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DOF dialogmøde 
Naturstyrelsen Nordsjælland, 17. november 2020 

 

Deltagere fra DOF Nordsjælland: Luise Ekberg, Per Ekberg, Jens Lykkebo. 
Deltagere fra Naturstyrelsen (NST) Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen, Jan-Erik 
Løvgren, Niels Worm, Tim Falck Weber, Anna Thormann. 
 
1) Naturnationalpark Gribskov  

JBC orienterede om processen og om de to nationale arbejdsgrupper og den lokale 
Gribskov Projektgruppe. Det forventes, at der bliver lavet en særlig lov/lovændring som 
omfatter naturnationalparkerne. Loven skal håndtere bl.a. særlige forhold vedr. skovlov, 
naturbeskyttelseslov, færdselslov, dyrevelfærd mv. 
 
Generel drøftelse af: 
- balancen mellem benyttelse og beskyttelse i arbejdsgrupperne 
- forventninger til adgangsforholdene i naturnationalparken 
- publikumsfaciliteter i naturnationalparken 
- DOF peger bl.a. på behov for info til brugerne af naturnationalparken om hvordan man 
færdes i naturen uden at skade den 
 
DOF er positive og understøtter planerne for den autentiske natur i naturnationalparken. 
DOF Nordsjælland udtrykte dog bekymring for, at der i oplægget til den nye 
Naturnationalpark tilsyneladende er tanker om, at der inde i denne, skal gælde de samme 
retningslinjer for aktiviteter og færdsel som i den øvrige del af Gribskov. DOF 
Nordsjælland mener, at især de store friluftsarrangementer vil forstyrre fugle og dyrelivet 
i Naturnationalparken, hvorfor det bør vægtes, at der skal fokuseres mere på den stille 
skovgæst. 

 

Forvaltningsplanerne for biodiversitetsskoven afventer nye udpegninger af urørt skov 
samt nye samlede retningslinjer for forvaltningen. Planerne er formentlig først på plads i 
2022.  
 

2) Løse hunde 
Fint med fælles indsatser/kampagner om løse hunde, som på fx Melby Overdrev. MEN 
systematiske observationer fra Melby tyder klart på, at effekten af kampagner klinger af. 
DOF foreslår at lave mere information på skiltene om fuglelivet og effekterne af løse 
hunde. 
Aftalt, at DOF kommer med bud på tekst til skilte, som placeres strategisk omkring 
indfaldsvejene til Melby Overdrev. 
 

3) Status for udpegningsarter mv. i Gribskov og St. Dyrehave 
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Data fra Gribskov og Store Dyrehave er vedlagt som bilag. 
 
Fiskeørn, havørn, rød glente og musvåge har haft god ynglesæson i 2020.  
Hvepsevågen har ikke fået unger på vingerne – trods 7 ynglepar i Gribskov.  
Svalekliren har i 2020 haft sin bedste ynglesæson nogensinde. 
Hedelærken har haft 11 par fordelt på 5 lokaliteter rundt i Gribskov. 
Isfuglene har fundet en niche i Gribskov, hvor de lever af guldsmedelarver mv ved små 
vådområder i skoven.  
 
Materiale vedr. Arresø eftersendes når det foreligger. 
 

4) Eventuelt 
 
Afspærringen (efter naturbeskyttelsesloven) omkring havørnen i Nejede Vesterskov 
ophører. Fremadrettet overvejes henstillingsskilte. 
Afspærringen ved fiskeørnen i Gribskov forventes fortsat til næste sæson. 
 
Tak til Luise for en stor indsats med at passe facebook-siden for fiskeørnene i Gribskov 
igen i år. Alle optagelserne fra webcam de seneste 4 år er nu overdraget til Luise. Vi 
håber, at det lykkes at få grejet op at køre igen til næste sæson. NST arbejder med de 
tekniske forhold. Luise vil gerne gå ind i arbejdet med webkameraet.  
 
Godt samarbejde om udpegning og topkapning af træer ved potentielle fiskeørne-
ynglesteder. 
 
Gode fælles erfaringer fra det seneste år med samarbejdet om screening af arealerne 
umiddelbart før hugst. DOF meldingerne er konkrete og indarbejdes umiddelbart i 
hugstplanerne.  
 
DOF fortsætter med GPS indmålinger af redetræer og samtidig markering  

 
 
 
Referatet samt oplysninger om deltagerkreds mv. lægges på hjemmesiden.  
 
Med mindre der i løbet af året opstår særlige behov for drøftelser mellem NST og DOF 
Nordsjælland afholdes næste dialogmøde den 7. oktober 2021. 


