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Referat af møde i brugerrådet for Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland, torsdag d. 12. no-
vember 2009.  
 
Deltagere:  
 
Danmarks Jægerforbund:  Hans Skov 
Danmarks Naturfredningsforening Jens Prom 
Friluftsrådet Kirsten Skovsby 
Dansk Ornitologisk forening: Johannes Bang 
Frederiksborg Amts 4 H  Kirsten Nielsen 
Halsnæs Kommune: Inge Pedersen 
Hillerød Kommune  Kirstine Thoresen-Lassen 
Gribskov Kommune:  Morten Jørgensen 
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund 
SNS Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen 
 Ole Andersen 
 Hans Holbech 
 Lars Dalsgaard Sørensen 
 
Afbud: 
Kulturmiljørådet  
Nordsjællands Landboforening  
Dansk Skovforening 
Danmarks Idrætsforbund  
 
 
 
0. Referat fra sidste møde 
Der var ikke bemærkninger til referatet fra mødet 14/5 2009. 
 
1. Nyt fra lokalenheden 
Naturmedarbejdere: Styrelsen har nu ansat 10 nye naturmedarbejdere. Heraf er 4 ansat på decen-
trale enheder (Bornholm, Vestsjælland, Blåvandshuk og Vendsyssel).   
Miljømilliarden: Der er nu erhvervet ejendomme til magelæg, og jordfordelingproceduren i Tuse-
Mårsø Enge og Tempelkrogen er sat i gang.   
Skovrejsning: Der er afholdt møde med Hillerød Kommune om overførsel af arealer. Muligheder for 
erhvervelse via magelæg undersøges p.t.. 
Melby Overdrev: Der er udarbejdet plan over de bygninger og anlæg på klitheden, som Forsvaret 
skal fjerne. Rydningen er endnu ikke udbudt. 
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Melbylejren: SNS og Halsnæs Kommune arbejder stadig med planerne for den fremtidige anven-
delse af bygningerne.  
Bæverudsætning: Så lykkedes det. Den 20. oktober blev der udsat en familie på 5 bævere i Hollø-
se Bredning. Miljøministeren og Gribskovs borgmester deltog ved begivenheden, som også tiltrak 
et væld af interesserede borgere. Næste år følger flere bæverfamilier. 
Søstierne: Det er nu indstillet til Skov- og Naturstyrelsen at gå videre med stien omkring Esrum Sø 
som en naturfredningssag. Stien ved Arresø skal behandles videre i kommunerne. 
Styrelsen har fra lodsejere modtaget en stævning om betaling af ca. ½ mill.kr til erstatning for udgif-
ter til advokat m.v.. 
Esrum Kloster og Møllegård: Det driftstilskud som amtet tidligere betalte, blev ved strukturreformen 
midlertidigt ”parkeret” i Kulturministeriet i 4 år. Det er nu besluttet at bevillingen bliver i ministeriet, 
således at centrets fortsatte drift er sikret. 
Økonomien: JBC oplyste at lokalenhedens driftsøkonomi ikke er god. Det forventes, at det også vil 
være tilfældet i 2010.  
 
2. Nationalpark 
JBC gennemgik status:  
Siden sidste møde har kommunerne sidst i maj fremsendt et nyt forslag til afgrænsning, hvorved 
der foreslås medtaget et større areal i Gribskov Kommune. Forligspartierne nåede ikke at behandle 
forslaget inden sommerferien – og i slutningen af september ”strandede” behandlingen på mod-
stand fra Dansk Folkeparti.  
P.t. forventes sagen ikke taget op igen før kommunevalget er gennemført.  
Selvom nationalparken ikke er vedtaget kører markedsføringen af ”Kongernes Nordsjælland” i tu-
ristsammenhæng. 
 
 
3. AFF projekterne 
Status blev gennemgået: 
Fugletårne: Mulige placeringer er gennemgået med DOF og styrelsens arkitekt. Der er sat geotek-
niske undersøgelser i gang (sønær placering kræver god fundering) 
Ankomst til arealerne: En del P-pladser er anlagt. Den endelige udformning af velkomstskilte har 
afventet udmelding om Nationalpark – og det afventes stadig. 
Ridestinettet: Der er ønske om at udvide projektet til at omfatte flere områder. Der er anlagt pause-
folde nær grillpladser ved Esrum Sø. 
Stisystemer: Fra 2 nye P-pladser I Store Dyrehave er der anlagt stier: Fra en ny P-plads ved Over-
drevsvejen er der start på et sundhedsspor og på afmærkede løbe-/gå-ruter på 2, 5, 10 og 21 km. 
Fra plads ved københavnsvej er der udgangspunkt for MTB-rute. 
Sundhedssporet i Valby Hegn er netop indviet med deltagelse af miljøministeren og sundhedsmini-
steren, som begge løb ruten igennem.  
Sundhedsspor i Præstevangen er baseret på Hjertestien. 
Audioguide: Det første emne på audioguiden blev Flyverstenen ved Mårum – og blev indviel i for-
bindelse med markering af årsdag for styrtet. 
 
