stolt af mit fag mere. At man nu vil lade de store græssere lide og ikke vinterfodre for at tvinge
dem til at æde vedplanter, ja sågar gyvel som er giftigt og anemoner som er udpræget i forårsmånederne.
De er ligeledes giftige.
At det er godt for insekterne af de døde dyr ligger derude.
At moderdyr har dødfødsler, aborter eller ikke er i stand til at føde dem, da de selv er for afkræftet.
Hvordan kan I kræve at dyr ikke må vinterfodres, når dyrene er drægtige hen over vinteren? Jeg undres.
KZ- Lejre for græssere. Dem som med stolthed lægger navn til disse naturnationalparker bør beskæftige sig
med materielle ting og ikke natur og dyr.
Jeg stemmer for et Land uden hegninger, hvor mennesker og dyr kan bevæge sig frit.
Vilde dyr kan vælge hvor de vil være afhængig af foder og rovdyr.
Henriette Andersen

Jana Clausen
Vedrørende NNP Gribskov:
På Lea Wermelins foranledning har Nst Nordsjælland udarbejdet Forvaltningsplanen (projektbeskrivelse og
overordnede retningslinier for forvaltning af naturnationalpark (NNP) Gribskov) som lægger op til at der i
hegnet kan være et græsningstryk hele året uden tilskudsfodring svarende til op til 10 elge, 450 krondyr,
250 dådyr, 50 sikahjorte 10 rådyr og 50 stude på 1300 ha. Først fremmest, så er det sagt, det er ikke i
orden, at lave et 2,5m højt hegn omkring de 1300 ha midt i skoven for at spærre omtalte dyr inde, for at de
med deres sult i fødeknappe perioder skal sultes til at æde uønskede vækster (som de netop ikke normalt
æder), vækster som for en dels vedkommende i stedet lovmæssigt kan tillades fjernet af skovarbejdere
(som normalt ikke skal sultes førend de udfører deres arbejde). Hovedparten af dyrene er der i øvrigt
allerede som frie vilde dyr ( +kreaturer i små indhegninger).
Derfor dette forslag:
Fra mange sider hører man, at det der mangler mest i naturen, er plads til naturen. Hele Gribskov skoven
bliver med stor sandsynlighed udlagt til éen stor urørt skov, altså ingen produktion af gavntræ eller
nyplantninger og med kæmpestor plads til naturen. Gribskov har allerede en meget høj biodiversitetsscore
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( 8-9, hørt fra trediehånd, kan ikke lige finde dokumentationen, da der er så mange rapporter at komme
igennem).
Skovfolkene har allerede flere steder forberedt skoven til urørt lysåben skov, ved at skove de store træer (
undtagen de ældste over 250år(?), samt ladet de “skæve og ukurante” stå, som tidligere netop ville være
fældet). Mange afvandingsgrøfter er også blevet lukket, så arealet med vådområder er kraftigt forøget.
I mange år har der været små overskuelige sommer-græsningfolde til heste og kvæg i tilknytning til
engarealer og de historiske folde med den biodiversitet, som hører til. I de små hegn kan det frie
hjortevildt hoppe ind og ud af, som de vil. De små sommerfolde bør lovmæssigt tillades i den urørte
skov, så man undgår at skulle have den store hegning med de mange dyr, for at holde engene åbne.
Læs videre, forslag:
Så please, kære lokalpolitiker, (også landspolitikere, naturstyrelsens direktion og skovrider for bl.a.
Gribskov): op fordring til at arbejde for at droppe den store indhegning (som reelt kun er til at holde 10 elge
indespærrede, da resten af dyrene er der i forvejen (kvæg i de små sommerindhegninger)) og lad nu skov
være skov og de vilde dyr være frie og lad hele Gribskov få lov til at blive til éen kæmpestor ægte
naturnationalpark, hvor naturen får al den plads den ønsker sig😊 Det vil være et fantastisk aktiv til den
noget større “nationalpark kongernes nordsjælland’ at have en kæmpe skov, som er vild med de allerede
vilde frie dyr og meget større end en indhegning med ovennævnte dyr (med risiko for mistøgt af dyrene bag
hegn uanset hensigten( negativ omtale)). Selvom hegnet undlades får man alle de de øvrige ting, som
miljøministeren taler så varmt for: naturlig biodiversitet, naturoplevelser, friluftsliv, nedfaldne grene og
træer, biller, lav og mosser, våde habitater, etc Det er ligesom om tilhængere af hegnet mener, at
biodiversiteten er helt død, hvis man ikke sætter hegn op med indespærrede dyr (jvf molslaboratoriet og
andre fortalere), men allerede nu har Gribskov en høj biodiversitetsscore, selvom det er en forstmæssigt
veldreven skov. Ingen ved, om hegnet gør nogen forskel i forhold til det, at skoven bliver urørt og naturen
får næsten al den plads, som den kan ønske sig. Ingen andre end naturen selv ved hvordan den vil udvikle
sig. Det vil derfor være på sin plads, at tale for at undlade hegnet i første omgang og jvf nedenfor,
lovmæssigt at tillade milde forvaltningstiltag i stedet, f.eks.:
Skovskolens elever skal alligevel lære at bruge motorsav og lignende, hvorfor man lovmæssigt kan tillade,
at de er med til at vedligeholde ønskede rydninger etc, samtidig med at de lærer om natur.... Laugene, som
slår med le på forskellige små engarealer, kan også lovmæssigt have tilladelse til at forsætte. Jeg tror på, at
tilslutningen vil forøges efterhånden som rygtet spredes, at dyr undgår at skulle sultes, for at udføre samme
‘arbejde’.... Skovfolkene kan der blive råd til igen, til at kigge efter skoven og holde adgangsveje frie etc

Ps:
Udlændingestyrelsens asyllejr Gribskovlejren ved Mårum station kan foreslås udlånt til natur-lejrskole, så
skolebørn, unge og studerende fra hele landet kan komme op til området og ud i naturen og f.eks lære om,
hvordan en gammel, fri og naturlig skov ser ud og fungerer (og for skolebørn desuden om områdets
historiske slotte (Frederiksborg slot og Fredensborg slot, Esrum kloster og meget andet gammel dansk
historie) . Lejren er i gåafstand fra Mårum station. Faciliteterne er der allerede og der er faktisk også et
stykke ældre urørt skov lige i nærheden👍
I disse coronatider har vi set, hvordan skoven ‘overrendes’ af besøgende og deres affald og det vil kun svare
til toppen af isbjerget i forhold til, hvis det meste af Hovedstadsområdet og turister skal ud og se om de kan
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finde en elg.... det kan man i stedet f.eks se i Knuthenborg safaripark, som har de faciliteter, som en
dyrepark kræver ( p-pladser, toiletter, skraldespande, opsynsfolk, etc ...)
Det vil passe nationalpark Kongernes Nordsjællands brand langt bedre, at der kommer besøgende, som vil
se ægte vild natur og derfor også passe på den.
Venlig hilsen
Jana Clausen

Jeanne Tilsted Andersen
Hej

Vi skriver angående høringssvaret på etablering af nationalpark i Gribskov.

Vi i Nødebo elsker vores lille lokal samfund og skønne beliggenhed med sø og skov som alle benytter og
nyder dagligt.

Vi er dog også udfordret rent trafikmæssigt på Nødebovej og som dagligt skaber støj og farlige situationer
med børn til og fra skole på Nødebovej og som helt sikkert ikke vil blive mindre trafikeret ved etablering af
en nationalpark, håber virkelig der er tænkt på den problematik som i forvejen er et stort problem i
Nødebo.

Jeg er samtidig overrasket over hvor stort et areal man har tænkt sig at indhegne til denne nationalpark og
hvor tæt det kommer til at ligge på byen og byens borger og huse hvilket jeg ikke mener er særligt
gennemtænkt. Hvis man absolut skal etablere en park kunne den være mindre og ligge midt i skoven og
væk fra byen, det er skoven jo stor nok til, hvorfor lige ved indgangen til skoven og ved folks baghaver? Læg
det dog midt inde i skoven og væk fra byerne omkring skoven og slet ikke så tæt på Nødebo, det er jo
fuldstændigt tåbeligt.

Hilsen en bekymret borger
Jeanne Tilsted

Jeannette Svensson
Jeg synes det er forfærdeligt at der sættes så meget hegn op i vores allesammens natur. Det gavner IKKE de
nulevende vilde dyr som IKKE kan springe over da vildtet jo også har unger der ikke kan springe så højt.
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Dvs.. man ødelægger habitater for de dyr og hindrer dem i at komme til deres fødekilder. Det betyder at
man faktisk er med til at hindre biodiversitet for de ENESTE fritlevende dyr vi har i dk. Og iflg andre lande
hvor tilsvarende eksperimenter er lavet så skaber dyr i indhegninger IKKE biodiversitet men kun dyr der
lever frit kan give dette. Det kan I se mere om i dr1s natur programmer "Naturens tidsalder". Måske I skal
se dette og søge mere viden i stedet for at lytte til fejlinformerede politikere og biologer.
Der er IKKE evidens for de her projekter men derimod en masse evidens for de her ting IKKE virker. Hvis alle
kommuner opsætter hegn så bliver vi jo en hegnsnation hvor vi skader den originale vilde natur mere end vi
gavner. Og er det køer der udsættes.. udledes jo endnu flere metangasser som vi iflg EU skal nedsætte
drastisk.
Og EU støtte er der også i store mængder til de her projekter hvis dyrene ikke fodres og det er jo dette man
har gang i.. mere EU støtte og turisme.. så de her projekter handler om penge og IKKE biodiversitet. Og der
er for meget dyremishandling med de her projekter så det er et meget stort NEJ TAK herfra. Jeg vil gerne gå
i naturen og nyde de oprindelige dyr i deres habitater.. råvildt er under stort pres som det er nu.. og med
flere hegn bliver det hele værre og værre. Jeg har boet i nordsjælland og nød ofte Gribskov og området
inden jeg flyttede og besøger det så ofte jeg har mulighed når jeg er deroppe.
Håber I lytter til de svar I får OG tager dem til efterretning. Det er ved at være en dårlig trend at kommuner
laver høringer men ikke mener de skal lytte til svarene og bruge dem. Det er forfærdeligt for vores vilde
nulevende dyr. I stedet skulle I lave biodiversitet på anden vis.. med feks masser af vilde blomster marker..
DET vil trække turisme til.. særligt hvis man laver marker med forskellige blomster der også kunne plukkes..
UDEN hegn er nødvendigt. Og det vil tiltrække insekter og fugle og med dem mere dyreliv.
Så håber I vil gå en anden vej og nogen af os er virkelig glade for at der er 5 formænd i DN der heller ikke
mener hegn er vejen frem. Dem støtter jeg for de har set hvad det her kan gøre ved vores natur.. på sigt!
Mvh
Jeannette Svensson

Jens Andersen
Indsigelse til Naturstyrelsens høring om rapport: ”Projektbeskrivelse og overordnede
retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov, april 2021”:

Jeg bor tæt på Gribskov i Kagerup og er bruger af skoven dagligt. Jeg er derfor interesseret i, hvordan
skoven drives – ikke mindst i forhold til sikre natur og biodiversitet knyttet til Gribskov.
Indledningsvis undrer det mig, at man ikke har foretaget en egentlig høring af naboer til den kommende
naturnationalpark (NNP). Der er næppe tvivl om, at de lokale beboere, herunder direkte naboer til NNP, vil
blive voldsomt berørt af et øget besøgstal, mere trafik, besøgsfaciliteter som parkeringspladser og
begrænsninger i bevægeligheden som følge af høje hegn mv.
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Man kan ikke forvente, at de umiddelbart berørte lokale beboere er opmærksomme på, at Naturstyrelsen
har udsendt en rapport i høring – man burde have kontaktet de berørte direkte, og hermed en opfordring
til, at det sker inden planen effektueres.
Man savner en vurdering af de trafikale udfordringer, der følger af et højt besøgstal. Når der en sjælden
gang er mulighed for at stå på ski i Gribskov, er eksempelvis hele Kagerup Stationsvej fyldt helt op med
biler. At tro, at folk alene vil vælge at benytte de anlagte parkeringspladser, er meget naivt. Hvis de er fyldt
op, parkerer folk, hvor de nu kan – til stor gene for lokalbefolkningen. Udover de trafikale problemstillinger
savnes også en erfaringsopsamling fra ind- og udland om, hvad lignende tiltag har givet af udfordringer for
det lokale samfund og for naturen.
Det er det vigtigt generelt at pege på behovet for, at der iværksættes en radikal indsats for at få mere natur
og en bedre biodiversitet. Naturen har nemlig gennem en lang årrække har været på voldsom tilbagegang
herhjemme.
Allervigtigst er det, at naturen får mere plads og ro. Men det handler også om andre forhold. Den massive
brug af pesticider og gødning i landbruget skader dyre- og planteliv – såvel på landbrugsarealerne som i den
natur, der findes udenfor disse arealer.
Det handler derfor om at skabe mere urørt natur – på såvel offentlige som private arealer. Det er i sig selv
positivt, at Gribskov stort set udlægges til urørt skov. Denne udlægning bør kombineret med offentlige
opkøb af tilstødende arealer – og helst så områdets skove forbindes bedre. Det er værd at huske på, at
netop overgangen mellem skov og åbne arealer i biologisk forstand er meget vigtig. Så hvorfor ikke bruge
de mange midler til indhegning og besøgsfaciliteter på denne mere fremadrettede måde at sikre naturen
på? Man får ikke mere natur med høje hegn og turisme!
Naturstyrelsen har i snart mange år arbejdet med at forbedre biodiversiteten i Gribskov – bl.a. gennem
mere skånsom skovhugst og ved genskabelse af nogle af skovens tidligere sø- og moseområder. Det har
været en succes, som bl.a. kan måles i en klart forbedret biodiversitet i skoven. Hvorfor ikke bare fortsætte
denne udvikling ved – som planlagt – udlægge det meste af Gribskov som urørt skov?
Forskellen mellem urørt skov og NNP er jo – skåret ind til benet – hegning og indsætning af store
græssende dyr. Problemet med hele grundlaget for NNP er imidlertid, at ideen ikke er forsvarligt fagligt
funderet. Det er ikke græssende dyr, der skaber natur, men derimod de fysiske rammer (temperatur, vand,
ild, jordbundsforhold mv.), der giver dyr og planter et livsgrundlag. Og dyr som elg og bison er ikke blevet
udryddet af mennesker i Danmark, men forsvandt da livsgrundlaget ændrede sig. Faglige rapporter
understreger da også, at man ikke kender langtidseffekter af at sætte et (unaturligt) stort antal store
græssende dyr ind bag hegn.
Naturstyrelsen har store (naive?) ambitioner for NNP i Gribskov. På 1.300 ha. skal der være urørt natur –
tillige med cykelruter, gangstier, jagt, bålpladser, shelters, udsigtstårne, mountainbikespor og hestestier
mv. Undskyld, men er det ikke total overkill? Her skal elge, stude (kastrerede tyre/naturlige?) og kronhjorte
sammen med den naturlige bestand af bl.a. rå- og dådyr stuves sammen bag høje hegn – hvordan
harmonerer det med ønsket om urørt natur?
Hvordan vil Naturstyrelsen reelt undgå, at denne dyrepark ikke bliver totalt overrendt, når mange i det
store hovedstadsområde vil ud at se på elge – og måske senere bisoner, nu hvor man alligevel har sat de
høje hegn op? Og hvordan vil Naturstyrelsen sikre sig, at de høje hegn ikke skader den hidtidige frie
bevægelighed for skovens dyr (og mennesker)?
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”NNP vil bidrage til spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder for friluftslivet generelt og
understøtte turismen i området”, lyder det smukt et sted i rapporten, men hvad handler det her sig i
grunden mest om – natur eller turisme og høje besøgstal? Jeg så miljøministerens lovprisning af NNP i
Gribskov på Naturstyrelsens hjemmeside. Hendes tale handlede mest af alt om besøgstal og alle de mange
muligheder for friluftsinteresser, som de 1.300 ha. skulle indeholde. Og dette med vægtningen af høje
besøgstal og turisme kan man også finde mange argumenter for, når man læser det omfattende
lovmateriale, der ligger til grund for NNP-tankegangen.
Man må med rette spørge - hvordan vil Naturstyrelsen styre det forventede store besøgstal? Hvordan vil
Naturstyrelsen styre, at de mange mennesker ikke medfører det modsatte af det proklamerede formål – at
skabe urørt natur. Se blot på Almindingen på Bornholm, hvor de udsatte bisoner er så skræmte, at de ikke
længere føder og har problemer med sygdomme, fordi disse slettedyr er presset ind på et alt for lille areal i
en skov.
Man har i første omgang planer om at udsætte 8 elge. Dvs. man opsætter et højt vildhegn med tilhørende
eltråde på mange kilometer for at udsætte 8 dyr – en meget dyr investering! Årsagen til det høje hegn
skyldes nemlig alene elge, da de øvrige dyr kan klare sig med et almindeligt lavt elhegn. Men er det fordi, at
man også tænker på at udsætte bisoner, så der kan komme endnu mere gang i turismen, for det tiltrækker
indiskutabelt flere folk – se blot på de meget høje besøgstal i bisonparken i Almindingen?
Elge er normalt meget sky dyr. Der udlægges 390 ha, der skal sikre, at dyrene sammen med udsatte
kronhjorte mv. kan gemme sig. Men hvordan man undgår, at de mange besøgende holdes væk fra disse
områder, fremgår ikke klart - hvordan undgår man stressede dyr som følge af det opsatte hegn?
Det virker i det hele taget naturstridigt, at man midt i et stort skovområde sætter et stort vildthegn op for
skabe natur. Hvordan hænger det sammen, at NNP er tiltænkt rollen som et naturmæssigt kerneområde i
Nationalpark Kongernes Nordsjælland, når man afspærrer dette område med høje hegn fra den øvrige
natur? Hvad naturen herhjemme mindst af alt har brug for, er at blive yderligere fragmenteret med høje
hegn! Hele Danmark er i forvejen fyldt med hegn!
Naturstyrelsen opererer med, at der gennem en længere, ikke nærmere defineret årrække, skal ryddes ikke
naturligt hjemmehørende træer i NNP. Hvordan kan det forenes med, at der tales om ro og fordybelse i en
urørt natur. Problemet med de store græssende dyr er jo, at de ikke selv kan skabe de nødvendige
rydninger for at etablere tilstrækkelige græsningsmuligheder. Så man rydder altså skov midt i skoven i
stedet for at tilkøbe arealer til at sikre de nødvendige slettearealer.
Og så bygger hele filosofien omkring NNP vel at mærke på, at man ikke skal fodre de – bag hegn – indsatte
store dyr. Vi har set, hvor galt det kan gå – både i ind- og udland. Senest kom det frem, at Naturstyrelsen er
meldt til politiet af dyrlæger, der har konstateret afmagrede dyr i Mols Bjerge. Hvis man vil undgå
dyremishandling, når nu dyr skal spærres inde, så kommer man ikke udenom vinterfodring, og så er det jo
en dyrehave – tilsvarende en zoologisk have, bare lidt større. Alternativet er så er bortskyde dyr. Er det
natur på naturens præmisser?
Hvad er det i grunden for en natur, man kunstigt vil skabe – sådan som det så ud for tusinder af år siden,
eller som det så ud år 1.800? Og hvordan har man inddraget hele spørgsmålet om klimaændringer, som jo
må siges at være meget relevant, da undersøgelser godtgør, at disse ændringer vil få dramatiske
konsekvenser for dyre- og planteliv herhjemme? Det påtænkte moniteringsprogram inddrager ikke disse
aspekter – og heller ikke hvilke arter, der skal overvåges.
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Jeg må afslutningsvis opfordre Naturstyrelsen til nøje at genoverveje tankerne omkring NNP, herunder i
Gribskov. Naturen har ikke behov for dyreparker, men ro og mere plads. At udlægge stort set hele Gribskov
til urørt skov er et skridt i den rigtige retning – indsætning af store dyr bag høje hegn er den helt forkerte
retning.
Brug dog de mange penge til oprettelsen af NNP til opkøb af jord i sammenhæng med eksisterende natur –
det vil gavne naturen og i sidste ende alle os alle sammen.

