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Nordsjælland 

J.nr. NST-210-00028 

Ref. joa 

Den 31. juli 2013 

Referat af brugerrådsmøde d. 4. 6. 2013 

 

Deltagere: 

Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland Christian Færch Jensen (CFJ) 
Danmarks Naturfredningsforening Helle Øelund (HØ) 
Friluftsrådet i Nordsjælland Poul Erik Pedersen (PEP) 
Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland Arvid Jebens (AJ) 
Hillerød Kommune Kirstine Thoresen-Lassen (KT) 
Gribskov Kommune Morten Jørgensen (MJ) 
Helsingør Kommune Anne-Marie Møldrup (AM) 

Fredensborg Kommune Knud Overgård (KO) 

Danmarks Idræts-Forbund Bo Simonsen (BS) 
Dansk Vandrelaug Bente Nielsen (BN) 
NST Nordsjælland Jens Bjerregaard Christensen (JBC) 
NST Nordsjælland Jan Kidholm Christensen (JKC) 
NST Nordsjælland Anne Johannisson (AJO) 
NST Nordsjælland Tim Falck Weber (TFW) 
NST Nordsjælland Kim Myling-Petersen (KMP) 
NST Nordsjælland Torben Hoch (THO) 
NST Nordsjælland Ole Andersen (JOA) 
NST København Hans Holbech (HHO) 

 

Afbud fra: 

Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre  Liv Appel 
Nordsjællands Landboforening Bente Nielsen 
Halsnæs Kommune Jørgen L Hansen 
Danmarks Sportsfiskerforbund Ejvind Hartmund 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Medlemmerne informerer om hvilke projekter eller emner, der optager 

dem p.t. 

3. Enheden informerer, siden sidst, hvad optager os nu. 

Poul Erik Petersen har ønsket orientering om: 

Naturens Dag den 8. september 2013 på Skovskolen og evt. andre steder 

Projektet omkring naturcenter Nyruphus m.m. 
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Borgermødet den 3. juni 2013 i St.Lyngby Skov – et 

frivillighedslaboratorium 

4. Driftsplanlægning, herunder zonering for friluftslivet. 

5. Dato og tid for kommende møder. 

6. Eventuelt. 

 

JBC bød velkommen til Christian Færch Jensen 

Knud Overgård meddelte, at det formentlig var hans sidste møde i rådet, da han er 

flyttet til anden kommune. 

 

Pkt. 1 

Referatet godkendt. 

Aftalt at referatet fremover udsendes til medlemmernes godkendelse med en 

svarfrist på 14 dage, hvorefter det lægges på hjemmesiden. 

 

Pkt. 2 

CFJ: Der reguleres rågeunger. Pause (yngletid) i minkfangsten, som har været en 

succes med 84 fangne mink  

Se enhedens nyhed herom: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Nordsjaelland/Nyheder_fra_Nordsjaelland

/Minkentrives.htm  

 

PEP: Friluftrådet har lavet en strategi for 2013 – 2020, som blev udleveret på 

mødet. 

 

BN: Afspærringen ved fiskeørnereden respekteres, men den ligger uheldigt i 

forhold til foreningens traditionsrige arrangementer ved Varden. 

DVL planlægger et landsdækkende arrangement i 2014 Fod på Danmark. Der 

bliver i forbindelse med arrangementet en række ture i lokalområdet i april 

 

HØ: I samarbejde med bl.a. NST-Nordsjælland arbejdes på et forslag for Gurre 

Slotsruin, som også omfatter det omgivende landskab. 

Har afholdt borgermøde sammen med ”Nej til Ring5” og efterlyste NST-

Nordsjællands holdning hertil. 

JBC: Ring 5 er en del af et landsplandirektiv, som man dermed har en 

forpligtigelse til at indarbejde i planlægningen. Vi har derfor ikke de store 

holdninger, da det ikke er vores ressort. 

 

MJ: 18. juli afholdes en temadag om heste og et muligt hestecenter på Nordic Park. 

Hestefolk kan være besværlige, men kommunen vælger nu at anskue dem som en 

ressource. De er gode i bl.a. naturplejen, turismen, giver arbejdspladser, tiltrækker 

ridestævner. Gribskov har noget, som de ikke har i København, og kommunen 

håber at være den første, som skriver en hestepolitik ind i kommuneplanen. 

JBC: Vi har et godt ridestinet, som vi gerne ser kædet sammen med stier i det åbne 

land. I forbindelse med planlægningen af søstierne, blev der også efterspurgt et 

parallelt ridestiforløb. Vi har gode erfaringer med de 80 – 90 heste der plejer 

naturen i Gribskov. 

