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Referat fra brugerrådsmøde Naturstyrelsen Nordsjælland 6. november 2020
kl. 14 – 16 – mødet blev gennemført som videomøde
1) Godkendelse af referat
Det godkendte referat ligger på hjemmesiden.
2) Meddelelser fra enheden
Bjørn Aaris-Sørensen er blevet ansat i Ole Andersen stilling.
Kontoret er Corona-lukket efter en periode med normal aktivitet på kontoret efter
forårets nedlukning. Vi holder fortsat møder mv. for at sikre fremdriften i vores
aktiviteter. Vi er begrænsede af størrelsen på mødelokalerne, men tænker kreativt
og bruger maskinhusene og skoven mest muligt.
Ministerens sommerpakke afsatte ekstra midler til at opdatere og forbedre
faciliteterne. Vi har malet og plejet de eksisterende faciliteter og opsat nye røde
pæle, borde/bænkesæt, sheltere. Rigtigt mange nye brugere af skove og faciliteter.
Vi har lukket en række skove af med bomme/kæder pga. ulovlig kørsel.
Større events: Strandmiddag ved Tisvilde, Meyers Køkken ved AP Møllergrunden.
Meget stor efterspørgsel på overnatninger. Vi arbejder på en mere samlet plan,
der skal sikre både shelterovernatninger og forbedre de primitive overnatningsmuligheder.
Vi regner med at skulle ud og formidle mere til de nye brugergrupper om de
generelle regler for brug af naturen og adfærd (kommunerne vil gerne bakke
op/være med).
Alle sociale arrangementer er afblæst – eksempelvis Jens Ole Andersen reception
og enhedens julefrokost. En stor del af enhedens jagter for foreninger mv. er
aflyst.
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Nationalparken: Planen er vedtaget og der er godkendt arbejdsprogram for 2020
og 2021.
Søborg Sø: Miljøkonsekvensrapporten (350 sider!) er nu hos Miljøstyrelsen og
kommer i høring snarest (er sendt i høring på MST hjemmeside 6. november med
frist til 7. januar). Der indgår kompensationsarealer for engsnarren.
Infrastrukturen for gående og cyklende er der arbejdet særskilt med. Der afholdes
virtuelt møde 26. november, hvor miljøkonsekvensrapporten gennemgås.
Jordfordelingen er i god gænge og er gået ind i de sidste faser. Detailprojektering
og udbud af rådgivning og anlægsarbejder går nu i gang. Afhængigt af
nedbørsmængderne kommer det til at tage ½-4 år at fylde søen op, når først der
sættes i gang. Se projektets hjemmeside
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/
Biodiversitetsskov: Udpeget mere end 5.000 ha i Nordsjælland. En mindre del er
nu taget ud som naturnationalpark. Der er afsat midler til at udtage yderligere
arealer til urørt skov (totalt 6-8.000 ha på landsplan), og vi forventer, at der også
udpeges en del nye arealer i Nordsjælland. Søskoven, den sydlige del af Teglstrup
Hegn samt nogle dele af det sydlige Gribskov er særligt i fokus.
Et stort Life projekt ”Life Open Woods” er med til at finansiere en del af
indsatserne i biodiversitetsskoven. Det er bl.a. veteranisering og indplantning af
blomstrende buske/træer. Der vil komme nye retningslinjer for forvaltning af
biodiversitetsskoven, og det sammen med de nye udpegninger betyder at
enhedens forvaltningsplaner skal genbearbejdes.
Bæverforvaltning: Miljøstyrelsen har lavet en ny forvaltningsplan for bæver i
Danmark, som sendes ud i løbet af de kommende uger. Den vil bl.a. beskrive
midler og metoder til den praktiske forvaltning. Bæverne i Nordsjælland har det
godt. De får lavet mange arbejder, og nogle få af disse har været i konflikt med
vandafledningen. Planen er rundsendt til mødedeltagerne efter mødet, se
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/nov/ny-forvaltningsplanfor-baever-skal-sikre-biodiversitet-og-begraense-konflikter/
Collstrup-grunden: Øget alvor ved situationen pga. nye data om udsivningen ved
Bramaholm-bækken.
Arresø-fiskeriet: Den nuværende forpagter er sagt op, da erhvervsfiskeret skal
ophøre, men aftalen er forlænget for at give mulighed for, at der kan findes en
god løsning vedr. fremadrettet bevaring af bygningerne ved Ågabet.
Hundeproblemer: Vi håndterer det normalt gennem kampagner i særlige
områder – eksempelvis på Melby Overdrev.
3) Naturnationalpark: Regeringen vil lave 15 nye naturnationalparker og mere ny
urørt skov. De to første naturnationalparker er nu besluttet i Fussingø (700 ha)
og Gribskov (1.100 ha). Vi afventer at ministeren melder ud om organiseringen af
processen. Dette er efterfølgende meldt ud 9. november 2020 og rundsendt til
brugerrådet. Ministeren vil gerne have at processen kommer til at gå stærkt. Der
etableres en national gruppe for interessenter og en for forskerne. Dertil kommer
en lokal gruppe i Gribskov og en lokal gruppe i Fussingø. Den endelige
sammensætning af den lokale gruppe i Gribskov er ikke på plads, men vi håber at
vi kan basere den på dele af repræsentanterne i brugerrådet suppleret med andre
relevante lokale repræsentanter. De første møder og skovvandringer i de
nationale og lokale grupper holdes ultimo november. Det, der ligger fast for
naturnationalparken i Gribskov er placeringen, at skoven skal være urørt og at
der skal sættes hegn for at hæve græsningstrykket. Der er afsat midler til hegn og
til friluftsfaciliteter.
