
 Frederiksborg statsskovdistrikt 30. marts 2005 
 
Sammenfatning af brugerrådsmøde onsdag 16. marts 2005 kl. 14-16  
 
Deltagere: Gunnar Jonsson (Friluftsrådet), Peter de Neergaard (Dansk Skovforening), Jens 
Prom (Danmarks Naturfredningsforening), Berit Mogensen (Frederiksborg Amt), Mads 
Lundgren (Kommuneforeningen Fr. Amt), Lis Lunn (Danmarks Idrætsforbund), Rie Lind 
(Frederiksværk Kommune), OAK Nielsen (suppleant for Ingelise Kahl (Danmarks 
Naturfredningsforening), Jens Bjerregaard Christensen, Svend Løw og Hans Holbech 
(Frederiksborg skovdistrikt) 
Afbud: Carl Johan Rosenberg (Danmarks Idrætsforbund) , Ivan Abramowitz 
(Arresøforeningen), Christian Søborg (Danmarks Jægerforbund), Per Frank (Friluftsrådet), 
Lau Jensen (Kommuneforeningen i Fr. Amt), Søren Bjerg Jensen (Nordsjællands 
Landboforening), Peter Fabricius (Frederiksborg Amt) 
 
 
Orientering 
JBC bød velkommen og forklarede baggrunden for at indkalde alle de tidligere medlemmer af 
de 2 tidligere brugerråd for med dem at drøfte sammensætnigen af et nyt brugerråd. 
 
JBC redegjorde for de gennemførte strukturændringer, det ny distrikts geografiske 
udstrækning, nytilkomne opgaver samt ny intern organisation. 
 
JBC orienterede kort om status for Nationalpark pilotprojektet, baggrund, borgerinddragelse. 
”Avisen” der blev udsendt til deltagere  i borgermødet blev uddelt. 
 
Der fremkom forslag om at lave en ”spørgekasse” på distriktets hjemmeside – eller evt. gøre 
det lidt mere tydeligt hvilken (mail-)adresse, man kan skrive til med spørgsmål og 
bemærkninger. 
 
Brugerrådets sammensætning 
Sammensætningen af repræsentanter i de ”gamle” brugerråd for det gamle Frederiksborg og 
Tisvilde distrikter – samt lignende brugerfora (Brugerråd Esrum Sø, Jægerforum) blev 
gennemgået. 
 
Det blev bemærket, at der er et betydeligt ”overlap”. 
 
Samtlige de repræsenterede organisationer ønsker fortsat deltagelse = medlemskab af nyt 
brugerråd for det sammenlagte distrikt. 
For kommunernes vedkommende blev det foreslået at de 3 kommende storkommuner, hvor 
størstedelen af distriktets arealer (Græsted-Gilleleje-Helsinge, Hillerød-Skævinge, 
Frederiksværk-Hundested) får hver en repræsentant.  
RL foreslog at alle 6 nuværende kommuner repræsenteres direkte.  
BM mente at 3 må være tilstrækkeligt. 
GJ ønskede 2 repræsentanter for Friluftsrådet. 
JBC foreslog følgende nye medlemsorg.: DOF, Sjællandske Familielandbrug, 
Kulturmiljørådet. 
 
Der blev påpeget et generelt ”ungdomsunderskud” i brugerrådet. Foreslået at man indføjer 
Natur og Ungdom. 
 
 



 
 

Fejl! Ukendt argument for parameter. 

 Fejl! Ukendt argument for parameter. 

Mødekadence 
Der var enighed om at 2-3 møder pr. år vil være hensigtsmæssigt. 
Evt. kunne der afholdes en ekskursion i forbindelse med det ene møde. 
 
 
Brugerråd for søerne 
Der blev udtrykt ønske om et brugerråd for Arresø.  
 
Forslag om følgende medlemmer af brugerråd for Arresø: 
DN, FR, DIF, Kommunerne, Grundejerforeningerne, Lystfiskere, Sejlklub, Kano- og 
kajakklub, DOF. (Arresøforeningen er så vidt vides under opløsning.)  
 
BM oplyste at Friluftsrådet ønsker et fælles brugerråd for Esrum Sø og Arresø. 
 
Aftalt at brugerrådet for Esrum Sø fortsætter uændret 
 
Stormfald 
JBC orienterede om stormfaldet – og principperne for oprydning, genetablering/ foryngelse/ 
gentilplantning/ naturlig succession. 
Aftalt at ”Økologiske hensyn ved oparbejdning” udsendes med referatet. 
 
Skovrejsning 
 
Orientering om hvad der aktuelt sker: 
Skovrejsning i Skævinge og Hillerød. 
Aftale ligger til underskrift.  
To områder: Ca. 720 og 380 ha 
Sikring af grundvand i samarbejde med KE + arealbidrag fra kommunerne. 
 
Værdidebat 
JBC redegjorde for styrelsens interne værdidebat – og efterlyste brugerrådets synspunkter på, 
hvad man anser som vigtigt. 
• Økologi – vigtigt fortsat at ”holde fanen højt” 
• Oplevelsesmuligheder – specielt for børn 
• Gode muligheder for rekreation – og for motion 
• Opprioritering af naturvejledning på den vestlige del af distriktet 
• Opprioritering af formidlingsaktiviteter i samarbejde med interesseorganisationer 
 
Diverse 
Bueskydning: der blev spurgt til om bueskydning på distriktet var forbudt (fremgår af udkast 
til friluftsstrategi, der var bilag til brugerrådsmøde i 2002). 
Svar: På det gamle FR distrikt blev der ikke givet tilladelse til bueskydning i skov. På det 
gamle Tisvilde distrikt er der givet tilladelse til bueskydning på åbne arealer. Praksis 
fremover: Der gives fortsat tilladelse under forudsætning af at sikkerhedsforholdene er i 
orden, herunder at området bag skiverne er åbent, så man har sikkerhed for hvor vildfarne pile 
lander. 
Melby Overdrev: Hvad gøres der mod den tiltagende tilgroning ? 
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 Fejl! Ukendt argument for parameter. 

Svar: Distriktet tager et møde med forsvaret der indtil 2008 har kontrakt på arealet, - 
formentlig besigtigelse i april/maj 
 
Distriktets forslag til nyt brugerråd efter drøftelserne den 16. marts 
 
 
Brugerråd pr. 1. april 2005 
 
1 repræsentant fra hver af nedenstående foreninger/organisationer 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
Danmarks Jægerforbund 
Danmarks Idræftsforbund 
Friluftsrådet 
Dansk Skovforening 
Nordsjællands Landboforening 
Sjællandske Familielandbrug 
4H i Nordsjælland 
Kulturmiljørådet 
 
Samt: 
1 repræsentant udpeget af Græsted-Gilleleje og Helsinge Kommuner 
1 repræsentant udpeget af Hillerød og Skævinge Kommuner 
1 repræsentant udpeget af Frederiksværk og Hundested Kommuner 
1 repræsentant udpeget af Frederiksborg Amt 
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