TFW: Vi vil gerne i dialog bl.a. omkring slid på vejene 

MJ: Det går langsomt imod mere vand på Søborg Sø. Lodsejerlauget bevæger sig 

mod delvist vand og kommunen ser på mulige opkøb. 

Musik i Lejet, som er et samarbejdsprojekt mellem lokale kræfter, kommunen og 

Naturstyrelsen (lodsejere) flyttes delvist til grusparkeringen i bunden af den store 

P-plads. 
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AM: Kommunen har givet midler fra en intern innovationspulje til et 1 årigt 

projekt om inddragelse af borgere i udvikling og pleje af fredningen 

Færgevejskilen, som hovedsageligt ejes af kommunen. Fredningen går gennem et 

tætbefolket område i byzone og rummer både åben land og skov 

(Meulenborgskoven).  

Har i lighed med Hillerød Kommune doneret penge til SMS-alarmer til 

minkfælder. 

KO: Gør opmærksom på at Fredensborg er underforsynet med legepladser i 

Humlebæk-området. 

JBC: Vi er tilbageholdne med oprettelse af nye pladser. De seneste legepladser er 

lavet for eksterne midler. Vi er gerne arealsponsorer, hvis nogen kommer med 

penge til etablering og drift og det i øvrigt passer ind. 

 

KT: Hillerød kommunen har netop udarbejdet en Naturkvalitetsplan, som sætter 

fokus på sjældne arter, ikke kun på beskyttet natur. 

Arbejder på en tilbagemelding om frivillighedsprojekter. 

Der arbejdes stadig med en sti fra Alsønderup til Nejede Vesterskov. En ny lodsejer 

har stillet sig positiv overfor en løsning. 

 

BS: De store stævner i foråret er slut, har i år været bedre til at være 

opmærksomme på gener for andre. 

Arbejder på at introducere den nye friluftszonering til andre brugergrupper. 

Zoneringen har givet meget positiv debat blandt O-løberne. 

 

AJ: Havørnen i Nejede Vesterskov har 2 eller 3 unger i år. Fiskeørnene er på reden, 

ser lovende ud. Duehøgen har så vidt vides kun 1 ynglepar i Gribskov i år med 

tidligere 21 par. Det virker som om, at det også er gået tilbage for rødrygget 

tornskade og hvepsevåge. 

Der tages initiativ til en landsdækkende Atlasundersøgelse for fuglelivet. 

Der er fokus på minkfælder. 

 

Pkt. 3 

Vi er færdige med ombygningen og har fået 10 nye arbejdspladser til 

vandovervågningen, som er flyttet ind. Vi er nu godt 30 på kontoret. 

Jan Kidholm Christensen er startet som fuldmægtig. 

Opgaveporteføljen er stort set på plads, og vi har nu fokus på organiseringen i 

marken. 

Vi har et samarbejde med Skovskolen om et stort antal skolepraktikanter. 

Skovhjælper projektet på Eghjorten er velintegreret og der er kontakt med henblik 

på lignende projekter i bl.a. Halsnæs. 

Direktørerne i NST, Friluftsrådet, DOF og DN har drøftet hvordan vi får flere 

frivillige i naturen, hvilket har udmyntet sig i en rapport ”Højt til Loftet”. I 

kølvandet herpå er opstået et frivillighedsprojekt mellem Friluftsrådet og NST, 

hvor Lyngby Skov nu stilles til rådighed for de frivillige med henblik på en form for 

selvforvaltning ala Mosely i Jylland. Der har forud været møder med 

borgmestrene, lodsejerne op til skoven, de grønne råd og naboerne i lokalområdet.  

Nu går startskuddet til projektet, hvor vi slipper det hele løs. 

Vi har ingen penge ud over de almindelige driftsmidler, men håber på eksterne 

projektmidler.  

Der er gode erfaringer med det tilsvarende projekt ”Mosely”, hvor det har taget 

flere år at nå den endelige model. 

PEP: Naboerne var begejstrede og der er allerede oprettet en idebank. 
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JBC: Vi er lige på trapperne med en frivillighedspolitik, som snart vil kunne findes 

på hjemmesiden. 

I samarbejde med Helsingør kommune arbejdes på et center for job og oplevelse i 

Nyruphus. En slags friluftsgård med cafe, lidt i lighed med Kilden på Esrum 

Møllegård. 

Naturstyrelsen har besluttet ikke fremover at indgå i Skovens Dag. Vi indgår i 

stedet i et lignende større arrangement på Skovskolen på Naturens Dag d. 8. sept. 

Temaet er: ”Vild med naturen” 

Vi lægger arealer til et nyt græsningslaug på Arrenæs, drevet af lokale og med 

opstartshjælp fra kommunen. 

I samarbejde med DN har vi haft Hiv et træ på Melby Overdrev d. 7. april, og 

gentager igen til efteråret. 

