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Mødet startede med en rundvisning i Melbylejren, som Forsvaret nu har ophørt med at bruge. 
Forsvaret har derfor opsagt lejemålet vedr. grunden. Bygningernes fremtidige anvendelse er end-
nu uafklaret.  
 
Referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger til indholdet af referatet (som også ligger på distriktets hjemmeside).  
 
1. Nyt fra distriktet. 
Landsdelscentret: 
Nye medarbejdere: I forbindelse med amternes nedlæggelse er Landsdelscentret styrket med 2 
medarbejdere. 
Grænsejustering: Grænserne mellem landsdelscentrene er ændret, så de nu er sammenfaldende 
med grænserne for de ny Miljøcentres ansvarsområder. Herved er 5 kommuner overført fra LDC 
Falster til LDC Nordsjælland – som nu også er LDC for Bornholms og Odsherred statsskovdi-
strikter. Det betyder at mere end 1.000 tilskudssager er overført hertil.  
Miljømilliarden: Der er reserveret 15 mill.kr. til Mølleåprojektets indledende fase. Omlægningen 
af LDC-grænsen betyder, at vi har overtaget indsatsområdet Issefjorden, hvor der aktuelt arbej-
des med et projekt der skal retablere et vådområde ved Løvenborg/Tuse Å. 



   

NATURA2000. Registreringerne er afsluttet. Der arbejdes p.t. med basisanalyserne. Resumeer vil 
blive tilgængelige på hjemmesiden 22. juni. Derefter idéfase frem til nytår. 
 
Driftsregionen: 
Typografangreb: Her i foråret stod det klart, at den milde vinter kunne resultere i en massiv op-
formering af barkbillen Typografen (Ips typhographus). Der har været arbejdet hektisk for at 
forhindre et ødelæggende angreb på stående træer. På udsatte steder er der udlagt fangtræ i form 
af fældede graner med kunstigt feromon (der kom dispensation til brugen i sidste øjeblik). Det er 
lykkedes at lokke billerne til at kaste sig over fangtræet. Næste udfordring er nu at få fangtræet 
oparbejdet og fjernet fra skoven inden den ny generation af biller klækkes i juni. 
 
Distriktet: 
Grønne partnerskaber: Der er afholdt møder med kommunerne om mulighederne for grønne 
partnerskaber og distriktet har benyttet lejligheden til at drøfte mulighederne for ”grønt” samar-
bejde generelt. 
Ideer til grønne samarbejdsprojekter lagt på hjemmesiden www.groennepartnerskaber.dk til in-
spiration.  
Naturlig hydrologi: Der er ikke afsat penge under miljømilliarden, men distriktet arbejder videre 
med projektet i det omfang alternativ finansiering findes. Retablering af Rødedam er gennemført 
som fysisk resultat af nationalparkpilotprojektet. 
Søstierne: Der resterer stadig en del juridisk og økonomisk afklaring inden anlægsprojekterne 
kan sættes i gang. Der er bl.a. afsat 3 dage til Fredningsnævns besigtigelse af Esrum Søstien.  
Bæverudsætning: Amtet nåede netop at give en positiv tilbagemelding på den fornyede henven-
delse om bæverudsætning. Distriktet vil derfor tage forslaget op igen. 
Overtagelse af arealer fra amtet: Distriktet har overtaget Strødam Engsø med del af Pøleåstien 
samt Skibsredergrunden (uden handicapprojekt) ved amtets nedlæggelse.  
Skiløjper: Distriktet har i efteråret udbygget og istandsat løjpesystemet og formaliseret aftalen 
med Københavns Skiklub om løjpepreparering. Trods den milde vinter fik vi da heldigvis sne i 
nogle dage og kunne konstatere at det virker i praksis.  
Auderødlejren: Der arbejdes på et Landsplandirektiv, der skal fastsætte rammerne for den frem-
tidige anvendelse af lejren, når Søværnets Grundskole flyttes til Jylland. 
Melbylejren: Drøftet under besigtigelsen. Se ovenfor. 
Skovrejsningsprojekter Skævinge og Gørløse: Møde om nedsættelse af brugergruppe er beram-
met til 22. maj. 
Huse: Birkely og Rydekrog er solgt. Kildeporthus er udbudt til salg. 
Brødeskovhus, Børstingerødhus og (muligvis) Bassehus er under klargøring til salg. 
Freerslevhus er udlejet til Hillerød Kommune til natur- og ungdomsformål. 
Esrum Kloster og Møllegård: Der arbejdes med projektforslag om retablering af Esrum Å/ Es-
rum Kanal. 
Handicapsti Pibergården - Dronningens Bøge: Stien er etableret og indvies officielt 1. juni. 
Skovens dag: Skovens Dag er afholdt sammen med Skovskolen. Strålende vejr og mere end 2000 
besøgende (ved fejl var indbydelse ikke sendt til brugerrådet – som dog heldigvis alligevel var 
repræsenteret). 
Eghjorten: Legepladsen ved Eghjorten er renoveret. 
Bålhuse: Der er opført bålhuse i Gribskov ved Hvidekilde og i Lyngby Skov. 
Gribskovbanen: Distriktet har igen fået henvendelse fra Lokalbanerne om sikring af strækningen 
gennem Gribskov. Selvom hastigheden kun skal sættes op til 100 km/t på dele af strækningen, 
skal hele strækningen sikres efter samme krav. Det vil medføre lukning af en del overkørsler. 
Distriktet ser nødigt at skoven dermed opdeles i bidder med deraf følgende gener for drift og ikke 
mindst for skovens gæster. 
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Fri teltning: Miljøministeren har netop meddelt at forsøgsordningen med fri mulighed for telt-
ning i visse skove gøres permanent – og udvides med mulighed for at bruge lukket kogeapparat 
udenfor etablerede bålpladser.  
 
