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Driftsplan for Naturstyrelsen Nordsjælland 2013.

Driftsplanen for Naturstyrelsen Nordsjælland har i perioden fra 20. december
2013 til 28. februar 2014 været i offentlig høring.
Ved høringsfristens udløb var der indkommet 19 høringssvar.
Det første (nummer 1. herunder) er en mere generel henvendelse til
Naturstyrelsens direktion, som vedrører alle de fire driftsplaner, som var i høring.
Denne henvendelse er blevet besvaret særskilt af direktionen.
De øvrige 18 høringssvar handler om denne driftsplan.
Følgende har svaret inden for fristen (Høringssvarene er nummereret
fortløbende):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Verdens Skove
Kulturstyrelsen
Danmarks Idrætsforbund
Erik Kristensen
Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs lokalafdeling
Søren Wium Andersen
Arresøgruppen
Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød lokalafdeling
Halsnæs Kommune
Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg lokalafdeling
Peter Milan Petersen
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet for Nordsjælland (dette svar
indeholder også bemærkninger fra lokalafdelingerne i Helsingør,
Fredensborg og Gribskov kommuner)
Dansk Vandrerlaug
Forsvaret
Fredensborg Kommune
Fredensborg Roklub
Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland
Hillerød Kommune
Friluftsrådet Nordsjælland
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Resume af høringssvar og Naturstyrelsens bemærkninger
En række emner indgår i to eller flere af de modtagne høringssvar. Disse er derfor
indledningsvis behandlet samlet.
A. Høringsmaterialet er udsendt uden hugstplaner.
Flere har bemærket, at det er vanskeligt at bedømme driftsplanen, fordi
hugstplanerne ikke indgik i høringsmaterialet.
Plankonsekvens
Tidligere indeholdt en driftsplan for en skov normalt en oversigt over hvilke
bevoksninger, der skulle forynges/renafdrives i planperioden. Men som
konsekvens af beslutningen i 2005, om at konvertere statens skovdrift til et
naturnært skovbrug søger Naturstyrelsen så vidt muligt at undgå de såkaldte
renafdrifter. Vi fjerner derfor ikke mere hele løvtræsbevoksninger, og forsøger
også at undgå renafdrift af nåletræsbevoksninger, der vurderes at være stabile
nok til naturnær foryngelse.
Driftsplanen indeholder derfor ikke en lokaliseret foryngelsesplan. Den endnu
manglende hugstplan (som er under fremstilling) vil derfor kun omfatte en
teknisk vedmasseberegning indeholdende en opgørelse af, hvor meget træ der
står i skoven, samt beregninger af tilvækst og hugst i planperioden. Dvs. en
konsekvensberegning af de virkninger, som de i driftsplanen beskrevne
behandlingsmetoder og konkrete tiltag vil have.
En sammenfatning af hugstberegningerne vil blive offentligt tilgængelig på
hjemmesiden så snart disse er færdige. Høringsparter som har udtrykt interesse
for beregningerne vil blive særskilt orienteret. Efterfølgende bemærkninger er
naturligvis meget velkomne.
Det bemærkes, at der i forhold til certificeringssystemerne (FSC og PEFC) for
bæredygtig skovdrift ikke er krav om, at hugstplaner skal i høring.
B. Ønsker om mere urørt skov
Flere har udtrykt ønsker om flere eller større arealer udlagt til urørt skov.
Plankonsekvens
Som det er beskrevet i driftsplanens ”Samlet beskrivelse af Naturstyrelsen
Nordsjælland”, afsnit om ”Naturhensyn i skovdriften”, forventes der som led i
arbejdet med nyt Nationalt Skovprogram indenfor det kommende år at blive
taget stilling til en eventuel revision af Naturskovsstrategiens udpegninger,
herunder udpegning af arealer med urørt skov.
Det vil i den forbindelse blive taget stilling til, om eventuel udlægning af nye
arealer med urørt skov skal ske som et tillæg til driftsplanen, dvs. før den
forventede driftsplanrevision om seks år.
I denne driftsplan er der derfor kun udlagt nye arealer med urørt skov som følge
af Natura 2000 plejeplanerne.
C. Ønsker om bevaring af flere gamle træer og dødt ved
Flere har bemærket, at driftsplanen ikke indeholder særlige planforskrifter for
bevaring af gamle træer og dødt ved.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har siden 1992 arbejdet målrettet på at sikre flere store gamle
træer og mere dødt ved i sine skove. Dette sker, udover urørt skov, især gennem
generelle retningslinjer og ikke ved områdevis eller bevoksningsvis planlægning.
Ved stormene siden 1999 er der hver gang efterladt større mængder væltet dødt
ved end tidligere. Efterladen af dødt ved blev yderligere opprioriteret efter
stormene ultimo 2013. Senest er antallet af træer, som skal bevares til maksimal
biologisk alder og efterfølgende naturlig nedbrydning som dødt ved hævet til i
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gennemsnit 5 træer pr. ha. Naturstyrelsen arbejder p.t. på i samarbejde med DN
og andre grønne foreninger at skabe et system for konkret udpegning af træerne.
De vil derefter blive benævnt livstræer.
D. Ønsker om ændringer af Naturstyrelsens generelle retningslinjer og
politikker
Flere har ytret ønske om skærpelse eller andre ændringer af forskellige af
Naturstyrelsens generelle retningslinjer og forskrifter, f.eks. retningslinjerne for
naturnær drift, maskinanvendelsen, skovningstidspunkter og retningslinjer for
friluftslivet.
Plankonsekvens
Generelle ændringer af Naturstyrelsen politikker og retningslinjer sker ikke i
driftsplanen. Driftsplanen omfatter kun fravigelser fra de generelle
retningslinjer i helt konkrete tilfælde. F.eks. hvor det er vurderet, at en generel
retningslinje på et konkret areal må vige for tungere vejende hensyn – herunder
hvor der er foretaget en konkret afvejning mellem forskellige forskrifter og
retningslinjer.
E. Alternative fortolkninger af friluftszoneringens virkninger
Flere har i høringssvar indlagt egne fortolkninger af friluftszoneringens virkninger
eller ønsket at reglerne administreres mere eller mindre restriktivt.
Plankonsekvens
Der henvises her til Naturstyrelsens retningslinjer for friluftszonering.
Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af driftsplanen

F. Ønsker om mere ”håndfaste” udmeldinger
Flere har udtrykt ønske om tekstmæssig opstramning og foreslået, at udtryk som
”forsøges” og ”søges”, erstattes at et mere forpligtende ”skal”.
Plankonsekvens
De lidt forsigtige formuleringer skyldes en erkendelse af, at driftsplanen på visse
punkter skal ses som en hensigtserklæring med forbehold for, hvad der vil være
fysisk og økonomisk muligt at opnå. F.eks. er der ingen garanti for at tidligere
vådområder kan genskabes – eller at floraen udvikler sig til den forventede
naturtype.

G. Bevaring eller afvikling af nåletræer
Flere har udtrykt ønske om hastigere afvikling af nåletræer – eller om bevaring af
nåletræer.
Plankonsekvens
Som det fremgår af planen ønsker Naturstyrelsen, at der også fremover skal
være nåletræer i skovene i Nordsjælland.
Der har vokset rødgran i Nordsjælland i så lang tid, at en række arter, der er
knyttet til gran, har indfundet sig. Herunder sortspætten, der er en af Natura
2000 udpegningsarterne for Gribskov-området.
