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Naturstyrelsen Nordsjælland: Referat fra brugerrådsmøde 4. november 2021 

kl. 15 – 17.  

  
Af hensyn til mødeafviklingen er der rykket lidt rundt på dagsordspunkterne. 
 

1) Godkendelse af referat 
Det godkendte referat ligger på hjemmesiden. 
 

2) Drøftelser om brugerrådets fremtid noterne fra drøftelserne på mødet er samlet i 
vedhæftede notat, som er fremsendt til Naturstyrelsens hovedkontor som led i 
den samlede evaluering. 
Oplægget om brugerråd blev udsendt knapt en måned forud for 
brugerrådsmødet. Det havde været godt om medlemmerne havde fået det i bedre 
tid, så de kunne have haft mere tid til at drøfte med deres bagland. 
 

3) Orientering fra enheden om status/aktiviteter  

Søborg Sø: Alt den ønskede jord er nu opkøbt og til de forventede priser. Der er 

nu valgt rådgiver til detailprojekteringen. Der sættes vand på i 2023. 

Naturnationalparker: Mette Frederiksen var på besøg i NNP Gribskov 28/11-21. 
Den endelige projektbeskrivelse blev politisk behandlet ultimo august efter 
høring i forsommeren. Lige nu arbejdes på højtryk med myndighedsarbejdet – 
herunder VVM screeningen. Udbud af hegnsopgaven udsendt primo november. 
Tæt dialog med kommunernes forvaltninger om sagsbehandlingen. 
Skovvandringer i mulige naturnationalparker: 3/11 i Horserød/Gurre med 56 
deltagere og 11/11 i Tisvilde, hvor miljøministeren deltager i afslutningen. 
FAQ om naturnationalparker samt faktaark om Gurre/Horserød og Tisvilde 
udsendes sammen med referatet. 
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Urørt skov: Al statsskov i Nordsjælland (undtagen skovrejsning fra efter 1980) 

forventes udlagt som urørt skov. Materialet kommer i høring i løbet af november. 
 

Skovrejsning: Fin aktivitet på erhvervelse af nye arealer som skal tilplantes. 
Dronningen på besøg den 19/11. 
 

4) Bordrunde 
Jægerne: Ærgerligt når der laves offentlige ture på hverdage i arbejdstiden. Så 
med glæde på aktiviteterne i Hellebæk Kohave, herunder dyrenes velfærd. 
 
Fiskerne: Kampagne ”Garnfri søer”. Stadig postyr omkring Arresø-fiskeriet. 
 
Friluftsrådet: Landsdækkende projekt ”Gå nye veje” om ulovlige skilte i det åbne 
land i tæt samarbejde med kommunerne. Stemningen omkring 
naturnationalpark i Tisvilde ikke pro høje hegn. 
Helsingør Kommune: Kommunen vil lade en del kommunale landbrugsarealer 
udlægge til natur.  
 
Landboforeningen: Arbejder med de boringsnære oplande og punktforurenings-
problematikker. Spændende arbejde med nye dyrkningsmetoder sund jord 
/conservation agriculture. 
 
Ornitologisk Forening: Følger NNP diskussionen. Glæder sig til Søborg Sø. 
 
DIF: Fælles opgave med NST omkring stilleområderne i Naturnationalpark 
Gribskov – herunder Find Vej-posterne. Opfordrer NST til sammen med 
Orienterings Forbundet at få set på set på den samlede administrationen af de 
nye stilleområder i NNP samt også hensyn til fuglereder og andre naturelementer 
samt Find vej pæle, så man i god tid før hegnet er oppe er klart til at forvalte 
området. NST: Ja, vi arbejder allerede med en gennemgang af zoneringen uden 
for hegnet. 
Savner affaldsstativer flere og flere steder. 
 
Dansk Vandrelaug: Mange guidede ture, stigende medlemstal. 
 
Museum Nordsjælland: Der er udarbejdet flere guidede ture som podcast. Se link 

https://explore.echoes.xyz/collections/H8tM6phnYdyK8eLs 

https://explore.echoes.xyz/profiles/RBNcKlgXTb4AISpu  
 

Nationalparken: Projektgruppe arbejder med et puljesystem til finansiering af 
organisationernes projekter. 
 

DN: Naturnationalparkerne fylder en del i DN. Der er ikke fuldt fælles fodslag på 

området. 
 
 

5) Eventuelt 
Friluftsrådet: Løb mv. inden for naturnationalparkens område. Hvordan forvaltes der? 
Ingen ændringer før årsskiftet. 
Museum Nordsjælland: Lydspor via en app på telefonen med guidning af ruter.  
 

  

Næste møde er 4. maj 2022 kl 11-16 med ekskursion. 

https://explore.echoes.xyz/collections/H8tM6phnYdyK8eLs
https://explore.echoes.xyz/profiles/RBNcKlgXTb4AISpu