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Det forventes at der er laves en lov om naturnationalparkerne, som skal håndtere
forholdet til blandt andet færdselsloven, Natura2000, dyrevelfærd og meget
andet.
Forholdet mellem benyttelsen og beskyttelsen kommer til at fylde meget i de
nationale og lokale grupper.
Poul Erik: Spændende hvordan den lokale gruppe sammensættes. Håber at der
bliver plads til en åben drøftelse om friluftslivet.
Liv: Hvad med fortidsminder og græsningsdyr? Dette drøftes mellem styrelserne.
De lokale projektgrupper: Vi ikke hvor meget de lokale grupper får lov til at
beslutte i forhold til det, der besluttes i de overordnede grupper.
Diskussion på Facebook om at NST Nordsjælland har lavet knusninger inde i
naturnationalparken. Det er nu besluttet, at der ikke laves nogen indgreb i
naturnationalparken før der ligger en formel og politisk godkendt plan.
Ministeren holdet den 29. september et virtuelt borgermøde med indlagt (virtuel)
skovtur i Gribskov. Mødet ligger tilgængeligt på Facebook.
https://www.facebook.com/MFVMDK/videos/638412703737306/
4) MTB: Vi får løbende henvendelser om MTB i skovene. Nogle undrer sig over om
MTB’erne kører ulovligt i skovene. Vi har set på nogle konkrete stier i skovene
sammen med vores hovedkontors ekspert i cykelregler. Der må cykles på alle
skovveje og de almindelige stier i skovene. Vi er opmærksomme på om der opstår
nye stier, og har drøftet med bla. DOF, som vil melde ind hvis de finder spor som
ligger uhensigtsmæssigt ift. eksempelvis redetræer.
5) Bordet rundt
DN: Savner erfaringer med naturnationalparker, og har derfor kigget på
erfaringer med vild natur. F.eks. Vildmosen, Sydlangeland, Mols Bjerge m.fl. –
som alle er åbne naturområder og ikke skovområder. Bekymring for om
græsningen på sigt vil ødelægge den lukkede skov. Vedlægger Helles slides.
Glade for at Egebæksvang Skovs faciliteter er blevet løftet med Sommerpakken.
Nationalparken: I dag startes projekt om natur hos en privat lodsejer.
Sekretariatet har opslag ude efter en naturvejleder mm. Næste bestyrelsesmøde
skal drøfte logoets brug fremadrettet.
Jægerne: Spændte på naturnationalparken, glæder os til arbejdet. Går ind i
arbejdet omkring Arrenæsfredningen. Foreningsjagterne er desværre aflyst pga.
Corona.
Friluftsrådet: Afventer udmelding om ny formand. Foreningen er udfordret fordi
alle møder bliver virtuelle. Flot at der nu er lavet et større samarbejde omkring
ridning/ridelaug.
Museum Nordsjælland: Alle udgravninger kører som vanligt. Ellers
hjemmearbejde. Gurre formidlingsprojekt – fondsansøgningen er ved at være på
plads.
Idrætsforbundet: Meget præget af at alle aktiviteter er sat på hold. Ros til
skiltningen omkring skovningen i Store Dyrehave.
Helsingør Kommune: Bynatur og biodiversitet har fyldt meget. Ny hjemmeside til
haveejere. Events om vilde haver er udskudt pga. Corona. Inddragelse af
skolebørn. Stor interesse.
Fredensborg Kommune: Ingen bem.
Hillerød Kommune: Ny sektion for Natur og Miljø. Ny gangbro har etableret
sammenhæng mellem NST og Hillerød kommunes arealer. Kommunen forventer
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at kunne give §3 tilladelser til hydrologiprojekter i Gribskov. Stort kommunalt
fokus på bynatur.
Gribskov Kommune: En visionsproces for kommunen med udgangspunkt i fire
temaer – Samskabelse, Virkelyst, Turisme og Natur er i gang. Skal bla. give input
til en revision af kommunens plan for naturindsats. Der er fundet en stor
bæverdæmning ved Ramløse Å, og nu afventes spændt den nye forvaltningsplan.
Halsnæs Kommune: DN har spurgt kommunen om de vil være medrejser på et
fredningsforslag for Arrenæs. Kommunens holdning er til politisk behandling i
december måned. Vil lave et bæver-observationsskjul på Arrenæs i samarbejde
med NST og Nationalparken. Stier har stort politisk fokus bl.a. i samarbejde med
Visit Nordsjælland mfl. Der er en klima/bæredygtighedsstrategi for kommunen
undervejs.
6) Eventuelt
Der er etableret en paraplyorganisation for rytterne i Nordsjælland. De vil gerne
indgå i brugerrådet. Vi har dog begrænsning på antallet af medlemmer. Rytterne
er repræsenteret via DIF i forvejen. Rytterne forventes dog at være en vigtig
interessent i naturnationalparkarbejdet.

Næste møde er 6. maj 2021 kl 11-17 (med ekskursion)
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