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Referat fra brugerrådsmøde Naturstyrelsen Nordsjælland 20. maj 2021 

kl. 15 – 17. Mødet blev gennemført som videomøde 

  
Desværre må mødet igen holdes som videomøde og uden besigtigelse. Til gengæld har vi fået lov 
til at holde offentlige skovvandringer i naturnationalparken den 3. og 7. juni kl 17-19. 
 
Af hensyn til deltagere som skal gå tidligere er vi nødt til at rykke lidt rundt på dagsordenen, så 
punkt 2 er placeret bagefter punkt 4. 
 

 
1) Godkendelse af referat 

Det godkendte referat ligger på hjemmesiden. 
 
 

2) Meddelelser fra enheden 

Corona-situation: Midler fra regeringens stimuli-pakker har givet muligheder for 

at sætte toiletter og sheltere op, ligesom alle de røde dele har fået en gang maling 

og der er suppleret op på fejl og mangler. De små nye sheltere langs Esrum Sø har 

været en stor succes. 

Naturstyrelsen har som led i stimuli-pakkerne ansat i alt 60 nye medarbejdere i 

hver 6 mdr., for at modvirke nedgangen i en række brancher. Der kommer 4 nye 

m/k her på vores enhed i det næste halve år. 

Spændende om det høje besøgstal vil fortsætte når samfundet genåbner. Ikke 

mange konflikter i forhold til besøgstallet.  

De fleste veje ind i skoven er nu lukket med bom/kæde, for at mindske den 

ulovlige kørsel. 
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Kontoret: Nye medarbejdere: Bjørn Aaris-Sørensen og Lise Vølund. Fra 1. 

september starter Mette Marcker i fleksjob. Sekretær Lilli Nørgaard er gået på 

efterløn, og hendes stilling er under genbesættelse. 

Søborg Sø: Der er erhvervet supplerende arealer til mageskifte og til at sikre 

arealer til engsnarren. Stirute nr. 33 bevares, såfremt der kan skaffes penge til 

det. Stien vil kunne give gode oplevelsesmuligheder og være med til at sikre den 

lokale forankring. Der har været dialog med DOF om fugleøer i den nye sø, og alt 

tyder på at der nu kan findes løsninger. Der sættes gang i et udbud af 

detailprojekteringen hen over forsommeren 2021. I sommeren 2023 sættes der 

vand på søen. 

Se projektets hjemmeside 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/ 

Skovrejsning: Der er blevet erhvervet en del nye arealer. I år plantes bl.a. i Hørup 

Skov og på Lønsgård. 

Nordkystens Fremtid: Arealerne foran de store statslige arealer (Hornbæk 

Plantage og Tisvilde Hegn) indgår ikke i kystsikringen, men hvor Naturstyrelsen 

har mindre arealer, indgår vi på lige fod med øvrige lodsejere. 

Fiskeørnen på webcam: Hannen er forsvundet og hunnen har efterfølgende 

forladt æggene. Der har været kritik af at afspærringen omkring reden ikke har 

været tilstrækkelig effektiv. Vi har ikke kunnet få lov til at lave et forbud, men har 

henstillet til at publikum ikke går ind i området. Vi har ikke set flere 

overtrædelser i år end tidligere. 

Eghjort (udsætning): Der har været kontakt fra Zoo, og sagen ligger i vores 

hovedkontor for nærmere afklaring. 

 
3) Urørt skov ved Ditte Olrik 

Udmøntning fra Finanslovsaftalen 2020, hvorefter hele Gribskov nu er udpeget 

som urørt skov, ligesom hele Teglstrup Hegn/Hellebæk Skov er udpeget som 

urørt. Afventer nu kun ministerens endelige godkendelse. 

Der er kommet nye retningslinjer for forvaltningen af den urørte skov. Der er 

bl.a. nye principper for indfasningen/naturgenopretningsperioden, som generelt 

er blevet afkortet. Der laves en forvaltningsplan for hver urørt skov. Planen for 

Teglstrup Hegn bliver den første, der sættes i gang, bl.a. med skovvandring i 

området den 15. juni. Den næste plan bliver de dele af Gribskov, som ikke bliver 

naturnationalpark.  

Græsning kan indgå i den urørte skov, men langt fra alle steder.   

Se kort over udpegningerne og læs retningslinjerne på hjemmesiden her: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/ 

 

Vi forventer, at der vil komme en supplerende runde med udpegning af urørt skov 

senere på året som opfølgning på Finanslovsaftalen fra 2021 (de 888 mio kr). Her 

må vi forvente, at der udpeges en hel del arealer i vores område.   

Spm: Hvilke retningslinjer bliver der for jagt i den urørte skov? NST: Urørt skov 

ændrer ikke på de eksisterende retningslinjer for jagt i statsskovene.  

 

4) Naturnationalpark ved Anna Thormann. 

Kort gennemgang af projektforslaget som pt. er i offentlig høring frem til 23. juni 

2021. Høringssiden findes her: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-

gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/ 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/
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Spm: Jægerne kan ikke se, at deres indmeldinger er blevet hørt? NST: Der er 

lyttet, men den politiske beslutning ift. hegn er ikke sådan at flytte. Hegnslinjen 

er flere steder rykket ind fra skovkanten for at sikre passagen af vildtet omkring 

naturnationalparken. Kommentar fra Jægerne på chatten under mødet: Vi 

kommer aldrig til at accepterer de høje hegn. 

Spm: Hvad igangsættes der af baseline-undersøgelser?  

