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Naturstyrelsen Nordsjælland: Referat fra brugerrådsmøde 17. januar 2023  

kl. 15-17.  

  
Det var det første møde i det nye brugerråd, som er nedsat efter de nye retningslinjer for Naturstyrelsens 
brugerråd.  
 

1) Jens Bjerregaard Christensen (JBC) bød velkommen til nye såvel som mere erfarne 

medlemmer, og ridsede kort op om baggrunden for at der er sammensat et nyt brugerråd.  

 

Bordrunde hvor de enkelte deltagere gav en kort præsentation af sig selv og deres organisation. 
 
2) JBC orienterede kort om det nye regeringsgrundlag og den indvirkning det har på 
Naturstyrelsen (NST) aktiviteter. Idet det pt. afventes, at den ny minister, departementet og 
Naturstyrelsen sammen får foldet regeringsgrundlaget ud. Det betyder at vi på mødet primært ikke kan 
fortælle meget nyt om naturnationalparker og urørt skov.  
 
NST har haft brugerråd på hver enhed i gennem 20-25 år. Brugerrådene er en vigtigt kontaktflade for 
styrelsens enheder. Brugerrådene et vigtigt forum, hvor man kan afprøve nye tanker og overvejelser. 
Medlemmerne er med til at knytte bånd mellem organisationerne og NST. Skaber gensidig forståelse – 
både ift. NST men også grupperne i mellem. 
 
NST udfærdiger referat fra hvert møde. Det er typisk korte referater, som sendes til medlemmerne før de 
lægges ud på NST hjemmeside. Der afholdes typisk 2 møder årligt –heraf det ene gerne med besigtigelse. 
Mødedatoen for næste møde fastlægges og udsendes med referaterne. Ca. 1 måned før mødes udsendes 
indkaldelse og invitation til at bidrage med dagsordenspunkter.  
 
Foruden nærværende brugerråd, som dækker hele enhedens drift, er der på enheden nedsat søbrugerråd 
for Arresø og for Esrum sø. Dertil kommer en række mindre brugerråd for skovrejsningsområderne, 
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hjortevildtgrupper og grupper, der nedsættes omkring større projekter som naturnationalparker og 
Søborg Sø. 
 
JBC fortsatte med en kort præsentation af Miljøministeriet og Naturstyrelsen, og præsenterede enhedens 
arealer i Nordsjælland, enhedens opgaver og medarbejdere. Finansieringen af arealforvaltningen sker 
grundlæggende ud fra en ramme, der fastsættes fra hovedkontoret. Derudover igangsættes der projekter 
med særskilte bevillinger som eks. Søborg Sø, skovrejsning, særskilte bevillinger til eks. friluftsliv mv. 
 
3) JBC gav en orientering fra enheden om status/aktiviteter  

Urørt skov: Nærmest al statsskov i Østdanmark urørt som del af den tidligere regerings målsætninger. I 

Nordsjælland skovrejsning fra efter 1980 undtaget fra urørt status, og her vil der fortsat produceres træ. 

Dertil kommer at Store Dyrehave og Grønholt Hegn fortsætter med naturnært skovdrift for at sikre 

øvelses/uddannelsesarealer for Skovskolen. 

 

I de områder der er udlagt til urørt skov skal der laves forvaltningsplaner for alle områder. 

Forvaltningsplanerne for urørt skov kommer efterhånden til at erstatte driftsplanen for enheden, som er 

fra 2013 (ligger på hjemmesiden). Den første forvaltningsplan for urørt skov på enheden, som har været i 

offentlig høring og er endeligt godkendt er for Nejede Vesterskov. https://gis.nst.dk/difo/hoering/ 

Her kan man læse om planerne for bl.a. naturlig hydrologi, naturgenopretningshugster og hvilke 

bevoksninger der lægges urørt straks. Helt generelt gennemføres der naturgenopretningshugster i de 

områder, som er udlagt til urørt skov. Store dele af de træer, der fældes, bliver liggende i skoven som dødt 

ved. Men dels sælges træet fra de ikke hjemmehørende arter (eksempelvis rødgran og douglasgran), og 

dertil kommer en overgangsordning, som skal sikre træ til de danske savværker. Både 

naturgenopretningshugst og savværkshugst ophører inden for en periode på 5-6 år.  

 

Det er aftalt med DOF Nordsjælland at de får hugstplanerne for 2023 til gennemsyn. Aftalt på mødet at 

planerne også udsendes til O-løberne og botanikerne. 

 

Naturnationalpark Gribskov: Etableringstilladelsen og afgørelsen om miljøscreening er påklaget og ligger 

til behandling i klagenævnet. Klagen over etableringstilladelsen har opsættende virkning, hvilket betyder, 

at projektet står stille ind til klagen er afgjort. 

