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Indledningsvist bød JBC velkommen til det nye Brugerråd på NSJ, hvorefter fulgte en kortfattet præsentationsrunde bordet rundt.
JBC gennemgik fusionen mellem Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen, der har ført til
dannelsen af Naturstyrelsen, og som lokalt har sammenlagt det gamle Nordsjælland og Øresund. Der
vedhæftes en fil med mange data herom, som blev gennemgået på mødet. JBC konkluderede, at enhedens nye størrelse er en udfordring i forhold til brugerrådsmedlemmernes mere lokale/konkrete interesser, men vi har heldigvis også fokus på at samarbejde med og understøtte lokale ildsjæle. Både organisationsplanen og økonomistyringen i NST er under lup, og det er bl.a. en udfordring i fusionsprocessen, at vi på enhederne har nettostyring, medens driftsbevillinger er det økonomiske grundlag i resten
af virksomheden.
AM spurgte til vores andel i arbejdet med naturbeskyttelsesloven i den nye organisation. JBC svarede,
at vi på enhederne som førhen kun har lodsejerinteresser at varetage, sådan at det fortsat er de tidli-

gere BLST-folk, der er kommunernes samarbejdspartnere – men vi er i en løbende synergiproces, så en
omorganisering er muligvis i vente.
Det blev drøftet, om kommunerne skal møde med embedsmænd eller politikere i brugerrådet. Der er
ingen formkrav på det område, så kommunerne kan selv vælge.
1 Fastlæggelse af arbejdet og samarbejdsformen i det nye Brugerråd
Retningslinier for brugerrådsarbejdet blev efterlyst. De ligger på Naturstyrelsens hjemmeside
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/8F913424-2047-49D3-B2230BC0C30B4539/35932/Retningslinier2007.pdf .

PEP foreslog, at der blev arrangeret møder mellem udvalgte brugerrådsmedlemmer og vore fagteam,
for derved at kvalificere debatten. Der vil altid være mulighed for involvering via mail eller tlf. – møder
er mere tidskrævende og mindre fleksible, hvorfor vi nok vanskeligt kan få tid dertil på enheden. PEP
foreslog, at der holdes en temadag årligt med besigtigelser ude på arealerne. JBC ville gerne fremme
denne idé hen over sommeren og så afholde to kortere møder henholdsvis forår og efterår. Der var
tilslutning til denne model. Om møderne skal foregå formiddag eller sen eftermiddag var der vanskeligheder med at opnå enighed om. JBC efterlyste dagsordenspunkter fra brugerrådsmedlemmerne. Et
ønske om inspiration på møderne via indlæg fra vore fagfolk vil blive imødekommet, som på dette møde i
øvrigt også.

2 Nyt fra lokalenheden samt orientering om igangværende aktiviteter
AJO gav en orientering om ganske mange aktiviteter bl.a. ud fra vedhæftede fil.
Fri teltning Endnu ikke så mange erfaringer på dette område, og der er meget få klager over uregelmæssigheder så som skrald.
www.kaerenatur.dk Hensigten med denne nye hjemmeside har været at fremme en biodiversitetsdebat blandt befolkningen. Den har ført til mange forskelligartede indlæg.
Nye midler til faciliteter/oplevelser Over 3 år (11-13) er der bevilget puljemidler til Friluftsliv på to
områder: Dels 3.5 mio. til familieskovtursfaciliteter dels 1.7 mio. til initiativer for børn. Vi har udsendt
oplysning herom til kommuner og skoler og har en forventning om, at man derfra sender videre til relevante interessenter. På hjemmesiden findes ansøgningsfrister m.v. i et nyhedslink. Alle borgere kan
søge, og formkravene er meget begrænsede:
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Nyheder_fra_Nordsjaelland/Soegommulighederfornaturoplev
elser.htm

Handicapsti nær Esrum er ved at være færdig. Den er 1,5 km lang og går gennem Esrum Møllegård og
rundt omkring både skov og åbent land. Der opsættes taktile infotavler (kan aflæses ved berøring) for
synshandicappede.
