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Referat fra dialogmøde mellem DOF og Naturstyrelsen Nordsjælland (NST) 
 

1. Status for NNP Gribskov og Hellebæk/Teglstrup og urørt skov 

Ny naturnationalpark Hellebæk/Teglstrup hegn (projektområde ca. 630 ha): JBC orienterede: 

Anna Thormann er projektleder. Der har været lokale bekymringer mht. kreaturer, æstetik på 

hegnslinje i forhold til naboer, samt kulturhistorien. Planen er at etablere et ydre hjortehegn og 

bevare de indre 234 ha, der som udgangspunkt forbliver med kvæg. Lokal projektgruppe nedsættes 

på ca. 25-30personer. Fokus på mere tid i forløbet og mere åben kommunikation. 

Den 28. april er der en åben skovvandring i Hellebæk for alle; dette bliver snart annonceret. 

Urørt skov: Yderligere 30.000 ha (målet er totalt 75.000 ha) sendes i høring i ugerne efter påske. 

NNP Gribskov: Fortsat undervejs med myndighedsbehandlingen. Konkret udfordring, at Gribskov 

Kommune har gvet afslag på ansøgning om udsætningsfaciliteter/boma (særligt vedr. elgene). 

  

2. De store rovfugle, status generelt på enheden, samt fiskeørn i Gribskov  

BJAAR orienterede:  

Fiskeørn er ikke ankommet endnu, blev dog set i Strødam. Havørn er set i Grønholt Hegn. Rød 

glente trives og er set flere steder fx nordøstligt hjørne af Boserup skov. 

 

3. Samarbejde mellem DOF Nordsjælland of NST Nordsjælland. 

Generelt går det godt. Dog savner NST NSJ mere konkrete indberetninger fra DOF. DOF indmelder 

fast kontaktperson til brug for hurtig og uformel dialog.  

Der en vis frustration blandt NSJ-medarbejdere i forbindelse med orientering om fund af 

ynglelokaliteter. Fx DOF´s manglende indberetninger om sortspætte gør det vanskeligt at sikre 

skånsomme skovninger der fortsætter jo de næste 5-6 år og der derfor er behov for fleksibilitet i 

kommunikation. DOF Nordsjælland afholder bestyrelsesmøde d. 12. april og vender tilbage med 

afklaring om kontaktpersoner. DOF og NST er enige om behovet for god kontakt og vigtigheden af 

hurtig respons. 

DOF ønsker orientering i forbindelse med større arrangementer fx orienteringsløb. NST overvejer at 

lægge Aktivitets Kalender ud på hjemmesiden. DOF vil have fokus på opdatering af ”Pas på”- 

kortet. 

 

4. Forvaltning af søerne (ønsket af DOF) 

Arresø som fuglebeskyttelses-område: DOF er bekymret for den stigende friluftsaktivitet, også om 

vinteren. Jørgen Jacobsen (DOF) beretter om den nedadgående antal af fugle og foreslår vurderinger 

mhp. at sætte begrænsninger for antallet af sejlbåde, kajakker og kanoer. NST (BJAAR) har ikke 

fået nogle konkrete indberetninger af evt. overtrædelser, og da NST søger balance mellem 

benyttelse og beskyttelse er der et stort behov for fagligt belæg og konktete indberetninger fra DOF, 

dog i en form, der gør lokalitetsbestemmelse muligt, fx fotodokumentation.  

Endvidere, skriftlig materiale og tydelig skiltning er vigtige redskaber i at øge opmærksomhed om 

hvilke områder, hvilke arter og på hvilket tidspunkt på året der burde tages specielt hensyn til 

fuglelivet. 



Status for sejladsreglerne: NST vurderer, at gældende regler for færdsel - bl.a. afstand på mindst 50 

m til kanten af rørskoven - og zonering opfylder krav og skal være gældende indtil der kommer data 

der retfærdiggør ændringer af formatet. 

Plejeplan for rørzonen: DOF ønsker, at ynglesteder af rørdrum, rørhøg og sivsanger i fugtig rørskov 

bliver sat ind i en detaljeret plejeplan. NST og DOF er enige om plejemetoden men uenige om 

skalaen. Rørene bliver slået med jævne mellemrum, og NST tager et område ad gangen i forhold 

hvad der er praktisk muligt mhp. tilgængelighed af specielle maskiner, samt ejerforholdene langs 

søerne.  

DOF beretter, at rørdrum er presset og sårbar med ca. 2-3 ynglende par, mens rørhøg klarer sig 

bedre. 

Status Ågabet: ”Ågabets venner” arbejder på at gøre bygninger og kajakanlæg til formidlingssted 

hvor historien om ferskvandsfiskeriet på Arresø fortælles. NSJ støtter op om rekreativt fiskeri. 

Ramløse Havn: Gribskov Kommune kontaktes, hvis der ønskes en miljøkonsekvensvurdering. 

Natura 2000 planer for Arresø: Ny plan er i høring nu, og DOF opfordres til at komme med et input. 

Esrum Sø: DOF er tilfreds med Fredningsnævnets kendelse om fredningen af Søens omgivelser. 

Forslag om søsti er afvist. Der kommer kreaturgræsning ved Skovlund på østsiden af Esrum Sø. 

Afspærring af Møllekrogen fungerer fint og det ser ud til at alle lokale sejlgrupper overholder 

reglerne.  

DOF vurderer at bestanden af toppet lappedykker er stabil og ligger på mellem 1.500 – 1.600.  

Der kommer muligvis et nyt fugletårn ved tørvegravene med udsigt over rørskovene. 

Søborg sø: NST erfarer godt dialogmøde om pleje for engsnare. 

 

5. Eventuelt 
DOF (Inge Hansen) efterspørger nyt fugletårn ved Gribskov og blev af NST opfordret til at sende 

ansøgning herom til Nationalparken. 

NSJ (BJAAR) beretter om nyt pilotprojekt om fugleøer ved Holløse Bredning, bl.a. bekæmpelse af 

bjørneklo på arealerne. 

 

 

 

Næste møde bliver afholdt d. 10. november 2022 kl. 15-17. 


