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Referat af dialogmøde med DN 9. februar 2021 

Deltagere: 

Fredensborg: Jens Søndergaard 

Frederikssund: Ursula Lange 

Gribskov: Janne Aaris-Sørensen, Linda Bruhn Jørgensen 

Halsnæs: Lenni Gottlieb 

Helsingør: Helle Øelund 

Hillerød: Bodil Stenvang, Morten Simonsen 

Nationalparkbestyrelsen: Peter Skat Nielsen 

 

Fra NST-NSJ: 

Jens Bjerregaard Christensen, Jens Bach, Jan-Erik Løvgren, Tim Falck Weber, 

Torben Hoch, Mikkel Bornøe Clausen, Niels Worm, Bjørn Aaris-Sørensen, Jan 

Kidholm Christensen, Anna Thormann 

 

 

 
 

Naturstyrelsen 
J.nr. 21/03674 
Ref. ANT 
16-02-2021 
 

1) Generel orientering fra enheden.  
Søborg Sø 
Miljøkonsekvensvurderingen er nu på plads og behandlet af Miljøstyrelsen. Det betyder, at der kan 
sættes gang i detailprojekteringen. Jordfordeling nr. 3 er netop afsluttet, og det er håbet, at de 
sidste arealer kan erhverves i jordfordeling 4, som har planlagt skæringsdato 1. juni. Samarbejdet 
med lodsejere og interessenter i området kører fortsat godt. 
 
Naturnationalpark Gribskov 
Sidste sommers beslutning om etablering af naturnationalpark i Gribskov er nu ved at blive mere 
konkret. Ministeren holdt borgermøde og virtuel skovtur i Naturnationalpark Gribskov i september. 
Efterfølgende er der nedsat flere forskellige arbejdsgrupper – herunder en lokal Gribskov 
projektgruppe. Arbejdsgrupperne har mødtes – desværre alene virtuelt – og har givet gode inputs til 
planarbejdet. Naturstyrelsen udarbejder forslag til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner, som vil 
blive sendt ud til arbejdsgrupperne ultimo februar/primo marts. Tidsplanen er stram, og det er 
forventningen, at planen vil være på plads i juni. 
 
DN: Der er talt om at udvide området? NST: Ja, det vil være en god ide, forudsat at der er råd.  
DN: Husk at få styr på parkeringspladser fra begyndelsen både i naturnationalparken og ved Søborg 
Sø. NST: JA, det er vi helt opmærksomme på. 
 
Skovrejsning 
Stor aktivitet på tilplantning og naturtiltag. På Lønsgaard bliver der tilplantet yderligere i år, ligesom 
vi forventer at igangsætte overdrev på arealer, som i de senere år er blevet udpint. De lokale 
brugerråd i skovrejsningsområderne er i gang. 
 
Brugen af skovene 
Der er flere brugere af skoven end nogensinde før. NST søger at regulere brugen ved at lukke af eller 
tilbyde nye faciliteter andre steder. Der er bl.a. sat kæder på mange steder for at undgå ulovlig kørsel. 
I Søskoven er opsat en række små shelters, som skal mindske den ulovlig teltning/lejrslagning.  
DN: Der er mange løse hunde. NST: Ja, vi slår ned på det med bøder. DN: Affald i skovene – mangler 
der affaldsspande? NST: Vi bruger årligt ca. 200.000 kr på at tømme affald på enhedens arealer i 
Nordsjælland. Mange steder har vi fjernet affaldsspandene, fordi der er en tendens til, at der ophober 
sig mere affald omkring dem. I hundeskove sætter vi dog spande op for at undgå løse hundeposer… 
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DN: Hvad er status for diskgolf i den urørte skov ved Arresødal? NST: Det er stadig NST vurdering, 
at den egentlige påvirkning fra anlægget/etablering af banen på den urørte skov er ret begrænset. 
Myndighedsafgørelserne er blevet påklaget, så sagen ligger i Miljø – og Fødevareklagenævnet med en 
forventet sagsbehandling på knapt et år 
 
