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Referat af møde i brugerrådet for Frederiksborg Statsskovdistrikt 
fredag d. 27. oktober 2006. 
      
Deltagere:  
Danmarks Jægerforbund:  Sonny Persson 
Danmarks Naturfredningsforening: Jens Prom 
Friluftsrådet: Per Frank 
Dansk Ornitologisk forening: Johannes Bang 
Frederiksborg Amts 4 H: Kirsten Nielsen 
Nordsjællands Landboforening: Mads Tarstrup 
Frederiksværk-Hundested Kommune: Henry Larsen 
Ny Hillerød Kommune: Niels Henrik Thormann 
Danmarks Idrætsforbund Carl Johan Rosenberg 
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund 
Frederiksborg Statsskovdistrikt: Jens Bjerregaard Christensen 
 Søren Agerlund 
 Ida Dahl-Nielsen 
 Hans Holbech 
 
Afbud: 
Dansk Skovforening: Peter de Neergaard 
Kulturmiljørådet: Liv Appel 
Gribskov Kommune: Morten Jørgensen 
Sjællandske Familiebrug: Mangler endnu at udpege medlem til Brugerrådet 
 
Referat fra sidste møde 
Nogle havde ikke kunnet læse den udsendte wordfil. Ingen bemærkninger til ind-
holdet af referatet (som også ligger på distriktets hjemmeside). Aftalt at referatet 
udsendes i PDF-format. 
 
1. Nationalpark. Status og lovforslag. 
Folketingets Miljø og Planlægningsudvalg har været på besigtigelsestur til de fore-
slåede nationalparkområder, herunder Kongernes Nordsjælland, hvor også miljømi-
nisteren deltog i besigtigelsen. 
Udkast til lovforslag har netop været i høring. Forslaget ligger tæt på den nationale 
følgegruppes anbefalinger og tæt på forslaget i rapporten fra styregruppen for Kon-
gernes Nordsjælland. Styregruppens høringssvar var derfor kort. (Kopi udsendes til 
brugerrådet med dette referat.) 
JBC skitserede proceduren for udvælgelse og oprettelse af nationalparker, lokal 
forankring, sekretariat m.v.. 
Der var enighed om at det er vigtigt at der i første runde udpeges flere nationalpar-
ker, så der bliver grundlag for en tilstrækkeligt bred erfaring.  
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2. Stierne omkring Esrum Sø og Arresø 
Åstedsforretninger er gennemført i slutningen af september og begyndelsen af ok-
tober. Søstierne skal behandles af amtsrådet 14. december, hvor der forventes taget 
beslutning om at gennemføre projekterne 
Efter nytår overgår kompetencen til kommunerne, men Skov- og Naturstyrelsen har 
påtaget sig at følge op på amtets beslutning og stå for etablering af stierne. 
 
3. Underudvalg og undergrupper 
Kronvildtgruppen arbejder for at gennemføre en fælles politik for kronvildtfor-
valtningen i Nordsjælland. Det er ønsket at bestanden som p.t. er på ca. 150 stk. 
øges og at der sker en spredning fra Tisvilde Hegn, så der også bliver andre faste 
bestande f.eks. i Gribskov 
Kronvildtgruppen har gennemført kronvildttælling og har deltaget i Skovens Dag 
2006 – samt netop gennemført en brunsttur på cykel (uden dog at se kronvildt).  
Det er besluttet at ophøre med fodring af kronvildt. 
Der fodres stadig dåvildt i Gribskov – dog på et lidt lavere niveau end i de nærmest 
foregående år.  
 
Jægerforum 
Der har været afholdt møde i september hvor jagten i statsskovene og deltagelse 
heri er blevet drøftet. 
Der afholdes 2 jagtforeningsjagter og 2 nyjægerjagter på distriktets arealer i denne 
sæson. 
 
Brugerrådet for Arresø 
Der har netop været møde i søbrugerrådet, hvor bl.a. reglerne for brug af søen blev 
drøftet. Der var forståelse for ønskerne om at lempe/fjerne forbudet mod kano- og 
kajaksejlads i forårsmånederne.  
 
Brugerrådet for Esrum Sø er indkaldt til møde d. 17. november, hvor bl.a. pro-
blematikken omkring sejlads med benzinmotorer forventes drøftet.  
 
Projektgruppe for Skævinge og Gørløse Skov er endnu ikke etableret. 
 
Generelt 
Principielle spørgsmål som behandles i undergrupperne bør også drøftes i brugerrå-
det.   
Brugerrådet ønsker tilsendt referater fra undergruppernes møder og også gerne 
dagsorden inden møderne. 
Oversigt over jagtudbytte behandles på næste møde. 
 
4. Naturlig hydrologi i Gribskov 
Ida Dahl Nielsen gennemgik planerne om at genskabe store dele af de tidligere våd-
områder i Gribskov. jf. PowerPoint. 
Det blev bemærket at projektet specifikt vedrører Gribskov. Der er ikke planer om 
at iværksætte tilsvarende omfattende grøftelukninger i de øvrige skove. 
 
5. Politikker 
Jens Bjerregaard Christensen redegjorde for det arbejde distriktet er i gang med. 
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Distriktets strategier for ”Formidling” og for ”kultur- og bevoksningspleje” er fær-
dige. ”Jagt og vildtpleje” er næsten færdig. 
Aftalt at de udsendes til brugerrådet med dette referat.  
 
