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Referat af møde i brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland, torsdag d. 14. maj 
2009.  
 
Deltagere:  
 
Danmarks Jægerforbund:  Hans Skov 
Dansk Ornitologisk forening: Bjørn Blangsted Henriksen 
Nordsjællands Landboforening: Mads Tarstrup 
Halsnæs Kommune: Inge Pedersen 
Gribskov Kommune:  Morten Jørgensen 
Danmarks Idrætsforbund Carl Johan Rosenberg 
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund 
SNS Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen 
 Ole Andersen 
 Hans Holbech 
 Anne Johannisson (under pkt. 3) 
 
Afbud: 
Friluftsrådet 
Frederiksborg Amts 4 H 
Dansk Skovforening: 
 
Ikke mødt:  
Danmarks Naturfredningsforening  
Kulturmiljørådet    
Hillerød Kommune   
 
 
0. Referat fra sidste møde 
Der var ikke bemærkninger til referatet fra mødet 12/11 2008. 
 
1. Nyt fra lokalenheden 
Naturmedarbejdere: Som meddelt på novembermødet har Skov- og Naturstyrelsen har gennemført 
en afskedigelsesrunde blandt skovløbere og skovarbejdere med henblik på i stedet at ansætte 15-
25 naturmedarbejdere. På grund af finanskrisen og de lave priser på træ er ansættelserne udskudt. 
Sidste års resultat: Her på lokalenheden kom vi ud af året med et større underskud end budgette-
ret. Det skyldtes dels regnskabsproblemer, dels at afsætningen af træ gik i stå på grund af finans-
krisen. 
Miljømilliarden: Der er nu vand i den ny sø på Løvenborg. 
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Vi har 3 ejendomme på hånden med henblik på at skaffe en pulje til jordfordeling i Tuse-Mårsø En-
ge og Tempelkrogen.   
Mølleå-projektet har nu gang i 2 naturgenopretningsprojekter. Der mangler stadig udledningstilla-
delse til at øge vandgennemstrømningen i åen. 
Skovrejsning: Der er igen kommet lidt gang i arealerhvervelserne til Skævinge og Gørløse Skove. 
Vi planlægger at tilplante erhvervede arealer i år. 
Melby Overdrev: Der er gennemført rydning på store dele af arealet. Der er afholdt arbejdsdag i 
samarbejde med DN, hvor mange mødte op og hjalp med at fjerne små, selvsåede træer. 
Der forhandles stadig med Forsvaret om fjernelse af anlæg fra klitheden. 
Løse hunde: Er generelt et problem, men særligt på Melby Overdrev, hvor hundene er til fare for 
sjældne, jordrugende fugle. Liseleje Plantage der støder op til Overdrevet er udlagt som hunde-
skov. 
Hundeskove: Styrelsen arbejder frem mod etablering af flere hundeskove. Men beliggenheden skal 
overvejes nøje. Når et område først er udlagt som hundeskov, er der i praksis ”ingen vej tilbage”. 
Fremgangsmåden har hidtil været at udpege en fysisk velafgrænset, vildtfattig skov. Men løse hun-
de kan være problematiske i forhold til andre skovgæster. Nu overvejes det i bynære skove at for-
søge med egentlige indhegninger på et par hektar.  
MT og HS mente at en størrelse på ca. 4 ha må være OK. 
Melbylejren: SNS og Halsnæs Kommune arbejder med planerne for den fremtidige anvendelse af 
bygningerne Herunder vandrerhjem med camping, naturskole, medborgerhus, portal for national-
parken m.v. 
Bæverudsætning: Kommunerne har nu alle givet tilladelse til udsætning. Hvis der ikke kommer ind-
sigelser, skulle der være mulighed for at nå udsætning i efteråret. 
Naturlig hydrologi i Gribskov: Ansøgningen ligger stadig hos kommunerne. SNS undersøger om der 
kan søges LIFE-midler til Gribskov. 
Rovfugle: Vi har fået tilladelse til at afspærre den centrale del af Nejede Vesterskov for fladefærdsel 
af hensyn til ynglende havørn [og ja der er kommet en unge i reden !] 
Rød glente yngler igen i Gribskov. 
Der er i foråret afholdt DM i O-løb i Harager Hegn, som er B-skov. Tilladelse er givet i henhold til 
styrelsens aftale med Dansk Orienteringsforbund. Harager Hegn rummer mange ynglende rovfugle, 
så løbet Dansk Ornitologisk Forenings caretakergruppe har udtrykt betænkelighed ved arrange-
mentet. Placeringen af løbsposterne var forud gennemgået i forhold til caretakergruppens udpeg-
ning af rovfuglereder. Ornitologisk Forening har efterfølgende rejst spørgsmålet, om der skal udar-
bejdes egentlige, skriftlige konsekvensvurderinger, når der gives tilladelser til arrangementer i NA-
TURA2000 områder. 
BB bemærkede, at problemet ville være mindre, hvis arrangementer lægges udenfor redebyg-
ningsperioden.  
Søstierne: Kommunerne har nu ”rullet” sagerne tilbage. 
 