Nye skilte/NSTdesign Der er nu opsat ganske mange ”ankomst”infotavler rundt omkring på enheden
ved vore P-pladser. De efterlever nogenlunde de nye standarder for design i NST, men ikke helt, da de
blev produceret midt i en brydningstid. Men nu foreligger der en designguide. Mere herom på hjemmesiden: http://www.naturstyrelsen.dk/Om+os/Presse/Logo/
Midler fra AFF (ArbejdsmarkedetsFerieFond) At der på det gamle NSJ er realiseret rigtig mange
publikumsrettede faciliteter skyldes, at vi over de seneste 3 år har haft en AFFbevilling på 13.8 mio. under forudsætning af en egenfinansiering på 8.8 mio. - at arbejde ud fra. Samtidig har vi iværksat en
oprydningsindsats på nedslidte faciliteter, som nu også vil finde sted på det gamle Øresund.
VisitNordsjælland I Bustergruppen i Helsingør Kommune har man overvejet, hvor langt man kan være
med i VisitNordsjællands arbejde i relation til økonomi og arbejdsfelter, og PEP spurgte, om vi har
gjort os tilsvarende overvejelser. Her på enheden følger vi arbejdet i VN, og vi kan godt understøtte
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deres indsatser ved at stille vore arealer eller vore faglige kompetencer til rådighed, men kun såfremt
det har almenhedens interesse – hvis vi deltager i brugerbetalte arrangementer, vil vi tage os betalt
derfor, så vi bliver ikke en gratis underleverandør. Vi deltog i kick-off-mødet d. 25. 08., hvor det
netværksskabende var øverst på dagsordenen. JBC kunne generelt meddele, at NST’s friluftsstrategi
er under genovervejelse, nok i retning af, om vi fortsat skal have lige megen vejledningsindsats. Overvejelserne er først og fremmest betinget af de kommende års meget stramme økonomi, og forventningen er ikke, at det forestående folketingsvalg vil føre til nye forudsætninger for en prioritering.
Fiskeørnen/PUBspærringer Et fiskeørnepar har bygget rede på enheden, men uden at der kom unger på
vingerne, da reden var for sent anlagt. En afspærring af stier og veje skulle nok dække et område på
ca. 30ha for at være effektiv, og afspærringer kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven, og vil måske ikke blive respekteret, men i nogle tilfælde måske snarere skærpe interessen, så sagen er ikke let at håndtere. Da der var tale om ungfugle, er det usikkert om de vil vende tilbage, men
hvis de gør, er det godt at have en beredskabsplan klar. Planen kunne meget vel indeholde en mulighed
for at offentligheden kunne følge med i livet omkring reden, enten ved kikkertindsigt fra et udvalgt
sted i nærheden eller ved filmoptagelser, der kunne ses eksempelvis på Esrum Møllegård. Diskussionen
afspejlede, at der var tiltro til, at nogle tiltag der involverer offentligheden og giver indsigt i, hvad
yngleaktiviteten indebærer, vil medføre ejerskab og forståelse for, at der er behov for beskyttelse af
fuglenes yngleområde.
Nedrivninger/salg/udlejning af nogle af enhedens huse 2 af enhedens bedste tomme huse udlejes nu
(Borrehus i Avderød Skov og Endruphus i Endrup Hegn). 3 ejendomme sælges: Julebækshøj, Rostgårdshus og Sonnegård på Arrenæs. 3 ejendomme rives ned: Hovedhuset på Hellebæk Avlsgård (efter
brand), Ravnebakkehus i Krogenberg Hegn og Dageløkkehus i Lave Skov. Det blev bemærket, at muligheden for at afhente vand ved Ravnebakkehus for brugere af den nærved liggende shelter/bålplads
gerne måtte blive bevaret. Der blev givet udtryk for det ønskværdige i, at en skovlovsændring kunne
medføre øget mulighed for salg af nogle flere af enhedens mange tomme huse.
