
 

 

Naturstyrelsen • Gillelejevej 2 B • Ostrupgård • 3230 Græsted  
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 48 46 56 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000870130 • nsj@nst.dk • www.nst.dk  
 

Nordsjælland 

Ref. ANT 

Den 25. februar 2019 

 

 

Dialogmøde med DOF Nordsjælland onsdag den 20. februar 2019. 
Referat  
 
Til stede  
fra DOF 
Luise Ekberg, formand – Inge Hansen, Brugerrådet – Per Ekberg, Gribskov – Helle Dyrting 
og Carsten, bestyrelsen – Christian Glahder og Bo Johansen, Tisvilde Hegn. 
 
Fra NST 
Jens Bjerregaard Christensen, skovrider – Niels Worm, Jens Bach, Jan-Erik Løvgren og Jens 
Ole Andersen, skovfogeder - Rasmus Vadmand, praktikant – Anna Thormann, fuldmægtig. 
 

1) Orientering fra enheden         
Der har været afholdt fire velbesøgte ekskursioner om biodiversitetsskov. Der er kommet 
mange gode inputs og tilbagemeldinger, som kommer til at indgå i forvaltningsplanerne.  
Nationalparkrådet er nu nedsat, og der er igangsat en idéfase forud for udarbejdelse af 
nationalparkplanen. 
Aktuelt læserbrev fra Søren Wium Andersen med en række kritikpunkter. Der kommer svar i 
Frederiksborg Amtsavis en af de nærmeste dage. 
Enheden har modtaget nye arealer fra det nedlagte Østsjælland (Hørup Skov, Lystrup Skov 
og Grønlien Skov alle i den østlige del af Frederikssund kommune). 
Ingen større sager ift. publikumspres (eller MTB) i den senere tid.  
Søborg Sø, arealopkøb og jordfordeling i proces. Staten har opkøbt en række arealer. 
Drøftelser om jagt på og omkring søen udestår - DOF kommer til at indgå i følgegruppe. 

 
 2) DOF Nordsjællands oversigt over status på fokus-/udpegningsarter (Kort 

oprids) 
Gennemgang af Status Gribskov 2018 og Arresø 2018. (Vedlagt). 
 
DOF vurderer, at baggrunden for nedgang i duehøg og hvepsevåge er forstyrrelser omkring 
rederne fra skovdriften. DOF peger på, at hugsten skal tage hensyn til rovfuglene ved at sikre, 
at der er tætte partier (0,5-1 ha) i de ældre bøgebevoksninger, som ikke tyndes.  
 
3) Løse hunde i naturen 
DOF peger på at løse hunde i naturen er et stort problem og ønsker at drøfte en indsats for (i 
første omgang) Melby Overdrev. DOF efterlyser en tydeligere autoritet fra NST på arealet. 
DOF peger på, at skiltningen omkring Melby Overdrev kunne gøres tydeligere, med mere 
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guidning til hvordan man færdes i området, og kunne afgrænsningen mellem Liseleje 
Plantage (hundeskov) og Melby Overdrev gøres tydeligere? 

 
Der blev aftalt en fælles kampagne i foråret 2019 med både informationsindsats (DOF og 
NST i fællesskab) og en særlig (NST) bødeindsats mod løse hunde. Luise er kontaktperson 
hos DOF og går videre med opgaven sammen med Publikums- og formidlingsteamet (JOA). 

 
4) Samarbejdsaftale om nedlæggelse af udvalgte MTB-spor.  
DOF Nordsjælland har indgået en aftale med NST Østsjælland om at skabe mindre 
forstyrrelse i skoven ved nedlæggelse af mindre stier og spor.  
Aftalt, at gå i dialog om en aftale af den type for NST Nordsjælland. Der er dog en række 
forhold, som skal afklares. NST vil bl.a. drøfte med NST Østsjælland om erfaringerne og 
gerne have lejlighed til at drøfte med vores hovedkontor i Randbøl og med brugerrådet på 
mødet i maj. 
 
5) Eventuelt.  
 
DOF har lavet Caretakergruppe for Søborg Sø og er i gang med at lave baseline. 
 

DOF vil gerne have indblik i hugstplanerne. NST vil sørge for kortmateriale, som kan 
afhentes af Luise, som distribuerer. 
 
Konkret problemstilling vedr. ridesti i Endrup Skov, som er placeret nær ved en rovfuglerede. 
Aftalt, at Torben Hoch kontaktes direkte. 
 
 
Næste dialogmøde bliver den 7/10-2019 kl 16-18. 
 
 
ANT 25. februar, tilføjet præciseringer fra DOF 8. marts 
 


