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Pkt Dagsorden og referat.
1 Mødet holdes på Ostrupgård - med skovtema

Godkendelse af sidste mødereferat -> Notes Link
Ref. -
2 Tema - skovdrift/ Jan-Erik og Jens Bach Naturstyrelsen Nordsjælland

• Naturstyrelsen fortæller om hugstplanlægning mm
Ref. Jens Back og Jan Erik fortalte:

Særligt om rammer for skovdrift , og de mange retningslinjer der er, bl.a. fra 
bæredygtig skovdrift over skovlov, ,certificering og nu Nationalparken.
Det er langsigtede planer - samtidig med at der gås meget finmasket til 
værks i den enkelte udtyndingsopgave, hvor der køres efter "pas på kort" 
med rovfuglereder, diger, særlige arter, grævlingegrave og en masse andre 
parametre angivet.
Vi fik præsenteret en sammenstilling af af traditionel og naturnær drift, og 
hvad det har af betydning. F.eks, er egentlig plantning erstattet af naturlig 
opvækst, og man er gået fra en omdrift på bøg på 119 år til 200 år.  Bøg 
udgør hoveddelen af det bevoksede areal. Med klima og hyppige stormfald 
er det en fordel, at der er underskov, når overstanderne falder. 
Driftplaner er 15 årige, og selv om der er store stormfald, er der alligevel en 
generel forøgelse af producerede rummeter. I planen tilpasses skovtyper til 
jordbund, struktur osv.
Der hugges i planperioden 107.800 m3,  24.000 går til flis til fjernvarme.
Flis sælges til alle kommunernes kraftvarmeværker
Der bliver  hverken gødet eller sprøjtet. Næringsstofferne sidder i det 
grønne, der bliver liggende i skovbunden, stammen er bare stativ.

Hugstkoncept og hugstprincipper
Hugst samles i områder – det kan se voldsomt ud – men det er økonomisk 
fordelagtigt.
Maskinføreren har "pas på kortet" i maskinen - der ligger mange tanker,  
planlægning og registreringer bag hugstkonceptet, og der føres tilsyn med 
skovningsmaskinerne – både på produktionen – men også om kriterierne er 
overholdt – det er en del af resultatlønnen.  Det er også en del af audit i 
forbindelse med certificeringen af træproduktionen.

Vedr. sikkerhed  
Træer langs skovstier vurderes også i forhold til skovstier – men når folk selv



færdes udenfor stierne,  er der ikke noget ansvar.

Ros til de brede rabatter så vildtet kan ses.
3 Nyt fra foreningerne:

• DN
•
• DOF
•
• Friluftsrådet
•
• Landbruget
•
• Naturstyrelsen
        - Naturpakken
           

• Vandløbslauget
•
• Sportsfiskerne

Ref. DN
Dronningmølle put and take sø, er ok rimeligt, som projektet  ser ud nu.
Men DN er bekymret over forpagtningsafgifter og mulig " big business" -
et lille put and take fiskeri kan sagtens indpasses – men det må ikke blive 
stort – der skal være plads til alle.
DN slår med le på søndag kl. 10 , på lille område i Valby til fordel for 
orkideen – der er leer man kan låne.

DOF
DOF Nordsjælland er et samarbejde i 9 kommuner, aktivitetsudvalget har 
arrangeret rigtig meget i år – fuglekurser forår og efterår – 10 – 15 
mennesker er frivillige turledere – i snit én aktivitet om ugen.
DOF samarbejder med Hillerød om ørnens dag ved Pøleå udløb – en fin 
dag.
Sammen med flere andre organisationer afholdes naturens dag på 
skovskolen 11. september.
 I en sag om modelflyveplads er DOF blevet inviteret af kommunen.  Til 
modelfly afprøvning – kom og vær med til at se hvad det kan betyde.
Forslag var  at man flyttede det væk fra kanalen – modelfly ligner en rovfugl 
– og det vil skræmme fugle af reden.

Friluftsråd
Der er oprettet et nyt politisk indsatsområde "færdsel på havet" og et "blåt 
netværk"  Det er oplevelsen at havterrænet beslaglægges af af mange 
forskellige aktiviteterr; tangbrug og dambrug, kystnære vindmøller osv – det 
er svært at komme ud af fjorden i sejlbåd.

Landbruget
noget udfordret af vejret hen over sommer og høst – men bedre priser - 
Dejligt med havørne ved Esrum sø, der er kommet flere unger på vingerne i 
år.

Naturstyrelsen
Fortalte om "Naturpakken" link herunder. Der  er bla. midler til forskellige  
små projekter med biodiversitet.
Der skal udlægges meget urørt skov og skov til naturlig henfald og død -
3 områder i spil – sydlig del af Gribskov, Melby overdrev/Tisvilde hegn, og 
Hellebæk avlsgård - når alle data er hentet frem, ser man hvordan det 
endeligt falder ud.
Skovrådet kigger på dette. Arealer præsenteres midt  2017.

Musik i lejet forløb rigtig fint. 



Naturpakken kan ses her

4 • Nyt fra kommunen

• Elbefiskning: I løbet af september og oktober 2016 vil der blive foretaget 
elbefiskning i Søborg Kanal-systemet og Højbro Å-systemet.

       Undersøgelsen af fiskebestande i vandløbene udføres som led i  
          overvågningen af vandløbenes tilstand.
       Fiskeundersøgelsen udføres af firmaet Limno Consult med hjælp fra  
       frivillige.

• Fredning Keld sø

• Blå flag - badevand og aktiviteter

• Døde pattedyr på stranden - er natur 

• Natura 2000-handleplaner , 2016- 21. Gribskov Kommune udarbejde 
handleplaner for:

        - Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov
        - Tisvilde Hegn og Melby Overdrev
        - Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose
         - Rusland
        Politisk behandling er i gang, og udkast til  handleplaner forventes at   
       blive sendt i offentlig høring til oktober

• Natur- og Motionsvenner

• Nationalpark - møde i forligspartikredsen 30. august
Ref.  Information om Natur og Motionsvenner sendes til medlemmerne
5 • DN vil  gerne informeres om Rema 1000 sagen i Esbønderup, status og 

overvejelser.
Ref. Rema vil gerne lægge sig ud til Gilleleje vej og kirkegården – støttet af DN.  

Det er opfattelsen , at selvom det er gamle bygninger, er Rema godt besøgt.
6 • Evt.
Ref.
7 • Næste møde 1. december 2016
Ref.
8
Ref.
9
Ref.
10
Ref.