Jens Andersen

Jens Kerrn
Naturstyrelsen
Vedr: Nationalpark Gribskov

Høringssvar.
Naturstyrelsens høring om rapport: ”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for
forvaltning af Naturnationalpark Gribskov, april 2021”:

Jeg har med stor interesse læst rapporten, og er generelt positiv over for tanken om Nationalparker, vi har
alt for meget natur som vi mennesker prøver at styre, hvilket jo ikke går særligt godt.
Gribskov er jo en unik skov med en relativ højbiodiversitet, et samlet areal på 5.600 hektar og meget
varieret skov, vi har mange, truede dyre arter, og det arbejde der har været gjort de sidste år med ikke at
drive skoven lige så intensivt som tidligere er begyndt at bære frugt, det er dejligt at følge med i.
At nationalparken skal drives mere på naturens præmisser, er fint, at mange af grøfterne skal dækkes til er
fint, så der kommer flere vådområde, altså tilbage til skovens originale udseende, at skovbruget skal
reduceres og gamle træer skal havde lov at blive stående er jo også naturligt og godt for insekterne.
Der er ting jeg ikke forstår, Hvorfor kun en lille del af skoven!! Det er jo netop store sammenhængende
naturområder vi mangler!! Helt galt er det så når vi kommer til Hegnet 20 km hegn 2,5 H med elhegn på,
det er da det mest unaturlige jeg længe har hørt, placeringen af hegnet er også helt tosset det skære
skoven op i 4 stykker, så slut med den store sammenhængende skov. Argumenterne for hegnet er helt
forkerte:


I siger det er for dyrenes skyld så de ikke bliver kørt over!! Vi har masser af dyr i skoven i dag,
kronhjort, dådyr, rådyr, ræv, grævling osv. Ja de bliver på kort fra tid til anden men de 5.600 Hektar
at være på så de kan søge væk og gør det også, men når hegnet er sat op bliver de dyr som ikke er
inden for hegnet presset ud i byerne og ud på vejene, det vil koste mange ekstra påkørte dyr. Og
helt tosset så følger hegnet jernbanen hvor de kan blive fange mellem hegnet og toget det vil
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betyde mange skader som følge af at de løber ind i hegnet eller endnu værre ud foran toget,
stakkels togfører.
Så er der de dyr der skal spærres inde, de må ikke komme ud, det er vist det de kalder rewilding, et
koncept jeg ikke har forstået da det intet har med ville dyr at gøre, men helt ærligt Stude!!! Det er
nok det mest menneske skabte dyr der findes hvad skal de i Gribskov de har intet at gøre der, det
er en skov og ikke en mark, når planen med at lukke grøfterne er gennem ført vil de sidde fast i de
mange vandhuller og vådområder der kommer, de er ikke skabt til at bo i en ”vild” skov.
Dyrene skal tvinges til at spise op og gerne det de ikke spiser normalt eller er direkte usundt for
dem, hvem pokker har fostret en sådan plan… I burde få nogle eksperter til at komme med bud på
hvordan de problemer i forsøger at løse på den her misforstået måde løses på naturens præmisser.
Det her er i værste fald dyremishandling og i bedste fald en fiasko.
Når man ser på liste med de mange rødlistet arter i vil rede så er det tankevækkende at ingen af
dem kræver store lysåbne arealer, eller store græssere!!! De kræver gammel skovbund, gamle
træer og dødt ved.

I min verden er en nationalpark et stykke unik natur som naturen har skab det eller så tæt på vi kan
komme, dvs. naturlige danske dyr, uden hegn, og uden menneskelige forsøg på at styre naturen kunstigt,
det har vi prøver igennem de sidste 3-4000 år uden det er lykkedes endnu, Hvorfor tro i at det vil lykkes
denne gang.
Lad nu vores skønne skov være, stop med Eksperimenter som Rewilding og andre kunstige indgreb giv
skoven en chance for at heles på naturligvis, uden hegn, uden intensivt skovbrug og uden at fælde store
mængder skov for at kunne havde en flok stude gående.
De 80 millioner til Hegn kunne passende bruges på at opkøbe landbrugsjord, hvor man evt. lave
eksperimenter eller bare skabe vild natur.
Med venlig hilsen
Jens Kerrn

Karina Kejser Bøhl
Høringssvar angående loven L 229

Nej tak!
til dyr bag hegn der sultes, ikke tilskudsfodres om vinteren
og kun skal tilses en gang imellem!

Det der er gang i, er dybt uetisk og meget trist. Det er et stort tilbageslag for dyrevelfærden, og fuldstændigt
uforståeligt, at det skal foregå i Danmark i år 2021!
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Dyr bag hegn er ikke vilde dyr, men placeret der af mennesker og skal således tilses og passes af mennesker. De
skal fodres når føden er knap - og inden de har tabt deres huld - og det enkelte dyr skal tilses dagligt! Dyr i
indhegninger kan jo ikke - som dengang for mange mange år siden da der eksisterede rigtige vilde dyr - flytte sig
efter foder da de er placeret bag et højt hegn!.

Uden dagligt tilsyn - og fodring i de måneder der ikke er foder nok - vil det få store følger for det enkelte dyr.
Dyret kan komme til at ligge og lide i dage/ugevis, inden det bliver opdaget. Og det med, at man løser dyrets
lidelser ved at “dyret tages ud/skydes” når de er blevet for tynde, holder heller ikke. Når først at dyret er så
tyndt, at man kan se det på trods af deres tykke vinterpels, er det alt alt for sent og så grelt, at dyret har lidt og
sultet gennem lang tid! Dertil kommer at dyrene tvinges til, at spise planter og gevækster de ikke kan tåle, fordi
de går og sulter! Det er fuldstændigt uacceptabelt!

D. 1.januar 2021 blev der vedtaget en ny lov hvori det anerkendes, at alle dyr er er sansende væsener. Danmark
var foregangsland med denne vedtagne lov (det var glædeligt og noget vi rigtig kunne være stolte af) men nu har
man så fået stemt en foringelse af dyreværnsloven igennem således, at loven er tilpasset disse Naturparker og
det med store lidelser for dyrene til følge. Det er fuldstændigt uacceptabelt!

Manglende involvering og samarbejde

Foreningerne Danske dyrlæger, Hestens Værn, Nyt Hesteliv, Dyrenes Beskyttelse, Engelske Exmoor Pony Project,
mange landmænd og mange jægere m.fl. - som jo alle må siges, at besidde stor faglig viden om dyr - er imod
behandlingen og forvaltningen af dyrene i Rewilding-indhegningerne. De kalder det endog dyremishandling!
Hvorfor har ingen lyttet til dem? Hvorfor sidder de ikke med i diverse arbejdegrupper, så grupperne ikke kun
består af folk der forstår sig på insekter og planter?

En ret stor del af befolkningen bryder sig heller ikke om de mange indhegninger og måden hvorpå dyrene
behandles. Vi føler os heller ikke hørt. Dette projekt er og bliver aldrig nogensinde ansvarligt eller etisk
forsvarligt. Det er et skråplan af dimensioner!

Indavl og truede racer

De ponyer der udsættes i Rewilding-indhegningerne er primært Exmoor-ponyer. Exmoor-ponyen er en engelsk
udrydningstruet race! I England arbejder man seriøst for at bevare, registrere og modarbejde indavl.
I de Danske Rewilding-projekter registreres dyrene ikke korrekt, man prøver ikke på nogen måde at undgå indavl
og arbejder da bestemt heller ikke på, at bevare dem. Tværtimod lader man dem sulte….og lige når de selv er
ved at dø af sult, skyder man dem!!! Vi er mange der har været i dialog med den engelske forening “ The Exmoor
Pony Project” og de er rystede over hvordan vi i Danmark behandler dette udrydningstruede dyr!
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Der er også Bison-racer, der er udrydningstruede. Bisonbestanden i indhegningen på Bornholm - der ligeledes
heller ikke passes på individniveau, eller fodres med stråfoder om vinteren - har ingen kalve fået på 10. år! Og
dette simpelthen fordi dyrene er i så dårlig stand, at de ikke kan oppebære frugtbarhed. Dødelighedsprocenten
her er meget høj, og der findes mig bekendt ikke planer for bekæmpelse af indavl. Det er fuldstændigt
uacceptabelt!

Man er enten 'hestepige' eller “dyreaktivist”

Det er et stort problem, at regeringen/miljøministeren ikke ønsker mere samarbejde, dialog, reel lydhørhed og
brug af kompetencer fra alle dem, der anskuer Rewilding anderledes.
Dialogen er hurtigt blevet præget af "dem-og-os", og man udråbes hurtigt til "hestepige" eller “dyreaktivist”
såfremt man giver sin holdning til kende. Nogle af de ansvarlige biologer har selv startet denne retorik. Det er
rigtigt ærgerligt, og det svækker såvel troværdighed som samarbejde.

Det er min opfattelse, at disse biologer er ekstremt rabiate. Der ligger udtalelser/film på nettet hvori en
fremtrædende biolog bl.a. udtaler at “det er skam ikke meningen, at dyrene skal overleve!” Biologerne skriver
også om, at der burde ligge flere ådsler i naturen, dvs. døde dyr. Altså at man ikke skal gå ind og fjerne døde dyr i
indhegningerne. Fx skal der i Dyrehaven blot ligge døde rådyr! Det vidner for mig om en ekstrem og fanatisk
tilgang til projektet. Det er fint, at man som privatperson kan drømme om sådanne scenarier, men sådan en
person skal ikke rådgive en regering! Det er fuldstændigt uacceptabelt!

Loven overholdes ikke!

Dyrevelfærdsloven samt Lov om hold af heste er ikke overholdt!
I Lov om hold af heste står fx passager som:
§ 2 - Alle hestehold skal tilses mindst 1 gang dagligt
§ 3 - Enhver, der holder dyr, skal sørge for at disse behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og
passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.
§ 24 - Udegående dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr skal tilføres supplerende foder, så
det gode huld opretholdes. Hestene skal endvidere have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og være ved godt
huld.
Endvidere står der “Dyrene skal sikres mod lidelse” og i Lov om hold af heste står en passage omkring "lovpligtig
hovpleje" som ihvertfald heller ikke bliver overholdt.
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Der står en lang række andre passager i de to love, som ikke overholdes, idet de forudsætter, at dyrene passes
efter "deres instinktive behov efter seneste videnskabelige metoder”. For at kunne opfylde disse lovkrav kræver
det, at dyrene har tillid til mennesker så de kan håndteres, hvilket desværre ikke er tilfældet i disse forfærdelige
projekter. Rewilding projekter er derfor efter min overbevisning ulovlige iht. lovene om dyrevelfærd!

I min naivitet håber jeg virkelig på, at dette høringssvar kan bidrage med flere nuancer, og på at man får øjenene
op for hvor galt det står til med dyrevelfærden. Mit ønske er, at man er på de svagestes side, som i dette tilfælde
er de store græssende dyr..
Med venlig hilsen
Karina Kejser Bøhl

Kickan Horten Utzon
Kære Naturstyrelsen

Som udgangspunkt ser jeg frem til et godt projekt i Gribskov, så tak for det store arbejde og
tak for at lytte til os der bor og bruger området. Jeg har dog nogle enkelte punkter jeg mener
er væsentlige at have med samt nogle spørgsmål.

Hundeslædespor:
Vil meget gerne høre nærmere om hundeslædespor og hvor det er planlagt til at blive lagt?

I et tidligere udkast kan jeg læse at sporet skulle lægges syd for Kildeportvej, det ser heldigvis
ud til at det er ændret til ”ukendt” placering i det seneste udkast.

Årsagen til at jeg skriver er at jeg er en af mange ryttere (til hest) der holder til omkring
arealet syd for Kildeportvej. Vi er derfor mange der rider i den del af skoven, hvilket kunne
tænkes at blive yderligere intensiveret for dem der ikke ønsker at ride i hegningen.
Af erfaring ved jeg at hurtigt kørende gøende hundeslæder og let skræmte heste er en dårlig
kombination og tænker at det hverken er en god oplevelse for rytterne men heller ikke
hundeslædeførerne, der jo ikke lynhurtigt kan bremse.
Området syd for kildeportvej er desuden et ret lille område sammenlignet med f.eks.
Områderne øst for Kagerup/syd for Mårum hvor der umiddelbart heller ikke er en lige så stor
trafik.
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Hegningens udstrækning:
Som beboer i Nødebo undrer det mig at hegnet lægges så relativt tæt på byen. Når man som
mange gør, kommer til skoven via skolestien vil man hurtigt blive mødt af hegnet og kan kun
vælge at gå enten nordpå eller sydpå. Det vil give en langt bedre adgang og brug af skoven
indenfor og udenfor indhegningen hvis hegnets nederste del flyttet lidt længere mod
Nord……….. se den røde streg jeg har tegnet som eksempel på kortet. På den måde bliver
Nødebo ikke buret inde, men giver større mulighed for div forskellige ture i området og bedre
passagemuligheder for personer der ikke ønsker at komme ind i hegningen. Samtidig bliver
både mennesker og vilde dyr ikke fanget på modsatte side af Kildeportvej, hvor man vil skulle
gå i vejkanten for at nå til en indgang. Ellers skal man i hvert fald ind-tænke en sikker sti for
både fodgængere og ryttere langs Kildeportvej .

Låger:
Jeg har med blå indtegnet 3 ekstra låger i hegnet som vil give en mere flexibel brug af
naturen. Det kan umuligt være ret dyrt at lave ekstra låger nu man er i gang.

Låge 1: Lågen jeg har markeret i det nedre hjørne ved kildeportvej er på en yndet
ridestrækning (også for fodgængere) hvor man kommer fra skoven syd for Kildeportvej (langs
hestefolden) og krydser kildeportvej til ridestien der fører videre ind i den nordlige del af
skoven. Hvis der ikke er en åbning der, vil man som rytter (og fodgænger) skulle ride langs
Kildeportvej der er ret smal. Man skal som det ser ud nu, enten ride 175m nordøst ad
kildeportvej mod grusvejen ind til Pælehus, eller 440m mod sydvest langs kildeportvej til den
låge der er der.

Låge 2: Jeg har indtegnet en låge i hegnet lige ud for skolestien (midt ud for Nødebo og
skolen), her er nemlig ad den vej adgang til nogle skønne snoede og bakkede
gangstier/løbestier, der giver mulighed for en mindre naturskøn gåtur/aftentur, det vil være så
ærgerligt hvis man bliver bremset af et hegn. Skoleeleverne vil også få en lettere tilgængelig
direkte til skoven.

Låge 3: En låge forenden af grusvejen/stien på vej nordpå vil være være en naturlig rute at
færdes ad når man skal rundt i skoven.

Flere låger giver den store fordel at man ikke behøver gå samme vej hver gang og ikke skal ud
og ind samme sted. På den måde er det nemmere at variere sine oplevelser og længder på
turene.

Hvis ikke der laves flere låger ville det være at foretrække at flytte hegnet helt ud til
skovbrynet vest for Nødebo, så vil man ikke opleve det som en barriere/begrænsning.

Stilleområder:
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Hvad betyder dette for den tilladte færdsel for cykler, fodgængere ryttere og MTB? Umiddelbar
tyder det på at man fortsat i de områder må færdes på stierne, men undgå fladerne, er det
korrekt forstået?

Ridestier:
Kan man forvente at eksisterende ridestier og muligheder indenfor hegnet forbliver som de er i
dag? I lagene på kortet kan man slå både eksisterende men også nye ridestier til, så kan man
da gå ud fra at både de eksisterende og de nye bliver ridestier kan anvendes? Det der forvirre
lidt er at hundesporet ligger under eksisterende stier, og disse skal jo flyttes ud af hegningen.
Måske skulle der lægges et lag ind med eksisterende stier der forbliver i området, så man ikke
er i tvivl. Vil det fortsat være tilladt at ride på grusvejene?

Jeg uddyber meget gerne mine synspunkter både telefonisk og pr. mail

Med venlig hilsen
Kickan Utzon
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Kristian Pedersen
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Kristian Thomsen
Jeg har bemærket, at det i projektplanen flere steder fremhæves, at man forventer, at bæveren, der er
blevet udsat i og omkring Arresø, på sigt vandrer ind i naturnationalparken. I skriver, at det er
genopretningen af den naturlige hydrologi, der på sigt skal skabe levemulighederne for bæveren, og at
hegningen ikke er et problem i forhold til bæverens indvandring.
På Naturstyrelsens hjemmeside kan jeg læse, at bæveren siden udsætningen har etableret sig i Arresø og i
de større vandløb, der løber ud i søen. Men der er mig bekendt ingen større vandveje i den del af
Gribskovkomplekset, der indhegnes til naturnationalpark.
I skriver i projektplanen, at genopretningen af den naturlige hydrologi vil resultere i en stort antal små
vådområder – nogle med blankt vandspejl, andre med meget våd bund – og at dette opnås ved at lukke en
lang række grøfter. Det indhegnede område er i høj grad præget af dødislandskab fra sidste istid med
mange afløbsløse lavninger og ingen større vandløb.
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Jeg har svært ved at se, hvordan denne beskrivelse af den kommende hydrologi skulle ligne de forhold,
bæveren har etableret sig under vest for naturnationalparken.
Jeg savner derfor i projektbeskrivelsen en redegørelse for, hvordan og hvornår bæveren forventes at
indvandre og til hvilke områder, hvis bæveren skal fremhæves som én af de arter, som naturnationalparken
skal være til gavn for.
Med venlig hilsen
Kristian Thomsen

Kristian Thomsen
Jeg er utilfreds med de få indgange til naturnationalparken omkring Kagerup. Ifølge den nuværende plan
for indhegning og porte placeres der to tætliggende indgange ved Kagerup Station og den kommende
parkeringsplads. Kagerups bebyggelse strækker sig dog et stykke mod syd til Tibberup, og på denne
strækning af hegnslinjen er der ingen porte. I stedet er det planen at blænde de to veje Fuglsangsvej og Den
Enarmede Kongevej. Jeg selv og mange andre af beboerne i og omkring Kagerup bruger disse veje i vores
daglige færden i skoven, og hvis der kun placeres porte ved Kagerup Station, besværliggøres muligheden
for at lave rundture for de borgere, der dagligt færdes i skoven, da de i så fald skal ind og ud ad den samme
indgang.
Gæster der kommer langvejs fra, vil ikke i samme grad opleve antallet af indgange som et problem, men
det er specielt de borgere, der bor nær naturnationalparken, der kommer til at opleve indhegningen som
en ændring i deres brug af skoven.
Syd for St. Gribsø bor der ingen mennesker, men her er der adskillige indgange. Jeg efterspørger således, at
man i højere grad tilgodeser beboerne omkring skoven i planen for indgange.
”Hegn omkring naturnationalparken skal holde dyrene inde, men ikke de besøgende ude.” Det skriver I selv
i projektforslaget.
Jeg foreslår derfor at man øger antallet af indgange og placerer flere omkring Kagerup – specielt syd for
stationen – eller at én af de mange indgange syd for St. Gribsø flyttes nordpå til Fuglsangsvej eller Den
Enarmede Kongevej.
Med venlig hilsen
Kristian Thomsen

Kristian Thomsen
Jeg er betænkelig ved projektets delmål om at understøtte turismen og øge tilstedeværelsen af
friluftsaktiviteter rundt om parken. Projektets hovedformål er at øge biodiversiteten inden for det
indhegnede område, men med delmålet om at øge aktiviteten uden for indhegningen må det tænkes, at
biodiversitet og naturbeskyttelse får trangere kår i netop det område. Det er specielt i området langs med
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Esrum Sø, at der i den seneste tid er kommet mere aktivitet efter Naturstyrelsens opgradering af
overnatningsmuligheder og den forbedrede skiltning. Det er kun vestbredden af Esrum Sø, der afgrænses af
skov, så hvad betyder den kommende forøgelse af aktiviteten for arter, der lever i det område. På
Naturstyrelsen hjemmeside kan jeg læse om hvinandekasser langs vestbredden af Esrum Sø og i den
nordlige ende af vestbredden ruger havørnen hvert år i et beskyttet område. Havørnens område ligger
inden for naturnationalparkens område, men hvordan påvirkes den af øget aktivitet ned til søen?