2. Orientering om Nationalparkprocessen 
Nationalparkprocessen ruller som planlagt [lovforslaget endeligt vedtaget 24. maj 2007]. Der 
forventes udpeget en nationalpark hurtigt – og 2 mere inden årets udgang. 
 
3. Orientering om udarbejdelse af ny driftsplan 
Distriktet skal have udarbejdet en ny driftsplan for de kommende 15 år.  
Anna Thormann og Bjørn Ole Ejlersen fra Skov- og Naturstyrelsens Driftsområde deltog i mødet 
og orienterede om formålet med planen og om processen. 
Der henvises til PowerPoint fremlæggelse. 
Registrering af distriktets arealer og ajourføring af kort er påbegyndt. 
Driftsplanen fastlægger målene for den fremtidige arealanvendelse i de overordnede linier. 
Brugerrådet opfordres til at bidrage med ønsker og visioner for de enkelte skove (eller dele af 
skove, når det gælder Gribskov og Tisvilde Hegn).  
Emnet vil blive taget op igen til næste brugerrådsmøde.  
”Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene” og ”Katalog over skovudviklingstyper i 
Danmark” blev udleveret.  
 
4. Bekæmpelse af invasive arter 
Distriktet er i gang med den årlige bjørneklobekæmpelse, der foregår uden brug af pesticider. En 
del af områderne er i år sendt i udbud, som led i benchmarking. 
Distriktet har i år forsøgsmæssigt iværksat bekæmpelse af Rosa rugosa i klitterne vest for Tisvil-
deleje i form af opgravning. [Arealet blev besigtiget, se nedenfor] 
Der er forsøgsmæssigt afprøvet fældefangst af mink med fælder der automatisk sendes SMS ved 
aktivering.   
 
5. Certificering 
Kronborg og Fussingø statsskovdistrikter blev certificeret efter de to mest udbredte ordninger, 
PEFC og FSC, i 2006. Det blev derefter besluttet at alle statsskovdistrikterne skulle certificeres. 
Fire distrikter – herunder Frederiksborg – blev udpeget til kontrol i 2007. Indtrykket er at revisi-
onen er forløbet godt, så vi regner med at certificeringen foreligger til sommer.  
Revisorerne er ved kontrolbesøget emnemæssigt kommet vidt omkring i bestræbelserne på at 
kontrollere at driften er bæredygtig og lever op til alle krav. 
[der henvises til PP fremlæggelse]. 
Indlæggelse af faste kørespor som led i overgangen til naturnær drift gav anledning til drøftelse. 
Det ser voldsomt ud, hvor sporene er anlagt med grenknuser i unge bøgeselvforyngelser, fordi 
det er valgt at knuse træerne helt ned til (eller lidt under) jordoverfladen. Der blev rejst spørgs-
mål om beskyttelse af fortidsminder, herunder om det er påkrævet med en arkæologisk forunder-
søgelse inden sporene udlægges. Det mener distriktet ikke, da der tages hensyn til alle kendte 
fortidsminder (og naturværdier) når sporenes forløb udpeges og da knusning sker meget overfla-
disk.  
 
6. Meddelelser 
Ingen meddelelser. 
 
7. Eventuelt 
Bjørneklo: Der blev gjort opmærksom på at der er mange bjørnekloplanter i Holløse Bredning.  
De, der står på distriktets arealer, indgår i distriktets registrering og bekæmpelsesplan.  
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Nabogener: Der blev gjort opmærksom på, at benyttelsen af shelterplads og grillplads ved Tvede 
Lind (Asserbo) giver gener for naboerne. 
Distriktet har fået henvendelser fra naboerne og vil forsøge at regulere brugen – og mindske lar-
men – i første omgang ved skiltning og øget opsyn. 
Jagtstatistik. Sammenstilling af vildtudbyttet på distriktets arealer i sæson 2006-7 blev uddelt og 
drøftet.  
 
8. Næste møde 
Det blev besluttet at afholde næste møde i brugerrådet: 
Tirsdag d. 13. november 2007, kl. 13-16 på Ostrupgård (i distriktets nye mødelokale) 
 
Mødet afsluttedes med besigtigelse af: 
Melby Overdrev, hvor rydning af Forsvarets resterende skydeanlæg, naturplejeefterslæb og den 
fremtidige pleje af klithedearealerne blev drøftet. Skal man rydde al træopvækst for at genskabe 
klitheden i fuldt omfang (og mindske mængden af frø der spredes på arealet) – eller acceptere 
tilgroning? Distriktet mener at NATURA2000 udpegningen gør det nødvendigt aktivt at forsøge 
at bevare og retablere klitheden.  
Veje i Tisvilde Hegn, hvor distriktet redegjorde for planerne om omlægning af de veje der er åbne 
for motorkørsel til P-pladserne ved stranden. Omlægningen skal give mindre trafik over Melby 
Overdrev – og mindske støv- og støjgenerne for naboerne. 
Bekæmpelse af Rosa rugosa, hvor den forsøgsvis gennemførte opgravning mellem Tisvildeleje 
og Stængehage blev besigtiget og drøftet. Herunder distriktets bestræbelser på forud at orientere 
om indgrebets form og størrelse. Det må konstateres, at informationen nok har nået ud til de lo-
kale, men ikke til de mange sommerhusbeboere. 
Det blev drøftet om indgrebet i klitterne var for voldsomt – og om det vil være nok til effektivt at 
begrænse rosernes udbredelse (der er stadig mange planter tilbage på naboarealerne og de kan 
sende rodskud ud i de ryddede områder.) 
 
 
 
ref. Hans Holbech 
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