Det fremhæves ofte, at der er færre arter i granskov end i gammel løvskov, men
det er andre arter. Så kombinationen af løvtræ og nåletræ øger biodiversiteten.
Egentlige nåletræsdominerede skovudviklingstyper er udlagt på lokaliteter, hvor
forholdene er egnede til dette. Det gælder f.eks. Gribskov og Store Dyrehave, hvor
der er store områder med type 14 Bøg med gran og type 51 Gran med bøg.
Tilsvarende er der i Tisvilde Hegn og i Hornbæk større områder med type 81
Skovfyr, birk og rødgran.
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Derudover giver flere af de løvtræsdominerede skovudviklingstyper mulighed for
en vis indblanding af nåletræ. Det gælder f.eks. for skovudviklingstype 11 Bøg,
der kan indeholde op til 10% nåletræ som spredt indblanding.
Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til ændring af
skovudviklingstyperne.

H.Formidling
Flere har fremsat ønsker om mere formidling, anderledes formidling eller tilbud
om samarbejde om formidling.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen takker for tilbuddene om samarbejde og forslag til forbedringer.
Formidling indgår imidlertid ikke i driftsplanen og bidragene medfører derfor
ikke ændringer i planen.

Bemærkninger til de enkelte høringssvar:
1. Verdens Skove
Verdens Skove har svaret, at man ikke ser sig i stand til at vurdere
høringsmaterialet, fordi hugstplanerne endnu ikke er tilgængelige.
Svaret var stilet til Naturstyrelsens Direktion og er besvaret direkte af denne.
(se også ovenstående pkt. A)

2. Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen ønsker, under henvisning til at det jf. museumslovens § 29e ikke er
tilladt at ændre i fortidsmindets tilstand, at der i afsnit 2.4 Fortidsminder tilføjes:
”samt hindre, at fortidsmindernes tilstand ændres”
Plankonsekvens
Kulturstyrelsens bemærkning er taget til efterretning og teksten vil blive tilrettet.
Kulturstyrelsen har bemærkninger til bilag med plejeplan for fortidsminderne:
Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at de juridiske rammer for beskyttelsen af
sten- og jorddiger er flyttet fra naturbeskyttelseslovens § 4 til museumslovens §
29a.
Kulturstyrelsen understøtter enhedens tiltag omkring en registrering af ikke
tidligere registrerede sten- og jorddiger. Kulturstyrelsen vil i samarbejde med
Naturstyrelsens fortidsmindeansvarlige arbejde for at få implementeret
Naturstyrelsens kortoplysninger om sten- og jorddiger idet centrale register.
Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at ændringer i fortidsmindets tilstand og
restaurering af fortidsminderne skal ske i samarbejde med Kulturstyrelsen.
Plankonsekvens
Bilaget med registrering af samtlige fortidsminder på arealerne tjener mest som
en beskrivelse af de enkelte fortidsminders tilstand på besigtigelsestidspunktet
samt til at give et samlet overblik. Der forekommer enkelte plejebemærkninger i
registranten, men den løbende pleje hovedsagelig varetages på baggrund af
Naturstyrelsens fortidsmindepolitik med tilhørende plejeprocedurer.
Kulturstyrelsens rettelser og bemærkninger til bilaget er taget til efterretning og
bilagets tekst vil blive tilrettet. Endelig bidrager Naturstyrelsen gerne med data
om registrerede sten- og jorddiger på Naturstyrelsens arealer. Registreringen er
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ikke komplet, men vurderes dog at være langt mere omfattende end eksisterende
data i det centrale register.

3. Danmarks Idrætsforbund
DIF bemærker, at det er helt afgørende at zonering, vildthegn og hegn omkring
græsningsarealer er udlagt under hensyntagen til, at flere idrætsstævner kan være
svære at afvikle i et skakbræt af områder der af den ene eller anden gode grund, er
lukket for sportsudøvelse. I den ny driftsplan læggers der op til at områderne
under hegn udvides betragteligt med den ny naturtype – græsningsskov. Disse
hegn er hver for sig ikke til gene for udøvelse, men kan udelukke f.eks. muligheden
for orienteringsløb, skiløb, MTB-løb og til dels også ridning.
Plankonsekvens
Der er ved udlæg af friluftszoner i muligt omfang taget højde for, at der også
fremover skal være mulighed for at afholde større O-løb og lignende, hvor dette
ikke er i strid med tungere vejende hensyn. Store hegn om græsningsskov ses ikke
at forhindre sådanne arrangementer, men vil selvfølgelig stille krav til
planlægning og afvikling af arrangementerne.
DIF foreslår, at der ved udlejning af arealer til græsning og ved placering af
frizoner tages hensyn til mulighederne for afholdelse af sportsarrangementer.
Plankonsekvens
Udlejepraksis og udlægning af midlertidige naturzoner (”vildtzoner”) følger
Naturstyrelsens generelle retningslinjer og er ikke en del af driftsplanlægningen.
Ønskerne om vilkår ved bortforpagtning videregives til Naturstyrelsen
Nordsjælland.
DIF indstiller at arealet af græsningsskov – altså skovarealer under hegn, der skal
holde husdyr inde, ikke øges yderligere, da hegn begrænser mulighederne for de
sportsaktiviteter, der foregår i terrænet og på stier udenfor skovenes overordnede
vejnet.
Plankonsekvens
Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer af driftsplanen.
4. Erik Kristensen
EK undrer sig over udlægget af skovudviklingstyper i området ved Sleteltevej i
Valby Hegn, hvor noget eksisterende eg i 2420 og 2433 skal blive til bøg, mens
bøgen i 2422 skal konverteres til eg – og så gerne, at området i øst omkring
Skovridermosen i Græsted Hegn kunne udlægges til en skovmosetype.
Plankonsekvens
Udlæg af skovudviklingstyper er i princippet sket i større, sammenhængende,
nogenlunde ensartede områder. Disse områder kan indeholde mindre arealer (<
ca. 5 ha) med andre træarter eller lysåbne arealer.
Skovudviklingstyperne udtrykker den ønskede udvikling på langt sigt og
medfører ikke, at eksisterende bevoksninger skal afvikles før modenhed.
Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af planen
5. Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs
DN Halsnæs udtrykker generelt tilfredshed og har en lang række forslag og
bemærkninger:
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Vedr. Arrenæs og Frederiksværkskovene:
- Friluftszonering
- Udlæg af del af Sonnerup Skov (afd. 2379 og 2380) til overdrev
- Afgræsning af større områder på Arrenæs
Plankonsekvens
Vedr. tolkning af friluftszonering henvises til ovenstående pkt. E.
Der er store arealer på Arrenæs, som ved vedvarende græsning kan udvikle sig
til overdrev. Derfor skønnes der ikke behov for rydning af skov til dette formål.
Arealet i Sonnerup fastholdes derfor som egedomineret skovudviklingstype.
Ønsket om mere sammenhængende græsning ses som input til revision af
Arrenæsplanen.
Vedr. Arresø:
- Ønske om opstramning af plejebestemmelserne, så lysåbne bredarealer skal
fastholdes.
Plankonsekvens
Bredzonen langs Arresø omfatter arealer, der kun kan tilgås fra vandsiden. Aktiv
pleje alle steder er derfor ikke praktisk muligt eller forudsætter ekstreme forhold,
f.eks. stærk og langvarig frost. Derfor er formuleringen ”forsøges fastholdt”
anvendt.