Jeg savner i projektbeskrivelsen en undersøgelse af påvirkningen af de truede arter, der lever i området,
der ikke er inkluderet i parken.

Med venlig hilsen
Kristian Thomsen
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Leif Andersen
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Lisbeth Larsen
De fleste i Nødebo færdes hjemmevant i skoven med stor respekt og kærlighed til hele området. Vi er godt
2000 mennesker og mange har netop valgt Nødebo gr. Naturen.
Naturnationalparken vil betyde en kraftig omlægning af den måde, vi færdes i skoven, ikke mindst p.gr.a. at
antallet af låger er stærkt begrænset. Jeg håber, det vil være muligt at etablere 1-2 smæklåger udover de
projekterede.
Venlig hilsen Lisbeth Larsen

Marianne Nakskov
Hej
Jeg har fuld forståelse for, at biodiversiteten skal forbedres, men jeg er absolut ikke enig i måden
Naturstyrelsen griber det an.
Hvis naturen skal gøres mere vild, så mener jeg, at man skal lade naturen få ro. Der er meget uro i dag.
Skovbrug, hvor store maskiner maser rundt og ødelægger alt på sin vej(insekter, tudser, mus osv.. Mange
besøgende i form af gående, med eller uden hunde, løbere og cyklister.
Det er fint, at man stopper med skovbrug i Gribskov, men ved at hegne 1.326 ha ind, og bestemme hvilke
træer man ønsker, og hvilke man ikke ønsker, så får naturen ikke lov til at udvikle sig naturlig, det lugter af
en kulturskov skabt af mennesker. Det har vi gjort
I århundrede uden det bedste resultat. Bør vi så ikke blive klogere? Lad skoven få fred, så krondyr, dådyr,
sikahjorte og rådyr også får ro til at formere sig og pleje skoven. Det vil være ok at sætte flere hjorte ud,
hvis græsningstrykket er for lavt, men de skal være frie dyr. De skal leve et frit og naturligt liv, hvor de kan
vandre og bevæge sig rundt i hele Gribskov og ud til Esrum skov.
Ud af 1.326 ha er der kun 165 ha lysåbne områder, tilmed er jorden gruset og næringsfattig. Det vil ikke
være forsvarligt at sætte stude eller kvier ud i et indhegnet område, hvor der ikke vil være græs nok til dem
hele året. Køer og heste har ikke maver, som kan omsætte kviste, bark og visne blade ligesom hjortevildt
kan. De er græsædende, og græs er ikke det som der er mest af i skoven.
Det er ikke etisk forsvarligt at fremme biodiversiteten på bekostning af dyrs velfærd. Med forringelse af
Dyrevelfærdsloven, vil dyr komme til at sulte og I ved jo allerede at det giver parasitproblemer med Elge i
indhegnede områder, så hvorfor lave forsøg med det? I skriver, at I vil vurdere områdets bæredygtighed og
dyrenes huld en gang om året efter vækstsæson, men det siger ikke om dyrene kan klare vinteren. Jeres
beredskabsplan er elendig, hvad hjælper det f.eks. at flytte dyr til et andet og mindre indhegnet område
hvor der er lige så lidt at æde om vinteren. Hele projektet lyder som et forsøg, hvor dyrene kommer til at
betale den højeste pris, nemlig at dø af sult, lide en frygtelig død ved forgiftning, dø af parasitter eller lide
pga. et brækket ben m.v.
Vi har set elendighed, vanrøgt af heste og kvæg mange steder i Danmark de senere år for ikke at nævne
Hollands Rewilding, lad nu være med at hegne mere ind.
Venlig hilsen
Marianne Nakskov
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Martin Hvingtoft
”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov”
Ved anlæggelsen af naturnationalparker har man en enestående mulighed for at skabe et område på
naturens betingelser og hvor naturen har førsteret.
Formålet med naturnationalparker er uklart formuleret i projektforslaget fordi den prøver at forene to
uforenelige muligheder: spædende naturoplevelser, ro og fordybelse kontra friluftsliv og turisme. Her er
friluftsliv forstået som mountainbikekørsel, skiløb, orienteringsløb, ridning m.v.
De nordsjællandske skove er i dag under hård belastning fra friluftaktiviteter. Særlig mountainbikekørsel
har stor indvirkning på ikke mindst fuglelivet (tilbagegang af rede-pladser for rovfugle fra 28 til 5 siden
etablering af mountainbikeruter i St. Dyrehave, Kilde DOF), men også det øvrige dyreliv, råvildt, dåvildt m.fl.
og giver i øvrigt anledning til mange konflikter med de øvrige brugere af skoven. Mountainbikekørsel skaber
derudover et stort slid på naturen, særligt på stejle skråninger, hvor kørsel ofte foregår udenfor normale
stiforløb.
Mountainbikeruter kunne egentlig ligge hvor som helst (f.eks. gamle grusgrave), idet det primære er den
sportslige udfordring der søges. En mountainbikerute vurderes på, hvor udfordrende den er, ikke i hvor
smukt et landskab den går igennem, eller hvor mange forskellige dyr og planter man møder på sin vej.
Naturnationalparker skal være til for naturens skyld fordi naturen er under pres. Naturen og
naturbeskyttelse er i dag i for høj grad præget af et fysiokratisk nyttesyn, naturen skal absolut være til nytte
for fritidslivet, sportslivet osv.
Hvis naturnationalparker skal have en chance for at blive en succes for naturen, må vi se i øjnene, at det vil
betyde indskrænkninger i den menneskelige aktivitet og adgang til naturnationalparken.
Der foreslås derfor følgende ændringer af ”Projektbeskrivelse Gribskov”:
Resume, 6 afsnit
De nuværende fritidsaktiviteter ændres og tilpasses naturens behov.
Endvidere ændres og tilpasses ordlyden i punkterne 2.1.7, 2.2.4 og 3.3
Fremover vil mountainbikekørsel, orienteringsløb, motionsløb og skiløb ikke være mulig indenfor
naturnationalpark Gribskovs grænser, idet disse aktiviteter henvises til øvrige dele af Gribskov. Kørsel på
cykel er kun tilladt på de med skilte angivne cykelruter.
PS: Det må ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag for at beskytte den sårbare
natur i naturnationalparken, eventuelt i lighed med de regler der gælder i private skove.
Martin Hvingtoft
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Mogens Holme
Der er rejst stor tvivl om berettigelsen af elge i Gribskov, og da disse også vil kræve et højt, dyrt og
for andre dyr, besværligt hegn, og da de vil give hele parken et præg af dyrehave, vil jeg meget anbefale, at
man undlader dem.
Venlig hilsen.
Mogens Holme

Nanna Svane Theisen
Vores smukke natur skal IKKE hegnes ind. Vores vildt skal IKKE bevægelsesbegrænses, men derimod passes
så godt som vi kan. Vi skal IKKE sætte heste/køer/bison/andre store græssere ud i forvildede rewilding
projekter hvor dyrene ikke passes, men sultes og tvinges til at at spise uønsket vegetation uden hensyn til
om de kan tåle den.
1) Skab biodiversitet ved at pleje den natur og det vildt vi allerede har i stedet for at skabe en kunstig
designer natur som vi reelt ikke ved om vil virke.
Erfaringerne med rewilding fra Holland Oostvaardersplassen taler deres tydelige sprog om mangel
på dyrevelfærd, sult og nedskydning af dyr. Og ikke mindst en offentlig vrede over at dyr behandles sådan.
Nedsæt et ordentligt biodiversitetsudvalg der rummer andre faggrupper og ekspertiser end dogme
rewilding biologer. Vi skal handle klogt. Ikke bekrige hinanden, men netop tage det bedste fra alle områder
så vi virkelig kan gavne naturen; flora og fauna og skabe biodiversitet og naturglæde for alle danskere.
2) Hvordan vil det være i de indhegnede NNPer og fritgående "forvildede" hingste/tyre? Kan offentligen
overhovedet færdes sikkert der? Kan man bringe sin familie, børnebørn, småbørn i barnevogn og
handicappede/dårligt gående ældre på en forsvarlig måde? Eller er I ved at afskære et større
borgersegment fra NNPer og naturoplevelser? I biodiversitetens navn?
3) Det må være muligt at skabe biodiversitetsforbedrende forhold uden at hegne vores gode natur ind,
uden at udsulte de store græssere, uden at vores vildt skal risikere at hænge fast i hegn og dø hegnsdøden.
Tag en bredere gruppe af eksperter ind i arbejdsgruppen så får I flere og bedre ideer end den rabiate
rewilding tilgang som Molslaboratoriet har lagt for dagen i form af INGEN fodring, INGEN røgtning
(parasitbehandling, tandvedligeholdelse, hov-vedligehold), INGEN management udover nedskydning af dyr
der har sultet for længe.
Det giver IKKE vild urørt natur at sætte store græssere ud under hegn og uhyrlige forhold; det giver en
mærkelig designer natur hvor vi ikke en gang kan være sikker på at den natur vi har nu vil overleve.
INGEN HEGN om NNPerne. INGEN RABIATE rewilding projekter. FRI BEVÆGGELIGHED for eksisterende vildt.
RØGTNING af alle udsatte dyr. ADGANG for borgere, også de bevægelsesbesværede.
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Med venlig hilsen
Nanna Svane Theisen

Peter Horstmann
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Sanna Kristina Lindqvist
Lige ud over at skoven så bliver noget mere usikker at færdes i med elge og stude der om vinteren er mega
sultne...for man ønsker jo ikke at fodre dem.
Hvorfor ikke lade bestanden af hjorte øges stille og roligt uden hegn! Ligeledes at man ikke på samme sikre
måde kan benytte skoven til fods på cykel mm. Gribskov har virkelig mange store veje 'lige om lidt' med
elge der alligevel er gået igennem hegnet.`
Særligt i den mørke tid med for lidt føde. Ærligt, de der parker er en ommer...

Tanya Korsgaard
Hej,
Jeg vil i forbindelse med indhegningen af den planlagte Naturnationalpark Gribskov gerne foreslå en ekstra
indgang der især tilgodeser især de meget små børn i Nødebo.

Mellem fodboldbanen i Nødebo og Grundejerforeningen "Nøddehegnet" går der en tinglyst sti som til
daglige benyttes af rigtig mange mennesker (magenta streg på vedhæftede kort). I hverdagene benytter
også børnehaver/vuggestuer denne sti til at komme op i skoven med de små børn. De går i sagens natur
ikke særlig langt ind i skoven og de bruger meget et område, der kaldes "bregneslottet" (magenta cirkel på
kortet), lige inden for det planlagte hegn. Jeg vil gerne foreslå at der anlægges en ekstra stilåge mellem den
planlagte stilåge mod nord og kørelåge mod syd. Dette vil gøre det muligt at bibeholde brugen af stedet for
de små børn (og andre der bruger den sti der fortsætter gennem området).

Med venlig hilsen
Tanya
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Ulrik Johansen
Kort og godt. Ingen hegn.

Ulla Bindesbøll Grande

Høringssvar vedrørende Naturnationalpark Gribskov.
Som beboer i Kagerup er jeg direkte nabo til Gribskov. Jeg benytter daglig skoven og
bruger den brede vifte af ind/udfaldsveje der eksisterer rundt om Kagerup Station.
Ved gennemlæsning af projektbeskrivelsen for NNP Gribskov er jeg bekymret for
Kagerups beboeres fremtidige mulighed for at bruge vores lokale del af skoven, da
en stor del af denne hegnes ind og bliver en del af NNP Gribskov.
Jvf kort side 33 i projektbeskrivelsen vil der blive 2 indgange i umiddelbar nærhed af
Kagerup. Den ene ved den kommende hovedindgang/store P-plads og den anden
umiddelbart ved overgangen over sporerne ved stationen. Det vil ikke være muligt at
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krydse ind eller ud umiddelbart syd for Kagerup station, som er en del af skoven, der
bruges ofte af de lokale. Projektbeskrivelsen s 31 formulerer at: Omkring
byområderne er der særlig fokus på at etablere adgange ind i naturnationalparken
og rundt omkring naturnationalparken, som respekterer de eksisterende bynære
rekreative trafikmønstre.
Det vil derfor være ønskeligt for beboerne i Kagerup, hvis der kunne sættes
yderligere en indgang ved fx ”Den enarmede Kongevej” eller ved
”fuglesangshusvej”. På denne måde ville den lokale del af skoven stadig kunne
benyttes med flere mulige ind og udgange for de daglige ture, så turen kan
foretages i en runde og ikke begrænses af at skulle ind og ud det samme sted.

Jeg håber mine forslag vil blive taget i betragtning.

MVH
Ulla Grande
Ulla Bindesbøll Grande

Høringssvar vedrørende Naturnationalpark Gribskov

Som en af mange ryttere i Kagerup er jeg direkte nabo til Gribskov. Jeg benytter
næsten daglig skoven i mit lokalområde, som er skoven omkring Kagerup Station.
Jeg glædes over beslutningen om ikke at sætte heste ud i NNP Gribskov, og
forventer derfor fortsat at kunne ride i det indhegnede område. I
projektbeskrivelsen s 32 kan jeg læse at: Indgangene indrettes, så de sikrer adgang for de
forskellige brugergrupper (fodgængere, cyklister, ryttere, arbejdskørsel, handicappede m.fl.).

Indhegningen følger banestrækningen på begge sider nord og syd for Kagerup
Station. Jeg kan ikke ud fra projektbeskrivelsen se, hvordan disse indgange kommer
til at se ud. Jeg vil dog som rytter gerne udtrykke bekymring for om ind/udgangen
kommer til at ligge lige op ad togsporet. Dette vil kunne afstedkomme farlige
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situationer hvis en hest bliver bange for toget og ikke kan komme langt nok væk. Der
bør derfor være et ”opholdsområde” fra porten til sporet på min 20-40 meter hvor
hest og rytter kan opholde sig mens et tog passerer forbi.

Jeg er interesseret i at få så mange indgange i mit nærområde (ved Kagerup Station)
som muligt, der er egnet til at passere som rytter, da det er mit og mange andre
rytteres lokale rideområde. På denne måde vil indhegningen ikke blive en hæmsko
for brugen af skoven.

Jeg håber mine betragtninger vil blive lyttet til.

MVH
Ulla Grande

PS. Min holdning er at et ”opholdsområde” fra ind/udgangen fra NNP til overgangen
af togsporet også vil gavne cyklister, barnevogne, børnegrupper og andre der ikke
ønsker at stå for tæt på sporet når toget passerer

Ulla Bindesbøll Grande

Høringssvar vedrørende dyrevelfærd i Naturnationalparker

Som nabo til den kommende Naturnationalpark Gribskov, kan jeg glædes over at der
er en vilje og et ønske om at styrke den danske natur. Jeg har forsøgt at følge med i
debatter og informationsmøder vedrørende de kommende parker. Og der er et
punkt hvor jeg har en udtalt bekymring, og det er dyrevelfærden for de store
græssere der skal udsættes i de mange indhegninger. At lov 229 er blevet vedtaget i
folketinget, har ikke gjort mine bekymring mindre.
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Jeg er helt enig i, at dyrene i disse indhegninger får et fantastisk liv det meste af
året. Men i mine øjne er dyr der er hegnet inde IKKE vilde dyr. Dermed har man som
menneske ansvar og forpligtelsen til at passe disse dyr ordentligt, og ikke blot ved fx
at tilse dem fra afstand på flokniveau. Når jeg læser forvaltningsplanerne for dyrene
under indhegning i Gribskov, ser jeg klart at ”rewilding” principperne ligger til grund,
med ingen personkontakt eller (vinter)fodring af dyrene, og gerne med
kadarverpladser hvis tilladelsen går igennem. Jeg har desværre set alt for mange
sørgelige og i mine øjne fuldstændigt uetiske eksempler på hvordan de udsatte køer
og heste i ”rewilding”-projekter ser ud i de sidste vintermåneder/først på foråret.
Min bekymring for at NNP Gribskov og de andre NNP’ere vil have udsultede (og
dermed lidende dyr) regelmæssigt alt efter vejrlig og årstider synes dermed reel.

Mit ønske er at politikkerne, hvis der anvendes store græssere i NNP’er, vil tage
ansvar for at disse fodres om vinteren, passes og tilses og behandles af mennesker
på individniveau. Menneskerne, der skal passe dyrene, skal være specialister
i/kompetente til dette og have omsorg og respekt for dyrene som en hjertesag.
Dette kunne fx gøres ved at samarbejdet mellem erfarne landmænd, der holder
græssende dyr og har stor erfaring hermed, og biologerne, der taler for rewilding,
skal styrkes. Der skal være synlig dialog, lydhørhed og respekt begge veje.

Tilsyn med dyr drejer sig ikke kun om ernæringstilstand, men også om at sygdom og
skader opdages og behandles (igen skræmmer rewilding og især Molslaboratoriet på
dette punkt). Jeg undres og er kritisk til, at dyrlæger ikke er repræsenteret i det råd,
der skal rådgive regeringen om naturparkerne. Hvis ”man” mener dyrevelfærd
alvorligt, bør der sendes et reelt signal om at man også vil høre på faggrupper med
viden om disse dyr. Det er mange penge og store fælles statsarealer der skal
indhegnes med semi-vilde dyr, det bør behandles seriøst og alle med specialviden
bør høres.

Dyr af alle racer i indhegninger er truet af indavl. Dette er et dyrevelfærdspunkt for
alle de dyr der bliver begrænset af et hegn. Indavl er som jeg læser det, ikke
adresseret noget sted i forhold til forvaltningsplanerne (NNP Gribskov). Der skal
sættes ca 8 elge ud i Gribskov. Disse vil hurtigt blive drægtige med hinanden, og pga
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indhegningen vil de ikke kunne migrere væk fra deres fødested, hvorfor de ender
med at parre sig med familiemedlemmer.
Mere generelt: Mange steder med naturbevarende arbejde benyttes ponyer af
Exmoor racen. Exmoor-ponyen er en udrydningstruet race, og der arbejdes i England
seriøst med at bevare racen, registrere dyrene og modarbejde indavl. De har en
række principper omkring, hvordan hestene bør holdes – godt "stockmanship". I
rewilding-indhegningerne arbejdes der ikke, som jeg er orienteret, efter
hensyntagen til at forebygge indavl. Hverken for køer eller heste (eller bisoner og
elge) . Når en udrydningstruet hesterace som Exmoore benyttes, er det dobbelt
kritisabelt, ikke at have planer for registrering, udveksling og bevarelse af sunde
gener. Jeg håber meget og ønsker at forebyggelse af indavl, vil blive en vigtig del af
forvaltningen af dyrevelfærden i de kommende NNP’er.