Parforcejagt Jette Baagøe fra Jagt- og skovbrugsmuseet er pennefører på ansøgningen til Unescos
verdensarvsliste omkring Parforcejagtsystemerne i Nordsjælland. Ansøgningen skal afleveres inden 1.
september i år og om alt går vel, kan vi i oktober 2013 fejre resultatet heraf samtidig med åbningen af
endnu en nationalpark……. Kongernes Nordsjælland ☺
Sjælsøstien Kommunerne omkring Sjælsø har genoptaget et tidligere amtsprojekt om stiføring omkring
Sjælsø. Vi har her fra NSJ deltaget i et møde derom, men mener, at sagen fremover bør varetages af
NSJ-HST, da Sjælsø med sin beligggenhed i Hørsholm Kommune hører til deres enhed.
Melbylejren Der afholdes en besigtigelse med Natur- og Miljøklagenævnet d. 14. sept. i forhold til brugen af arealerne inde i lejren til campingplads samt åbning af Pansersporet for cykling (som del af
Nordkyststien).
Søstien omkring Esrum Sø AM spurgte til, hvad der sker på dette felt. JOA oplyste, at vi her på enheden har erkendt, at vi ikke har ressourcer til at gå ind i denne sag igen, efter at amtets projekt blev
underkendt af Vejdirektoratet. Vi har efter vejloven ikke hjemmel til at ekspropriere, og har derfor
overdraget sagen til kommunerne. På Naturstyrelsens egne arealer har vi lavet nogle af de delstrækninger, som var en del af det samlede søstiprojekt. HOE kunne fortælle at DN overvejer at rejse en
fredningssag.
Handicaparr. i Valby Hegn Et sådant bliver afviklet d. 3. sept. Gribskov Kommune har tildelt os en
handicappris for vores etablering af sundhedssporene til denne målgruppe.
Collstrupsagen Efter imprægneringsvirksomhed i Stenholt Vang fra midt i 30’erne til en gang i 70’erne
er der aflejret så mange tungmetaller at denne giftgrund har været afspærret for offentligheden i
ganske mange år. Grunden ligger ikke i en vandindvindingsområde, men der er efterhånden lavet mange
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undersøgelser i forhold til giftstoffernes eventuelle transport fra arealet, og især er der sat fokus på
transport af arsen mod Esrum Sø. DTU har i 2010 sammenstillet resultaterne af alle de foretagne undersøgelser og peget på et behov for yderligere undersøgelser. Miljøstyrelsen har derfor lavet supplerende undersøgelser. Undersøgelserne har medført beregninger, der viser, at der vil gå 3-500 år inden
der vil kunne konstateres at målelige mængder af arsen når frem til Esrum Sø via grundvand. Transporten af arsen i overfladevand ad grøfter og åer har ført til konstateringer af 3 arsenaflejringer i grøftesediment udenfor det afspærrede område. Det er planen at dette skal opgraves og deponeres på det
indhegnede område.
3 Bordrunden: Medlemmerne orienterer om emner af fælles interesse
LH berettede om oprydning, etablering af jagtsti, kronvildtafskydningregulering, jægerfora i vores nye
styrelse og roste vores aktion mod løse hunde på Melby Overdrev.
PEP oplyste, at Friluftsrådet d. 28. sept. kl. 18 byder på en sejltur på Esrum Sø med afgang fra Skipperhuset med kurs mod Fændrikhus. Der er fokus på livet i og ved søen – brugerrådet vil modtage en
invitation.
EH havde fokus på vandløbsvedligeholdelse og -restaurering i det åbne land, og der gøres en indsats
med registrering af ulovlige garn langs strandene
BEV omtalte fjernvandringsrute fra Helsingør til Roskilde og afskiltningsproblematikken blev berørt.
Kommunerne har anbefalet et fælles projekt, hvor Friluftsrådet søges om midler. JBC spurgte til forløbet over NSTs arealer.
HOE betonede DN’s interesse i at PUBzoneringen fører til, at den ”dybe skov” friholdes - kystbeskyttelse med sandfodring og ”rørunderføring” ved Hornbæk Havn blev omtalt – kommende besigtigelse af
forholdene ved Gurre Slotsruin med fokus på genskabelse af udsigterne og retablering af de små slotssøer – opfordrede desuden til, at vi fremmer brug af alm. cykler og ikke MTB’ere når nationalparken
kommer.