Vedr. Tisvilde Hegn:
- Ønsker at også klitzonen udlægges som stillezone
- Ønsker sikkerhed for at fremtidig anvendelse af Melbylejren ikke medfører
aktiviteter på Melby Overdrev, som er uforenlige med overdrevets status som
stillezone.
Plankonsekvens
Størstedelen af Melby Overdrev er udlagt som stillezone, hvilket i
driftsplanmæssig sammenhæng fastlægger, hvad arealet kan anvendes til.
Et smalt bælte nærmest kysten, nogenlunde svarende til en af DN Halsnæs
foreslået trampesti, er udlagt som friluftszone for at give mulighed for at kunne
kanalisere færdsel ved større arrangementer og dermed give bedre mulighed for
at benytte Liseleje Plantage i sammenhæng med resten af plantagekomplekset
uden at belaste Melby Overdrev uacceptabelt.
Zoneringen fastholdes derfor.
Vedr. Grønnæsse og Ullerup Skove:
- Forslag om, at områder i tilknytning til Ullerup Skov søges erhvervet med
henblik på skovrejsning.
- Forslag om oprensning af mindre vandhuller i Ullerup Skov
Plankonsekvens
Driftsplanen omhandler kun arealer, der på planlægningstidspunktet er ejet af
Miljøministeriet. Arealtilkøb er derfor ikke et driftsplanemne.
Forslagene om pleje af vandhuller kan rummes indenfor de generelle
retningslinjer. Forslagene videregives til Naturstyrelsen Nordsjælland, men
medfører ikke ændringer i driftsplanen.
Vedr. Lyngby Skov:
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Det foreslås at en del af Lyngby Skov udlægges til ”museumsskov” med
traditionel højskovsdrift med manuel skovning og foryngelse ved renafdrifter.
Afdelingsafmærkningen foreslås retableret.

Plankonsekvens
Lyngby Skov er udpeget som område for Frivillighedsprojektet i samarbejde med
Friluftsrådet.
Driftsplanforslaget lægger derfor ret vide rammer for Lyngby Skov for at kunne
give mulighed for at gennemføre forslag, som arbejdsgruppen måtte fremkomme
med.
Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til ændringer.
Vedr. stier generelt:
DN foreslår, at der i alle skove skal være mindst en god sti, egnet for ældre
brugere, kørestole og barnevogne.
Plankonsekvens
Stianlæg er generelt ikke et driftsplanemne.
Dog med visse undtagelser – f.eks. hvor en sti gennem en stillezone skal kunne
bruges ved større arrangementer og derfor udlægges som frilufts- eller
facilitetszone.
6. Søren Wium Andersen
SWA undrer sig over, at det foreliggende forslag til en nationalpark i Nordsjælland
tilsyneladende ikke omtales i forslaget til driftsplanen og henviser til den
omfattende planlægning, der har været i gang i 10 år for at oprette en
nationalpark.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen er vel bekendt med forslaget om Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Men da der ikke er truffet beslutning om hvorvidt nationalparken
skal oprettes, er det ikke muligt at planlægge for dennes eventuelle virkninger for
arealdriften. Det er derfor besluttet, at nationalparkforslaget ikke behandles i
denne driftsplan.
Det er dog Naturstyrelsens opfattelse, at den planlagte drift af arealerne i vid
udstrækning styrer i retning af, hvad indholdet i en nationalpark må formodes at
blive. Ikke mindst fordi en del af ideerne fra NP-processen har indgået i
driftsplanarbejdet.
SWA finder det ejendommeligt, at distriktet kun udlejer jagten på en ganske ringe
del af arealerne og ikke som på andre af styrelsens enheder udlejer jagten i et
større omfang. SWA mener, at jagten kan og bør udliciteres i større omfang og at
provenuet for udlejningen ville kunne anvendes til at øge den biodiversitet, der i
dag har ugunstig status.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen kan ikke udleje jagtretten på de arealer, som ved Civillisteloven er
tillagt Kongehuset. Dette gælder de gamle statsskove og de store søer, i alt ca.
21.000 ha – en del af disse er dog friholdt for jagt.
For de øvrige ca. 1.400 ha er det i forbindelse med driftsplanlægningen vurderet,
at ca. 500 ha skal friholdes for jagt, at 245 ha er egnet til udleje af jagten og at
Naturstyrelsen har mulighed for en begrænset regulering på de resterende ca.
650 ha.
Denne vurdering fastholdes.
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Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til ændringer af driftsplanen.
SWA savner en særskilt beskrivelse af, hvorledes Naturstyrelsen forventer at
bevare gamle bevoksninger, ikke mindst set i lyset af at biodiversiteten i de danske
skove er ”ugunstig”. Der savnes i planen et fremadrettet udspil om bevarelse af
ældre bevoksninger ved at gennemføre en betydelig øget udlægning af arealet med
urørt skov, samt oplysninger om hvorledes enheden positivt kan bidrage til at
opfylde regeringens 2020 mål på biodiversitetsområdet.
SWA ønsker, at gamle bøge og alle flådeegebevoksninger udpeges som urørt skov
med henblik på at bevare disse.
Plankonsekvens
Der henvises til pkt. B og C ovenfor.
Spørgsmålet om flådeegebevoksningernes fremtid forventes afklaret i forbindelse
med udpegning af gamle træer til bevarelse.
Det vil indgå i overvejelserne om urørt skov vil være det mest hensigtsmæssige i
relation til biodiversiteten – herunder at opretholdelse af en lysåben skovbund og
solbeskinnede stammer, som er en forudsætning for bevarelse af eremitten og
retablering af eghjorten, kun vil være muligt, hvis opvækst af yngre træer kan
reduceres.
Derudover vil de gamle eges overlevelse være truet af konkurrerende
skyggetræer, primært bøg og ær, hvis der ikke er mulighed for at fjerne disse.
Bemærkningen har ikke direkte medført planændringer.
Øvrige bemærkninger:
- Omtale af konsekvenser af flisning savnes
- Begge afløb fra Maglemosen i Gribskov ønskes lukket
- Utilfredshed med indholdet i forslag til nyt regulativ for Arresø
- Savner omtale af planer for Liseleje Marina
Plankonsekvens
Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af driftsplanen.
Udnyttelsen af flis sker i henhold til Naturstyrelsens generelle retningslinjer.
Naturstyrelsen er enig i, at begge afløb skal være lukket. Spærringen af det
nordlige afløb er imidlertid allerede retableret.
Der er gennemført en separat høring af regulativet for Arresø.
Naturstyrelsen har meddelt planlægningstilladelse til havn/marina i Liseleje.
Denne proces køres ikke i driftsplansammenhæng.

7. Arresøgruppen
Arresøgruppen savner omtale af en række fredninger på listen i områdeplanens
afsnit 3.4 Fredninger og vildtreservater. Det drejer sig om fredningerne, der
omfatter dele af, eller naboarealer til Arresø.
Plankonsekvens
Områdeplanen for Arresø afsnit 3.4 suppleres med beskrivelse af fredningerne
”Hovgårds Eng - Rygårds Eng”, og ”Hovgårds Eng (Hovgårds Pynt)”, der
omfatter arealer ejet af Naturstyrelsen eller giver offentligheden adgang til søen.