Med venlig hilsen
Ulla Grande

PS. Dette er fra ”The Exmoor Pony Project”s Facebook side:

#EmbraceNotWaste Exmoor pony genetics. There are far too many perfectly good purebred Exmoor
ponies excluded from the closed Exmoor Pony Stud Book. They need recognition & status and they
need a registration system that enables them to be embraced into the tiny breeding gene pool. Many of
these Exmoor ponies are sired by pedigree, licensed Exmoor stallions and retain the learned and
genetic characteristics and behaviours of extensively grazing, free-living animals.
This is happening on our watch. If we don't act to put the registration system right and facilitate
including these ponies in a breed-spanning registration list, we risk losing them. When they are gone,
they are gone.
Exmoor ponies are one of the UK's most ancient native pony breeds and they are endangered, with one
of the highest inbreeding coefficients.
We have requested a meeting with all stakeholders to discuss the failing Exmoor Pony Genome Project
and how to progress this vitally needed upgrading system to the stud book, or other suitable
recognition, status and registration for all Exmoor ponies, UK and worldwide.
Squandering these important, ancient genetics is not good enough. We can and must do better.
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With Exmoor ponies increasingly used in rewilding projects worldwide, we must not allow a 'sub class'
of unregistered purebred Exmoor ponies to emerge, where the ponies are treated as disposable,
undervalued entities, lacking the protection of proper British native breed status and the guidance of
their respective breed and welfare organisations.
#EmbraceNotWaste
#endangeredbreed #gonative #ExmoorPonies #exmoorpony
Rare Breeds Survival Trust Exmoor National Park Department for Environment, Food and Rural
Affairs (Defra) World Horse Welfare The British Horse Society The Moorland Exmoor Pony Breeders
Group
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Foreninger og virksomheder
Centralorganisationernes Fællesudvalg
Kære Uffe.

CFU har modtaget høring af projektforslag til naturnationalparkerne Fussingø og Gribskov.

Høringen giver ikke anledning til bemærkninger fra CFU.

Med venlig hilsen
Camilla Christensen
Assistent

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

Cyklistforbundet Gribskov
Hej, - herunder følger et høringssvar fra Cyklistforbundet Gribskov til projektforslaget om en
naturnationalpark i Gribskov.

Med venlig hilsen og p.v.a. Cyklistforbundet Gribskov afdeling

Elise Dahl, formand

Birgit Hansen, medlem af bestyrelsen

Claus Bonnevie, medlem af bestyrelsen

——————————————————
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I Cyklistforbundet Gribskov afdeling har vi læst projektforslaget til naturnationalparken, og har følgende kommentarer i vores
høringssvar:

Vi finder at det er helt i tråd med tidens indsatser for vores fælles klima, miljø og natur, at sikre vores sårbare natur. I naturligt
samspil hermed, mener vi det er ønskeligt, at man fremmer mulighederne for at færdes på cykel og til fods m.v., til -, i -, forbi -, og
omkring - naturnationalparken.

De nærmeste omkringliggende landeveje rundt om nationalparken lader desværre meget tilbage at ønske i denne henseende, men
man må håbe at relevante myndigheder vil gøre noget ved forholdene også for nationalparkens fremme. Det er oplagt, at såvel vi
som borgere, som skolebørn og uddannelsessøgende på læringsbesøg, samt ikke mindst turisterhvervet vil have gavn af, at cykling og
blød trafik i det hele taget fremmes i god kombination med værdierne bag en naturnationalpark. Unikke naturoplevelser i vores
lokalområde og danske land kan på sigt også begrænse vores transportforbrug mhp sådanne oplevelser.

Vi hæfter os med tilfredshed ved det følgende citat fra principperne om infrastruktur i forbindelse med parken:

Citat:
“I forbindelse med etableringen af naturnationalparken lægges særligt vægt på sikringen af en infrastruktur, som retter sig mod de
forskellige brugergrupper, og som sikrer at bl.a. gående, cyklister og ryttere kan færdes rundt i naturnationalparken, og at der er gode
forbindelser med Gribskov rundt om/uden for naturnationalparken. Samtidig skal infrastrukturen understøtte, at de besøgende ledes
uden om arealer med sårbar natur.”
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Danmarks Idrætsforbund

Side 71 af 151

Side 72 af 151

Danmarks Jægerforbund
Vedr. offentlig høring over projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af
Naturnationalpark Gribskov
Miljøministeriet har den 28. april d.å. udsendt projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for
forvaltning af Naturnationalpark Gribskov i offentlig høring, hvilket har givet anledning til følgende
bemærkninger fra Danmarks Jægerforbund:
Generelle bemærkninger
Danmarks Jægerforbund støtter etableringen af naturnationalparker af hensyn til behovet for at styrke
naturen og biodiversiteten i Danmark.
Som repræsentant i arbejdsgruppen for Naturnationalpark Gribskov er det min oplevelse, at
beslutningsprocessen har været stærkt forceret og mest af alt minder om en skueproces med pligt til at
inddrage interessenterne, men hvor konceptet med en lang række detaljer har været politisk besluttet på
forhånd. Vi respekterer naturligvis politiske beslutninger og ditto processer, men så skal de være
henholdsvis synlige og ikke proforma.
Vi har fra begyndelsen engageret os i processen, men kan desværre konstatere, at vores synspunkter på
intet tidspunkt er blevet taget med i de samlede overvejelser i relation til den endelige udformning af
naturnationalparkerne, herunder hverken i forhold til udsætning af store græssere eller hegnets
beskaffenhed.
Det undrer os desuden, at Naturstyrelsen meget præcist har meldt ud, dels hvordan hegnet skal være,
dels hvilke dyr der skal udsættes til afgræsning, så længe projektforslaget stadig var/er i høring. Det
vidner om, at vi næppe kan forvente, at der flyttes ret mange kommaer i projektforslaget.
Pengene til naturnationalparkerne er bevilget på finansloven, men det fremgår ikke af
projektbeskrivelsen, hvordan den fremtidige drift af naturnationalparkerne skal finansieres i fremtiden,
heller ikke om der ydes EU-tilskud til arealet. Det ser vi gerne præsenteret for den lokale arbejdsgruppe.
Jagt
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Specifikt i forhold til jagtlige aktiviteter er det jægerforbundets holdning, at de ikke må stride mod
naturnationalparkernes biodiversitetsmæssige formål. Samtidig mener vi, at jagten/reguleringen bør
varetages af lokale jagtforeninger i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enheder.
Vi er således imod den restriktive tilgang til jagt i naturnationalparken, som fremgår af
projektbeskrivelsen, hvor vi mener, at der f.eks. sagtens kunne afholdes nyjægerjagt, uden at det strider
mod de biodiversitetsmæssige formål. Især hvis der f.eks. ikke er noget i vejen for, at der gives plads til
andre friluftsaktiviteter, der også forstyrrer og det på alle tider af året, også i dyrenes yngleperioder.
Vi har dog med tilfredshed bemærket, at der i bemærkningerne til lovforslaget er indføjet, at ”den
statslige lodsejer (f.eks. Naturstyrelsen) ikke vil være afskåret fra at indgå konkrete aftaler med jægere
om at deltage i udførelsen af jagt og regulering i naturnationalparkerne, der sker som et led i
forvaltningen af områderne”. Vi ser således frem til en konstruktiv dialog med den lokale NST-enhed om
dette.
Hegn
Vi anerkender, at hegning af naturområder kan være et redskab til at styrke biodiversiteten gennem
afgræsning. Med modsat det planlagte 2,5 meter høje hegn, der kan holde både elge og kronvildt inde,
havde Danmarks Jægerforbund hellere set et lavt hegn med glatte tråde, der ikke skader vildtet, og som
sikrer vildtets frie bevægelighed. I den forbindelse har vi således med tilfredshed noteret os, at ”hegnet
skal tillade mindre pattedyr så som hare, ræv, grævling og rådyr sikker passage af hegnet.”
Ovenstående rokker dog ikke ved vores samlede holdning om, at vi er imod etableringen af det høje hegn.
Vi tillader os også at spørge, om Naturstyrelsen har indhentet erfaringer fra f.eks. Lille Vildmose i forhold
til 10 elges biodiversitetsmæssige effekt på så stort et område? Dette ser vi gerne undersøgt med henblik
på at sikre, at udgifterne til hegn mv. står mål med den biodiversitetsmæssige gevinst.
I forhold til dyrevelfærden hos de græssere, der skal sættes ud, er jægerforbundets holdning klar: Har
man sat dyr bag hegn, har man også påtaget sig ansvaret for dem i forhold til sygdomme, sult, tørst og
andre dyrevelfærdsmæssige elementer. Det ansvar forventer vi naturligvis, at Naturstyrelsen vil leve op
til.
Friluftsliv
Naturnationalparkerne er et nationalt projekt, hvor arealet og midlerne kommer fra staten og på den
måde os alle sammen. Derfor mener Danmarks Jægerforbund overordnet, at i det omfang det ikke skader
naturnationalparkernes formål med at øge biodiversiteten, så bør der i videst muligt omfang tages hensyn
til de rekreative aktiviteter.
Vi har derfor med tilfredshed noteret os, at der afsættes midler til friluftslivet og nye friluftsfaciliteter i
den nye naturnationalpark. Et vigtigt element for friluftslivet er farbare stier og spor, som naturligvis også
skal vedligeholdes.
Der lægges op til, at særligt forstyrrende aktiviteter vil blive flyttet uden for naturnationalparken med
risiko for en stigende naturbelastning her, hvilket giver os anledning til bekymring på vildtets vegne og
mener derfor, at konsekvenserne heraf bør afdækkes nærmere.
Af samme grund bifalder vi den intelligente stiplanlægning, der lægges op til inde i naturnationalparken,
ligesom vi støtter de tre foreslåede stilleområder på tilsammen ca. 390 ha af hensyn til vildtet.
Inddragelse
Som nævnt under de generelle kommentarer oplever vi fra politisk side en forceret proces, og vi føler
ikke, at vi på nogen måde er blevet lyttet til i vores kommentarer til projektplanerne. For at et projekt
som dette kan opnå lokal forankring, er det afgørende, at de lokale interessenter får reel indflydelse på
beslutningerne.
Derfor vil jægerforbundet anbefale, at der, som det også fremgår af det vedtagne forslag om
naturnationalparker, udarbejdes en beskrivelse af, hvordan man vil sikre den lokale inddragelse. En
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beskrivelse, der også omfatter, hvad et eventuelt lokalt brugerråd kan og skal, så der sikres en reel
indflydelse på naturnationalparkernes etablering og udvikling, for vi vil meget gerne bidrage i denne
proces.
Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv meget gerne til
undertegnede.
Venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
Finn Poulsen
Danmarks Jægerforbunds repræsentant i den lokal arbejdsgruppe for Naturnationalpark Gribskov
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Danmarks Naturfredningsforening
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Danmarks Naturfredningsforening Egedal
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Danmarks Naturfredningsforening Helsingør
18. juni 2021

DN Helsingørs bemærkninger til den af Naturstyrelsen udsendte rapport i høring:
”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov,
april 2021”:
DN Helsingør ønsker at bemærke, at det er vigtigt på nationalt plan at iværksætte en omfattende indsats
for at sikre mere natur og bedre biodiversitet, da naturen i Danmark har været på tilbagegang gennem en
lang årrække.
Naturen mangler plads og ro for at reetablere og udvikle sig. Derudover er det en kendsgerning, at
pesticider og gødning i landbruget skader dyre- og planteliv – ikke kun på markerne, men også i den
omkringliggende natur, der er og bliver stadig mere fragmenteret. I den sammenhæng gør vi opmærksom
på, at landbrugsarealet udgør omkring 60 procent af Danmarks areal.
Derfor handler det først og fremmest om at give naturen mere plads og begrænse det moderne landbrugs
skadevirkninger på planter og dyr. Vi får ikke mere plads til natur ved at indhegne eksisterende natur.
Et af redskaberne for at forbedre biodiversiteten er at skabe mere urørt natur – på offentlige såvel som
private arealer, herunder urørt skov. DN Helsingør ser derfor med glæde på, at stort set hele Gribskov
forventes udlagt til urørt skov, og det ville være optimalt, hvis de afsatte penge til hegn i stedet for blev
brugt til opkøb af tilstødende landbrugsarealer for at sikre den meget vigtige overgang mellem skov og
åbne arealer.
Biodiversiteten i Gribskov har gennem mange år været i fremgang som en følge af en mere skånsom
skovhugst kombineret med tiltag som genskabelse af vådområder ved at begrænse dræning. Fokus kunne
derfor være rettet mod at skabe bedre betingelser for den biologiske vekselvirkning mellem skov og det
åbne landskab, da dette vil have en forventet stor positiv effekt på biodiversiteten.
Finansieringen af sådanne opkøb kan findes på forskellig vis, herunder oplagt ved at spare de betydelige
udgifter til opsætning af store vildthegn og drift af disse samt øvrige udgifter forbundet med en
naturnationalpark (NNP) på et 1.300 ha areal midt i Gribskov.
Konceptet bag NNP bygger på en forkert faglig opfattelse af, hvad der skaber de biologiske forudsætninger
for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Hertil kommer, at der er en overhængende risiko for, at disse
parker udvikler sig til at være overrendte dyreparker, hvor dyr og planter får alt andet end fred til at udvikle
sig, og hvor vildthegn skader den fri bevægelighed for større dyr og mennesker.
Når man i høringsrapporten ser på ambitionerne for de 1.300 ha. indhegnet skov planlagt til NNP, bliver
man overvældet. Der skal både være natur, cykelruter, jagt, gangstier, bålpladser, shelters, udsigtstårne,
hestestier, mountainbike-ruter mv. Er det et seriøst bud på urørt natur?
Når man ser på de mange planlagte indgreb og hele den ingeniørmæssige tilgang til natur, er det svært at
forstå følgende indledende erklæring i høringsrapporten, nemlig at man vil understøtte et økosystem med
naturlige processer og minimal brug af forvaltningsindgreb. Og videre vil man realisere dette mål ved at
udsætte store planteædende dyr bag hegn i den 1.300 ha store NNP. Og – citat: ”NNP vil bidrage til
spændende naturoplevelser, ro og fordybelsesmuligheder for friluftslivet generelt og understøtte turismen
i området”.
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Flere gange i det lovkompleks, der ligger til grund for NNP, fremhæves besøgstal og turisme. I
miljøministerens videoudsendte tale i forbindelse med høringsrapportens udsendelse brugte ministeren i
overensstemmelse hermed meget af sin taletid til at fremhæve besøgstal og de mange friluftsaktiviteter,
som NNP skal rumme.
Dette kan så være en forklaring på, at man for at øge attraktionen i NNP ønsker ”fremmedartede dyr”.
Muligheden for at se udsatte elge - tillige med kronhjorte og stude - vil da også helt sikkert trække mange
besøgende til fra hovedstadsområdet. Hvordan har man tænkt sig at styre det forventede store besøgstal,
uden at det får alvorlige konsekvenser for naturen og ikke mindst de udsatte dyr, som jo ikke kan stikke af
pga. hegn? Sporene fra bl.a. de udsatte bisoner i Almindingen på Bornholm skræmmer – de udsatte dyr har
grundet et meget højt besøgstal og folks manglende respekt for afstand været så stressede, at de ikke
længere formerer sig. Grundet indavl er bisonerne ikke robuste og bukker under for parasitter som ikter og
lungeorm. Hvilken indflydelse på smittebyrden med parasitter har det, at store græssere tvinges til at
opholde sig på et begrænset areal?

Det lange, høje vildthegn med tilhørende eltråde skyldes jo ønsket om at indsætte – i første omgang – 8
elge. En meget stor udgift for 8 dyr! Men i rapportudkastet opereres også med på sigt at kunne indsætte
dyr som bison, vel for at øge attraktionen? Bisoner er imidlertid - tilsvarende de planlagt indhegnede
kronhjorte - slettedyr, der først og fremmest bruger skoven til at gemme og hvile sig i.
DN Helsingør savner i høringsrapporten en redegørelse for, hvad erfaringerne fra ind- og udland hidtil har
været, i forhold til negative effekter af høje besøgstal. Tilsvarende savnes der en vurdering af, hvad de
omkringboende kan forvente, når besøgende fra hele hovedstadsområdet skal lokkes med store
”spændende dyr”. Har der været en høring direkte rettet mod naboer til NNP, er der foretaget
trafikvurderinger baseret på erfaringer fra sammenlignelige lokaliteter osv.? Hvordan vil man sikre, at
lokalbefolkningen ikke bliver generet af parkerede biler på de veje, der ligger op til de planlagte
hovedindgange til NNP? Vil man nægte folk adgang til NNP, hvis besøgstallet bliver til gene for lokale
beboere og naturen?
NNP skal være et naturmæssigt kerneområde i Nationalpark Kongernes Nordsjælland – men gennem hegn
afskåret fra den øvrige natur i Nordsjælland – hvordan kan dette forhold hænge sammen rent
naturmæssigt? Et væsentligt problem for vores natur er jo netop, at den er alt for fragmenteret.
Der skal ryddes mange områder fortrinsvis med rødgran og foretages strukturfældninger i NNP – ikke
mindst for at skabe lysåbne områder, da man trods alt erkender, at det vil være en for stor mundfuld at
klare for de store indsatte græssende dyr. Man rydder altså natur i naturen. Hvor mange år vil disse indgreb
tage, jf. den før nævnte målsætning om urørt natur, ro og fordybelse?
De truede og sjældne arter i NNP er i øvrigt til større forekomster af nåletræ på næringsfattig skovbund (jf.
rapportens s. 17).
Hvordan vil man sikre naturlig, vild succession i NNP, når denne skal sættes ud af kraft ved hjælp af de
ovenfor nævnte manuelle tiltag eller ved at udsætte store græssende dyr i store unaturlige mængder. Der
har jo aldrig historisk set været så store mængder af vilde, store græssere i skovene, at disse ved egen kraft
har været i stand til at holde skovene lysåbne? Man omtaler et naturligt græsningstryk i skove, men ingen
videnskabelige afhandlinger har imidlertid kunnet godtgøre, hvad det er for en størrelse, så hvorfor stræbe
efter noget, som man ikke kender?
Man fornemmer, at Naturstyrelsen godt ved, at de mange planer for aktiviteter i selve NNP kan blive for
meget af det gode. Derfor planlægger man at flytte nogle aktiviteter til andre steder i Gribskov, der som
nævnt forventes udlagt til urørt skov. Men hvordan vil man sikre, at det vilde hjortevildt, de øvrige pattedyr
og fugle får den fornødne ro til fouragering, parring hvile mv.? Hvor skal ”stillezonerne” udenfor hegnet
være? Hvad med jagt?
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Man lægger op til, at hegnet langs f.eks. Gillelejevejen skal trækkes 5-10 meter tilbage, da man ikke kender
risikoen for at påkøre det omstrejfende vildt udenfor hegnet (som jo vanskeligt kan komme ind). Hvad
betyder dette for trafiksikkerheden, og skal alle, som bor eksempelvis nord for skoven så være
”prøvekaniner”?
Hele rewilding-filosofien er baseret på, at man skal undgå vinterfodring, men i høringsrapporten må man –
af bitter erfaring – erkende, at det næppe vil være realistisk, idet der dog opereres med bortskydninger ved
en for stor dyrebestand. Vi får altså en dyrehave som i Jægersborg Dyrehave, for hvad er forskellen ellers?
Naturstyrelsen er logisk nok opsat på ikke at gentage forholdene i Mols Bjerge, hvor styrelsen er
politianmeldt for dyremishandling, men er det ”vild natur baseret på naturens præmisser” – eller snarere
en uundgåelig konsekvens af at indespærre store dyr bag hegn?
Der er kun udlagt 390 ha af NNP til at huse særlig følsom natur. Elge er som udgangspunkt meget sky dyr.
Nu sætter man så ca. 22 km vildthegn op på 2,5 meters højde – alene for at holde de indtil videre planlagte
8 elge indespærret. Men hvordan vil man sikre, at besøgende ikke går ind på de 390 ha, og at der ikke
forekommer dyremishandling, når de udsatte dyrs naturlige muligheder for at søge væk fra mennesker er
stærkt begrænsede.
Hvorfor er effekten af klimaændringer ikke medtaget – hvordan vil de påvirke NNP? Hvad er det for en
natur, man vil skabe/genskabe. Naturen for 5.000 år siden eller i 1700-tallet? Dyr som bison og elg
forsvandt at naturlige (klimatiske) årsager, ikke på grund af mennesket. De udsatte stude kan vel i øvrigt
næppe heller betegnes som ”naturlige”? Hvilken base-line vil man anvende for at vurdere, om der kommer
en bedre biodiversitet?
Det nævnes (jf. rapportens s.52), at udviklingen af biodiversiteten skal moniteres i den skovbevoksede del
hver 12. år (andre naturtyper hver 6. år), men det nævnes ikke, hvilke arter der skal overvåges og hvor ofte
– dette er alt for løst, og hvad med overvågningen af pattedyrene.
Vi erkender, at der er skabt et politisk flertal for at etablere NNP herhjemme, herunder i Gribskov. DN
Helsingør skal derfor bemærke, at der i lovgivningen bag fænomenet NNP rent faktisk åbnes mulighed for,
at en sådan park godt kan etableres uden hegning.
Vi håber derfor, at beslutningstagerne vil tænke sig om en gang mere, og som et minimum undlade at
sætte de påtænkte 2,5 meter høje, strømførende hegn op rundt om den kommende NNP i Gribskov.
Vi vil foreslå, at man ser på, om urørt skov – sammen med det naturlige dyreliv eventuelt i kombination
med en hjælpende hånd fra kyndige forstfolk – i sig selv kan skabe yderligere biodiversitet uden hegn.
Helle Øelund
DN Helsingør

Dansk Botanisk Forening Østkreds

Høringssvar til Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for
forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
Dansk Botanisk Forening Østkreds (DBF) Den 17. juni 2021
Høringsfrist 23. juni 2021 nst@nst.dk nsj@nst.dk
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Helt overordnet set er vi i Dansk Botanisk Forening rimelig tilfredse med projektbeskrivelsen og vi vil gerne
rose Naturstyrelsen for den foreslåede forvaltning og de planlagte nye tiltag, som vi i overvejende grad er
enige i. Vi har dog tanker, anbefalinger og spørgsmål som vi adresserer nedenstående.

