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Dagsorden for brugerrådsmøde den 8. juni.
1. Velkomst v. Jens Bjerregaard Christensen
2. Overordnet status for handleplaner og plejeplaner. Høring mm. v / Ida Dahl-Nielsen
3. Gennemgang af de enkelte handleplaner og plejeplaner, hvor NST er involveret
3a. Natura2000 område nr. 129. Gilbjerg Hoved
Plejeplan v / Søren Agerlund
3b. Natura2000 område nr. 130. Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov
Handleplan. Kommunens myndighedsopgave v./ Ida Dahl-Nielsen,
Plejeplan v / Kim Myling-Petersen
3c. Natura2000 område nr. 131. Gurre Sø

Handleplan. Kommunernes myndighedsopgave og
NSTs myndighedsopgave v./ Ida Dahl-Nielsen
Plejeplan v / Kim Myling-Petersen
3d. Natura2000 område nr. 133. Gribskov
Handleplan. Kommunernes myndighedsopgave v./ Kristian Søgård,
Hillerød Kommune
NSTs myndighedsopgave v./ Ida Dahl-Nielsen
Plejeplan v / Jan-Erik Løvgren
3e. Natura2000 område nr. 134. Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Skov
Handleplan. Kommunernes myndighedsopgave
NSTs myndighedsopgave v./ Ida Dahl-Nielsen
Plejeplan v / Ole Andersen
3f. Natura2000 område nr. 135. Tisvilde Hegn
Handleplan. Kommunens myndighedsopgave v/ Inger Fogh, Gribskov Kommune
NSTs myndighedsopgave v/ Ida Dahl-Nielsen
Plejeplan v/ Søren Agerlund
3g. Øvrige planer i Nordsjælland – kort gennemgang
N128 Hessel Ø
Udgået af dagsordenen, der henvises til hjemmesiden
N132 Rusland
v/ Inger Fogh
N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
Udgået af dagsordenen, der
henvises til hjemmesiden
N153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig
Udgået af
dagsordenen, der henvises til hjemmesiden
4. Borgerinddragelse og naturture mm. v/ De enkelte kommuner og NST
5. Evt.
De enkelte handleplaner og plejeplaner, deres opbygning og baggrunden for planerne blev
gennemgået.
På Kls hjemmeside: http://www.kl.dk/Natura2000 er der henvisninger til kommunernes
hjemmesider og Naturstyrelsens hjemmeside.
På kommunernes respektive hjemmesider ligger de Natura 2000 handleplaner, den pågældende
kommune er involveret i .
På Naturstyrelsens hjemmeside ligger de Natura 2000 handleplaner, hvor Naturstyrelsens er
involveret og Natura 2000 plejeplaner, der vedrører Miljøministeriets areal.
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Vedhæftet powerpoints fra en del af
fremlæggelsen.
Opgaven har været at lave nogle handleplaner og plejeplaner, som lever op til den statslige
Natura2000-plan.
På grund af den økonomiske situation har vi ikke måtte overimplementere, og dermed love mere
end vi har råd til.

Der vil formentlig i mange af Natura 2000 områderne blive udpeget flere arealer som
habitatnaturtyper inden de næste planer skal udarbejdes, idet vi må forvente at nye arealer med
den rette pleje gror ind i udpegede naturtyper.
Det blev vist, hvordan man ved at google sig til ”prior dmu” kunne finde ind i Prior og
Naturdatabasen, hvor der ligger en stor mængde af baggrundsdata for planerne.
http://prior.dmu.dk/
Spørgsmål og svar i forbindelse med fremlæggelserne:
LV: Hvordan sikrer vi os at kunne genfinde data/status/planer m.v. fra i dag?
SAR: Databasen NST har brugt til at registrere status og tiltag i er lavet rigtigt, men det er
ganske rigtigt en dynamisk database, hvorfor vi ikke umiddelbart kan svare på spørgsmålet.
HØ: Hvad gøres der for at begrænse det kvælstofnedfald fra luften, som i Nature2000-planen
beskrives som en trussel mod naturtyperne.
IDDNI: Det klares primært af kommunerne via Husdyrlovgivningen f. eks. ved at stille krav i
forbindelse med behandling af et landbrugs ønske om udvidelse af et dyrehold.
HØ: Hvordan forøges et areal med tør hede og hvad er tidshorisonten?
KMP: Viste på kort en plan for hvorledes et fragmenteret område via udlægning af nye
naturområder blev sammenkædet. Indsatsen starter i denne planperiode, men det er ikke sikkert
at naturen altid udvikler sig så hurtigt, som man gerne kunne ønske. Nogle naturtyper vil det
kræve stor tålmodighed at nå.
HØ: Hvad hvis de private lodsejere ikke vil lave noget?
IDDNI: Der satses på frivillighed, bakket op af en række støttemuligheder.
KO: Er der økonomi til det hele?
IDDNI: Der skulle gerne gennem bl.a. Grøn Vækst være skabt det nødvendige råderum til at nå
målene.
HØ: Bliver ær (ahorn) behandlet som invasiv art eller?
JEL: Æren accepteres og indgår i den dynamiske udvikling i f. eks. bøgenaturtyperne. Den kan
sammen med bøgen være et problem i egeskoven.
SAR: På sammen måde kan Rødgran, som ikke hjemmehørende være et problem ét sted,mens
den kan være eftertragtet andre steder, f.eks. som levested for sortspætten.
JB: Det er fremragende med den planlagte græsningsskov til den rødryggede tornskade. Mener
at fuglene er registreret bedre end det fremgår af Natura2000-planen. Spørger til
færdselsreglerne for Arresø.
JOA: De anvendte date er en gammel diskussion. Der vil til den næste plan blive foretaget nye
og formentlig bedre registreringer af arterne. Færdselsreglerne for Arresø vil blive udarbejdet
som en bekendtgørelse, som vi håber kommer i høring i løbet af juni. Brugerrådets medlemmer
vil få tilsendt et høringsbrev.
Ref. joa