Arresøgruppen har derudover en række bemærkninger, der ikke giver anledning ti
ændringer af driftsplanen:
Arresøgruppen savner hugstplaner.
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Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående afsnit A.
Arresøgruppen støtter, at der sker en modernisering af reglerne for sejlads m.m.
på Arresø og har bemærkninger til denne.
Plankonsekvens
Der henvises til den offentlige høring af regulativet.
Arresøgruppen påpeger forskel i arealoplysningen (39 km2) for Arresø i afsnit 2.3,
da det andetsteds hos Naturstyrelsen fremgår at arealet af Arresø er 40,72 km2.
Plankonsekvens
De 39 km2 er søfladen hertil kommer rørzonen (3.907 ha sø og 182 ha mose, jf.
skemaet i afsn. 2.1). Planteksten ændres ikke.
Arresøgruppen foreslår, at de rørskovsarealer med tilgrænsende søarealer (50 mzone), der i udkast til bekendtgørelse udpeges som beskyttelseszoner med
adgangsbegrænsning, udlægges som stillezone.
Arresøgruppen støtter, at havne, fugletårne og større broer udlægges som
facilitetszone, og at Arresø i øvrigt udlægges som friluftszone.
Plankonsekvens
Beskyttelseszonerne vil gælde al færdsel – ikke kun større arrangementer - og de
vil kun gælde en del af året. Derfor fastholdes udpegning til friluftszone.

8. Danmarks Naturfredningsforening Hillerød
DN Hillerød har en lang række kommentarer og ønsker af generel karakter.
- Det beklages, at ”Handlingsplan for naturnær skovdrift” udover bevaring og
forøgelse af den biologiske mangfoldighed også har fokus på rentabilitet.
- Der savnes et langsigtet perspektiv i driftsplanen.
- Der ønskes taget stilling til DCEs udmelding om ugunstig status. DN mener, at
den foreliggende plan er en bevidstløs fremskrivning og en fortsættelse af en
driftsform, der er objektiv ugunstig for biodiversiteten.
- Det foreslås, at der fremover skal bevares minimum 5 af de ældste træer pr.
hektar til naturligt henfald.
- Flådeegeaftalen ønskes revideret og det foreslås, at flådeegebevoksninger
udlægges til urørt skov.
- DN er utilfreds med fældning i fuglenes yngletid, brug af støjende
skovmaskiner og kørespor med 20 meters mellemrum. Der foreslås brug af
mindre maskiner eller skovheste samt supplerende udpegning af følsomme
områder, hvor der skal tages særlige naturhensyn.
- Der savnes en hugstplan.
- Der foreslås væsentlig øget udleje af jagten på hjortevildt.
- Der ønskes udlagt mere urørt skov i større sammenhængende områder.
- Der ønskes mere løvskov og foreslås en hurtigere afvikling af gran i Gribskov.
- Der foreslås udlagt flere mountainbikespor i stil med sporet i Store Dyrehave.
- Cykelruter og ridestier ønskes omlagt, så de ikke passerer fortidsminder, ræveog grævlingegrave samt områder med særlig krav på naturbeskyttelse.
- Der ønskes sat ind mod sportslige aktiviteter i skovene efter mørkets frembrud.
Plankonsekvens
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DN skriver i sin indledning: ”Vi vil begrænse os til bemærkninger af mere
principiel og overordnet karakter.”
De fremførte synspunkter giver ikke anledning til ændringer af driftsplanen.
Der henvises til ovenstående punkter A, B, C, D og G.
Naturstyrelsen er enig i, at der ved anlæg af ride- og MTB-stier skal tages hensyn
til fortidsminder og sårbar natur. Problemerne opstår, hvor stierne ikke
anlægges af Naturstyrelsen, men opstår spontant ved at nogle begynder at
ride/cykle ad en ny rute gennem terrænet. Da ridning og MTB-kørsel i vidt
omfang udøves af uorganiserede privatpersoner, er dette meget vanskeligt at
styre.
Færdsel i statsskovene om natten følger gældende lovgivning og Naturstyrelsens
generelle retningslinjer.
9. Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune udtrykker generelt tilfredshed med driftsplanen og ser frem til
fortsat samarbejde om naturpleje og til samarbejde om revitalisering af
Arrenæsplanen. Kommunen vil gerne inddrages specielt i planerne for pleje af
Arrenæs, Strø Bjerge, Stejlepladserne og Arresødal Park.
Konkret ønskes driften af afd. 2654d ændret så gødskning og høslet i
vækstsæsonen ophører.
Det vurderes, at et areal i Strø Bjerge (som ikke er med på kortene) har potentiale
til at kunne udvikle sig til et artsrigt overdrev.
Det påpeges at vandsportsudøverne i Lynæs muligvis vil kunne få behov for
friluftsfaciliteter.
Plankonsekvens
Kortene korrigeres, så det manglende areal i Strø Bjerge vises.
Det bemærkes, at dele af arealerne i Strø Bjerge/Holstrupgård forventes
frasolgt.
Bortset fra dette giver kommunens bemærkninger ikke anledning til ændringer
af driftsplanen.
Naturstyrelsen ser ligeledes frem til et fortsat godt samarbejde.
Ønsket om ændret drift af orkidelokaliteten videregives til NST Nordsjælland.
Den del af den vestlige stejleplads, der ligger øst for vejen er udlagt som
facilitetszone, hvilket vil kunne give plads til eventuelle kommende ønsker om
faciliteter.
10. Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg
DN Fredensborg har bidraget med en lang række forslag og ønsker.
Formuleringerne vedr. retablering af naturlig hydrologi og retningslinjerne for
naturnær drift ønskes strammet op.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående afsnit C, D og F.
DN påpeger, at nåleskovens flora og fauna ikke må sættes over styr og finder det
uacceptabelt, at der ikke i skovene i Fredensborg er udlagt skovudviklingstyper
med rødgran.
Plankonsekvens
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Der henvises til ovenstående punkt G og til, at den i Fredensborg Kommune
anvendte skovudviklingstype 11 Bøg kan indeholde op til 10% nåletræ som spredt
indblanding.
DN ønsker væsentligt mere urørt skov.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående pkt. B.
Grønholt Vang
DN ønsker ikke at vandstanden i Lygtemosen hæves, da det vil være en trussel for
botaniske værdier på Skovfogedengen, som DN passer med høslet.
Plankonsekvens
Skovfogedengen er i 1993 udpeget som urørt skov, og ligger som en lille enklave i
et større samlet område med urørt skov. I henhold til retningslinjerne for urørt
skov burde afvandingen allerede have været lukket aktivt.
Det bemærkes, at Dansk Ornitologisk Forening anbefaler hævning af
vandstanden af hensyn til svalekliren, jf. nedenstående punkt 11.
Ændring af vandstanden udskydes til efter revisionen af udpegningerne af urørt
skov, hvorefter der tages stilling om stop af afvanding skal effektueres eller
opgives.
Det indføjes i planteksten, at det indtil videre tillades at fortsætte med høslæt,
selvom dette også er i strid med retningslinjerne. Bevoksningerne i den
omgivende urørte skov skal fortsat behandles som urørt frem til revisionen.
Dageløkke Skov og Krogerup
DN ønsker, at de to sletteområder i Dageløkke Skov og den landbrugsjord ved
Krogerup, der planlægges taget ud af drift, ad naturlig vej skal have mulighed for
at udvikle sig til overdrev med den flora, der selv indfinder sig.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen er enig i at udvikling af et overdrev kræver tid og tålmodighed.