1. Vedr. sårbare bestande
Generelt støtter vi planerne om at ændre til naturlige hydrologiske forhold i Gribskov og anser dette tiltag
som essentielt i at øge betingelserne for den trængte natur i Gribskov. Vi ser dog en risiko ved hurtige
tilstandsændringer i sårbare områder, idet den botaniske alsidige natur især trives ved trykvand og vand i
bevægelse – ikke ved stagnerende vand alene.
DBF deler forskernes opfattelse af, at kvaliteten af naturen som helhed vil øges mærkbart som et led i den
ændrede forvaltning. Vi er dog meget betænkelige, når det gælder de små og sårbare bestande, der kan
risikere at blive påvirket negativt af f.eks. hjortesøle særligt i den indledende fase. Det gælder eksempelvis
moseområder med hhv. Hvid Næbfrø med kun tre kendte bestande i naturnationalparken, Blomstersiv med
kun to bestande samt Multebær, Hønsebær, Liden Soldug og Vestlig Tuekogleaks, alle med kun en enkelt
fåtallig bestand.
De botanisk vigtigste naturområder med voksested for de fleste af ovenfor nævnte arter er fattigkær med
bl.a. hængesæk. DBF vil derfor gøre opmærksom på, at ændret hydrologi ikke på nogen måde må resultere
i, at disse fattigkær ændres til vandhuller/søer, med mindre at man kan sikre at overgangen tillader
etablering af fattigkærsvegetation omkring det permanente vandspejl.

2. Vedr. overvågning af udviklingen i området.
Som nævnt i den indledende fase af planarbejdet, mener Dansk Botanisk Forening ikke at NOVANAprogrammet kan levere data på et konkret niveau og inden for den tidshorisont, der skal bruges ift. data
vedr. evidensbaseret naturforvaltning på lokalitetsniveau. Det gælder såvel skovnatur som lysåbne
naturområder (Inden for NNP-området Gribskov er eksempelvis kun 3 skovovervågnings-stationer). Denne
overvågning vil altså hverken være repræsentativ eller reproducerbar, og kan slet ikke bruges til
effektovervågning på de konkrete lokaliteter. Som én af de første naturnationalparker forventer vi, at
overvågningsprogrammet bliver fagligt forsvarlig og forskningsbaseret med udgangspunkt i centrale dele af
den biologiske mangfoldighed. Vi finder det interessant med både BSc- og MSc-projekter, men disse kan
under ingen omstændigheder udgøre en seriøs, kontinuert og langsigtet overvågning, men må kun være et
evt. supplement.
3. Vedr. eksotiske arter
DBF støtter planen med at reducere eller bekæmpe en række plantearter i naturnationalparken. Især
Japansk Lærk, Sitkagran, Nordmannsgran, Douglasgran, Ædelgran og Rød-eg bør helt fjernes. Vi er enige i,
at arter som Sildig - og Kanadisk Gyldenris, Rynket Rose, Japan-Pileurt og Kæmpe-Bjørneklo, som er af
mindre betydning forekomstmæssigt, også skal bekæmpes med nul-tolerance i den udstrækning de
græssende dyr ikke formår det.
Overvågning af de invasive plantearter bør indgå i den planlagte effektmonitering, herunder de store
planteæderes betydning.
DBF deler ønsket med at afvikle de naturmæssigt fattige og ensformige nåleskovsbeplantninger. I DBF anser
vi dog Rødgran og Europæisk Lærk som tilhørende Danmarks biogeografiske region og dermed også
potentielt hjemmehørende i Danmark. Derfor ser vi ingen grund til helt at udrydde dem fra Gribskov. En
pæn mindskelse (50-80%) af deres tilplantede areal via delvis afvikling i de foreslåede strukturfældninger er
rimelig. Naturligt henfald af de ældste dele af rødgranbeplantningerne til naturlig udvikling er ønskværdig.
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Vi er stærkt uforstående over for det vedholdende valg af sikahjort som er af østasiatisk oprindelse, som
helt mangler faglig substans. Ligesom fx Japansk Lærk og Rød-eg, mener vi eksotiske arter skal reduceres til
et absolut minimum. Udsætning af arter, bør alene være dem der som tilhører Danmarks biogeografiske
region. Det er ukorrekt at fremlægge Sikahjort som naturligt forekommende i Gribskov. Vi forventer at
Sikahjort helt udgår af planerne eller at NST bringer veldokumenterede argumenter i forhold til
naturforvaltningen for at fastholde en sådan udsætning af sikahjort.

4. Vedr. udsætning og forvaltning af hjemmehørende store planteædere
En god forvaltning af naturområder er afhængig af kontinuitet i den græssende dyr, hvor kalve lærer fra
mødre. I DBF er vi derfor meget tilfredse med, at NST vil tilstræbe en naturlig køns- og
alderssammensætning af arterne og at NST anser naturlig selektion som en proces, der skal fungere inden
for hegningen. Vi synes, at dette dogme skal gælde alle de vildtlevende (og udsatte) store pattedyr. Dansk
Botanisk Forening ønsker at kvæg (og eventuelt heste) skal leve i reproducerende populationer, for at
kunne udnytte potentialet ved en varieret kønssammensætning, herunder bl.a. oplæring i fødesøgning. Vi
forstår udfordringen med øremærkning, men forventer at NST arbejder målrettet på at få ændret
lovgivningen på området, således at kvæg i naturnationalparker kan fritages for mærkningen. Vi er åbne for
udsætning af heste, men at dette bør vente til at området vurderes egnet. Der bør være ens retningslinjer
for alle vildtlevende dyr i naturnationalparkerne.
5. Vedr. Udplantning af buske og træer
DBF er bekendt med begrundelsen for udplantning af hjemmehørende blomstrende træer og buske,
herunder også den foreslåede metode med øer af buske og træer bag hegn. Vi savner, i lighed med
udspecificeringen af store planteædere, en offentliggjort artsliste og fordeling af plantearter, NST påtænker
at udplante. DBF understreger, at det anvendte proveniensmateriale må oprinde fra den nordsjællandske
region. Mange arter som fx Engriflet - og Almindelig Hvidtjørn, Tørst, Almindelig Røn, Almindelig Hæg og
Slåen er alle relativt meget hyppigt forekommende i Gribskov. Vi finder det uacceptabelt hvis plantning af
disse og andre almindeligt forekommende arter sker med materiale indsamlet andet steds fra. I DBF anser
vi en detaljeret gennemgang af de påtænkte arters forekomst i Gribskov som essentiel inden plantning.
Såfremt lokale bestande af ønskede plantearter forekommer i Gribskov, skal materialet herfra anvendes til
evt. udplantningerne. Såfremt en planteart ikke forekommer i Gribskov, skal materialet fra den pågældende
art stamme fra den nordsjællandske region – og kun plantes, hvis den forekommer der og er almindelig,
eller hvis denne er så sjælden at udplantningen kan bidrage til artens overlevelse i regionen – dog kun med
dokumentation.

Friluftsliv
I naturnationalparkerne, skal naturen have første prioritet. Dansk Botanisk Forening ser gerne folk i
naturen, herunder et alsidigt friluftsliv, men det må betyde, at larmende og naturforstyrrende
friluftsaktiviteter, her især større begivenheder med mange deltagere, ikke skal accepteres inden for NNP.
I DBF mener vi ikke, at prioriteret hensyn til friluftslivet harmonerer med at man i naturnationalparken skal
sætte naturen først. Derfor bør enhver vurdering af planteæderart, deres indflydelse på vegetationen og
andre biodiversitetsfremmende tiltag alene bero på biologiske kriterier. Hvis naturnationalparken vurderes
egnet for fx vildtlevende reproducerende kvæg og heste, finder vi det derfor ikke acceptabelt at hensyn til
friluftsliv skal begrunde et fortsat fravalg.
Venlig hilsen
Anna Bodil Hald, Formand Dansk Botanisk Forenings Østkreds.
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Dansk Handicap Forbund

Høringssvar til Naturstyrelsen
Vedr.: Naturnationalpark Fussingø og Grib skov projekterne.

Det er Dansk Handicap Forbunds (DHF) holdning og ønske, for vore medlemmer, at alle menneskeskabte
anlæg i naturen også er tilgængelige for mennesker med handicap på lige fod med alle andre mennesker.
Alle mennesker skal have mulighed for at kunne komme ud i naturen og opleve den, opholde sig i den,
bevæge sig i den og rekreerer sig i den og nyde årstiderne.

Naturnationalparkerne i Fussingø og Grib skov er indhegnede, og der er forskellige faciliteter i parkerne, der
er rettet mod offentligheden.

Naturnationalparkerne og deres facilliter skal og bør derfor i videst muligt omfang også kunne benyttes af
mennesker med bevægehandicap som ex. gangbesværede og kørestolsbrugere.

DHF´s kommentar til planerne er:
1. Handicap parkering på fast underlag ved P anlæg.
2. Stier, vandreruter og veje skal have en kørefast belægning, som minimum svarende til stabilt gus
elle Slots grus. Stier og vandreruter skal have en bredde så kørestolsbrugere og gangbesværede kan
benytte dem – mindst 150 cm bred – helst 180 cm bred, så man kan gå/køre to ved siden af
hinanden.
3. Låger i hegn: Hovedindgange, stilåger og kørelåger og adgangssluser skal udformes så
kørestolsbrugere kan komme ind på stier og veje i parken og de skal være uden dyreriste. Skrå låger
er ofte tunge og kræver mange kræfter når man sidder ned – de kan derfor ikke anbefales. Se evt.
sluse løsninger ved dyreparken i Marselisborgskoven og Dyrehaven.
4. Sheltere, lejrpladser, bålpladser skal udformes, så de kan benyttes af gangbesværede og
kørestolsbrugere se evt. DHF´s Huskelister til løsningsinspiration
5. Toiletter skal indrettes, så de også kan benyttes af kørestolsbrugere se evt. DHF´s Huskelister til
løsningsinspiration
6. Udsigtstårne og udsigtssteder skal i videst muligt omfang være tilgængeligt for gangbesværede og
kørestolsbrugere.
7. Hvis der etableres hvile og opholdspladser bør de være tilgængelige for gangbesværede og
kørestolsbrugere – bænke skal forsynes med ryg- og armlæn og siddehøjde 45-48 cm. Belægning på
pladserne skal være kørefast.
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Dansk Handicap Forbund deltager gerne i en dialog om udformningen af Nationalparkernes udformning
herunder udformningen af de tilbud som nationalparkerne har til os alle.

Se evt. vore huskelister til inspiration:
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-oghuskelister/huskelister/#gsc.tab=0

Med venlig hilsen
Dansk Handicap Forbund
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Dansk Orienterings-Forbund
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Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland
Til Naturstyrelsen
NnpGribskov@nst.dk
Høringssvar til
Projektforslag og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark
Gribskov, April 2021
DOF Nordsjælland finder det meget positivt, at man har udvidet arealet for den
kommende naturnationalpark til omkring 1300 ha. Jo større sammenhængende områder jo
bedre. Derfor er det også vores håb, at naturnationalparken på sigt vil kunne udvides til et
endnu større område, hvor naturen har absolut første prioritet til gavn for forbedring af
biodiversiteten.
DOF Nordsjælland finder det også positivt, at man forholder sig til IUCNs kategorier, men
det er skuffende, at man ikke klart har ambition om, at naturnationalparken skal opfylde
kravene til IUCNs kategori II. Det er for uambitiøst blot at have en vurdering og en
forventning om, at denne kategoris krav kan opfyldes. For at komme op på internationalt
niveau med hensyn til standarden af naturnationalparker må det være et uomtvisteligt
krav, at man vil gøre alt for med sikkerhed at opfylde krav til IUCNs kategori II.
DOF Nordsjælland finder det ud fra det foranstående meget positivt, at slædehundekørsel
flyttes helt uden for NNP. Dermed er fjernet et forstyrrende element, og det betragter vi
som af positiv værdi for dels dyreliv og biodiversitet generelt, og dels, men ikke mindst for
fuglelivet.
I projektplanen savnes en beskrivelse af en strategi for fremtidige udvidelser og
samarbejde med f.eks. den nationalpark, som NNP Gribskov ligger i.
DOF Nordsjælland har nogle ønsker og forslag til det videre arbejde med projektplanen,
som her kort nævnes og efterfølgende beskrives uddybende:
1)
2)
3)
4)
5)

Nedlæg uofficielle MTB-spor
Udeluk arrangementer med mange mennesker
Undlad mekanisk slåning langs veje, stier og grusveje m.m.
Begræns fældning af gamle grantræer
Stilleområder som reelle stille områder, hvor der ikke opfordres til forstyrrende
aktiviteter. Derfor forslag om ridesti uden for hegnet vest for nordlige
stilleområde
6) Etablering af kontrol af handicappedes adgang en dag om ugen
7) Begrænsning i anlæg af nye veje og stier i umiddelbar nærhed af NNP

Ad 1) Om MTB-spor, side 21
Det nævnes på side 21, at det kommende naturnationalparkområde ikke har afmærkede
MTB-spor, men området er ”meget brugt af MTB-kørere”. Det kan man ved selvsyn
konstatere, idet der findes ikke så få uofficielle MTB-spor i området. Brugen af disse spor
giver forstyrrelser for fuglelivet, ikke mindst for eksempelvis ynglende rovfugle og
sortspætter.
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Der nævnes intet sted i projektplanen, hvad man agter at gøre for i denne forbindelse at
skåne naturen, ikke mindst forholdene for de ynglende fugle. Det må tolkes derhen, at man
intet vil gøre.
Derfor anbefaler DOF Nordsjælland nedlæggelse af de uofficielle MTB-spor i den
kommende naturnationalpark, og efterfølgende en håndhævelse af reglerne for cykling i
skoven, som kun må finde sted på anlagte veje og stier, der er egnet til cykling med en
almindelig cykel. Følgelig anbefales det ikke at der på nogen måde anlægges autoriserede
MTB-spor inden for NNPs område.
Ad 2) Udelukkelse af større arrangementer, side 52:
I DOF Nordsjælland har vi bemærket os, at ”Rammerne for befolkningens adgang til
statens natur- og skovområder ændres i udgangspunkt ikke for de områder, som omfatter
Naturnationalpark Gribskov.”
Fra DOF Nordsjællands side vil vi gerne understrege, at dette ikke må være ensbetydende
med, at der i NNP Gribskov bliver adgang til at stort set at gøre helt, som man vil med
diverse former for fritidsaktiviteter, inklusive større friluftsarrangementer som MTB-løb,
orienteringsløb, koncerter med mere. Sådanne aktiviteter bør ikke forekomme inden for
hegnet omkring NNP Gribskov, fordi formålet med denne må og skal være, at naturen har
den allerhøjeste prioritet med henblik på forbedring af biodiversiteten. For rovfuglenes
vedkommende er det indlysende, at aktiviteter, der tiltrækker mange mennesker i
yngletiden er særdeles uhensigtsmæssigt.
Det kan ikke være hensigten, at den eneste forskel mellem NNP Gribskov og den
omgivende del af Gribskov er, at der er et hegn omkring NNP Gribskov, og at der er nogle
udsatte græssere.
Ad 3) Om mekanisk slåning, side 34:
For at højne biodiversiteten og ikke mindst fremme fuglelivet foreslås mekanisk slåning i
princippet helt droppet. Mekanisk slåning vil for fuglenes vedkommende især påvirke de
jordrugende fugle, bl.a. mange af de mindre sangere, ynder at have rede på jorden. Veje
og stier skal overordnet set ikke give indtryk af, at man befinder sig i en ordinær park medveje
og stier uden spor af vegetation. Tværtimod, principperne om urørt skov og
naturnationalpark tilsiger ingen slåning, da maskinel pleje ikke bør finde sted.
Slåning skal så kun finde sted, til vegetationskanten og altså ikke på den flade del af
rabatten ved veje og stier. Herved spares udgifter til slåning og de udsatte græssere gives
langt bedre motivation for at afgræsse netop langs veje og stier. Derved nærmer man sig
også den tilstand, der gives udtryk for som ønskelig på side 52. Øgede
græsningsmuligheder nedsætter behov for fjernelse af indsatte græssere på grund af
fødemangel.
Ad 4) Om fældning af granbevoksning, side 41-42:
Det bemærkes, at der udtrykkeligt skrives, at unge granbevoksninger ikke fældes. Hvis der
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dermed skal forstås, at det er de gamle granbevoksninger, der fjernes, findes dette meget
uheldigt. Gamle grantræer huser i stor grad typografbiller og andre fødeemner for ikke
mindst sortspætten. De gamle grantræer er altså af stor betydning for sortspætten, og
som udpegningsart for Natura 2000 skal man gøre alt for, at den ikke går tilbage. Derfor
må et passende (stort) antal gamle grantræer lades tilbage. Ved ophør af dræning og
andre aktiviteter til tilbageførsel til naturlige hydrologiske tilstande, vil en del grantræer gå
til, men disse anses for at have stor værdi som stående udgåede træer, fremfor liggende
træer.
Ad 5) Om stilleområder, side 52-53:
Stilleområder: Med anlæggelse af ridestier opfordrer man direkte til øget aktivitet og
dermed forstyrrelser, hvilket ellers udtrykkeligt er beskrevet som noget, der skal undgås.
Derfor må det på det alvorligste anbefales ikke at anlægge eller bibeholde ridestier i
stillezonerne, som det ellers er angivet for det nordlige stilleområde (Kort 11). Når man
som beskrevet i pkt. 2.2.6, side 38, kan føre ridesti uden om NNP langs hegnet, må det
stærkt anbefales at man anlægger samme synspunkt for det nordlige stilleområde og
simpelt hen fører ridestien uden for NNP mellem de to indgange, som er planlagt ved de
vestlige hjørner af det nordlige stilleområde.
Det bemærkes som positivt, at ridesti i det mellemste område er fjernet i forhold til
beskrivelse i februar 2021.
Specielt vedrørende stærkt forstyrrende friluftsaktiviteter:
Det er ganske positivt, at man med hensyn til friluftslivet i samarbejde med diverse
organisationer (f.eks. o-løb), vil flytte aktiviteter, der kræver tilladelse, uden for
stilleområderne. Det bemærkes, at man vil forsøge at få de forstyrrende aktiviteter uden
for NNP. Det synspunkt kan kun stærkt anbefales og støttes fuldt ud af DOF Nordsjælland.
Sådanne aktiviteter kan opfordre til fladefærdsel og andre former for forstyrrelser, så derfor
anbefales det at gå så vidt, at man helt enkelt og utvetydigt forbyder sådanne
aktiviteter i NNP.
Ad 6) Om handicappedes adgang til NNP en gang ugentlig, side 37:
Hvordan vil man sikre, at kun handicappede kører ind? Erfaringer fra andre steder viser, at
uden kontrol er der andre personer end handicappede, der benytter muligheden for
bilkørsel i et ellers bilfrit område. Det foreslås derfor at postere vagter i de timer,
muligheden for kørsel med biler er åben. Alternativt kunne en bom ved indkørslen med
åbningsmulighed for handicappede ved brug af f. eks. en bizz eller adgangskort til
elektronisk aflæsning.
Ad 7) Anlæg af veje, stier og rideruter, side 37-38:
Som tidligere nævnt foreslås det direkte at anlægge en ridesti uden for hegnet mellem de
to indgange ved vestsiden af det nordlige stilleområde for derved at kunne nedlægge
ridestien inde i selve det nordlige stilleområde. Derudover foreslås det ikke at anlægge nye
veje stier omkring hegnet. Dette nævnes, da det forekommer lidt uklart på side 37-38 i
hvor stort omfang, man tænker sig at anlægge nye veje og stier til etablering af ruter hele
vejen omkring NNPs ydre hegn. Afmærkede ruter rundt om NNP anbefales anlagt på
eksisterende vej- og stinet.
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Vi takker hermed for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende den fremlagte
projektplan og ser frem til fremtidigt samarbejde med og om Naturnationalpark Gribskov.
Henvendelser vedrørende dette høringssvar bedes rettet til Jens Lodal (jenslodal.yahoo.dk).
Venlig hilsen
For DOF Nordsjælland
John Hansen
Formand

Jens Lodal
Næstformand

Dansk Vejlederkreds
Høringssvar vedr. Naturnationalpark Gribskov.
Vi har følgende indsigelser til projekt Naturnationalpark Gribskov:

1. Natur ?
Ifølge Naturstyrelsens egen definition er natur; "noget, der bliver til af sig selv"
https://naturstyrelsen.dk/om-os/kontakt/faq/definitionen-paa/
Ifølge projektbeskrivelsen for Naturnationalpark Gribskov vil der imidlertid være en endog meget høj grad
af menneskelig indblanding, styring og deraf følgende påvirkning af både flora, fauna (indsættelse af bl.a.
stude (en bestand, som naturligvis løbende må fornyes med udefrakommende dyr) og elge (som ikke er og
ikke har været naturligt hjemhørende i Nordsjælland siden yngre stenalder) samt hydrologi.
Naturnationalpark er derfor en misvisende og vildledende betegnelse.
- På den baggrund foreslår vi , at man undlader misbrug af ordet, natur, og i stedet bruger en mere
retvisende betegnelse, f.eks. Dyrepark Gribskov.