6. Natura 2000 
Registreringen på de privatejede arealer er afsluttet og der resterer kun lidt i stats-
skovene. Registreringen skal være færdig i år. 
I 2007 skal der udarbejdes analyser som skal danne grundlag for forvaltningspla-
nerne, der skal foreligge i 2009. 
 
7. Melbylejren og Melby Overdrev 
Distriktet har netop pr. 1/10 2006 formelt overtaget Melbylejren fra Forsvaret.  
Terrænet har været anvendt til skydning i en meget lang periode. Det startede med 
prøveskydning af kanoner, da der var kanonstøberi i Frederiksværk og fortsatte med 
Forsvarets feltskydninger.  
Skydningerne ophørte i 2003 og Forsvaret har nu opsagt lejemålet.  
Der resterer en del naturpleje. 4 ha er stærkt tilgroet og yderligere 25 ha har et bety-
dende plejeefterslæb. Distriktet forventer at det vil koste ca. 500.000 kr. at afhjælpe 
rydningsefterslæbet.  
Derudover skal forsvaret rydde en del tekniske anlæg (standpladser, målområde, 
bunkers m.v..)   
Selve lejren er opført omkring år 1900 og består af en større samling røde træhuse 
beregnet til midlertidig indkvartering af de enheder der trænede på arealerne. 
Det er endnu ikke afklaret, hvilke bygninger der skal bevares og hvad bygningerne 
skal bruges til fremover.  
Henry Larsen oplyste at kommunen er interesseret i at gå ind i sagen med henblik 
på anvendelse – måske til vandrerhjem, skovbørnehave, foreninger, forsamlingshus. 
 
8. Miljøministerens Naturredegørelse 
Redegørelsen blev uddelt og kort kommenteret af JBC. 
Det blev bemærket at Christian Wedel Neergaard ved fremlæggelsen i Folketinget 
havde nævnt antallet 4 nationalparker. 
 
9. Meddelelser 
Ejendomme:  

Udsbjerggård er solgt. 
Birkely har været udbudt, men er ikke solgt da der ikke kom et acceptabelt 
bud. Nu er der givet tilladelse til at sælge via ejendomsmægler. 
Magelæg hvor Skovlundegårds bygninger byttes mod jord til skovrejsning 
”Gørløse Skov” er under forhandling. 
Distriktet overtager til nytår Strødam Engsø og Skibsredergrunden fra amtet. 
Arresødal er udlejet. 
Bakkehus bruges nu af DemensKontakten 
Bassehus, Brødeskovhus og Kildeporthus skal sælges. 
Arrenæs: Auderødlejren lukker ultimo 2007. Forsvaret, Landsplanafdelingen 
og kommunen forhandler om den fremtidige anvendelse af område og byg-
ninger. 
Den tidligere CF-bunker i Store Dyrehave er nu under ombygning til nitrat-
filmarkiv. 

Projekter: 
Distriktet har gang i en del større projekter, der skal afsluttes i år: 
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- veje i Tisvilde Hegn 
- cykelstier 
- 2 bålhytter 
- midlertidig reparation af Sørup Havn (skal levetidsforlænges ca. 5 år) 
- skiløjper 
- handicapsti fra Pibergården til Dronningens Bøge 
Bevilling (ikke-lovbundet tilskud) til Esrum Kloster og Møllegård for de kommen-
de 4 år er nu sikret. 
Partnerskaber: 
Offentligt-privat partnerskab er oppe i tiden som eksempler blev nævnt. 
- ”Rend og Hop” Distriktet har netop i samarbejde med Tisvilde O-klub, og tu-

ristforeningen opsat et antal røde pæle i Tisvilde Hegn og udgivet en folder med 
kort og beskrivelse af udvalgte steder. Det kan anvendes som faste poster til O-
løb, som inspiration til skovtur og til ”geocaching”(GPS-orientering). 
Folderen sælges af Turistforeningen og Sankt Helenecentret. 
Per Frank nævnt, at det ville have været oplagt at søge tilskud fra Friluftsrådet 
til dette projekt. 

- Københavns Befæstning. Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Real 
Dania er gået sammen om finansiering af istandsættelse af Vestvolden. 

- Skovrejsning i samarbejde med Københavns Energi 
- Uddeling af vandretursfoldere fra lægehuse 
 
10. Eventuelt 
Der blev spurgt til brugergruppen for Skævinge og Gørløse Skov. 
Den er endnu ikke etableret og bliver det næppe før nytår. (Skævinge kommune har 
ikke resurser til at gå ind i sagen nu) 
Bæverudsætning. Distriktet har netop fået en henvendelse fra Helsinge kommune 
om genoptagelse af planerne om udsætning af bævere i Arresøsystemet. Henvendel-
sen er videresendt til Frederiksborg Amt med anmodning om amtets bemærkninger. 
Der var i brugerrådet en positiv indstilling til bæverudsætning – under forudsætning 
af, at det vil blive muligt at fjerne eventuelle meget generende dæmninger. 
 
11. Næste møde 
Det blev besluttet at afholde næste møde i brugerrådet: 
Tirsdag d. 15. maj 2007, kl. 12-16.30 i Melby 
 
 
 
 
ref. Hans Holbech 