Værktøjer og metoder til naturplejen detailbeskrives ikke i driftsplanen.
NST ønsker at planerne skal være fleksible og kunne tilpasses eventuelle
ændringer i driftsvilkårene. Derfor er det formålene med arealdriften, som er
beskrevet i driftsplanen.
På den baggrund giver bemærkningerne ikke anledning til ændringer af planen.
Stasevang
DN påpeger at retablering af naturlig hydrologi eller anlæg af
klimatilpasningsprojekter i Stasevang muligvis vil kunne kollidere med §3
beskyttet natur.
DN foreslår, at Store Smedemose i afd. 4323, der er udlagt til lysåben natur
bevares som tør mose og udlægges som skovtype 41 (birk m. Skovfyr og Rødgran)
for at bevare de eksisterende bevoksninger af birk.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har i driftsplanen valgt forsigtig formulering vedr. naturlig
hydrologi, netop fordi det kan vise sig, at retablering af naturlig hydrologi af
forskellige grunde (herunder nabohensyn) ikke vil være mulig eller være i strid
med andre hensyn.
Afd. 4323 ændres til skovudviklingstype 41. §3-arealet ved Smedemosen ligger
ikke på Naturstyrelsens ejendom men på et tilstødende privatejet areal.
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Bemærkningerne giver ikke anledning til andre ændringer i planen.
Stejlepladserne
DN er tilfreds med, at stejlepladser og strandarealer fastholdes som lysåbne
arealer og at invasive arter fortsat bekæmpes. Indsatsen ønskes dog udvidet til
fjernelse af afslået materiale og fjernelse af forvildede haveplanter.
Plankonsekvens
Formuleringen afspejler, at plejeindsatsen nødvendigvis må afhænge af de
økonomiske og praktiske muligheder. Indsatsen må derfor ske, hvor det er mest
påkrævet.
Værktøjer og metoder til naturplejen detailbeskrives ikke i driftsplanen.
Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer af planen.

11. Peter Milan Petersen
PMP har fulgt vegetationsudviklingen i Maglemosen centralt i Gribskov
systematisk fra 1982 til 2002 og sporadisk efter dette og har konstateret, at den
naturlige tilgroning er stoppet og at Maglemose af sig selv synes at være på vej til
at udvikle sig til en højmose uden træbevoksning.
PMP oplyser, at lukningen af afløbet mod nord og en tidligere opstemning af
afløbet mod øst kun har haft lokal betydning.
PMP påpeger, at Maglemose har været genstand for omfattende studier siden
mosen blev administrativt fredet i begyndelsen af 1900-tallet og finder det vigtigt,
at mosen bevares som et naturvidenskabeligt referenceområde, hvor andre måske
på et tidspunkt vil genoptage undersøgelserne af vegetationsudviklingen.
PMP vil derfor henstille, at Naturstyrelsen undlader at hæve vandstanden, heller
ikke gradvis.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen vurderer, at retablering af lukningen af afløbet mod øst vil være
ønskeligt af hensyn til genopretning af naturlig hydrologi i området. Planerne
om lukning af afløbet fastholdes derfor. Bortset fra evt. rydning i forbindelse med
synliggørelse og pleje af parforcejagtvej over mosen, skal vegetationen på mosen
fortsat kunne udvikle sig naturligt.
12. Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet for Nordsjælland
Samrådet savner en hugstplan.
Plankonsekvens
Der henvises til pkt. A ovenfor.
Samrådet finder, at driftsplanen giver udtryk for, ”at økonomi vægtes langt højere
end hensynet til biodiversitet og kulturhistorie.”
Det påpeges at ”Biodiversiteten i de danske skove er truet på grund af den
intensive skovdrift.”
Der gives udtryk for, at i de nordsjællandske skove skal ”hensynet til
biodiversiteten i al skovdrift prioriteres højest, mens produktionshensyn, dvs. den
økonomisk mest rentable drift, må nedprioriteres.”
Samrådet ønsker, at FSC- og PEFC-certificeringen opretholdes og at der løbende
sker en udvikling mod de af certificeringsordningerne tilstræbte driftsformer og
naturhensyn
Plankonsekvens
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Naturstyrelsen søger i driftsplanlægningen at afveje mange forskellige hensyn –
herunder de økonomiske – for at fastlægge rammerne for den fremtidige drift.
Synspunkterne vedrører Naturstyrelsens generelle politikker og retningslinjer og
giver derfor ikke anledning til ændring af driftsplanen, jf. pkt. D ovenfor.
Samrådet tilslutter sig, at der sker en konvertering fra ikke-hjemmehørende
nåletræs til hjemmehørende løvtræ, men ønsker også at der bibeholdes nogle store
sammenhængende arealer med rødgran i Gribskov for at bevare levemuligheder
for de arter, der er knyttet til gran.
Plankonsekvens
Der henvises til bemærkningerne til ovenstående pkt. G.
Samrådet ønsker, at gamle egetræer, både de rene bevoksninger og de spredte
enkelttræer, bevares af hensyn til biodiversiteten og gør opmærksom på, at det vil
være nødvendigt at hugge omkring dem, så de ikke skygges bort.
Plankonsekvens
Der henvises til bemærkningerne til ovenstående pkt. C og til pkt. 6
Samrådet opfordrer til, at Naturstyrelsen Nordsjælland i driften tager større
hensyn til naturen. Det kan være at undlade at arbejde i skoven i fuglenes og
dyrenes yngletid og brug af mindre maskiner, i yderste konsekvens skovheste, og
endelig en yderligere opdeling af skoven med udpegning af særlig følsomme
områder, hvor der skal tages ekstra naturhensyn.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående pkt. D
Samrådet finder det kritisabelt, at driftsplanen ikke indeholder et kapitel om
hugstplaner. Man foreslår at Naturstyrelsen allerede nu udlægger et system af
faste prøveflader til skovopmåling, så udviklingen i planperioden kan følges.
Plankonsekvens
Vedr. hugstplaner henvises til ovenstående pkt. A.
Det bemærkes, at der til hugstberegningerne er foretaget en ret omfattende
opmåling af den stående vedmasse. Målingerne er sket i udlagte cirkulære
prøveflader, der er afmærket og GPS-indmålt, så de kan genfindes senere.
Samrådet ser gerne at der udlægges mere græsningsskov og foreslår, at
Naturstyrelsen selv anskaffer kreaturer, hvis det ikke er muligt på anden vis at
fremskaffe det nødvendige antal dyr til naturpleje.
Plankonsekvens
Driftsplanen fastlægger den fremtidige anvendelse af arealerne. Herunder hvilke
arealer, der udlægges til græsningsskov.
Eventuel etablering af eget husdyrhold afgøres ikke i driftsplanlægningen, men i
den daglige drift.
Samrådet har en række bemærkninger/ønsker vedr. stævningsskov, plukhugst,
udvikling og pleje af skovbryn, udlæg af mere urørt skov, mere dødt ved i skovene,
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående pkt. B, C og D
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DN efterlyser konkrete initiativer med kortlægning, metodeudvikling samt
bekæmpelse af invasive arter, specielt i Natura 2000 områder.
DN mener, at Naturstyrelsen bør være mere aktiv i bekæmpelsen af invasive arter
og problemarter.