2. Borg ?
"Borgen ved Buresø" beskrives i projektbeskrivelsen som "..resterne fra en tilflugtsborg fra jernalder/tidlige
middelalder."
I Naturstyrelsens eget katalog over fortidsminder og kulturhistoriske spor i Nordsjælland:
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/9920279/nsj_fortidsmindebilag__efter_h_ring_2014_.pdf
hedder det imidlertid: "Den N-lige og Ø-lige side af halvøen har ingen vold, hvorimod der navnlig på den Slige side og udenfor volden findes flere af de stenlægninger, som hyppig forekommer i den Ø-lige del af
Gribskoven og vistnok skrive sig fra bestræbelser for at rydde jorden for stene for at kunne dyrke den.
Formeningen om, at "Borgen" virkelig engang har været et befæstet punkt, er vistnok urigtig." !
- Vi foreslår, at man både i projektbeskrivelsen og ved senere lejligheder gør tydeligt opmærksom på dette.

3. Vild natur ?
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Det fremgår allerede i både resumé af og indledning til projektbeskrivelsen, at "Nationalparken skal
gennem vild natur bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark."
I naturnationalparken vil der imidlertid allerede i etableringsfasen være "ganske omfattende"
strukturfældninger og "..en række homogene yngre rødgranbevoksninger i kanten af lysåbne områder
planlægges tyndet kraftigt eller helt ryddet".
Tilsvarende vil man reducere områder med lærk.
Derudover vil man forhindre, at birk og rødgran koloniserer de lysåbne områder, og japansk pileurt vil
løbende blive bekæmpet ved udlægning af fiberdug.
Ydermere planlægges der etablering af 25 små plantninger af hjemmehørende blomstrende og tornede
buske og en kerne af eg.
Dertil kommer, at antallet af dyr skal overvåges og reguleres løbende.
At betegne Naturnationalpark Gribskov som et område med vild natur er således mildest talt en
overdrivelse.
- Vi foreslår derfor, at man ikke anvender det vildledende begreb "vild natur" i omtalen af projekt;
"Natur"nationalpark Gribskov.

4. Udsætning af elg ?
Som anført ovenfor fremgår det i både resumé af og indledning til projektbeskrivelsen, at "Nationalparken
skal gennem vild natur bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark."
At udsætning af elge skulle fremme biodiversiteten er imidlertid stærkt tvivlsomt.
Den svenske skovstyrelse, der jo har årelange erfaringer med elge, har f.eks. vurderet, at elge påvirker
biodiversiteten ved, at værdifulde løvtræer forsvinder og gran erstatter fyr. Man risikerer dermed at få en
ensartet granskov og dermed en ringere biodiversitet. http://www.vejlederkreds.dk/elgskader
- Vi foreslår derfor, at man ikke udsætter elge som naturplejere.
5. Hegn ?
Der er væsentlig usikkerhed omkring etablering af hegn samt den eventuelle effekt af disse i forhold til
dyrepassager.
I "Projektbeskrivelse", pkt. 2.2.3 vises således et billede af et trådhegn, der når helt ned til jorden, hvorom
det fremgår, at netop det vildthegn "...vurderes egnet omkring naturnationalparken", ligesom det fremgår,
at hegnet skal holde strejfende hjorte ude.
Samtidigt fremgår det af samme beskrivelse, at hegnet skal tillade mindre pattedyr, såsom hare, ræv,
grævling og rådyr, sikker passage af hegnet.
I de "Overordnede retningslinjer for forvaltning", pkt 3.4 fremgår det, at hegnet skal være
"gennemtrængeligt ved jordoverfladen" for "små pattedyr".
Hverken billede eller tekster forklarer imidlertid, hvordan hegnet i praksis skal udføres på en måde, der på
den ene side holder strejfende hjorte ude og på den anden side tillader passage af f.eks. rådyr.
- Vi foreslår på den baggrund, at man før evt. opsætning af hegn grundigt undersøger og sikrer
dokumentation samt praksiserfaringer for, hvordan et hegn, der, iflg. billede og tilhørende billedbeskrivelse
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starter ved jordoverfladen, kan være gennemtrængeligt for bl.a. rådyr og harer ved jordoverfladen og
samtidigt forhindre passage af hjorte.

6. Negativ effekt på optaget af CO2 !
Ved etableringen af den planlagte Naturnationalpark Gribskov planlægges "ganske omfattende"
træfældninger, og der planlægges desuden gennemført "veteranisering" og "strukturfældninger" på 147 ha
ege- og bøgebevoksninger efterfølgende.
Naturstyrelsen giver i rapporten udtryk for, at de er klar over, at dette vil medføre en "negativ effekt på
optaget af CO2".
- Danmark har imidlertid forpligtet sig til at reducere udslippet af CO2 med 70 % i 2030, og Folketinget
vedtog allerede i 1989, at Danmark skulle have fordoblet sit skovareal i løbet af ca. 100 år (en
trægeneration).
Skovrejsning er derfor blevet et erklæret mål i den danske skovlov: "Loven har til formål at bevare og værne
landets skove og hertil forøge skovaralet."
Det forekommer på den baggrund modsætningfyldt og direkte kontraproduktivt, at man med etableringen
af Naturnationalpark Gribskov fælder og fjerner endog meget store skovarealer.
- Vi foreslår, at Naturstyrelsen INDEN disse "omfattende" træfældninger laver en beregning på CO2/klimakonsekvenserne, sikrer politisk godkendelse af denne samt udarbejder en plan med garanti for
modsvarende CO2-reduktion og garanti for finansiering af tilsvarende skovrejsning andetsteds.
------------------------------------------Bestyrelsen, Dansk Vejlederkreds v. Christian Almer
v. Christian Almer

Danske Kloakmestre
Til Naturstyrelsen
Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive svar vedrørende offentlig høring af projektforslag til
naturnationalparkerne Fussingø og Gribskov.

Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.

Venlig hilsen
Marianne Bentsen
Sekretær Danske Kloakmestre
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De Unge Biodiversitetsambassadører
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DGI Nordsjælland
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Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-Organisation
Naturstyrelsen
NnpGribskov@nst.dk

Vedr.: Høringssvar ifm. projektforslag for naturnationalpark Gribskov

Den 8. februar 2021 indsendte DOSO et høringssvar til Miljøministeriet ifm. udkast til lovforslag om
ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og
færdselsloven (vedlagt). Alle bemærkninger i dette høringssvar gælder naturligvis også for etableringen af
naturnationalpark Fussingø. Specielt det forhold at der ikke dispenseres fra Dyrevelfærdsloven.

DOSO vil desuden rette opmærksomheden mod, at man ved etableringen af færiste sørger for, at der gives
mulighed for, at ”fældefangede” dyr (pindsvin, krybdyr, padder mv.) kan slippe fri fra graven.

Men når dette er sagt, så er der flere forhold i projektbeskrivelsen, som DOSO er positiv overfor:






At heste ikke er en del af de store græssere, som skal indsættes i parken.
At der er udarbejdet en detaljeret beredskabsplan indeholdende yderligere beskrivelser af, hvordan
kritiske situationer (barske vinterforhold, yngletiden mv.) skal imødegås.
At der indføres skærpet dyrlægetilsyn.
At tilsyn og overvågning skal foregå på individniveau.

Det er positivt, at publikum får adgang til de indhegnede arealer, så uheldige forhold for dyrene har bedre
mulighed for at blive opdaget. Men det er vigtigt, at der skiltes med, hvordan publikum kan komme i
forbindelse med de ansvarlige myndigheder.

Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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FIF Hillerød Orientering
FIF Hillerød Orienterings høringssvar til:
Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
version april 2021
Vores høringssvar berører disse – for os – vigtige punkter:
•
•
•
•
•

Organiseret idræt som Orienteringsløb bliver udsat for flere restriktioner og forhindringer – i
modsætning til almindelige skovgæster og turister
Om de store pattedyr under hegn vil skabe farlige situationer for vores medlemmer
Vi ønsker flere mindre åbninger/låger i hegnet med mulighed for person passage
Vi ønsker stilleområderne indskrænket og en aftalt ret til at have en dialog med Naturstyrelsen
omkring afvikling af større orienteringsløb i og igennem stilleområder, samt øvrige begrænsninger
Gribskov har været og vil også fremover med en Naturnationalpark være en vigtig og
betydningsfuld idrætsplads for at kunne afvikle store kvalitets orienteringsarrangementer

FIF Hillerød Orientering har med stor interesse gennemgået projektbeskrivelsen og forslag til de
overordnede retningslinjer for den nye Nationalpark Gribskov. Gribskov området spiller en overordentlig
stor rolle i klubbens muligheder for at udøve orienteringsløb. Ikke bare i den daglige og ugentlige afvikling
af træningsløb for klubbens medlemmer men også for afvikling af vores mange konkurrencer i form af
testløb for den danske elite, internationale konkurrencer og Danske Mesterskaber.
Vi støtter overordnet idéen omkring at sikre vores fælles natur og skabe mere diversitet gennem at
udlægge dele af Gribskov til nationalpark. Som idrætsforening er vi dog bekymrede for at vores muligheder
for at kunne dyrke organiseret idræt i skoven gradvis forringes og ned prioriteres i forhold til turisme og
naturhensyn.
Nedenfor har vi samlet vores input og bemærkninger til projektbeskrivelsen for etableringen af
Naturnationalparken.
I afsnit 2.2.2 beskrives udsætning af store planteædende pattedyr og hvor fokus alene er, på at få
opretholdt eller etableret et tilstrækkeligt græsningstryk, så tilgroning undgås.
Vi noterer at udsætning af store pattedyr i første omgang er begrænset til elge og stude og at det på sigt
skal vurderes om der skal udsættes heste og bison. Vi har ingen erfaring med at møde så store pattedyr
som elge, stude, heste og bison i den danske natur under hegn når vi dyrker orienteringsløb. I den
forbindelse mener vi at der skal indarbejdes en risikovurdering for publikum i afsnittet omhandlende de
forskellige pattedyr.

Risikovurderingen skal bruges til at få afdækket om vi har grund til bekymring ved at sende vores
børn og unge (ned til 7 år) ind i Naturnationalparken og færdes alene rundt i skoven med udsatte
store pattedyr uden ledsagelse af voksne. I dag lærer vores børn trygt at færdes alene i skoven og det
forventer vi at de også vil kunne efter etablering af Naturnationalpark Gribskov.
I afsnit 2.2.3 beskrives etablering af et ydre hegn omkring nationalparken. Hertil er det vores kommentar,
at det har stor betydning for FIF Orientering at den nye naturnationalpark ikke forringer eller besværliggør
mulighederne for at bruge ikke bare området som udlægges som nationalpark, men hele Gribskov området,
da vores aktiviteter ikke er begrænset til kun af omfatte den nye nationalpark, da vores orienteringsløb ofte
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går på tværs af hele Gribskov området. Da den planlagte nationalpark vil være omgivet af store dele af den
resterende del af Gribskov, så er det væsentligt, at det er muligt at komme ud og ind af
nationalparkområdet via en række passager i hegnet, så nationalpark delen ikke kommer til at blive en
”isoleret ø” midt i resten af Gribskov. Vi ser derfor et behov for at der etableres flere muligheder for person
passager i hegnet. Vi indgår gerne i en dialog om placeringen af disse.
I afsnit 2.2.4 Faciliteter samt veje, stier og spor er det beskrevet, at tre områder på samlet 390 ha indenfor
nationalparkens i alt 1300 ha svarende til 30% skal udlægges som stilleområder med det formål at mindske
forstyrrelserne. Vi anser det for væsentligt at få beskrevet i oplægget, hvad et stilleområde dækker over og
hvilke begrænsninger det vil have på publikums muligheder for færdsel i områderne. Vi tænker her især på
hvordan det vil påvirke vores muligheder for at løbe orienteringsløb i stilleområder med hensyn til
postplaceringer og passager.
Med 3 store områder dækkende 30% af nationalparken og med nyt stort ydre hegn, så er der et stort behov
for at se det komplette billede af hvilke zoner der påtænkes også udenfor nationalparken, da vi frygter at
det samlet vil forringe mulighederne for at lave kvalitets orienteringsløb i Gribskov.
I Bilag 1 i dette høringssvar er vist to orienteringskort med henholdsvis nuværende områder med
begrænsninger indtegnet og et kort med det planlagte hegn og de 3 store stilleområder. Det fremgår
tydeligt, at efter etablering af Naturnationalparken, at det fremover vil blive overordentligt vanskelig, med
de påtænkte 3 store stilleområder og et begrænsende hegn, at kunne arrangere orienteringsløb som vi
kender det i dag! Det vil kun være muligt at løbe i de samme korridorer smalle korridorer løb efter løb.
Dette er ikke tilfredsstillende og vi må på det kraftigste henstille til, at den organiserede idræt som
orienteringsløb ikke får indskrænket adgangen til at færdes i de planlagte stilleområder og at vi forsat kan
have poster i områderne og løbe igennem disse.
I dag har vi en rigtig god dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland omkring planlægning og afvikling af vores
orienteringsløb for at tage hensyn til diverse forhold omkring ynglefugle, fuglereder, vildt samt vildtlommer
mm. Vi vil gerne forsætte den gode dialog med Naturstyrelsen efter etableringen af Naturnationalparken,
således at vi sammen kan finde gode løsninger som tilgodeser et specifikt orienteringsarrangement med
tilpasninger i både banelægning tilpasning af diverse zoner og begrænsninger i skoven, så der tages hensyn
begge veje.
Vi vil gerne have, at det specifikt skrives ind i aftalegrundlaget for Naturnationalparken, at vi har retten til
denne dialog.
Det ville være ønskeligt om der kunne tilføjes et bilag til beskrivelsen af Naturnationalparken. som viser det
samlede Gribskov med diverse begrænsninger og zoner.

I afsnit 3.3 som beskriver principperne for forvaltning af friluftsliv og rekreative faciliteter noterer vi med
tilfredshed at afsnittet indledes med at rammerne for befolkningens adgang til naturnationalparken som
udgangspunkt ikke ændres. Men det er bekymrende læsning i resten af afsnit 3.3 at der skrives, at der kan
ske stramninger og reguleringer så fladefærdsel reduceres mest muligt i visse områder. Samtidig fremgår
det, at der vil kunne forventes at der kommer afslag, betingede tilladelser og mulighed for anvisning af
aktivitet til alternative placeringer udenfor hegnet.
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Historisk så har Gribskovområdet haft en stor betydning for FIF Hillerød Orientering som arrangør af store
orienteringsløb. Vi har igennem de sidste 75 år brugt Gribskov til orienteringsløb. I 90’erne og 00’erne var
klubben vært for Spring Cup med mere end 2000 deltagere og flere af disse løb blev afviklet indenfor
nationalparkområdet. Ser vi på de sidste 10 år så har FIF Hillerød Orientering gennemført en række af
større orienteringsløb i Gribskov og hvor alle løbene har været afholdt helt eller delvis i
nationalparkområdet og for nogle løbs vedkommende med stævneplads og parkering indenfor
nationalparkområdet. Det drejer sig om følgende:
2011

Danske Mesterskaber i Mountainbike orienteringsløb med 200 deltagere og med
stævneplads ved Gantekrogsvej. Løbsruter og postplaceringer i nationalparken, Mårum og
Søskov delene af Gribskov.

2015

Danske Mesterskaber i Ultralang orienteringsløb med 250 deltagere og med stævneplads
ved Stutteri Bakkeholm på Tinghusevej. Løbsruter og postplaceringer i nationalparken,
Mårum og Søskov delene af Gribskov.

2017

Testløb for den danske orienteringselite i pinsen med 400 deltagere med stævneplads
Gantekrogsvej. Løbsruter og postplaceringer i nationalparken og Mårum delen af Gribskov.

2019

Danske Mesterskaber i Stafet og langdistance orienteringsløb med 600 deltagere og med
stævneplads på mark ved Gillelejevej 1. Løbsruter og postplaceringer i nationalparken,
Mårum og Søskov delene af Gribskov.

2020

Testløb for den danske orienteringselite i juni måned med 100 deltagere med stævneplads
ved parkeringsplads ved Frederiksværksvej i norkanten af nationalparken. Løbsruter og
postplaceringer i nationalparken og Mårum delen af Gribskov.

FIF Hillerød Orientering påtænker også i årene fremover, efter nationalparkens etablering, at opretholde et
tilsvarende aktivitetsniveau som arrangør af større orienteringsløb som vist i ovenstående oversigt. Med
udgangspunkt i at rammerne for adgang til nationalparken ikke ændres som beskrevet i afsnit 3.3 så regner
vi med at det fortsat vil være muligt at arrangere store kvalitets orienteringsløb i eller i dele af
nationalparken eller på tværs af denne. Naturstyrelsen bedes bekræfte dette.
Af afsnit 3.3 er de faste Find Vej orienteringsposter også nævnt og det fremgår at Naturstyrelsen vil have
disse flyttet ud af stilleområderne. Vi skal henlede opmærksomheden på at den nuværende treparts
projektaftale: ”Find Vej i Gribskov” mellem Naturstyrelsen, Hillerød Kommune og FIF Hillerød Orientering
løber frem til udgangen af 2023. Skal der ændres på postplaceringer mm. så forventer vi at dette tages op i
projektets styregruppe.
FIF Hillerød Orientering stiller sig gerne til rådighed for at indgå i en fremtidig dialog omkring fastlæggelse
af rammerne for nationalparken og for hvordan vi fremover kan opretholde det gode samarbejde omkring
vores brug af skoven som vores idrætsplads.
Med venlig hilsen
John Søndergård
Formand FIF Hillerød Orientering
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Før etablering af Naturnationalpark:
Orienteringskort over Gribskov indtegnet med
nuværende områder med begrænsninger (røde
områder)

Efter etablering af Naturnationalpark:
Orienteringskort over Gribskov indtegnet med
planlagt hegn (lilla streg) og nye fremtidige
stilleområder (lilla områder)

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående høring.

