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Dialogmøde mellem DOF Nordsjælland og Naturstyrelsen Nordsjælland, 15. december 2022 
Deltagere 
DOF Jørgen Hansen, Bjørn Svendsen, Erling Krabbe, John Hansen. 
NST Jens Bjerregaard, Torben Hoch, Niels Worm, Anna Thormann. 
 
1) Orientering/meddelelser fra NST. 
NNP Gribskov afventer dels afgørelser fra klagenævnene vedr. påklagede afgørelser, dels yderligere 
udmeldinger ift. det ny regeringsgrundlag. 
NNP Hellebæk afventer udmeldinger ift. det ny regeringsgrundlag. Her vil næste skridt formentlig 
være det første udkast til projektbeskrivelse. 
Søborg Sø projektet er i god gænge og der findes gode løsninger på de udfordringer som opstår 
undervejs. Supplerende finansiering falder formentlig på plads i løbet af foråret. DOF NSJ roste 
samarbejdsformen omkring projektet. 
Nyt brugerråd på NST NSJ: Det nye brugerråd er nu stort set på plads, og mødes første gang i januar 
måned. Inge Hansen repræsenterer DOF NSJ. De hidtidige søbrugerråd fortsætter uændret. 
Naturzoner: Som en opfølgning på arbejdet med NNP Gribskov har enheden gennemgået alle skove 
og eksisterende naturzonering. Zoneringen er en del af samarbejdsaftalen med Orienterings-
forbundet, men kan sammen med Pas-på-kortet også indgå som led i planlægningen af andre 
tilladelseskrævende friluftsaktiviteter på arealerne. 
 
2) Orientering/meddelelser fra DOF Nordsjælland 
Erling Krabbe havde forberedt oplæg om tilgroning i Hellebæk Kohave. Oplægget gav anledning til 
drøftelser omkring bl.a. beskyttelsen af området, naturlig dynamik og græsningstryk. Spørgsmålet 
omkring tilgroningen tages op i den lokale projektgruppe for NNP Hellebæk, hvor også DOF 
Nordsjælland er repræsenteret.  
DOF NSJ vurderer at de mange skovninger/rydninger af rødgran har reduceret antallet af levesteder 
for bl.a. spurvehøg. 

 
3) Konkrete sager/problemstillinger til drøftelse  
Pas-på kort pas-på-kortet for NST NSJ indeholder omkring 1200 levesteder for fugle (reder), hvoraf 
de ældste er fra 2008. Mange af rederne er formentlig væk i dag og NST savner meget disse data ift. 
urørt skov forberedelsen og planlægningen ift. friluftsaktiviteter. DOF NSJ tilbyder at tage fat i 
delområder af enhedens skove og gå dem igennem ift. gamle registreringer og supplere med nye 
registreringer. Aftalt at Søren Agerlund vil sikre, at Erling Krabbe mfl. får kortudtræk af eksisterende 
registreringer for relevante områder.  
Ift. de konkrete hugstplaner tilbyder DOF NSJ at gå disse igennem, hvis de kan have oplysninger om 
områderne i tilstrækkeligt god tid inden yngelsæsonen. Aftalt at Torben Hoch vil forsyne DOF med 
kort over arealer i hugstplanen medio januar 2023. 
Ift. offentliggørelse af pas-på-kort og redekort er DOF NSJ meget betænkelige – uanset at rederne 
anonymiseres. En beslutning om bredere brug af disse kort må afvente en ev. Fælles aftale mellem 
DOF og NST centralt. 
Hundeluftning på Melby Overdrev – DOF opfordrer til at NST gentager hundekampagnen i området 
og gerne overvejer at sætte de gode informationsskilte op igen ifbm. yngletiden. 