2) Tisvilde Hegn –om brugen af skoven generelt og om MTB sporet 
Ligesom i de øvrige skov i vores område, er brugen af Tisvilde Hegn øget kraftigt. 
MTB sporet blev i sin tid igangsat fordi den stigende kørsel med MTB cykler i hegnet gav konflikter 
ift. de andre brugere til fods eller til hest. Med erfaringer fra andre skovområder blev det derfor 
vurderingen, at en adskillelse af MTB’erne fra den øvrige trafik ville være godt. Vi ser også færre 
konflikter, og kan i dag se, at størstedelen af MTB-kørslen er kanaliseret over på sporet. Det er de 
frivillige sporfolk, som står for det praktiske anlæg, og også den løbende tilpasning/justering af 
sporet. En del delstrækning skal eksempelvis flyttes af hensyn til sjældne planter, og sådanne behov 
vil løbende opstå. 
 
3) Lille Hestehave 
DN: I forbindelse med hele Nyt Nordsjællands Sygehus og nyetablering af s- togs station Favrholm er 
der tanker fremme om at lave en ny rekreativ stitracé (læs cykelsti) gennem Ll Hestehave skov (urørt 
skov med mange grævlingefamilier), som skulle give pendlere fra Ny Hammersholt hurtig adgang til 
s-tog.  
NST: Vi er først for ganske nyligt blevet kontaktet af Hillerød Kommune om sagen. Nu går vi ind i 
den nærmere dialog med kommunen, lytter til hvad de siger, og vurderer hvordan deres ønsker kan 
indpasses med de særlige hensyn i området. Opmærksomhed på de mange grævlingegrave. 
DN: Har NST hørt om det nye HH anlæg med borede tunneller under Egebæks Vang? NST: Vi 
kender tracéerne, men projektet er på et meget tidligt stade.  
 
4) Ørnebregner i Gribskov 
DN: Vi bemærkede at der var ret mange ørnebregner. Hvad kan I gøre for at tøjle dem, når nu de er 
giftige for vildtet, og de vokser godt i lyset?  
NST: Vi mener, at ørnebregnerne er en naturlig del af skoven. Bregnerne forsinker tilgroningen og er 
med til at skabe variation. I områder med heste/kreaturgræsning kan vi se, at dyrene kan reducere 
omfanget af ørnebregner ved tramp og gnav – især om vinteren. Vildtet skraber og æder ligeledes på 
rødderne om vinteren. 
 
5) Opvæksten af birk – især ved Sandskredssøen 
NST: Birkeopvæksten ved Sandskredssøen har flere steder været knust adskillige gange, og 
heste/kreaturer har ikke kunnet bide dem ned/væk i større omfang, Den nuværende hegning bliver 
en del af Naturnationalpark Gribskovs helårsgræsning, og vi håber at det kan medvirke til at holde 
arealerne delvist åbne. Græsningens effekter er gradvist ved at blive mere tydelige: Man ser flere 
steder hvordan græsningen holder birken tilbage og hvordan dyrene nu græsser inde i birkeskoven 
og derved holder bunden mere åben.  
 
6) Sort plastdug der ligger i skoven 
DN: Der ligger sort plastdug flere steder – hvad er det? 
NST: Det er bekæmpelse af den invasive japansk pileurt. Vi har igangsat bekæmpelse i de senere år, 
og afprøver bl.a. forskellige materialer til afdækning. Der findes ca. 150 forekomster af pileurt rundt 
på enhedens arealer. Kæmpebjørneklo bekæmpes fortsat – men vi bruger mindre gift og mere 
afdækning og rodstikning end tidligere. Langs kysterne bekæmpes rynket rose mekanisk. 
 
7) Evt. 
DN: Vigtigt at der fortsat er fokus på naturen uden for skoven, i det åbne land: NST: Vi har gradvist 
øget fokus på vores forpagtningsaftaler, så naturmålene er blevet helt tydelige. 