Vi har ingen bemærkninger til den, da den ikke direkte påvirker rammebetingelserne for rådgivende
ingeniørvirksomheder.
Med venlig hilsen
Ulrik Ryssel Albertsen

Side 112 af 151

Erhvervspolitisk Chef
Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Friluftsrådet
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Gribskov Kommune
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Niels Tørsløv
Direktør for Plan, Teknik og
Beskæftigelse
Center for Teknik og
Borgerservice
Udvalget for Udvikling, By og Beskæftigelses pressemeddelelsen fra 16. juni 2021 vedr. Naturnationalpark
Gribskov
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Hillerød Kommune
Høringssvar fra Hillerød Kommune til projektplan for Natur-nationalpark Gribskov
Hillerød Kommune er orienteret om projektforslag vedr. Naturnati-onalpark, som er i offentlig
høring fra den 28. april til 23. juni 2021.
Forslaget har været forelagt relevante fagudvalg i kommunen med en indstilling om, at
udvalgene orienteres om udkastet til projekt-forslag som er i offentlig høring. Nedenfor er
kommentarer fra ud-valgene:
Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde, 1. juni 2021:
Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget noterer sig, at der er god og fri adgang til brug af
skoven.
Udvalget bakker op om projektet.
Idræt og Sundhedsudvalget møde 1. juni 2021:
Udvalget drøftede sagen og anerkender det store arbejde med na-turnationalparken.
Da Hillerød Kommune er en kommune med særligt gode mulighe-der for outdoor faciliteter
specielt i Gribskov, er det for udvalget vigtigt at bevare disse gode muligheder, og udvalget
værdsætter derfor, at det indhegnede område ikke begrænser adgangen for fritids- og
sportsudøvere og ligeledes heller ikke begrænser afhol-delse af større arrangementer som fx
orienteringsløb.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, 2. juni 2021:
Godkendte indstillingen
Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, 2. juni 2021:
Godkendte indstillingen
Kultur og Fritidsudvalget, 2. juni 2021:
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Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget noterer sig, at der er god og fri adgang til brug af
skoven. Udvalget bakker op om projektet.

Københavns Skiklub
Til Naturstyrelsen
Vi har med stor interesse og glæde læst projektforslaget til Naturnationalpark Gribskov. Vi er som skiklub
meget glade for, at der I projektforslaget er taget hensyn til, at der fortsat kan løbes langrend i det
indhegnede område i Gribskov. Vi er ligeledes glade for det samarbejde vi har haft gennem årene omkring
skiløjperne.
Vi har kun en kommentar/ønske til projektforslaget i forhold til skiløjperne. Vi mener, at det konkret bør
formuleres at skiløjperne bliver præpareret af motoriserede køretøjer (som ATV’er, snescooter, traktor og
lignende). Det er ikke nævnt nogen steder i rapporten, at vi præparerer med maskiner. Vi mener ikke at
snescooter kørsel bliver opfattet som ”arbejdskørsel”, som er nævnt flere steder i rapporten. Så for ikke at
der skal opstå konflikter/misforståelser mellem forskellige brugergrupper, vil vi være meget glade for at de
motoriserede ”løjpemaskiner”, bliver nævnt et eller flere steder i projektforslaget.
Vi mener det kan være relevant at skrive ind i rapporten i et eller flere af følgende steder:

Side 23
”præpareres langrendsløjper med motoriserede køretøjer i samarbejde med Københavns Skiklub, når der
er sne nok til det. Mange ryttere benytter naturnationalparken. I 2020 er der dannet to ridelaug (Gribskov
Nord og Syd) som bl.a. vedligeholder ridestierne.”

Side 32
mens hovedparten vil være alene rettet mod friluftslivet (gående, cyklister, ryttere). Indgangene indrettes,
så de sikrer adgang for de forskellige brugergrupper (fodgængere, cyklister, skiløbere, ryttere,
arbejdskørsel, skiløjpepræparering, handicappede m.fl.).

Side 37
De skiløjper, der er i området, vil stadig kunne bruges ved sneføre, og vil føre til en midlertidig lukning af en
række veje/stier for arbejdskørsel, cykling, ridning mm. Skiløjperne kan blive præpareret med
motoriserede køretøjer, som ATV’er, snescooter, traktor og lignende.
Det er nok på side 37 det vil være allermest relevant at få skrevet ind.
De bedste hilsner
Jakob Ghisler
Løjpeansvarlig
Københavns Skiklub
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Landbrug & Fødevarer
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Lokaltog A/S
Hermed fremsendes på vegne af Lokaltog A/S høringssvar til det af Naturstyrelsen
fremsendte projektforslag for naturnationalparken i Gribskov (Høring af naturnationalparkerne
Fussingø og Gribskov (naturstyrelsen.dk).

Med henvisning til afsnit 2.2.5 Trafik i fremsendte projektforslag, er der ingen tvivl om, at de
foreslåede ændringer vil ændre på trafikken på tværs af jernbanen gennem Gribskov. Det er
ligeledes anført i projektforslaget, at vi vil blive inddraget i dialogen, hvilket vi er meget
positive overfor. Vi anmoder derfor om, at vi tidligst muligt inddrages i projektet mht. de dele i
projektet, der har indflydelse på trafikken over jernbanen, så der sikres størst mulig
sammenhæng til vores eget arbejde med at sikre eller nedlægge usikrede overkørsler i
Gribskov, ligesom vi anmoder om at vores jernbanesikkerhedsmæssige viden i forhold til
borgeres færden ved jernbanen inddrages i den videre planlægning.

Med henvisning til de skitserede forslag til etablering af hegn, gør vi opmærksom på, at hegn
skal placeres på skovens egen matrikel minimum 4 meter fra nærmeste skinne, og at følgende
også overholdes:
o
o
o

Hegn skal placeres, så jernbanens grøfter uhindret kan oprenses med
gravemaskine.
Hegn skal serviceres fra skovens egen matrikel.
Alle omkostninger og fremtidig vedligeholdelse af hegn påligger skovens ejer.
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o

Det skal sikres, at hegn og låger m.m. er tilpas dimensioneret, overvåget og
vedligeholdt, så det sikres at større dyr ikke undslipper indhegning og påkøres af
togene.

Med henvisning til 2.3.1 Hydrologi og herunder kort 12 side 41, har vi noteret os
projektforslaget om ændringer af de hydrologiske forhold i skoven, herunder etablering af flere
vådområder. Flere af disse vådområder ligger meget tæt på banen, hvilket kan skabe
problemer dels i relation til forøgede vedligeholdelsesomkostninger for banens drift, dels i
relation til de jernbanesikkerhedsmæssige forhold. Vi har derfor en forventning om, at
projektet sikrer at nyetablering/udvidelse af vådområder i Gribskov ikke medfører ændringer i
undergrunden (herunder påvirker grundvandsspejlet), påvirker effekten fra eksisterende dræn
ved jernbanen eller forøger risikoen for ophobning af vand langs banedæmninger, således at
banedæmninger kan blive undermineret og der kan opstå muligheder for sætninger og i
værste fald dæmningsbrud. I fald disse hensyn ikke tages gøres der opmærksom på, at
skovens ejer vil blive erstatningsansvarlig for de følgeskader, der påføres jernbanen ud fra
skadevolderprincippet. Vi anmoder derfor om, at der i det videre arbejde udarbejdes
dokumentation på, at de planlagte ændringer ingen indflydelse har på de hydrologiske forhold i
relation til jernbanens drifts- og jernbanesikkerhedsmæssige forhold, og at konklusionerne for
dette foreligges Lokaltog.
Med venlig hilsen
Kurt Lauridsen
Sekretariatschef

Maarum-Kagerup Lokalråd

Maarum-Kagerup Lokalråds kommentarer og forslag til projektbeskrivelsen vedr.
Naturnationalpark Gribskov
Maarum-Kagerup Lokalråd sætter pris på inddragelsen i planlægningen af NNP Gribskov og har med stor
interesse læst projektbeskrivelsen. Som lokalråd dækker vi en blandet gruppe af folk, som bor i
lokalsamfundet tæt på og færdes i skoven til fods, på cykel, på hest, med hunden i snor, osv. samt folk der
ganske enkelt har skoven som baghave. Mange af os lokale bruger skoven hyppigt eller dagligt, og skoven
samt den tilhørende natur er ofte en vigtig årsag til, at vi har valgt at bosætte os her. Vi har i Lokalrådet
afholdt møder med borgerne i vores område omkring NNP Gribskov. I nedenstående kan findes lokalrådets
forslag samt en række bekymringer og betragtninger, som vi viderebringer fra interesserede borgere. De er
inddelt i disse overskrifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trafik
Faciliteter
Fortsat lokal inddragelse
Færdsel inde i parken
Dyrevelfærd
Turisme
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7. Forslag fra lokalrådet
Mange af os lokale har holdninger til dyrevelfærd og indretning af parken, som allerede høres fra andre
interesseorganisationers side. Flere af de nedenfor beskrevne forhold har det til fælles, at de har
sammenhæng med den forventede øgede anvendelse af skoven som kan følge med etableringen af
naturnationalparken. Disse forhold kommer dermed til at have stor betydning for os, der bor i
lokalsamfundet tæt på parken og er hyppige brugere af skoven i dag.

1. Trafik:
Vi vurderer ikke, at den nuværende trafikale infrastruktur i vores lokalsamfund kan bære et øget antal
gæster i skoven og henstiller derfor til følgende:
Parkeringspladser skal tænkes fornuftigt og realistisk ind i NNP Gribskov. Det samme skal adgangsvejene
til disse parkeringspladser, dvs. de landeveje der fører hen til parkeringspladserne. Og det æstetiske udtryk
af de nye parkeringspladser bør være i overensstemmelse med, at de ligger i naturskønne områder i
skoven.
Trafikkaos på Kagerup stationsvej var et faktum i vinteren 2021, da der var sne, og vi oplevede mange
endagsskiturister. Den lokale bus kunne ikke køre sin rute og måtte vende et andet sted til gene for dem,
der anvender stationen fra tog til bus. I forvejen er vejen så smal, at den ikke kan passeres af en bus og en
modkørende bil samtidigt, uden at rabatten må tages i brug. Disse forhold bør indtænkes så der ikke opstår
yderligere problemer som følge af øget brug af NNP Gribskov. Der kan evt. tænkes en helt ny trafikal
adgang til Kagerup station (indover marker), hvor der både skal være plads til cykler, gæster, og de mange
borgere der dagligt anvender offentlig transport.
Tiltagende kørsel på vejene langs med skoven. Mange af de planlagte indgange til skoven ligger ved
landeveje, hvor adgangen stort set kun kan foregå i bil. Vejene er trafikfarlige, belastede af tung
lastbiltrafik, snævre med grøfter på begge sider og med for ringe udsyn til, at de sikkert kan anvendes af
gående og cyklende trafikanter. Vi ønsker, at disse forhold tænkes ind i, da øget trafik, flere gæster fra tog
og bus, og flere cyklende vil belaste disse veje yderligere med fare for fatale ulykker. Vi beder derfor om, at
der anbefales at man etablerer et net af cykelstier langs disse veje af hensyn til de bløde trafikanters
sikkerhed.
Lokalområdet ønsker et forpligtende samarbejde mellem Naturstyrelsen samt Gribskov og Hillerød
Kommuner om at aftale trafiksikkerhedsmæssige løsninger i form af cykelstier langs vejene, bredere veje,
nedsat hastighed til 50 km, eller andre tiltag som imødekommer problemerne med den øgede færdsel. Vi
vil også opfordre til, at gæster til skoven allerede før besøget informeres om hensigtsmæssig færdsel og
trafik i området, fx ved nemt tilgængelig information på hjemmesider og sociale medier, hvor man også kan
tilråde andre transportformer end bil, fx tog eller cykel.

2. Faciliteter:
Toiletfaciliteter: I projektplanen står der at toiletfaciliteter “kan ikke rummes i nuværende bevilling”.
Toiletfaciliteter skal regnes ind helt fra starten, for der er lige så meget afføring i gæsterne om 2 år, som nu,
og lokalområdet bør ikke skulle leve med folks efterladenskaber, toiletpapir, bleer og skrald allevegne. Vi
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har allerede oplevet dette som et stigende problem det seneste år, hvor coronakrisen i foråret 2020 fik
flere folk ud i skoven, ligesom det var et problem med skrald, da der var skiløbere i januar-februar 2021.
Udsigtstårne. Der skal være mulighed for affaldsopsamling, da man kan forestille sig at flere vil stå stille og
evt. nyde skraldeproducerende mad- og drikkevarer.
Opsamling af affald ved parkeringspladser: Hvor skal der stå skraldespande og hvor ofte skal de tømmes
og af hvem? Dette er en potentiel risiko for forurening af lokalområdet og mere plast i naturen, hvilket vi
allerede ser i stigning i skoven nu, pga. det øgede antal skovgæster, der tilsyneladende ikke alle er vant til at
tage deres affald med sig.

3. Fortsat lokal inddragelse:
Fortsat indflydelse og evalueringer med lokalrådene. Der har i løbet af de første to møder i den lokale
projektgruppe kun været meget begrænset mulighed for at drøfte overvejelserne og de konkrete forslag
bag NNP Gribskov. Det er mange omfattende og langvarige ændringer af vores lokale natur og trafik, som
på denne måde planlægges og forventes indført på meget kort tid. Mange indsigelser handler om
udfordringer, vi kan forestille os, vil ske.
Men da ingen helt er sikre på udviklingen og følgerne i dette projekt, bør der være en evalueringsgruppe
som løbende indhenter erfaringer og oplevelser med projektet set fra lokalområdets synsvinkel. Som
lokalråd ønsker vi at have mulighed for at blive hørt jævnligt fremover, så Naturstyrelsen løbende kan høre
om de erfaringer, vi i lokalområdet gør med NNP Gribskov. Herunder det lidt modsætningsfyldte forhold
mellem et ønske om mere og vild natur sammenholdt med forventning om flere turister der vil føre til et
større slid på skoven, både indenfor og udenfor parken.

4. Færdsel i NNP Gribskov:
-Hegn: Der er mange i lokalområdet som er kede af at der opsættes hegn i Gribskov. Det virker som direkte
i modstrid med ideen om mere og vildere natur at skabe en "dyrepark" i Gribskov. Det anføres i
projektbeskrivelsen, at de eksisterende to-trådede el-hegn vil blive taget ned. Gælder det også de
eksisterende el-hegn i Gribskov i f.eks. den vestlige og nordvestlige del af Gribskov, hvor der for nuværende
græsses med heste? Hvis ikke, bliver den vestlige og nordvestlige del af Gribskov meget domineret af
hegnede områder udenfor det store hegn.
Vedr. lågerne gennem hegnet er det ved lokalrådets møder om projektet blevet foreslået, at lågerne ved
adgangene for cykler og heste skal være så brede, at de nemt kan passeres helt, inden man bliver nødt til at
give slip på lågen. Desuden er der foreslået ’opstigningssten’ på hver side af hegnet for at lette
opstigningen på heste.
Risiko for ødelagte hegn. Idet nationalparken skal ligge inde i en skov som er urørt skov, er der bekymring
for at træer vindfældes og vil kunne ødelægge hegnet flere steder. Dette vil dermed føre til risiko for, at de
udsatte dyr pludselig kan befinde sig på den ’forkerte’ side af hegnet, hvor der hyppigt kører tog og hvor
landevejene er med dårligt overblik pga. de snoede forløb og det kuperede terræn.
Stier. Der må forventes et vist slid på de få stier, der vil være tilbage, hvis stierne samtidigt med parkens
nye besøgende skal kunne bruges af cykelryttere, heste og deres ryttere, gående og dem med barnevogn.
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Lokalrådet foreslår en løsning med at forbinde ”løse ender” af de stier og veje som ender blindt i et system
udenfor hegnet. Hvor besøgende kan gå langs med hegnet udenfor parken fra den ene blinde ende til den
anden og at lave nogle loops, så trafikken også foregår udenfor og dermed mindsker trykket inde hos
dyrene.
I projektplanen påtænkes nedlagt flere overgange mellem Kagerup St. og Gribsø, der i dag er de hyppigst
anvendte overgange mellem disse to steder. Generelt ønsker lokalrådet ikke væsentligt færre overgange
langs Gribskovbanen ved den nordlige og vestlige grænse af området. Det bør derfor overvejes, hvordan
dette ret besøgte område mellem Kagerup og Gribsø i stedet kan bindes sammen, fx ved at forbinde blinde
ender af stier som ovenfor foreslået.
Færdsel inde i område for naturelskere vs. Fritidsaktiviteter. Gribskov bliver idag brugt af mange grupper:
skiløb, mountainbike, orienteringsløb, og friluftsliv i øvrigt. Er der planer for om at flytte disse aktiviteter ud
af Gribskov, og i så fald hvorhen?
Det beskrives, at man vil forhindre færdsel på lukkede stier ved at fælde træer de pågældende steder.
Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at lukke stier i dag, idet der hurtigt danner sig nye ruter udenom væltede
træer, på dyreveksler og lign. Denne udvikling har også været væsentligt mere tydelig det seneste år med
de mange ekstra besøgende i skoven. Har man overvejet alternativer til denne løsning?
Endelig har vi også oplevet flere udefra kommende besøgende, der færdes på skovens veje i deres biler og
sågar på motorcykler, og vi foreslår derfor tydeligere information om, at dette ikke er tilladt, samt bedre
aflukning af indgangsveje (ofte er kæderne mellem stolperne taget af, så der frit kan passeres med køretøj).

5. Dyrevelfærd:
Der er bekymring blandt lokale omkring velfærden hos dyrene som skal udsættes i NNP Gribskov, herunder
hvordan og hvem der fører tilsyn med dyrenes trivsel. Indespærring bag hegn uden ordentligt kvalificeret
og uafhængigt tilsyn kan få dyreværnsmæssige små og store problemer.
Nogle borgere har givet udtryk for at fremfor at lukke dyr inde bag et hegn og kalde det ”rewilding” uden at
der egentlig er nok ro til dyrene (og evt. føde nok), bør området for en dyrepark hedde “Gribskov dyrepark”
og regler for sådanne bør gælde, også her (især med henblik på overholdelse af dyreværnsloven).
Der er ligeledes stillet spørgsmål ved antallet af og peget på at der er langt mere plads til elgene i Lille
Vildmose. Det er bl.a. beskrevet, at elge lever solitært og ikke i flokke.
(https://www.dmu.dk/Pub/FR617_UK.pdf). Man kan derfor forvente at møde dem “over det hele” i
parkområdet. De er i kraft af deres størrelse ikke så sky af natur, men kan finde på at vise sig og evt. true,
hvis man kommer for tæt på. Samme overvejelser vedr. sikkerheden ved at færdes blandt de udsatte dyr
gælder også mht. besøgende med børn og hunde, der kan medføre mere uforudsigelig adfærd og larm end
andre typer af besøgende.
Lokalrådet ønsker derfor informationstavler om dyr, velfærd og hensigt, adfærd omkring dem og
eventuelle advarsler, samt telefonnumre ved evt. behov for kontakt eller utryghed. Her vil vi gøre
opmærksom på, at ikke alle kan læse (pga. fx ordblindhed) og at der også vil være fremmedsprogede
besøgende. Dette skal tænkes ind fra start, så informationen kan findes af alle slags brugere. Er der
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overvejelser om restriktioner i brugen af området for visse typer af brugere, fx for folk der medbringer
hund?
Endelig er der stillet spørgsmål til kadaverpladser og om hvor vil sådanne eventuelt vil blive placeret.