Plankonsekvens
Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i driftsplanen, da det
vedrører den daglige drift og forvaltning og skønnes at være rettet mod
styrelsens generelle politikker og retningslinjer.
Samrådet finder det positivt, at der arbejdes for at øge udbredelsen af kronvildt, og
er opmærksom på, at det giver udfordringer i forhold til foryngelsen af skovene.
DN finder imidlertid, at hegning er uønsket af hensyn til publikum.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen ser gerne behovet for hegning reduceret – ikke blot af hensyn til
publikum, men også af hensyn til økonomien og til vildtets muligheder for fri
bevægelighed. Ønskerne om mere hjortevildt, mindre hegning og naturlig
foryngelse af skovene er imidlertid vanskelige at kombinere på kort sigt.
På længere sigt vil overgangen til naturnær skovdrift med naturlig foryngelse
bevirke, at spredt foryngelse er på vej i store dele af skovene, hvilket forventes at
ville sprede vildtbestanden og reducere behovet for hegn.
I overgangsperioden må anvendelse af hegn anses for nødvendigt, specielt hvor
der skal ske skift af træart, f.eks. fra nåletræ til løvtræ.
Samrådet ønsker konkrete mål for mængden af dødt ved på forskellige arealer.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående punkt C.
DN opfordrer til, at nogle af de områder, der skal oversvømmes, ikke først
afdrives.
Plankonsekvens
Ved genskabelse af naturlig hydrologi vil der i forhold til behandlingen af den
eventuelt eksisterende bevoksning ske en konkret afvejning mellem biologiske,
landskabelige og tekniske forhold. Bemærkningen har ikke direkte medført
planændringer.
DN bifalder udfasning af pyntegrøntbevoksningerne. Konvertering til skov med
hjemmehørende arter bør ske hurtigst muligt. DN mener at produktion af
økologiske juletræer bør ske på landbrugsjord og ikke på fredskovsarealer.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen noterer sig synspunktet, men fastholder at nogle mindre arealer,
herunder arealer med højdeservitut under højspændingsledninger, fortsat skal
kunne benyttes til juletræer til fæld-selv arrangementer. Bemærkningen har
derfor ikke medført ændringer i driftsplanen.
DN opfordrer kraftigt til, at der opstilles målsætninger om, at naturværdien på §3naturområderne ikke reduceres, men forøges i den kommende planperiode samt at
områder i plejekategori 1 alle rykker op i en højere kategori.
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Plankonsekvens
Den ønskede beskrivelse af kriterierne for fastsættelse af naturværdi og
plejebehov er sendt separat til DN. Naturstyrelsen vil gerne understrege, at det
ikke handler om ”raketvidenskab”, men om almindelig, sund fornuft, som skal
sikre, at naturplejen prioriteres på en ordentlig måde. Naturstyrelsen er enig i, at
et givet område bør beholde status quo eller rykke op i naturværdi, aldrig ned.
Plejebehov 1 vil dog fortsat være relevant at anvende, f.eks. i forbindelse med
naturgenopretning på tidligere skov- og landbrugsjord eller ved særlig
omkostningsfuld pleje, f.eks. høslæt.
DN bifalder de planlagte hensyn til særligt beskyttede arter samt proceduren med
indtegning af småbiotoper på Pas-på-kort. DN anbefaler, at alle nøglebiotoper
også indtegnes på dette kort, hvis det ikke allerede er tilfældet.
Plankonsekvens
Registreringerne i Pas-på-kortet følger Naturstyrelsens generelle retningslinjer.
Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændringer af planen.
DN kan kun bifalde, at planen indeholder en samlet oversigt over alle kendte
fortidsminder og opgørelse af tilstand og plejebehov for alle fredede fortidsminder
i planområdet.
I den realiserede skovdrift er beskyttelsen af fortidsminder imidlertid stærkt
nedprioriteret. Et stort antal oldtidshøje er stadig bevokset med meget store træer,
som ved stormfald ødelægger højene. Jorddiger, både vangediger og ejerlavs diger
gennemkøres af skovmaskiner af entreprenører uden lokalkendskab og uden
respekt for fortidsminderne.
Plankonsekvens
Driftsplanens intention er, at kendte fortidsminder skal beskyttes og i fornødent
omfang plejes.
Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til ændringer af planen.
DN finder det ikke acceptabelt, at friluftszoneringen overvejende er sket ud fra
hensynet til friluftslivet, og at det er alt for lidt, at 15% af Naturstyrelsen
Nordsjælland er udlagt som stillezone. Tilmed er nogle af de skove, der er udpeget
til stillezone, udpeget til produktionsskov, hvilket gør, at deres værdi for f.eks.
rovfugle og vildt er begrænset.
DN mener, at der for at regulere den nogle steder overhåndtagende kørsel med
mountainbikes bør der anlægges stier eller spor til disse, dog under ingen
omstændigheder i stillezonerne.
Plankonsekvens
Udpegning af stillezoner er sket først og fremmest ud fra hensyn til at
skovgæsterne kan opleve skovfreden. Udpegningen sker dog samtidig med skelen
til naturhensyn.
Dette er ikke i konflikt med almindelig skovdrift.
Naturstyrelsen noterer sig, at DN ønsker flere MTB-baner.
Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af planen.
12A Danmarks Naturfredningsforening Helsingør (indsendt som del af
svar fra DN Samråd)
DN Helsingør har indsendt meget udførlige bemærkninger til de enkelte
områdeplaner.
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Klosterris Hegn, Horserød Hegn, Gurre Slotsruin
- Videmosen (alias Hvidedyssemose) i Horserød Hegn afd. 4098, der i
planforslaget indgår som del af et område med skovudviklingstype 41 Birk med
skovfyr og gran, ønskes retableret som åben skovmose.
- Retablering af naturlig hydrologi ønskes fremskyndet.
- Der ønskes mere urørt skov omkring Gurre Sø.
- Tikøb Mose (urørt skov) ønskes åbnet for at skabe udsigt fra vest til Gurre Sø.
- Stengærder ønskes frilagt, plejet og evt. genoprettet.
- I stillezonen bør MTB-cykling ikke forekomme.
- DN gør opmærksom på en række diger, agersystemer og fortidsminder, der bør
beskyttes eller plejes.
Teglstrup Hegn og Hellebæk
- DN finder det værdifuldt, at der i skovområderne er indrettet forskellige
publikumsfaciliteter, så som handicapvenlig shelterplads, skovlegepladser,
gang- og fiskebroer, og sundhedsspor. Derimod finder DN, at de
anlagte/foreslåede MTB-spor på ingen måde harmonerer med det overordnede
mål om at kun fredelige fritidsaktiviteter bør indpasses i skovene.
- DN finder det prisværdigt, at der i de kommende år vil være særlig
opmærksomhed på forbedring af levevilkårene for Eremit billen.
- DN hilser det velkomment, at der foregår en fritstilling af de mange
hundredårige egetræer, hvoraf mange allerede er delvist udskyggede af
opvoksende bøge.
- Muligheden for helt eller delvist at åbne det tidligere industrilandskab i
overensstemmelse med det oprindelige udseende bør nyde fremme.
- DN er enig i at naturværdier og friluftsliv skal prioriteres højt, men det er
bekymrende, at det samtidig fremhæves, at skoven har et stort
produktionspotentiale. Området har store kulturværdier og naturværdier, som
der i høj grad skal tages hensyn til. Det er derfor ikke god planlægning, at det
anføres, at alle disse hensyn varierer, selv inden for korte afstande.