 

Naturnationalpark Hellebæk: Her har det første plan udkast været undervejs gennem sidste år, og der er 

gennemført flere workshops og naturvandringer med naboer og andre interesserede hen over sommeren. 

 

Søborg Sø: Projekt igangsat med regeringsgrundlaget i november 2016. Forventningen er, at der opnås 

335 ha sø og 135 ha eng. Detailprojektering er i gang sammen med rådgiver (WSP). Selve etableringen 

skal i udbud i år, og de første etableringsaktiviteter ventes igangsat i år. Endelig lukning af pumpe mv. 

formentlig først til 2024. 
Der nedsættes formentlig et særskilt brugerråd for Søborg Sø, som skal fungere i en opstartsperiode.  
 
Skovrejsningen: Tre store hovedområder Hørup Skov, Æbelholt Skov og Gørløse Skov. Der har været stor 
aktivitet med opkøb og tilplantning i de seneste år. 
 
4) Tim Falck Weber redegjorde for arbejdet med naturzoner 
Naturstyrelsen har gennem en længere årrække arbejdet med forskellige zoneringer for friluftsliv og 
natur. Tidligere brugte man begrebet A og B skove, og senere er Naturstyrelsen gået over til begreberne 
facilitets-, frilufts- og stillezoner i planlægning/forvaltning af arealerne. Stillezoner (og tidligere B-skove) 
er områder med tilbageholdenhed ift. de store organiserede aktiviteter, mens der i friluftszoner kan være 
aktivt, organiseret friluftsliv.  
 
Naturzonerne er et værktøj, som er aftalt konkret med Orienteringsforbundet, hvor disse zoner som 
udgangspunkt friholdes helt for nogle typer af løb og aktiviteter. NST Nordsjælland har nu gennemgået 

https://gis.nst.dk/difo/hoering/
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alle enhedens arealer og har udlagt naturzoner i friluftszonerne. De enkelte zoner er udlagt på grundlag af 
konkrete naturforhold (eks. redetræer, særlig følsom natur mv.). 
 
Det er under overvejelse hvordan kortmaterialet evt. kan deles på hjemmesiden, så også andre 
organiserede grupper kan planlægge ift. zonerne. 
 
Kan NST vise på hjemmesiden hvad der foregår af større arrangementer på arealerne? Vi er 
opmærksomme på ønsket, men har ikke fundet den rigtige løsning endnu. 
 
 
5) Bordrunde 
Jægerne – især fokus på det åbne land. Gode samarbejder omkring hjortevildtgrupper mv. 
 
Ornitologisk Forening – næsten 2000 medlemmer i området. Lægger vægt på et godt samarbejde og 
løbende dialogmøder med Naturstyrelsen. 
 
Naturhistorisk Forening – samlingspunkt for naturinteresserede i Nordsjælland. Gode botanikture, 
ekskursioner, møder og foredrag. Foreningen har i de senere år gået ind i citizen science projekter, bl.a. 
skovmårprojektet.  
 
Botanisk Forening –  
 
Danmarks Naturfredningsforening 
 
Danmarks Idrætsforbund – har i de senere år haft stor fokus (både lokalt og nationalt) på at sikre, at der 
er adgang for den organiserede idræt i skovområderne. 
 
Nationalparken – arbejder med hovedparten af de emner som Naturstyrelsen arbejder med. Samarbejdet 
med Naturstyrelsen er afgørende for Nationalparken. En række projekter som gennemføres i samarbejde 
med Naturstyrelsen er bl.a. Udvikling af besøgscenter, Gurre Slotsruin, Esrum Å mv. Desuden gang i flere 
vidensprojekter, som involverer frivillige. 
 
Rytternes paraplyorganisation: Ca. 2.300 aktive rytter i de mange ridelaug i området. Tæt samarbejde 
med Naturstyrelsen både i det daglige og ift. bl.a. NNP. Har bidraget til nyt rutehæfte om 
Parforcerideruten. 
  
Friluftsrådet: Består af 80 vidt forskellige organisationer. Arbejder inden for alle aldersspektre, men har 
særligt fokus på børn og unge og hvordan de kan bruge naturen. 
 
 
6) GDPR – Anna Thormann orienterede om, at referater udsendes i udkast til alle 
medlemmer, hvorefter det endelige referat lægges på hjemmesiden. Hjemmesiden bliver snarest 
opdateret med en liste og kontaktinformation på det nye brugerråd.  
 
 
Aftalt at følgende emner skal på dagsordenen til næste møde i brugerrådet: 
Urørt skov 
NNP 
Søborg Sø detailprojektering 
Tællere og brugen af data 
Baseline (mest natur) for NNP 
 
 
 
Næste møde afholdes torsdag den 25. maj 2023 kl 15-17 
 

  