BNL omtalte ualmindelig flot sti ved Ramløse, som ikke burde bruges af MTB’ere – men lovgivningen
skelner ikke mellem cykeltyper. MTB’ere er cykler, så de kan ikke afvises, hvor der må cykles, var svaret fra JOA
LA rejste et generelt spørgsmål om, hvordan museerne skal repræsenteres i vores brugerråd, nu hvor
kulturmiljørådet er nedlagt, og vores geografi er så omfattende, at museerne er mange og mangeartede
inden for denne geografi. Foreslog at der kunne oprettes en særlig samarbejdsgruppe (brugerråd?) for
museerne, og alternativt kunne vore brugerrådsreferater sendes ud til alle museer i geografien. Kulturarvsstyrelsen arbejder frem imod en ny organisering af museerne, men øvelsen er vanskelig i Nordsjælland, hvor der er rigtig mange små enheder. JBC gav udtryk for, at vi vægter det kulturhistoriske
arbejde højt, men at vi synes, at vores valg af én repræsentant i brugerrådet fra et af de større kulturhistoriske museer i kombination med, at alle museer på vores hjemmeside
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Borgerinddragelse/Brugerrrad/N
ordsjaelland/Brugerraad_NSJ.htm
kan følge med i arbejdet i brugerrådet, burde kunne dække det generelle. Vi kan desuden altid supplere
med konkrete dialoger via mail, tlf. og ad-hoc-møder i øvrigt, når et behov viser sig (jf. bemærkningerne herom under pkt.1 i forhold til en hvilken som helst faglighed).
JB gav udtryk for tilfredshed med samarbejdet omkring fiskeørnen og DOF støtter op omkring DN’s
zoneringsovervejelser
KO glædede sig over MTB-cykelrutens succes i Lave Skov, og fik JBC til at fortælle om vore planer for
motionsrummet i Knorrenborg Vang, som indvies i oktober
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AM fortalte, at hun vil arbejde for at skabe sig et netværk i kommunen til inspiration for arbejdet i
dette brugerråd – kommunens arbejde med et stiprojekt, der skal registrere de eksisterende forhold,
har ligget stille i en periode, men er nu ved at være på vej igen
KT omtalte et EU-Life korridorprojekt, som har fokus på at forbinde Natura200-områderne på private
arealer i forhold til eghjorten og eremittens udbredelse
4 Nyt fra søbrugerrådene og hjortevildtgruppen
JOA fortalte ud fra en powerpointpræsentation (se vedhæftede fil) om arbejdet i enhedens to søbrugerråd – der henvises i øvrigt til vores to hjemmesideopslag
Esrum Sø:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Borgerinddragelse/Brugerrrad/N
ordsjaelland/esrum_soe.htm
Arresø:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Borgerinddragelse/Brugerrrad/N
ordsjaelland/Brugerraad_Arresoe.htm
JBC orienterede om arbejdet i hjortevildtgruppen, hvor forhold omkring kronvildtbestanden og jagtetiske regler drøftes, og eksempelvis om jagttid kan erstattes af kvoteordninger. Der planlægges en
hjortevildtekskursion til efteråret.
5 Principper for driftsaftaler, herunder eksisterende driftsaftaler fra ”Øresund”, eks. Nyruphus,
Kohaven, Bryghuset og Krogerup, samt øvrige på hele enheden (PEP)
PEP spurgte, om der er særlige rammer for vore driftsaftaler. JBC svarede, at driftsaftaler - alt efter
hvad der er sagen - kan udformes på mange måder, men der er et fælles træk i, at enheden altid sikrer
sig, at vi kan bringe aftalerne til ophør, hvis de ikke efterleves. Nogle kontrakter løber kun over ganske
få år (for økobasernes vedkommende er vi helt nede på 1 år), medens andre er meget langvarige (eks.vis
Esrum Møllegårds). Lejemålene på mange af vore tomme huse giver anledning til mange forskelligartede
aftaler.
Det blev aftalt, at vi udarbejder en oversigt over vores lejemål af denne type til orientering – også om
deres forskellighed.