- DN anmoder Naturstyrelsen om at genskabe udsigten fra de tre tidligere
udsigtshøje: Kroghshøj og Sømærkebakke i Teglstrup Hegn samt Spidsbjerg i
Nyrup Hegn.
Krogenberg Hegn og Danstrup Hegn
- DN finder, at pleje/beskyttelse af de historiske stendiger omkring Krogenberg
Hegn og Danstrup Hegn bør indgå i driftsplanerne.
Plankonsekvens:
Vedr. ønskerne om ændring af udpegning af urørt skov og vedr. fortolkningen af
friluftszoneringen henvises til ovenstående punkter B og E.
For Hvidedyssemosen skønnes det, at kun små arealer centralt i den tidligere
mose kan blive vådt nok til at udvikle sig til ikke-skovbevokset mose. Tiden vil
vise, om en del af Hvidedyssemosen ved retablering af naturlig hydrologi kan få
et egentligt mosepræg. Det skønnes, at sådanne mosearealer vil kunne rummes
indenfor den udlagte skovudviklingstype.
Naturstyrelsen takker for oplysningerne om diger og agersystemer, som vil blive
gennemgået og evt. registreret, jf. ovenstående punkt 2.
Ønskerne om synliggørelse og evt. pleje af fortidsminder ligger indenfor de
generelle retningslinjer.
Naturstyrelsen vil undersøge mulighederne for at genskabe udsigter fra de
nævnte høje.
Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer af driftsplanen.
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12B Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg (indsendt som del
af svar fra DN Samråd)
Indholdet af dette høringssvar er i vidt omfang sammenfaldende med svaret som
er sendt direkte af DN Fredensborg, se ovenstående punkt 10.
Nedenstående vedrører derfor kun emner, der ikke er behandlet under punkt 10.
Knorrenborg Vang
Engene ned mod Langstrup Å i den sydvestlige del af Knorrenborg Vang (afd. 4374
og 4376 er i skovudviklingsplanen udpeget til skovtype 31 (ask og rødel). Disse
enge er imidlertid et vigtigt led i den række af enge, som grænser op til Langstrup
Å og som strækker sig fra Grønholt Vang til Øresundskysten, og som vil kunne
fungere som spredningskorridor. DN ønsker derfor, at engene i Knorrenborg Vang
forbliver lysåben natur og fortsat afgræsses.
Plankonsekvens
Afd. 4364, 4374, 4375 og del af 4376 tages ud af skovudviklingstype 31 med
henblik på bevaring som lysåbne naturområder.
Skipperholm
DN foreslår, at der i plukhugstarealet udelukkende fjernes ær og at gamle ege og
bøge bevares til død og henfald.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående punkt C.
Endrup Hegn
Der foreslås etableret et lysåbent areal på tør bund midt i skoven (formålet er ikke
oplyst).
Plankonsekvens
Der kan etableres mindre lysåbne arealer indenfor den udlagte
skovudviklingstype, hvis det findes hensigtsmæssigt. Bemærkningen giver derfor
ikke anledning til ændringer af planen.
12C Danmarks Naturfredningsforening Gribskov (indsendt som del af
svar fra DN Samråd)
DN Gribskov opfordrer til at forøge indsatsen for bekæmpelse af rynket rose på
strandene ved Nordkysten.
Plankonsekvens
Dette er i overensstemmelse med driftsplanens intentioner.
13. Dansk Vandrerlaug
Vandrerlauget foreslår, at broen til Storeø i Gurresø ikke nedlægges, da lauget tit
bruger øens unikke, urørte natur på vandreture.
Plankonsekvens
Beslutningen om udfasning af broen fastholdes under henvisning til, at også
uden broen er adgang til større arealer med urørt skov i området omkring
Gurresø.
14. Forsvaret
Myndighederne under Forsvarsministeriet har ikke bemærkninger til
driftsplanforslaget.
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15. Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune gør generelt samt specifikt for nogle arealer i Grønholt
Hegn og Knorrenborg Vang opmærksom på, at det ved genoprettelse af naturlig
hydrologi skal sikres, at ændringer i afvandingsforhold i skovene ikke vil have
konsekvenser for vandafledningsforholdene for ejendomme, der afvander til
skovene.
Kommunen bemærker, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem en til
kommunen indsendt ansøgning om grøftelukninger i flere skove og de i
driftsplanforslaget beskrevne tiltag.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen er opmærksom på de forpligtigelser i relation til afvanding, der
påhviler Styrelsen som lodsejer, jf. Vandløbsloven.
De i driftsplanforslaget omtalte hydrologiprojekter er ikke en udtømmende liste,
da der, jf. Naturstyrelsens generelle retningslinjer, så vidt muligt søges retableret
naturlig hydrologi i forbindelse med foryngelser.
Kommunen gør opmærksom på problematikken omkring urørt skov contra
slåning af Skovfogedengen.
Plankonsekvens
Der henvises til bemærkningerne til ovenstående pkt. 10
16. Fredensborg Roklub
Roklubben udtrykker generelt tilfredshed med driftsplanforslaget for Esrum Sø og
friluftsfaciliteter på de tilstødende arealer.
Klubben ønsker fortsat tilladelse til en hurtigtgående motorbåd af hensyn til
medlemmernes sikkerhed.
Klubben opfordrer til at sejlklubberne, kano- og kajakklubben og roklubben
inddrages i det kommende arbejde modernisering af regulativet for Esrum Sø.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen Nordsjællands brugerråd, brugerrådet for Esrum Sø og søens
øvrige faste brugere forventes inddraget i den kommende revision. Driftsplanen
lægger ikke op til ændringer i praksis for tilladelser til motorbådssejlads inden
revisionen af regulativet.
17. Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland
DOF savner hugstplaner.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående afsnit A.
DOF finder, at driftsplanen fokuserer for meget på drift og for lidt på natur (fugle).
DOF er tilfreds med planerne om retablering af mere naturlig hydrologi og med
naturnær skovdrift, men ønsker mere urørt skov, bevaring af flere gamle træer,
mere dødt ved og større sammenhængende flader med vand, dødt ved, lysninger
og skovenge.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående afsnit B, C og D.
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DOF er generelt tilfreds med indførelse af friluftszonering, men ønsker
bestemmelserne for færdsel (specielt for MTB-kørsel) og for øvelser i fuglenes
yngletid strammet op. Der ønskes flere og større sammenhængende stillezoner.
Konkret ønskes Møllekrogen og Lille Lyngby Mose taget ud af friluftszoneringen.
Plankonsekvens
Friluftszoneringskortet tilrettes, så den del af arealet i Ll. Lyngby Mose, hvor
offentligheden ikke har adgang, vises uden friluftszonering. Fuglereservatet i
Møllekrogen (sydlige del af Esrum Sø) er ikke zoneret, jf. DOFs nedenstående
bemærkninger til Esrum Sø.
Ændringer af de generelle regler for offentlighedens brug af arealerne ligger
uden for denne driftsplans rammer.
DOF ønsker, at der fortsat skal være en væsentlig andel nåletræer i skovene af
hensyn til fuglelivet, bl.a. sortspætten i Gribskov og i Tisvilde Hegn.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående punkt G
Herudover har DOF en række bemærkninger og forslag vedr. de enkelte skove:
Gribskov:
DOF mener ikke at rentabelt skovbrug er foreneligt med høj prioritering af
naturværdierne.
