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Referat af møde i brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland, onsdag d. 12. no-
vember 2008.  
 
Deltagere:  
 
Danmarks Jægerforbund:  Hans Skov 
Danmarks Naturfredningsforening: Jens Prom 
Friluftsrådet: Poul Erik Pedersen 
Dansk Ornitologisk forening: Johannes Bang og Bjørn Blangsted Henriksen 
Frederiksborg Amts 4 H: Kirsten Nielsen  
Gribskov Kommune:  Morten Jørgensen 
Dansk Skovforening:  Peter de Neergaard 
Danmarks Idrætsforbund Carl Johan Rosenberg 
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund 
SNS Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen 
 Jens Bach 
 Søren Agerlund Rasmussen 
 Ole Andersen 
 Tim Falck Weber 
 Mads Terkelsen 
 Hans Holbech 
Afbud: 
Kulturmiljørådet:    
Nordsjællands Landboforening: 
Frederiksværk-Hundested Kommune:   
Hillerød Kommune: 
 
Der blev indledt med en præsentationsrunde.  
 
0. Referat fra sidste møde 
Der var ikke bemærkninger til referatet fra mødet 15/5 2008. 
 
1. Nyt fra lokalenheden 
Nyt SNS: Der er indledt en omorganisering af Skov- og Naturstyrelsen. Der ønskes frigjort resurser 
ved omlægning og rationalisering af organisationen. Der satses på øget decentralisering og udflyt-
ning af styrelsesopgaver til de lokale enheder. 
Der er netop truffet beslutning om afskedigelse af 56 skovløbere/skovarbejdere og ansættelse af 
15-25 naturmedarbejdere, der skal bidrage til at øge og forbedre samarbejdet med kommuner, or-
ganisationer og lignende. 
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Skov- og Naturstyrelsen tilstræber hermed i højere grad at afpasse antallet af skovarbejdere efter 
befolkningsgrundlaget i lokalenhedernes hjemstedskommuner – i stedet for som hidtil hovedsage-
ligt efter enhedernes skov- og naturarealers størrelse. 
På enhed Nordsjælland afskediges 7 skovløbere (med en gennemsnitlig anciennitet på 24½ år). 
De skal fraflytte boligen senest 2 år efter ansættelsens ophør. 
Afskedigelserne sker uden budgetgrundlagsregulering – hvilket formentlig vil forstærke de proble-
mer vi lokalt har med at få bevillingerne til Publikum, Naturpleje og Naturvejledning til at række.  
PEP spurgte om nogen af de afskedigede herfra bliver placeret andet steds i organisationen.  
Svaret er nej. De varslede har ikke ønsket forflyttelse til andet sted i landet – og er ikke skønnet 
egnet til efteruddannelse til naturmedarbejder. 
JPR spurgte til hvor mange naturmedarbejdere der vil blive ansat – og hvor ? 
Svar: Enhederne har kunnet ansøge med forslag om stillingsindhold, men der foreligger endnu ikke 
svar. Her har vi ”lagt billet” ind på 2 naturmedarbejdere. En til at varetage publikumsopgaver og en 
til planopgaver. 
BJB spurgte hvilke arbejdsopgaver, der bortfalder ”ude på arealerne”. 
Svar: Det er endnu ikke afklaret. Det ny budgetgrundlag haves endnu ikke. 
PdN spurgte hvor stor en andel af skovarbejderne, der er opsagt. 
Svar: på landsplan er det mere end 10 % af skovarbejderne, men da afskedigelser regnes i forhold 
til det totale antal ansatte er det kun i Thy, det har været nødvendigt at drøfte afskedigelserne med 
arbejdsmarkedsrådet. 
Miljømilliarden: Første spadestik til Løvenborg projektet er taget – der forventes vand i søen fra 
midt december. 
Projekterne i Tuse-Mårsø Enge og i Tempelkrog er undervejs men mere komplicerede, da der er 
flere lodsejere. 
Mølleå-projektet har nu fået bevilget tilskud fra EU's LIFE-midler. 
Bæverudsætning: Der har været en meget langstrakt sagsbehandling i kommunerne i forhold til 
Naturbeskyttelseslovens §3. Herunder høring af alle lodsejere med §3 områder indenfor de forven-
tede ”leveområder” for bæverne. Vi har nu forventning om afklaring – og forhåbentlig udsætning i 
2009. 
Esrum Sø: Enheden har haft et møde med en mulig ny færgemand på Esrum Sø. Ansættelsen er 
lidt kompliceret af, at det er Slots- og Ejendomsstyrelsen, der udlejer Skipperhuset til færgeman-
den, og SNS der giver koncessionen til sejlads på søen. Den nye mand er indstillet på både tursej-
lads, rutesejlads og charter samt bådudlejning. Endelig aftale er dog endnu ikke indgået. 
EjH spurgte hvornår de ny regler for sejlads bliver udmeldt. Nogle organisationer har endnu ikke 
hørt om dem. 
Svar: Det vil ske snarest. 
 