6 Drøftelse af en samlet strategi for naturskolevirksomhed og naturformidling på enheden og
samarbejdet med kommunerne om dette – også set i lyset af en kommende nat.park (PEP)
PEP hæftede sig ved, at der ikke er naturskoler i alle de kommuner, som vi deler geografi med, og kan
enheden fortsat rumme disse aktiviteter i en tid, hvor der muligvis skal lægges om på NST’s friluftsstrategi? PEP nævnte, at man i Halsnæs Kommune ikke har fundet midler til at etablere et samarbejde
med os om en naturskole i Melbylejren, skønt kommunen selv har ønsket sig det. NST vil fremover prioritere naturindsatser før frilufts/formidlingsaktiviteter. JBC nævnte, at vores virke i nogen grad er
bestemt af lovbundne forhold (omkring naturplaner f.eks.), hvorfor vi i sparetider må skrue ned for
noget af det, som vi ellers ville vælge til af lyst i et samarbejde med andre. AJO supplerede med, at
etablering af samarbejde omkring nye tiltag, nok skal være bredere funderet på målgrupper, end hvad
en naturskole lægger op til. Måske vil bredt funderede netværksgrupper som eks.vis Bustergruppen
give muligheder fremadrettet.
Til næste møde forventer vi at have et udkast til en ny strategi på frilufts/vejledningsområdet klar.
7 Samarbejdet mellem NST Nordsjælland og Visit Nordsjælland. Hvor langt strækker det sig?
(PEP) Se referat herom under pkt. 2
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8 Natura2000 og driftsplanarbejdet
Ida, som er projektleder for Natura2000 gennemgik hele dette store arbejdsfelt med udgangspunkt i
en powerpointpræsentation. Der vedlægges en fil til orientering.
Jan-Erik, der er skovfoged med ansvar blandt meget andet for driftsplanlægningen, gav en orientering
om vores arbejde med at lægge ny driftsplan for enheden. Tidligere var det et arbejde der slugte op
imod 8000 arbejdstimer, hovedsagelig ved indsatser fra vores centrale driftsplankontor for hele SNS,
men i et samarbejde med skovdistrikterne. Nu deltager vi (og Blåvandshuk) i et pilotarbejde, hvor vi på
enheden selv har teten til at udarbejde en driftsplan, der dels skal kunne fungere som et oplysende
værk i forhold til interesserede brugere af vores hjemmeside, og dels skal det kunne fungere som et
løbende planværktøj til styring af vores eget virke på enheden. Planen er delt i to forløb: et konkret 6årigt og et 15-årigt, der giver et bud på det længere og mere usikre perspektiv. Vi får behov for at
lægge særskilte planer for ca. 28 skovområder for at dække vores geografi ind. Det allerstørste skovområde - Grib Skov - har vi taget fat på først.
Det blev lovet, at vi sender planen til Brugerrådet, så snart den i løbet af nogle måneder ligger klar.
9 Nationalpark
Status er pt., at der ikke er megen bevægelse at spore hen imod et resultat – det kan således konstateres, at forslaget fra maj 2009 endnu ikke er kommet igennem under de to seneste miljøministre.
10 Eventuelt
Vi får suppleret vores bæverbestand på 13 (1 er død) til efteråret med et par bæverfamilier fra Tyskland.
HOE har konstateret, at der fældes ganske meget i Tisvilde Hegn i øjeblikket, og spørger hvorfor?
Som i alle andre skovområder hugger vi ca. hvert 5 år, alt hvad der trænger i en enkelt skov, og hvor
indgrebene har til hensigt at genskabe flere lysåbne arealer, kan de virke meget omfattende. Så i den
enkelte skov vil indgrebene forekomme sjældnere end før, men til gengæld forekommer indgrebene
mere voldsomme.
Det blev aftalt, at vi sætter en orientering om ”UdiNaturen” på næste mødes dagsorden
11 Kommende møder - herunder tid på dagen (HOE)
Mødeforslag sendes ud med referatet under hensyn til det aftalte under pkt.1
Følgende datoer bedes reserveret 8. maj, 29. august og 14. november – nærmere følger om tidspunkter.

Refereret d. 26.sept.2011/SBS
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