4. Vand- og Naturplanerne 
Udsendelse af planerne har været annonceret – og udskudt – flere gange. P.t. er der planlagt 8 
ugers forhøring i kommunerne pr. 1. december. Hvis det holder vil offentlig høring kunne ske i 
marts. 
Der er fundet Stor Kærguldsmed i Arresø – den er nu medtaget i udpegningsgrundlaget. 
Planerne er justeret efter udmeldingen af Grøn Vækst. 
Paradigma for handleplanerne er ikke færdigudviklet endnu. 
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Formentlig kommer gravning af vandhuller til yngleplads for Stor Vandsalamander med i planerne. 
SNS Nordsjælland skal være koordinerende på 48 planer (1-3 pr. kommune) 
SNS skal selv lave handleplaner for egne områder. 
Revision af ”færdselsreglerne” for Arresø afventer vandplanen. 
 
5. Nye arter (havørn og bæver) 
Havørn: Havørnens rede i Nejede Vesterskov blev fundet af en lokal ornitolog. Ansøgning om tilla-
delse til afspærring af redeområdet blev hastebehandlet af Miljøcenter Roskilde, så ørnene fik fred 
– og det lykkedes dem at få en unge på vingerne. 
Det er planerne, at området lukkes igen til foråret – i håb om at ørnene gentager succesen. 
Bæver: Tilladelse til bygning af bæverboer blev givet i april – men blev anket til Naturklagenævnet 
af en grundejerforening i Halsnæs. Klagen blev afvist af NKN, men forsinkelsen betød, at vi røg bag 
i køen til levering af bævere fra Elben. Det lykkedes dog at få 1 bæverfamilie. Dog kom hannen 
ikke med, da den ikke kunne erklæres fri for sygdom (de blev undersøgt for harepest, rævebænde-
lorm og rabies). 
Udsætningen blev et tilløbsstykke. 
I 2010 skal bestanden suppleres med yderligere 3-4 familier. 
 
6. Status fra søbrugerrådene og hjortevildtgruppen 
Esrum Sø:  
Motortilladelser: Alle bensinmotortilladelser er opsagt – med mulighed for at søge om ny tilladelse, 
evt. om en overgangsordning på 3 år.  
Færgefarten: Færgemanden har opgivet at få den fra Sverige importerede turbåd godkendt – og 
har derefter opgivet at få færgefarten i gang. 
Der er nye ansøgere til opgaven. Herunder en lokal gruppe, der vil drive non-profit færgedrift. 
Sørup Havn: Der er skrevet ny kontrakt med bådelavet om benyttelse og vedligeholdelse af hav-
nen. 
Arresø: 
Erhvervsfiskeri: EH bemærkede, at sportsfiskerne generelt ønsker, at der ikke skal være erhvervs-
fiskeri på statens søer. 
Hjortevildt: 
Der har været en fast bestand af kronvildt i Harager Hegn. Der er også observationer af kronvildt 
længere syd på i Gribskov. 
Gruppen vil i februar drøfte om, man ønsker at der fortsat skal være begrænset jagttid – eller i ste-
det indføres en form for licensjagt. 
 
 
7. Bordrunde 
(Bordrunden opstod spontant) 
 
JB orienterede om registrering af rovfuglereder i Gribskov. Samt om broen over Arresø Kanal, der 
har afventet resultat af NKN-anke. 
KN orienterede om Grøn Uge i Gribskov Kommune 
KS orienterede om Nordisk Kulturlandskabs Forenings arrangement – de nordiske gæster havde 
været veltilfredse med arrangementet. 
EH orienterede om elfiskeri i Højbro Å, Orreby Rende og Maglemose Å 
HS henviste til drøftelserne i hjortevildtgruppen 
IP havde bemærkninger til ”hundehalløjet” på Melby Overdrev og opfordrede til indsats. 
KT-L foreslog at ”skoven” får observatørstatus i det grønne råd 
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JP orienterede om Grønt Dialogforum, om DNs affaldskampagne og om naturpleje i ”Rusland”. Op-
lyste at DN vil gå ind i vandløbsregistrering. 
 
Det blev aftalt, at ”bordrunden”  fremover sættes på brugerrådets dagsorden. 
 
8. Eventuelt 
Horsebohus / Fantasiens Ø: Horsebohus (den tidligere skovløberbolig) er nu udlejet til LEVUK. 
Økobasen bruges fortsat af Københavns Kommunes Skolevæsen. 
Gilbjerg Hoved: Der blev spurgt til naturplejen. Gilbjerg Hoved er Natura2000 område, så der skal 
laves naturplan og handleplan. 
Rosa rugosa: JP foreslog, at der blev opsat skiltning på stederne, hvor der graves/er gravet, med 
forklaring på, hvad der foregår, hvad formålet er – og hvorfor denne metode er valgt.  
 
Mødestruktur:  KS bemærkede, at det koster 1 dag at lave frivilligt arbejde, når møder placeres 
midt på dagen. Det er OK at bruge ½ dag en gang om året – hvis det er i forbindelse med en besig-
tigelse. Ellers vil det – for de frivillige deltagere – være mere hensigtsmnæssigt, hvis møderne pla-
ceres fra kl. 15 – 17. 
  
 
 
Referat: Hans Holbech 
 
 
 