Biodiversitet – her gennemføres der baselineundersøgelser. Opgaven skal løftes 

eksternt og er pt. i udbud. 

Friluftsliv – der opstilles et antal publikumstællere, og pt. registreres og 

interviewes besøgende i skoven.   

Kulturhistorie – der laves en samlet gennemgang af status for fortidsmindernes 

aktuelle tilstand. Denne følge løbende op med monitering, så der kan gribes ind 

hvis tilstanden forringes. 

Nationalparkrådet har desuden flere forslag om opfølgning/monitering. 

 

Spm: Det vil være svært at løbe organiserede o-løb, hvis ikke de kan ske også i 

stillezonerne. NST: Vi forventer at vi kan planlægge os ud af det i et tæt 

samarbejde med organisationerne, og ved at arbejde målrettet ift. årstider og 

eksempelvis korridorer omkring følsomme områder. 

Spm fra Jægerne: Bekymring for genetisk indsnævring især ift. krondyr, hvis også 

Tisvilde/Asserbo bliver naturnationalpark med hegn. NST: Langt fra alle 

naturnationalparker vil blive med høje hegn. Vi ved jo ikke om eller hvordan det 

vil være med en naturnationalpark i Tisvilde.  

 

 

5) Bordet rundt 

DN: Ny repræsentant Leif Andersen. Baggrund som forstkandidat. 

Naturnationalparkerne fylder en del i DN. Der er ikke fuldt fælles fodslag på 

området. 

Ornitologisk Forening: Undrer sig over at beskyttelsen af fiskeørnene er blevet 

forringet, når vi har så sjælden en art. Henstillingerne følges ikke. NSJ skover for 

tæt på duehøgerederne – og tættere på end andre enheder. God dialog omkring 

fugleøerne i Søborg Sø. Foreningen er ved at lave høringssvar til 

naturnationalparken. 

Jægerne: Hvordan kompenseres der for den træproduktion, som ikke længere 

sker i den urørte skov? NST: Ministeren har lovet en overgangsperiode, som skal 

sikre forsyningskæderne en tid endnu. Skovrejsningen (både i stat og hos private) 

vil kunne kompensere i et vist omfang – men det er i bund og grund et politisk 

valg at lægge store dele af statsskoven urørt. 

Hvad er status på Arrenæs-fredningen? NST: Fredningsforslaget er nu rejst, og 

omhandler næsten 500 ha NST arealer. Der er fortsat en del af rammerne i 

forslaget der ikke er fuldt på plads. 

Hvad er status ift. fiskeriet i Arresø 

Museum Nordsjælland: Besigtigelse på Søborg Sø – især omkring de kommende 

parkeringspladser og ruinen. Der er lavet boreprøver i området (sammen med 

Nationalmuseet). 

Idrætsforbundet: Nu hvor genåbningen er i gang kræver det en større indsats at 

tilpasse, så det sker inden for reglerne. Naturnationalparkerne fylder en del. De 

private skove er begyndt at lukke ned for de organiserede aktiviteter. Dejligt at se 

de mange andre (uorganiserede) naturbrugere. 



 

 

4 

Helsingør Kommune: Projekt i støbeskeen med at konvertere bortforpagtede 

landbrugsjorde til naturarealer. En række projekter under Vildeste Kommune. 

Biodiversitet i Børnehøjde har uddelt 2000 startsæt til børn.  

Fredensborg Kommune: Ingen særskilte bemærkninger.  

Hillerød Kommune: Også del af Vild kommune-dysten – både på kommunens 

egne arealer og indsats ift. private grundejere. Naturnationalparken har fyldt en 

del, og skal nu til politisk behandling. Kommuneplanen kommer i høringe  

Gribskov Kommune: Søborg Sø. Naturnationalparken fylder – både politisk og 

ift. den omfattende myndighedsopgave der ligger før åbningen. Er gået ind i 

projektet Vild kommune. Stiplanen er under revision. Kommuneplanen har været 

i høring og er under politisk behandling. 

Halsnæs Kommune: Fredningen af Arrenæs – stort forberedende arbejde fra DN. 

Kommunen er gået med som stiller af forslaget efter at der er sket en række 

tilretninger ift. lodsejerne – herunder NST. Nu ligger den hos fredningsnævnet. 

Bæverobservationsskjulet blev indviet i tirsdags. Det er et samarbejde mellem 

kommunen, nationalparken og NST. Kommunen etablerer en søshelter ved 

Auderød Havn rettet mod kano/kajakroere. Deltager i Vildeste Kommune. 

Kommunen har egne projekter og projekter rettet mod borgerne. Udsætning af 

grønbroget tudse giver yngleaktivitet for første gang i år. Stiplan i kommunen 

med fokus på afmærkning. Håndhævelse ift. aktiviteter i Melby-kilen. Stor lokal 

interesse og pressedækning.   

Landboforeningen: Bæverne trives, og nu begynder vi at se de første konflikter ift. 

afvandingen af medlemmernes arealer. Naturnationalparken – her er 

landboforeningen glade for den debat, der har været omkring dyrevelfærd. 

Søborg Sø – glade for den fremgang der er i projektet. 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland: Nyt bæverskjul. Nyt besøgsrum på Esrum 

Kloster. Samarbejde med kommunerne om indgangene i de enkelte kommuner. 

Større arbejde med et kodeks for adfærd i naturen. Er ved at uddanne 

nationalparkpartnere/ambassadører.  

 
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 4. november 2021 kl 15-17. 