2. Nationalpark 
JBC gennemgik status:  
Forslaget til afgrænsning af nationalparken, som kommunerne vedtog i november 2008 blev ikke 
accepteret af forligspartierne bag Nationalparkloven. Kommunerne er derfor i gang med at udarbej-
de et mere ambitiøst forslag. 
Der er i den forbindelse afholdt borger-/lodsejer-møder i marts og april. 
MJ oplyste at Gribskov Kommunes nye udspil er, at Søborg Sø medtages i Nationalparken – og at 
kommunen stiler efter at den øvrige del af de i pilotprojektet foreslåede arealer medtages om 5-6 
år, hvis det viser sig uproblematisk.  
MT oplyste, at der stadig er en betydelig modstand blandt lodsejerne. 
Gribskov Kommune vil indkalde til offentligt møde om Søborg Sø.  
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(Kommunerne har ultimo maj indstillet en afgrænsning der inkluderer yderligere areal med Søborg 
sø, - knap 1100 ha. således at parken nu omfatter 34.770 ha, eller ca 4.500 ha. mindre end pilot-
projektet) 
 
 
3. AFF projekterne 
Status blev gennemgået: 
Sammenhængende stisystemer: Søstierne er som nævnt ved at blive rullet tilbage, men stræknin-
ger på egne arealer anlægges, hvor det giver forbedrede rekreative muligheder. Desuden søges 
Nordkyststien omlagt til et bedre forløb ved Melby Overdrev (hvis Fredningsnævnet tillader det). 
Ridestinettet: Omlægning til bedre forløb er i gang. 
Ankomst til arealerne: En del P-pladser er anlagt. Velkomstskilte er under udarbejdelse. 
Fugletårne: Mulige placeringer er gennemgået med DOF og styrelsens arkitekt 
Overdækkede bålpladser: Udbud af bålhytter forventes inden sommerferien. 
Foldere: Esrum Sø er i trykken. 2 fuglefoldere er under udarbejdelse i samarbejde med DOF. 
Telefon til naturen: Udstyret er anskaffet. 
Renovering af Sørup Havn er gennemført. 
Handicapvenlig rute ved Esrum Kloster og Møllegård er under forberedelse 
 
 
4. Nyt fra søbrugerrådene – og hjortevildtgruppen 
Der henvises til referater på internettet:  
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/295BE409-471D-473C-895D-
23B379A4F409/81685/090330Referatafbrugerrdsmde.pdf 
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/FC58FE7B-8660-46D1-B48D-
25B7EADF1659/83236/090414ref_Arreso.pdf 
 
Region Hovedstaden måler igen på arsenforureningen fra Collstrupgrunden til Esrum Sø. Det fore-
løbige resultat er at udvaskningen er væsentligt mindre end hidtil antaget.  
Der er kommet en ny færgemand på Esrum Sø. Han har dog endnu ikke fået sine både godkendt til 
personbefordring.  
Der er etableret kano- og kajakudlejning ved Fredensborg Havn. 
Fredensborg Kommune har strammet op på administrationen af søbeskyttelseslinien. 
SNS ændrer afgiftspraksis på søen, så der fremover skal betales afgift af tilladelse til benzinmotor 
men ikke længere betales for fisketegn.  
Helsingør Kommune vil foretage regelmæssige tilsyn med deres del af Esrum Sø.  
Fiskeriforpagtningen for Arresø er forlænget med 1 år i afventen af vandplanerne. 
 
Hjortevildtgruppen har foreslået indførelse af licensjagt på kronvildt. Jagten er hidtil begrænset til 
14 dage, men jagttiden falder i en periode hvor dyrene hovedsageligt opholder sig i skovene. Dvs. 
at der på nær Kongehusets jagter har været en de facto fredning. 
Kronvildtbestanden i Nordsjælland anslås nu til 200-300 dyr. 
Enheden har udsat dåvildt i Forsvarets indhegning i Store Dyrehave – med henblik på frisætning 
om et par år, når en væsentlig del af dyrene er blevet ”indfødte”. Det er ønsket at genskabe denne 
del af kulturhistorien i Store Dyrehave. 
Parforcejagtvejssystemet er indstillet til optagelse på UNESCOs liste over Verdens Kulturarv. 
 
5. NATURA2000-planer og driftsplan 
NATURA2000-planerne: Planerne er endnu ikke sendt i høring. Har afventet regeringens udspil 
”Grøn Vækst”.  
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Driftsplan: Driftsplanarbejdet er neddroslet betydeligt i styrelsen centralt. Resurserne er i stedet 
brugt til udarbejdelse af ”Grøn Vækst” og ”Naturkanonen”. 
Lokalt arbejder vi videre med de skovvise beskrivelser. 
Forslag til inddeling/gruppering af skovene med henblik på beskrivelse af driftsformålene i en form 
rettet til publikum blev gennemgået. Der var ikke bemærkninger til inddelingen. 
Enhedens forslag til model for den skovvise beskrivelse blev gennemgået med Store Dyrehave 
som eksempel. Der var ikke umiddelbart bemærkninger til prototypen.  
Der blev udtrykt tilfredshed med, at der fastlægges mål, som lægges åbent frem – i en forståelig 
form.  
JBC opfordrede til at brugerrådsmedlemmerne melder tilbage om der er emner, der savnes i op-
lægget.  
CJR bemærkede, at der også bør være beskrivelse af det generelle – såsom naturnær drift, faste 
kørespor, certificering m.v. 
 
6. Eventuelt 
Esrum Kloster og Møllegård: Der er ansat en ny direktør: Thomas Tulstrup er tiltrådt 1. april. 
Der er etableret et godt samarbejde med Gribskov Kommune om ”Open Road”s afløser ”Kilden”. 
 
Skadevoldende vildt: MT bemærkede, at SNS har udsendt pressemeddelelse om regulering af ska-
devoldende vildt – uden at have drøftet sagen med Vildtforvaltningsrådet.  
 
Fantasiens Ø: Der blev spurgt til, hvad der sker efter Jan Werners død.  
På grund af ansættelsesstop ansættes ikke ny naturvejleder. Mulighederne for fortsat samarbejde 
med Københavns Kommunes skolevæsen i ændret form undersøges i øjeblikket. 
 
 
7. Tidspunkt for næste møde 
 
Torsdag d. 12. november 2009, kl. 13 – 16 
 
 
Referat: Hans Holbech 
 
 
 