6. Turisme:
Som ovenfor nævnt (under trafik) ønsker lokalrådet at der tages stilling til cykelstier til området, idet der
forventes øget trafik i hele området, som i forvejen er præget af tung trafik på Ny Mårumvej og
Tinghusevej.
Der beskrives i projektplanen at der planlægges etableret flere shelterpladser og observationsplatforme.
Nye faciliteter, herunder nemt tilgængelige muligheder for at se området og de udsatte dyr, vil uundgåeligt
føre til et øget antal besøgende, hvilket Naturstyrelsen også selv forventer. Dette øgede publikumstryk
fører til de her beskrevne problemer med trafik, affald osv., som vi i lokalsamfundet er bekymrede for at
opleve. Lokalrådet opfordrer derfor til, at man genovervejer antallet af observationsplatforme og andre
elementer af projektbeskrivelsen, der er mest tiltrækkende for de mange mulige besøgende, der kommer
fra hele hovedstadsområdet, grundet den geografiske nærhed. Ligeledes kan det også tænkes, at både
inden- og udenlandske turister i højere grad vil besøge naturnationalparken, pga. den lette tilgængelighed
og de interessante elementer med elge mm.
Der er desuden bekymring om hvorvidt de nævnte ugentlige onsdagsture i bil for de handicappede, kan det
eskalere i antal. Og der er udtrykt ønske om at elge genovervejes for at undgå ’tivolisering’ af området. Vi
vurderer, at elgenes tilstedeværelse vil være et stort trækplaster for mange af de kommende skovgæster.
Den rekreative brug af skoven, hvor skoven af os lokale og udefra kommende besøgende bruges for at nyde
roen og være alene i naturen, er allerede udfordret af den øgede brug det seneste år, og dette bliver
dermed formentligt endnu mere vanskeligt med det forventede øgede antal gæster i og omkring
naturnationalparken. Vi finder dette problematisk, da stilhed, ro og nærvær i naturen i forvejen er en
mangelvare i vores samfund.

8. Forslag fra lokalrådet, til inspiration:
Endelig har lokalrådet flere forslag til, hvordan man fra Naturstyrelsens side kan sikre let tilgængelig
information og kommunikation om skoven, både indenfor og udenfor parken, samt om trafik og færdsel
til/fra området:
-

En NNP Gribskov app med information om adgange, advarsler, regler for færdsel, ideer, nyt fra
skoven o.lign.
En interaktiv mulighed for kommunikation med Naturstyrelsen så besøgende kan sende et tip til
skoven hvis de observerer noget de er usikre på, eksemplevis skadede/syge/aggressive dyr om,
eller behov for vedligeholdelse, ødelagte hegn, skrald o.lign. Det kan også være en hotline, hvor
man kan henvende sig med observationer eller spørgsmål.

På vegne af Maarum-Kagerup Lokalråd
Venlig hilsen Louise Hyldborg Lundstrøm og Ann Rønne
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Museum Nordsjælland
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Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Høringssvar til projektforslag Naturnationalpark Gribskov
Nationalpark Kongernes Nordsjælland følger etableringen af Naturnationalpark Gribskov med stor interesse.
Nationalparkfonden har med Nationalparkplan 2020-2026 vedtaget i samarbejde med Naturstyrelsen at
ville arbejde for at fremme projekter, der øger den biologiske mangfoldighed i skovene, herunder i forhold til
naturnationalparken. Arbejdet med at udvikle en naturnationalpark i Gribskov som en integreret del af
Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil ubetinget understøtte arbejdet med denne indsats.
Nationalparkfonden anerkender således, at projektet vil levere et væsentligt bidrag til udvikling af mere
natur og biodiversitet på de ca. 1300 ha, som naturnationalparken omfatter. Projektet vil dermed bidrage til
yderligere at øge den variation i forvaltningen af de statslige skove i Nordsjælland, som Naturstyrelsen til
gavn for biodiversiteten gennem de seneste år har arbejdet for.
Nationalparken finder det i den forbindelse afgørende, at fremme af natur og biodiversitet i skovområder
herefter ikke koncentreres i naturnationalparken, men fortsat skal ske i hele nationalparken.
Nationalparkfonden er i lyset af det foreliggende projektforslag overbevist om, at hensynet til friluftslivet og
kulturarven kan sikres, uden at der gås på kompromis med naturnationalparkens formål. Det er for
nationalparkfonden vigtige forudsætninger for, at nationalparken også i forhold til arealer omfattet af
Naturnationalpark Gribskov fortsat kan leve op til sine målsætninger på disse emne-områder. For
nationalparkfonden er det derudover en naturlig forudsætning, at projektet respekterer gældende regler,
herunder i forhold til dyrevelfærd.
Nationalparkfonden er repræsenteret i den lokale projektgruppe for naturnationalparken og følger
udviklingen på nærmeste hold. Nationalparkfonden ser frem til, at naturnationalparken finder sin endelige
form og vil gerne kvittere for, at Naturstyrelsen i projektforslaget inviterer til samarbejde med
nationalparken om bl.a. formidling, forskning og øgede muligheder for at opleve biodiversitet i
naturnationalparken. Nationalparkfonden ser frem til dette samarbejde.
Med venlig hilsen
Carl Frederik Bruun
Formand for nationalparkfondens bestyrelse

Nordsjællands Ridelaug – Paraplyorganisation
Vedr.: Høring over Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for Forvaltning af
Naturnationalpark Gribskov
Fra Nordsjællands Ridelaug – Paraplyorganisation (NRP).
Nordsjællands Ridelaug – Paraplyorganisationen (NRP) er en forening, som danner
paraplyover ridelaugene i Nordsjællands skovdistrikt. Vi repræsenterer 15 ridelaug og
foreninger med ca. 2200 medlemmer, som bruger de Nordsjællandske skove dagligt.
Vi er bredt funderet og har tilsammen en stor faglig viden om hestehold og hestes
indvirkning på floraog fauna.
Vi glædes….
Vi har med glæde erfaret en lydhørighed overfor Paraplyens ønsker samt erfaret et
godt samarbejde med NST.
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Vi har med glæde deltaget i samarbejdet med NST om udarbejdelse af låger samt
placering af låger ligesom lydhørheden overfor udfordringer med ridestier i og
udenfor hegnet er blevet hørt.
Vi glædes over, at dyrevelfærden for de udsatte dyr er blevet revurderet således, at
der nu reageres proaktiv i stedet for som tidligere reaktivt.
MEN…
Vi undres over, at nedenstående tekst på s. 29 i første udgave af Projektbeskrivelsen (
17/2 2021) er fjernet fra den nuværende udgave
”Endelig vurderes det, at de ekstra biodiversitetsmæssige gevinster ved hestegræsning
i Gribskovs skovlandskaber ikke overstiger de udfordringer, som en bestand af
fritlevende heste i naturnationalparken vil give for friluftslivet”
Hvorfor er det taget ud? Og hvad kan det medføre?
Fremtidigt samarbejde
Vi håber fremover stadig at blive inddraget i den videre udførelse af
Naturnationalpark Gribskov og på den måde at være med til en tilfredsstillende og
accepteret løsning for ikke mindst de lokale borgere og brugere.

Nødebo Lokalråd
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Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejens stigruppe
På vegne af Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen (ETV) fremsættes hermed følgende bemærkninger til
forslaget til passager i det kommende hegn samt forslag til stilleområder:
1. Det kommende hegn vil krydse ETV i 6 punkter.
2. ETV passerer 1 af de 3 foreslåede stilleområder.
3. Publikumsfaciliteter.
Ad. 1
1. På Pælevej og Hærvejen foreslås placering af kørelåger, hvilket selvfølgelig opfylder ETV's behov.
2. På Keldsvej v. Gillelejevej og på Stutterivej foreslås ingen passage, hvilket naturligvis skaber
udfordringer for ETV, da det vil medføre et behov for omlægning af ruten.
1. ETV krydser i dag Gillelejevejen fra Thorupvej til Keldsvej. Det medfører, at man skal gå ca.
40 meter mod syd langs Gillelejevej, hvilket er OK, da der er god plads langs vejen og god
oversigt. Hvis Keldsvej lukkes vil man alternativt kunne gå fra Thorupvej mod nord til den
lille navnløse vej, som ligger på nordsiden af Thoruphus. Hér foreslås placering af en
kørelåge i hegnet. Strækningen at gå langs Gillelejevej vil i givet fald blive ca. 110 meter,
hvilket selvfølgelig ikke er optimalt, da Gillelejevej er meget trafikeret.
Alternativt forslag: På østsiden af Gillelejevej ryddes et spor fra Thorupvej til overfor
Thoruphus. ETV omlægges hertil, således at vandrerne undgår at gå langs Gillelejevej.
2. ETV følger Stutterivej, hvor den krydser jernbanen Hillerød - Gilleleje. Der lægges op til, at
Stutterivej lukkes på dette sted. Samtidig lægges der op til, at der skal laves en ny sti
indenfor hegnet mellem Stutterivej og Storkevadsvej. Hvis denne sti laves (og Stutterivej
lukkes), vil ETV kunne omlægges ad den nye sti, med en "omvej" på 700 - 800 meter til
følge, hvilket er til at håndtere.
Supplerende forslag: Fra det punkt, hvor Storkevadsvej munder ud i Stutterivej laves en
(trampe-)sti til Skrædderlodsvejen. ETV omlægges hertil, således at man undgår det lidt
underlige loop, der ellers vil opstå på ruten, hvis ruten fastholdes på Mellemvej.
3. På Nordmandsvej og Hvidekildevej foreslås ingen passage hvilket naturligvis skaber udfordringer for
ETV, da det vil medføre et behov for omlægning af ruten.
1. Hvis Nordmandsvej lukkes, vil ETV enten skulle omlægges til passagen på Den Krogede Vej
(mod nord) eller på Kærlighedsstien (mod syd), hvilket svarer til omlægning på 1000 - 1500
meter. Ved planlægning af ETV vurderede vi, at vandreren ville få den bedste oplevelse ved
at vandre fra Skovskolen til Stjernen via Nordmandsvej.
På høringskortet er der vist en vandrerute, som i lighed med ETV forbinder Skovskolen med
Stjernen, men via Kærlighedsstien. Det kan, som sagt, være en mulighed, at ETV omlægges
hertil, men vi ser helst, at der laves en ekstra låge på Nordmandsvej.
2. Hvis Hvidekildevej lukkes vil ETV skulle omlægges til passagen på Pælevej, hvilket svarer til
en omlægning på ca. 1500 meter. Samtidig vil det imidlertid medføre, at en kort rute og en
lang rute af ETV mødes, hvilket vil skabe forvirring og risiko for, at man går forkert. Der er
en betydelig risiko for, at man kommer til at vandre den modsatte retning af, hvad man
skal. Vi håber derfor, at det vil være muligt, at sætte en låge på Hvidekildevej.
Ad. 2
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1. Nordligste stilleområde (Burevang/Buresø): ETV passerer ikke dette område.
2. Mellemste stilleområde (Ulvedalen/Sandskredssøen/Maglemose): ETV passerer området
via Københavnervejen, som planlægges reduceret til sti, hvilket ETV ikke har noget imod. Ved
Fuglesangshus følger ETV i dag en grusvej, som blev anlagt for få år siden - den skærer hjørnet
Pælevej/Fuglesangsvej af. Denne vej nedlægges tilsyneladende helt, hvilket vi dog ikke anser for
noget væsentligt problem.
3. Sydligste stilleområde (Vandmose): ETV passerer ikke dette område.
Ad. 3
1. Der planlægges et udsigtstårn ved Sandskredssøen. Det lyder som en god idé.
2. ETV foreslår, at der etableres et muldtoilet ved udsigtstårnet - og gerne flere steder - da tårnet må
formodes at blive hyppigt besøgt, og da uhensigtsmæssig "besørgelse" i naturen er et tiltagende
problem.

Venlig hilsen
ETV's stigruppe
v/Hans Lassen

Seniorbofællesskabet Egebakken i Nødebo
Til Naturstyrelsen
Høringssvar vedr. Naturnationalpark Gribskov fra Seniorbofællesskabet Egebakken i Nødebo
Seniorbofællesskabet Egebakken er det nordligste boligområde i Nødebo og nabo til Skovskolen.
Bebyggelsen består af 29 huse med p.t. 44 indbyggere. Vi har en lågeoverenskomst med Skov- og
Naturstyrelsen, så vi har direkte adgang til skoven fra vores grund, og den er meget benyttet af os og andre
lokale beboere i Nødebo.
Der er generelt en positiv holdning til planerne for Naturnationalpark Gribskov, men vi har tre helt konkrete
ønsker og forslag.
A: Vi ønsker en sti-indgang, hvor Nordmandsvej støder til Eliasvej.
Det fremgår af projektbeskrivelsen side 31, at omkring byområderne er der særlig fokus på at etablere
adgange ind i naturnationalparken og rundt omkring naturnationalparken, som respekterer de eksisterende
bynære rekreative trafikmønstre.
For os på Egebakken er Nordmandsvej/Eliasvej hovedindgangen til ”den store skov”, og det samme gælder
for en meget stor del af indbyggerne i den nordlige del af Nødebo. Vi vil meget nødig undvære denne
direkte indgang til naturnationalparken. Som det er beskrevet nu, er de nærmeste indgange
hovedindgangen ved Den Krogede Vej eller sti-indgangen ved Kærlighedsstien.
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B: Vi anbefaler, at bilister henvises til P-pladser og indgange på Gillelejevej nord for Skovskolen
Trafikbelastningen i Nødebo er til tider meget voldsom, og vi er bekymrede for den ekstra trafik, som
Naturnationalpark Gribskov vil medføre.
Der er allerede i dag et voldsomt pres på parkeringsmulighederne ved Skovskolen. Corona pandemien har
fået folks øjne op for glæden ved en tur i skoven, og selv på hverdage, er der så meget pres på
parkeringspladserne, at det til tider er svært for bussen at bruge vendepladsen. Vi oplever desuden
problemer med at brugere af skoven benytter Egebakkens private græsarealer til parkering.
Vi har med tilfredshed forstået, at der ikke planlægges flere P-pladser ved Skovskolen og indgangen til
naturnationalparken ved Den Krogede Vej, og vi vil anbefale, at bilister i alt informationsmateriale henvises
til de nye og udvidede P-pladser længere nordpå langs Gillelejevejen.
C: Undlad store sportsbegivenheder i den indhegnede naturnationalpark
Der afholdes med jævne mellemrum store sportsbegivenheder i Gribskov med udgangspunkt på
Skovskolen. Bl.a. er der hvert år i begyndelsen af maj måned et stort mountainbike løb med så mange
deltagere, at Piberengen bliver inddraget som parkeringsplads.
Arrangementer af den kaliber er en stor belastning for naturen og ikke mindst for faunaen, og vi vil kraftigt
anbefale, at den type begivenheder fremover ikke tillades i den indhegnede naturnationalpark.
På seniorbofællesskabets vegne
Knud Ebbesen
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Site manager-sekretariatet for UNESCO verdensarven Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
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Skolebestyrelsen på Grønnevang Skole, Hillerød

Høringssvar om Naturpark i Nødebo
Grønnevang Skole afd. Nødebo skole, Skolevej 2, 3480 Fredensborg, Nødebo, ligger som tæt nabo til den
nye naturpark.
I den forbindelse ønsker vi at indgive høringssvar, for at sikre at vores interesse er kendt og høres.
Nødebo skole´s undervisning omfatter udeskole-konceptet, og sammen med de to børnehaver benytter
skolen skoven i mange henseender. Det være sig både direkte i undervisningen, men også ift vores
fritidstilbud HFO.
Tilgangen til Gribskov, og området omkring Nødebo Skole, er derfor meget vigtigt i undervisningen, i tillæg
til den tilknytning børnene har til området. Det er vigtigt, at elever og medarbejdere kan komme hurtigt ind
til skoven, da det ellers ville betyde meget spildt undervisningstid.
Af punkt 2.2.3 Etablering af hegn kan vi forstå, at der opsættes et 2,5 meter højt hegn 20 km rundt om
parken for at hegne græssende dyr inde. Det vil betyde at tilgangen til skoven således sker via porte ind i
naturparken, her skriver I ”Omkring byområderne er der særlig fokus på at etablere adgange ind i
naturnationalparken og rundt omkring naturnationalparken, som respekterer de eksisterende bynære
rekreative trafikmønstre. Den frie passage vil tilgodese brugernes færdsel uden for hegnet og sikre
infrastrukturen i forhold til resten af Gribskov-komplekset.” Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at
udpegende indgange af kort 10, viser 2 indgange, som desværre ikke er i rimelig nærhed af den trampesti,
der går fra skolen og som sikre adgang til skoven fra hele Nødebo midt.
Vi ønsker at indgå i dialog med projektet om evt mulige indgange, samt trampestier ind i parken, der kan
sikre at eleverne indenfor rimelig tid kan komme til og fra naturparken, også i fremtiden.
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Venlig hilsen
Skolebestyrelsen
Grønnevang Skole

Slots- og Kulturstyrelsen
Kære Uffe
Tak for at gøre opmærksom på høringen. Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen er bekendt med
høringen og har læst materialet igennem. Vi har ingen bemærkninger til projektforslagene og overordnede
retningslinjer for NNP Fussingø og NNP Gribskov, da hensynet til kultur- og verdensarven er indarbejdet,
som drøftet i den forudgående dialog mellem Miljøministeriet og Kulturministeriet.

Der pågår en løbende dialog mellem Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen omkring kultur- og
verdensarven i de to naturnationalparker med ref. til projektforslagene. Dialogen går bl.a. på moniteringen
og tilbagemeldingen af resultaterne fra moniteringen til Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen
er endnu ikke bekendt med Naturstyrelsens interne retningslinjer for håndtering af græssende dyr på diger
og fortidsminder. Slots- og Kulturstyrelsen er dog overbevist om at få kendskab til retningslinjerne når de
foreligger.

Fælles presse om fortidsminderne i NNP
Slots- og Kulturstyrelsen har fået forespørgsler omkring hensynet til kulturarven i NNP Fussingø og NNP
Gribskov. Det er italesat mellem Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen, at der skal være fælles presse
omkring NNP og kulturarven med afsæt i Fussingø, når Naturstyrelsens interne retningslinjer for hensynet
til kultur- og verdensarv i NNP’erne er faldet på plads.

NNP Gribskov
Der har været fælles besigtigelse med Naturstyrelsen i Gribskov for at se på muligheder omkring hegning og
valg af låger i forhold til arealet, der også er udpeget som verdensarv. Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at
meddele fredninger af fortidsminder med særlig tilknytning til Parforcejagtlandskabet.

NNP Fussingø
Slots- og Kulturstyrelsen har bemærket vildheste ikke længere vil være del af dyrebestanden i Fussingø,
som tidligere annonceret. Vildhestes adfærd kan være særligt ødelæggende for diger og fortidsminder,
derfor er styrelsen glad for denne ændring. Slots- og Kulturstyrelsen er blevet gjort bekendt med
uregistrerede marksystemer inden for NNP-Fussingø. Det har styrelsen fulgt op på og er i dialog med
Naturstyrelsens fortidsmindeansvarlige medarbejder omkring kortlægningen.
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Slots- og Kulturstyrelsen ser frem til den fortsatte dialog med Naturstyrelsen omkring hensynet til kultur- og
verdensarv inden for Naturnationalparkerne.

Venlig hilsen

Marie Walther
Specialkonsulent
Center for Kulturarv
Fortidsminder
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Transportministeriet
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Verdens Skove

Side 143 af 151

Side 144 af 151

Side 145 af 151

Side 146 af 151

Side 147 af 151

Side 148 af 151

Side 149 af 151

Side 150 af 151

Side 151 af 151

