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DN Dialogmøde mandag den 28. februar kl. 15-17  
 
Deltagere: 
Fra DN: 
Gribskov - Linda Bruhn Jørgensen og Leif Andersen 
Helsingør – Helle Øland og Jan Horn 
Hillerød - Mortens Simonsen og Bodil Stenvang 
Fredensborg - Signe Stige Hansen og Jens Søndergaard 
Halsnæs - Birgitte Benzon Bang og Lenni Gottlieb 
Frederikssund - Jens Højslev Pedersen 
Fra Naturstyrelsen: 
Jens Bjerregaard Christensen, Anna Thormann, Tim Falck Weber, Amalie Rølle Svanholm (referent), 
Andrea Gross Jacobsen (referent) 
 
Naturnationalpark og urørt skov – status og aktiviteter 

 Der er indtil videre udpeget fem naturnationalparker og udpegningen af de næste ti kommer 
til marts 

 En mulig naturnationalpark i Hellebæk/Teglstrup – herunder skovvandringen 26/2-22 
(kortskitse udsendes med referatet) 

 Næste trin i naturnationalpark Gribskov: 
o Skovtur med Gribskov lokal projektgruppe  

 Råd fra DN ønskes ift. deres erfaringer om deltagelse i sådanne processer 
o Indvielse december 2022 
o Sagsbehandling af VVM-screening ved miljøministeriet mere langvarig end ventet 
o Kommunal myndighedsbehandling i forhold til bl.a. hegn 

 
Herudover blev der orienteret om og drøftet følgende emner knyttet til urørt skov og 
naturnationalpark:  

o Strukturfældninger, udtag og salg af ikke-hjemmehørende træarter, for at udvikle 
skovens biodiversitetspotentiale forud for udlæg af urørt skov. 

o Savværkshugst: Udfasning af træproduktion over 6 år for at sikre danske savværker  
o Hegn skal sikre et tilpas græsningstryk for at tilgodese de økologiske nicher  
o Elgene har en helt særlig føde niche som andre dyr ikke har  
o NST skal udarbejde handlingsplaner for håndtering af dyrene  
o De græssende dyr vil være med til at skabe lysninger i birkeskoven 
o Forventer at få en fin og lys birkeskov med plads til urter og insekter de første år 
o Æren betragtes som værende tilhørende de danske skove  
o P-plader er fordelt rundt omkring NNP og kan rumme ca. 30 biler hver. Behovet for 

større p-plader vil vurderes undervejs 
 

Stier og publikumsfaciliteter på Naturstyrelsens arealer (især skovrejsning):  
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 Naturstyrelsen har en vejledning ift. statslig skovrejsning. Friluftsfaciliteter udbygges gradvist 
i områderne, og afhænger af behov. Dertil sker der løbende justeringer, når der tilføjes nye 
arealer. 

 
Status ift. udtagning af lavbundsjorde  

o NST har fået penge til lavbundsprojekter – og har opbygget organisation (bl.a en 
konsulent), som bl.a. skal understøtte samarbejdet med kommunerne om 
lavbundsprojekter. 
 

Brugen af lys/projektører ifbm. friluftsaktiviteter i skovene 
o Der efterspørges videnskabelige undersøgelser på lysets effekt på vildtet og 

brugerne  
o Der er ingen lovgivning på området – kræver politisk ændring før NST kan gøre noget 

 
MTB – konflikter ift. uønsket kørsel og andre brugergrupper 

o Muligheder for at håndtere konflikter: MTB-laug, FB-sider, skilte 
o NST tager gerne imod gode råd  

 
Evt. 

o Arrenæs fredningssagen er kommet op igen 
o Diskgolf sat på standby i en måned  

 
 