Der er startet en klimaplanteskole v. Humlebæk, hvor Fredensborg kommune har 

ansat en naturvejleder. Tanken er at skoleelever gennem 4 forløb skal så og plante 

træer. 

Fændrik Hus, som er udlejet til færgefarten på Esrum Sø, er åbnet som traktørsted 

i weekenderne i sommerhalvåret. Vi håber stadig at finde penge til offentlige 

toiletter på stedet. 

Vi har set mange traner på det seneste. Ved bævertællingen d. 6. april deltog ca. 40 

observatører, der blev set en unge. Tællingen gentages i sept./okt., hvor 

brugerrådet vil få en invitation. 

Eghjorten skal reintroduceres i Danmark. Vi har klargjort nogle arealer i Gribskov. 

De første biller udsættes i Jægersborg Dyrehave d. 11. juni i år, flere følger de 

kommende år i Gribskov. Eghjorten kræver en biotop, som er god for mange andre 

organismer. 

Vi har fået midler til en række biodiversitetsprojekter. 

Det er planen at lukke vejen fra Nygård til Hellebæk ved den gamle avlsgård. 

Projektet har været i høring og der er opstået en udfordring med en gammel 

deklaration, som der nu arbejdes med. 

Vi har magelagt Arresødalparken med Krudtværksmuseet, som nu ejes af Halsnæs 

Kommune. 

P.t. foregår de sidste trækninger vedr. Melbylejren, som fjernes hvis ikke 

kommunen overtager den. 

 

MJ: Spørger til vores samarbejde med Visit Nordsjælland, hvor vi må kunne 

bidrage. 

JBC: Vi har været rigtig meget med, der er bl.a. planer om en Par Force tur. 

THO: Vi bliver løbende kontaktet af folk, som vil lave aktiviteter på vore arealer; 

bl.a. i forhold til stranden 

JBC: Det er vigtigt at vi inddrages tidligt, så der ikke drømmes umulige aktiviteter. 

Vi er dog åbne overfor at afprøve nye initiativer, vi vil f.eks. som et forsøg i år 

tillade en tipi-by på kanten af Esrum sø i Søskoven drevet af kanoudlejningen. 

 

JKC: Gurre slotsruin, som er i top 3 blandt vore ruiner, er under tilgroning. Der 

ses nu på muligheden for at øge den landskabelige oplevelse, autenticitet og 

formidling. DN og vi har lovet hinanden at sætte mere fut i projektet sammen med 

museet. Vi vil afdækkes hvor stor interesse der fra andre myndigheder til 

projektet, og tilbagemelde til DN inden sommerferien. 

 

JBC: Vi har overtaget vildtforvaltningen for Hovedstaden og Bornholm, bl.a. alle 

jagtprøverne, hvoraf der er ekstra mange i år. 

Vi har møde med Helsingør kommune omkring et ønske om at få taget toppen af 

en række klitter i Hornbæk. 
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./. 

Nationalparkprocessen starter på en frisk med opstartsmøde i august. 

Styregruppen er nedsat, mens følgegruppen endnu er uafklaret. Styregruppen har 

en ekstern konsulent tilknyttet.  

 

Der har været møde i søbrugerrådet for Arresø, hvor bl.a. en ny bekendtgørelse for 

færdslen blev behandlet. Den skal nu forelægges vores direktion og derefter i 

offentlig høring, formentlig efter sommerferien. 

 

Der er en løbende debat mellem Naturstyrelsen og DOF om fældning i yngletiden 

og fredning af gamle træer. 

Lokalt har der været en sag om rydning af bjergfyr øst for Melby Overdrev, hvor vi 

midlertidigt har stoppet arbejdet. 

 

HØ: Havde et forslag om at vi skulle etablere en kvægstation, for at have kreaturer 

til pleje af vores naturarealer. 

JBC: Statskøer er ikke nogen god ide. Vi har erfaringer fra Mols og enkelte jyske 

distrikter. Vi vil nødigt ind i dyrehold der kræver løbende tilsyn, det er vores 

organisation ikke velegnet til. Der er tale om en prioritering af indsatsen på vores 

naturarealer. Men vi vil gerne kogræsningslaug. 

 

Pkt. 4 

HHO gennemgik baggrund og indhold for den igangværende drift planlægning. Se 

vedlagte PowerPoint. 

 

PEP: Spurgte hvor mange bidrag vi havde modtaget, da vi gav udvidet mulighed 

for at komme med bidrag til drift planlægningen. 

HHO: Der er indkommet 10 bidrag efter forlængelsen af høringsfristen.  

 

AM: Bliver Naturstyrelsens §3 registrering indarbejdet i Naturdatabasen? Det er jo 

den kommunerne bruger i deres daglige arbejde. 