2. Aktiviteter for publikum 
Enheden har gang i en række aktiviteter:  
Get Moving: Enheden har deltaget i kampagnen med tilbud om ”natur-OL” i Asserbo og med moti-
onsdag for skolerne i Hillerødområdet. Der var 1250 deltagere. 
Kampagnen, der køres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen fortsætter formentlig i 2009. 
Hjertesti: Der er planer om at etablere en Hjertesti i Gribskov Kommune (i Valby Hegn eller Høbjerg 
Hegn). 
Find vej i Gribskov: Opsætning af pæle og udgivelse af tilhørende motionsfolder i samarbejde med 
Hillerød kommune. 
Grib Skoven: Tilsvarende i samarbejde med Gribskov Kommune. 
Skiløjper: Er klar til snefald. Men de kan også bruges uden sne: De anlagte løjper på grusveje er 
egnede til rulleskiløb og er nu bundet sammen med asfaltvejene længere øst på i Gribskov. 
MTB: Brugen af skovene er stigende. Der skal laves en analyse af problemer og behov. 



   

 3

DOF og DN vil blive hørt inden der evt. anlægges MTB-ruter. 
Publikumsfaciliteter: Der er foretaget registrering af borde, bænke, ruter, skiltning m.v., med henblik 
på at prioritere hvor der skal være faciliteter og hvilke faciliteter. Der arbejdes videre med oprydning 
og fjernelse af faciliteter, der ikke skal bevares eller fornys. 
Der er store geografiske skævheder, som afspejler tidligere distrikts- og skovpartsforskelle. Der 
stræbes efter at gennemføre den grundlæggende renovering i løbet af 2009. 
Jagt- og forstyrrelsesfrit område: Enheden arbejder med planer om etablering af et større areal, der 
skal friholdes for jagt og forstyrrende aktiviteter. Målet er at skabe mulighed for at publikum kan se 
hjortevildt. Arealet anlægges centralt i Gribskov, så enheden også har mulighed for at styre aktivite-
terne i naboområderne.  
Området er allerede fredet for jagt. M.h.t. publikum påregnes restriktioner for arrangementer mini-
mum svarende til B-skov. I første omgang ved udpegning som naturzone i forhold til arrangemen-
ter. På lidt længere sigt er målet, at det helt friholdes for fladefærdsel. Det vil dog kræve dispensa-
tion fra Naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser. 
CJR gjorde opmærksom på, at en sådan lukning efter DIF’s mening vil forudsætte åbning af et til-
svarende område andetsteds – f.eks. i B-skov (Søskoven).  
AFF-projekterne: Tim Falck Weber er netop blevet ansat som projektmedarbejder. 
Status for projekterne blev gennemgået. 
CJR ønskede i denne forbindelse etablering af en større P-plads i den nordlige ende af Gribskov 
(plads til minimum 100 biler) til brug ved større stævner. 
  