DOF oplyser at bestanden af rødrygget tornskade er gået tilbage og tilskriver det,
at der ikke efterlades kvasbunker ved nye rydninger og at en del åbne arealer plejes
med maskinel afslåning, så der ikke fremkommer krat og buske.
DOF er positiv overfor etablering af mere græsningsskov, men mener den bør
indeholde mere åbne arealer uden eller med få træer men med krat og buske.
Konkret foreslår DOF, at området nord og nordøst for Store Gribsø 7afd. 714, 728
og 729) samt Munkevang (afd. 236, 237 og 238) udlægges som urørt skov af
hensyn til sortspætte og rovfugle.
Plankonsekvens
Naturplejemetoderne er ikke et driftsplanemne, men ønskerne er videregivet til
Naturstyrelsen Nordsjælland. M.h.t. udpegning af urørt skov henvises til
ovenstående punkt B.
Klosterris, Horserød og Gurre samt Teglstrup Hegn og Hellebæk
DOF er tilfreds med planerne, herunder at broen til Storeø i Gurre Sø planlægges
udfaset og at der gives mulighed for et fugletårn ved søen. Dog ønskes arealet med
urørt skov ved Gurre Sø udvidet.
Arresø, Arrenæs og Frederiksværkskovene
DOF er tilfreds med planerne, men påpeger ovennævnte fejl i friluftszoneringen
vedr. Lille Lyngby mose.
Esrum Sø
DOF er tilfreds med planerne, herunder at fuglereservatet i Møllekrogen er udtaget
af friluftszoneringen.
Grønholt Vang
DOF anbefaler retablering af Frændesø og etablering af forbindelse mellem
Lundemose og Tulstrup Mose.
19

DOF anbefaler at vandstanden i Lygtemosen hæves af hensyn til svalekliren.
Plankonsekvens
Hævningen af vandstanden i Lygtemosen udskydes indtil videre af hensyn til de
botaniske værdier på Skovfogedengen, jf. bemærkningerne til ovenstående punkt
10.
Krogerupskovene, Danstrup Hegn, Endrup Hegn, Knorrenborg Vang
DOF er tilfreds med planerne, men ønsker udlagt mere urørt skov – herunder på
sigt hele Endrup Hegn.
Holløse Bredning
Holløse Bredning ønskes udtaget af friluftszoneringen.
Plankonsekvens
Der er ikke adgangsforbud i Holløse Bredning. Naturstyrelsen er enig i, at
området ikke tåler stor publikumsbelastning. Det er derfor udlagt til stillezone.
Bemærkningen giver ikke anledning til ændring af driftsplanen.
Nejede Vesterskov, Alsønderup Engsø, Store Lyngby Mose
DOF anbefaler genopretning af naturlig hydrologi i Nejede Vesterskov og ser
gerne, at afd. 2552 og 2554 udlægges til urørt skov af hensyn til de ynglende
havørne. Mener at grillpladsen midt i skoven bør flyttes.
DOF vurderer, at Alsønderup Engsø ikke tåler færdsel og derfor bør udtages af
friluftszoneringen, samt at fugletårnet bør forbedres, så brugen af det ikke generer
fuglene.
DOF opfordrer til at der stadig stræbes efter, at retablere Store Lyngby Mose.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen er enig i, at Nejede Vesterskov og Alsønderup Enge skal friholdes
for større arrangementer. De er derfor udlagt til stillezone bortset fra området
med P-pladsen ved indgangen til skoven og arealet med fugletårnet, der er
udlagt som små facilitetszoner. Dette indebærer, at grillpladsen midt i skoven
fjernes.
Sejladsen på engsøen er reguleret af vandløbsregulativet for Pøleå, der netop er
under revision i Hillerød Kommune. Der er ikke færdselsforbud, derfor er søen
medtaget i zoneringen.
18. Hillerød Kommune
Hillerød Kommune har ingen kommentarer til driftsplanen.
19. Friluftsrådet
Friluftsrådet finder det positivt, at der udvikles en planlægningsmæssig strategi for
at imødekomme behovet for friluftsliv og friluftsfaciliteter, og er enig i de mål
Naturstyrelsen opsætter i forbindelse med forvaltning og planlægning for
Naturstyrelsens arealer. Friluftsrådet støtter dog ikke zonering som
planlægningsredskab.
Friluftsrådet accepterer den fordeling af zoner, som Naturstyrelsen Nordsjælland
har foreslået, men opfordrer til en mere fleksibel forvaltning, end der umiddelbart
er lagt op til.
Friluftsrådet opfordrer til at friluftszoneringen ikke markeres i terrænet.
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående pkt. E.
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Der er ikke planer om, at markere zonerne i terrænet.
Facilitetszonerne er til brug for Naturstyrelsens administration, men vil
naturligvis afspejle sig ved forekomsten af faciliteter i terrænet.
Stillezonerne har kun betydning for de organiserede arrangementer, som kræver
tilladelse.
Friluftsrådet støtter op om frivillighedsprojektet i Lyngby Skov og ser frem til
samarbejdet om dette.
Friluftsrådet foreslår, at de 13 hidtidige B-skove vurderes på ny.
Konkret foreslår Friluftsrådet at hele Søskoven (Gribskov øst) og områderne
omkring Gurre Sø udlægges til facilitetszoner.
Plankonsekvens
Der er ved friluftszoneringen sket en konkret vurdering af alle arealer, herunder
de hidtidige B-skove. Herved er der sket en del ændringer. Formålene med
udpegning af stillezoner er dog i vid udstrækning de samme som formålene var
med udlæg af B-skove, nemlig at skåne visse områder for øvelsesaktivitet, f.eks.
for at beskytte naturværdier. Derfor er en væsentlig del af B-skovene udpeget til
stillezone.
Søskoven er ændret fra B-skov til friluftzone med en række mindre facilitetszoner
– områdets status som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde tilsiger ikke
en væsentlig udbygning af friluftsfaciliteterne.
Området omkring Gurre Sø er ændret fra B-skov til stillezone med mindre
facilitetszoner. Arealet er habitatområde og vurderes ikke at kunne bære større
friluftslivsaktiviteter.
Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til ændringer i driftsplanen.
Friluftsrådet ønsker ikke broen til Storeø i Gurresø fjernet, da den giver
befolkningen mulighed at opleve urørt skov på nært hold.
Plankonsekvens
Der er store arealer med urørt skov rundt om Gurre Sø, hvor urørt skov kan
opleves – også uden en bro.
Mere generelt ønsker Friluftsrådet flere muligheder for afmærkede skiløjper, flere
kørestolsegnede fiskebroer ved skovsøer, afgiftsfrie P-pladser, flere (afgiftsfrie)
offentlige toiletter, flere badebroer ved søer, flere hundeskove, flere
skovlegepladser og flere motionsanlæg som ”Glenten”.
Plankonsekvens
Generelt giver de udlagte facilitetszoner mulighed for udbygning med diverse
faciliteter. Da ønskerne ikke er stedfæstede, giver de ikke anledning til ændringer
i driftsplanen.
Friluftsrådet opfordrer til et formidlingssamarbejde omkring den kommende
nationalpark Kongernes Nordsjælland
Plankonsekvens
Der henvises til ovenstående punkt H vedr. formidling og til punkt 6 vedr.
nationalpark.
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