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Referat fra brugerrådsmøde Naturstyrelsen Nordsjælland 2. maj 2019
1) Hvad optager medlemmerne:
Liv Appel/Museum Nordsjælland: Aktuelt besøg ved Glarborg v. Buresø i
Gribskov, tilflugtsborg fra tidl. middelalder. Der skal laves en plan for området
som en vigtig del af nationalparken. Der er bevokset med skov (gran og eg), hvilket
er problematisk ift. både fortidsmindet og formidlingen af området.
Inge Hansen/DOF: Forslag sendt ind vedr. biodiversitetsskoven, forslag sendt til
nationalparken. Caretakergruppen vedr. Søborg Sø indgår i samarbejdet ifbm.
genetableringen af søen.
Christian Lundberg/Gribskov Kommune: Projektopstart i Heatherhill (finansieret
af Aage V. Jensen). Søborg Sø fylder en hel del. Projekt om tilbageførsel af Esrum
Å til mere naturligt forløb (især omkring Esrum Kloster/Mølle). Stort projekt med
mange biologiske og kulturhistoriske interesser.
Mette Jeppesen/Fredensborg Kommune: Fokus på mere vild natur – men vigtigt
at der fortsat adgang. Ser gerne at vejene i skoven bliver mindre ”velholdte”.
Dageløkke bunker af træ – afventer formentlig flisning (NSJ afklarer).
Bente Nielsen/Dansk Vandrelaug: Kløversti nyåbnet ved Hørsholm. Vandrelauget
deltager i Naturmødet i Hirtshals. Vandrelauget er nu repr. i nationalparkrådet.
Helle Øelund/DN: Har arbejdet med input til Fingerplanen. Har meldt forslag ind
til nationalparkplanen – med fokus på at sammenbinde kulturhistorien i området.
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Forslag om Gurre Sø – forbedre adgangen tæt på søen. DN har arbejdet med
kystsikring pga. bekymring for den hårde kystsikring.
Finn Poulsen/Jægerne: Har meldt forslag ind til nationalparkplanen om at sikre
baser/udgangspunkter for de grønne organisationer i nationalparken. Har rejst en
række spørgsmål vedr. biodiversitetsskoven og græsning/hegn.
Poul Erik Pedersen/Friluftsrådet: Kampvalg til bestyrelsen har medført en hel del
personændringer. Landsdækkende undersøgelse hos kommunerne om nedlagte
stier. Har meldt høringssvar ind til nationalparken.

2) Enheden informerer:
Den offentlige naturdebat er fortsat noget polariseret og med en hård tone.
Ministeren har igangsat et naturtjek af NST naturforvaltning på de lysåbne arealer.
Lokalt er vi i gang med et generationsskifte blandt medarbejderne. Mikkel Bornøe
Clausen er ny naturskovfoged, og startede den 1. januar 2019.
Udliciteringskrav fra Regeringsgrundlaget: Vi skal virksomhedsoverdrage medarbejdere og ende med 15 skovarbejdere ved udgangen af 2021 mod ca. 30 ved
udgangen af 2018.
Enhedens økonomi strammer til i 2019 både pga. generelle besparelser men også
ændrede fordelingsnøgler internt i NST.
NP råd nedsat. Rådet har indstillet to medlemmer i bestyrelsen. Høringsperioden
til nationalparkplanen udløb 28. april. Der er kommet over 400 indmeldinger,
hvoraf en stor del handler om Naturstyrelsens arealer. Tæt samarbejde med NP
om arealerne.
Dialogmøder med DOF og DN. God status for de store rovfugle.
Søborg Sø: God dialog med Pumpelauget og DOF Caretakergruppen. God fremdrift i projektet. Der er afsat en særbevilling til erhvervelser, og der gennemføres
en jordfordelingsrunde i 2019.
Jægerforum og Hjortevildtgruppe: Bestanden af dåvildt i Gribskov er faldet, vi er
ikke helt klar over hvad der er baggrunden. Jagttrykket reduceres.
Søbrugerrådene for Arresø og Esrum Sø har mødtes. Erhvervsfiskeriet på Arresø
(ål og sandart) forventes nedlagt. Lystfiskeriet fortsætter og evt. suppleret med
periodiske udbud af sandart.
Nye arealer mod vest overtaget fra ØSJ. Stort publikumspres.
Skovrejsningsarrangement i påsken i Skævinge i samarbejde med Growing Trees
Network. Stort indsamlingsshow ultimo maj i samarbejde med TV2 med fokus på
klima og skov.
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Ny politisk aftale om bl.a. afvikle NST landbrugsdrift og etablere overdrev i stedet.
Det gælder lokalt hos os på en række arealer på Arrenæs. Der kommer en
specialbevilling.
Melby og Tisvilde: Træk et træ for 10 år i træk. Hundekampagne sammen med
DOF. Dialog med flere borgergrupper om Musik i Lejet. NST har strammet op om
kørsel og sikret adgang til skoven også under festivalen.
Kohaven: Ny græsningsaftale om helårsgræsning i udbud.
Biodiversitetsskov – status for processen: Der blev afholdt 4 velbesøgte offentlige
møder/ekskursioner i februar måned. Nu er enheden i gang med at gennemgå
arealerne minutiøst. Vi har allerede fået input fra bl.a. DOF jægerne og er ved at
samle det hele i udkast til forvaltningsplaner for de 7 arealer på enheden. Det
planen, at der er udkast klar til høring i løbet af efteråret.
Ønske fra DOF: Aftale om nedlæggelse af naturmæssigt uønskede stier – sådan en
aftale findes mellem DOF og NST Østsjælland. NST Nordsjælland er generelt
positive over for tanken, men NST hovedkontor ønsker at den eksisterende aftale
skal evalueres, før der indgås nye aftaler.
Generelt opbakning fra brugerrådet til at der kan laves sådan en aftale.
3) Projekt om natursyn
Ved Cecilie Rubow og Stine Krøjer fra Københavns Universitet.
”Kærlighed til naturen” – mennesker og menneskers forhold til deres omverden.
Spørgsmålet er, om kærlighed til naturen fører til, at man passer bedre på den?
Studieområdet er Tisvilde Hegn.
Forskellige natursyn – parallelle og konkurrerende:
1) Naturen det store derude, de store kræfter, det uberørte udenfor, det
skønne landskab, rekalibrering ift. universet,
2) Naturen som miljø, mennesket som forvalter, står midt i naturen,
samhørighed med naturen
3) Naturen som klima, planeten som ramme
Cecilie og Stine laver interviews med en række brugere af skoven. De vil kontakte
en række af brugerrådets medlemmer for at aftale nærmere om interviews eller for
at få hjælp til at lokalisere relevante folk i brugerrådets bagland.
Vil gerne komme tilbage på næste brugerrådsmøde og fortælle om deres resultater.
4) Næste møde er 6. november kl 13-16
- Og så tog brugerrådet på ekskursion. Først til Søborg Sø, hvor Kåre Larsen og Ida
Dahl-Nielsen fortalte om det store naturgenopretningsprojekt. Dernæst til
Gribskov, hvor Jens Bach fremviste en række helt nye og lidt ældre
vådområdeprojekter og præsenterede tankerne om græsning i Gribskov.

3