3. Søstierne  
Vejdirektoratet har afgjort at amtets ekspropriationer til anlæg af stierne omkring Esrum Sø og Ar-
resø er ugyldige. Ekspropriationerne skal derfor ”rulles tilbage”. 
Stierne indgår i Regionplan 2005. Nu er spørgsmålet om de berørte kommuner vil tage opgaven på 
sig og gennemføre en ny ekspropriation. Der skal være møde med kommunerne 2. december. 
Der var i brugerrådet gennemgående enighed om, at det er ærgerligt at projekterne er faldet til jor-
den.  
MJ tog dog forbehold for kommunens politiske vurdering af sagen. 
 
4. Nationalpark  - status og det videre forløb 
Det hidtidige forløb blev kort gennemgået.  
Afgrænsningen skal på byrådsmøde i Gribskov Kommune 17. nov., hvor der er lang op til en væ-
sentlig beskæring af parkens omfang på private arealer. 
 
5. Fremtiden for Auderødlejren og Melbylejren 
Auderødlejren: Der er nu opnået enighed om rammerne for den fremtidige anvendelse af arealer og 
bygninger. Der skal nu udarbejdes et landsplandirektiv, hvorefter Forsvaret vil kunne sætte området 
til salg. 
PEP spurgte til skydebanernes fremtid ? 
Svar: det er besluttet at banen nedlægges og fjernes. 
Melbylejren: Skydning er ophørt i 2004. 
Der arbejdes med planer om vandrerhjem med tilknyttet campingplads på åbne områder indenfor 
hegnet. 
Lejrens indgangsparti ønskes bevaret synsmæssigt og påregnes benyttet til besøgscenter, udstil-
ling, formidling, naturskole eller lign. 
SNS påregner fortsat at benytte værksted og lager samt et møderum. 
 
6. Driftsplan – bidrag fra brugerrådet 
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Centralt har styrelsen sat driftsplanlægningen på ”standby” i øjeblikket. Planprocessen var ellers 
netop sat i gang her på enheden, men styrelsen har set sig nødsaget til at omdirigere resurserne til 
arbejdet med ”Grøn Vækst” og ”Naturkanonen”. Det er uklart hvornår driftsplanarbejdet kommer i 
gang igen – og i hvilken form.  
Enheden vil i foråret gennemføre offentlige ture på de fleste af enhedens større arealer – med hen-
blik på at få ideer og input fra borgerne i området. 
Disse ture skal ikke erstatte men supplere det hidtidige samarbejde med interesseorganisationer og 
myndigheder. 
Det forventes at den nye driftsplan vil fokusere mere på friluftsliv. 
Fleres af brugerrådsmedlemmerne tilkendegav, at man gerne deltager i en temadag for brugerrå-
det, med henblik på at give input til driftsplanens overordnede retningslinjer. 
 
7. Offentlig-private partnerskaber 
Der blev givet en status for initiativerne.  
Der er foreslået en rute i Halsnæs med udgangspunkt ved turistkontoret i Hundested. 
Enheden har derudover haft sonderinger med organisationer og institutioner om oprettelse og drift 
af Naturrum som foreslået af Friluftsrådet. 
Dog endnu ingen konkrete aftaler.  
 
8. NATURA2000  
Udkast til planerne er ved at være færdige. Udkastene skulle have været sendt til ”forhøring” hos 
kommunerne, men det er udsat på grund af arbejdet med ”Grøn Vækst”. 
 
9. Eventuelt 
Der er etableret samarbejde med REVA-Trollesbro om etablering af en Skovhjælperordning ved 
Eghjorten. 
Der er indviet en mindesten for 90-året for oprettelse af Gribskovlejren. 
JB foreslog en ekskursion til Løvenborg. Bemærkede at brugerrådet nu havde hørt meget om de 
gode ting der gøres for friluftslivet. Så frem til også at høre mere om, hvad enheden gør og vil gøre 
for naturen. 
 
10. Tidspunkt for næste møde 
 
Torsdag d. 14. maj 2009, kl. 13 – 16 
 
 
Referat: Hans Holbech 
 
 
 


