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Naturstyrelsen Nordsjælland: Referat fra brugerrådsmøde 4. maj 2022
kl. 12-13:30.
Et kort møde af hensyn til den efterfølgende besigtigelse. Det var forventningen at dette møde
var det første med et nyt nedsat brugerråd. De nye retningslinjer i Naturstyrelsen er dog ikke på
plads endnu, derfor holder vi mødet med ”det gamle” brugerråd.
1) Godkendelse af referat
Det godkendte referat ligger på hjemmesiden.
2) Orientering fra enheden om status/aktiviteter
Urørt skov: De ca. 30.000 ha går i offentlig høring ganske snart. Derved er
nærmest al statsskov i Østdanmark urørt. I Nordsjælland er det alene i
skovrejsning fra efter 1980, der fortsat produceres træ.
Der skal laves forvaltningsplaner for al den nye urørte skov hen over de næste år.
Der er lavet en overgangsordning, hvor der fortsat skal sikres træ til de danske
savværker.
10 nye naturnationalparker er nu udpeget, så der i alt er 15 fordelt over landet. Ny
i Nordsjælland er Naturnationalpark i Hellebæk. Efter drøftelser med Slots- og
Kulturstyrelsen er modellen i Hellebæk, som ligger til grund for den politiske
aftale, at man vedbliver med hidtidig kreaturgræsning og opsætter højt hegn
rundt om området, og udsætter krondyr, som skal supplere kreaturerne.
Der blev afholdt skovvandring i området 28. april med 100 deltagere. Nu arbejder
vi på at nedsætte en lokal projektgruppe, som skal indgå i arbejdet. Ift.
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inddragelse laver Naturstyrelsen i samarbejde med Københavns Universitet to
bredere workshops, som skal understøtte projektgruppens arbejde. Skelnaboerne
inviteres til selvstændige drøftelser. Vi håber på at vi kan lave en åben og
transparent proces. Anna Thormann er lokal projektleder, og der formes en
intern arbejdsgruppe hos Naturstyrelsen Nordsjælland.
Poul Erik: En fin tur, hvor Naturstyrelsen fik gjort det klart hvad der skal ske og
hvordan det gribes an. God stemning.
Tisvilde hegn blev ikke naturnationalpark. Her skal der laves en forvaltningsplan
i den kommende tid.
Naturnationalpark Gribskov afventer fortsat at der træffes afgørelser i
Miljøstyrelsen ift. VVM og ministerens naturnationalparktilladelse. De er pt. i
høring, og endelige afgørelser forventes i de kommende uger. Herefter kan
kommunerne gå i gang med myndighedsbehandlingen. Projektgruppen i
Gribskov udvides og forlænges frem til indvielsen af naturnationalparken.
Søborg Sø: Detailprojekteringen er i fuld gang. Der kommer et mere detaljeret
økonomioverslag. Bevaringen af rute 33 er stadig i proces. DOF er vigtig
samarbejdspart om bl.a. engsnarren. Dialog med kommunen om cykelsti langs
Holtvej. Der sættes vand på i 2023.
Økonomien i Naturstyrelsen præges i disse år af mange forskellige bevillinger
(”cigarkasser”) i form af specifikke projekter. Det giver stor aktivitet, men
udfordrer styringen.
EU projekt (SUPERB) som er placeret i Gurre/Horserød.
Skovrejsningen kører godt. Gode samarbejder med bl.a. Growing Trees Network.
Nye erhvervelser sikrer vigtige sammenbindinger.
Lavbundsprojekter – her er Naturstyrelsen ved at afdække mulighederne i
Nordsjælland i samarbejde med kommunerne i området.
3) Bordrunde
Friluftsrådet: Ny bestyrelse i Nordsjælland. En del lokale drøftelser omkring
naturnationalparkerne. Centralt er der valgt ny formand.
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.
Nationalparken: Der er kommet ny bestyrelse – herunder ny formand (Per
Kølster). Den nye bestyrelse skal nedsætte et nyt Nationalparkråd. Udgivet et nyt
kortsæt om hele området – lille oplag, så fejl kan blive rettet inden der trykkes
flere. Flere projekter i samarbejde med Naturstyrelsen: Bæverobservationssted,
handicapvenlig fugleplatform, hjorteobservationsplatform. Pulje på 900.000 kr
udloddet til projekter med foreninger og private lodsejere. Partnerskabsprogram
med ind til videre 50 partnere.
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DN: Fortsat en del interne drøftelser om hegn, græsningstryk og
naturnationalparker. Søren Mark er udpeget til Nationalparkens bestyrelse.
Mange drøftelser om holdningen til bl.a. vindmøller og solcelleanlæg.
Helsingør Kommune: Rørtangprojektet hvor kommunens landbrugsarealer skal
omlægges til natur. Stort fokus på friluftslivet. Ift. Vestkilen vil projektet blive
påvirket af den kommende naturnationalpark.
DIF: Foreningslivet har lidt under Corona. Stor opmærksomhed på at DIF går tæt
og konstruktivt ind i arbejdet med naturnationalparkerne i hele landet. Mange
rundt i landet følger hvordan det gribes an i Nordsjælland.
NOLA: Fortsat en del undren over at staten tager så store arealer ud af drift.
Dyrevelfærden i naturnationalparken har stort fokus. Landbruget bekymrer sig
over at de store nye vådområder (Solbjerg Engsø, Holløse Bredning, Søborg Sø)
tiltrække store mængder gæs på træk og ynglende. Det er en konflikt som skal
håndteres og som kan forebygges.
Den nye forvaltningsplan for bævere har medført nogle ændringer, som
landbruget finder problematisk i den konkrete sag om en dæmning i Ramløse Å.
Museum Nordsjælland: I samarbejde med bl.a. Nationalmuset undersøges
området omkring Søborg Ruin. Der skal bl.a. laves supplerende arkæologiske
undersøgelser. Kjartan Langsted kommer til at repræsentere museet i
projektgruppen i Hellebæk.
Dansk Vandrelaug: Deltagelsen er nu oppe i niveau som før Corona.

4) Eventuelt

Næste møde er tirsdag den 1. november 2022 kl 15-17.
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