JBC: Der foregår p.t. en landsdækkende registrering. Det er biolog Henrik 

Jørgensen fra den centrale styrelse der forestår denne fsva angår de statslige 

arealer. Henrik oplyser at NST opdaterer alle styrelsens arealer og det hele bliver 

lagt på Miljøportalen sammen med kommunernes opdatering af de private arealer. 

Det forventes at ske ved en samlet handling ved udgangen af 2013, som kommer i 

høring hos kommunerne. 

 

PEP: Bliver der lavet undersøgelser af besøgstal i forbindelse med drift 

planlægningen? 

TFW: Vi har styr på det organiserede friluftsliv, men der bliver ikke lavet 

undersøgelser vedr. det uorganiserede. 

 

HHO: udleverede et eksempel på en områdeplan for Grønnæsse – Ullerup 

 

TFW: Redegjorde for grundlaget for den nye zonering for friluftslivet og 

gennemgik enhedens forslag til zonering, som på forhånd var udsendt til 

medlemmerne.  

 

BS: Er der sat grænser for %-fordelingen mellem de forskellige zonetyper? Mener 

vi vil få klø som styrelse grundet stor variation 

HHO: Der er ingen central udmelding om hvor mange procent, der skal være af de 

forskellige zoner – hverken for de enkelte enheder eller for styrelsen som helhed. 

Men der er central deltagelse ved driftsplanmøderne, således at der sikres en vis 

ensartethed i hvordan zonerne udlægges. 
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JBC: Der er ofte en historie/begrundelse bag ved valgene. 

 

BS: Vil det være imod zoneringerne at beskrive hvor der ikke vil kunne søges 

dispensation? 

HHO: Det ligger ikke i zoneringstanken, at der skal kunne underinddeles. Men 

zonerne skal ses i sammenhæng med enhedernes udlægning af naturzoner. 

 

HØ: Et medlem havde bemærket at små lysåbne arealer er blevet facilitetszone og 

at stillezonerne ikke lå nær offentlig transport som f. eks. Lokalbanen, så de var 

svære at nå til. 

TFW: Når vi har et ønske om borde og bænke, grill, bålhytter og lignende op til de 

dejlige lysåbne arealer, bliver stedet en facilitetszone, f. eks. Grønnekilde og 

Hvidekilde. Det gælder både hvis det er eksisterende faciliteter, der ønskes 

bevaret, og hvis der ønskes mulighed for at etablere nye faciliteter. Hvis et område 

ikke udlægges som facilitetszone skal eksisterende anlæg udfases. 

Der findes stillezone nær Mårum Trinbræt, men ellers er det korrekt at 

stillezonerne ofte er karakteriseret ved at de ikke ligger op til store 

parkeringspladser, togstationer og lign. Bemærkede at der godt kan være ruter i en 

stillezone. 

 

PEP: Umiddelbart tilfredse med udkastet, som de nu vil sende ud til baglandet. 

 

Det blev aftalt at man fik 14 dage fra d. 4.6. til at komme med kommentarer til det 

udsendte udkast. 

 

Det forventes at den endelige driftsplan incl. Zonering kommer i 8 ugers offentlig 

høring september – oktober 2013 

 

BS: Beder om at vores naturzonekort bliver lagt ovenpå friluftszonekortet, når det 

kommer i høring, da det ellers ikke er muligt at vurdere betydningen for det 

organiserede friluftsliv. 

JBC: Er usikker på om vi kan komme igennem med dette ønske, da naturzonerne 

ikke gælder for hele planperioden. Men det er rigtigt at friluftszoneringen også skal 

ses i sammenhæng med de aktuelle naturzoner. 

PEP: Vigtigheden af at få begge zoneringer med i høringen, bør understreges 

overfor styrelsen. 

 

Pkt. 5 

Næste møde er  

22. oktober 2013 kl. 13.00 – 16.00 

14. maj 2014 kl. 13.00 – 17.00 ekskursion til udvalgte steder i Halsnæs Kommune 

 

Pkt. 6 

AM: spurgte hvordan man kan komme med til bæver tællingen 

JBC: Brugerrådet vil blive inviteret næste gang 

 

HØ: en lodsejer vil gerne med i Nationalparken 

JBC: Opfordrer vedkommende til at skrive et brev til kommunen. Der er ikke taget 

kontakt til nogen lodsejere endnu. 

 

HØ: Hvem skal man henvende sig til, når man finder affaldslæs på vore arealer. 

JBC: Skriv en mail til enhedspostkassen, så bliver der sat en person på sagen. 

 

AJ: Skal man have tilladelse til hundetræning i skoven. 
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JBC: Ja 

 

 

 

Ref.  

Ole Andersen 

 


