
Referat af mødet med skovens brugere 

tirsdag d. 5. marts 2019. fra kl. 19. 

 
Mødets deltagere: 

Fra Skov og Naturstyrelsen:  
Skovrider: Jens Bjerregaard Christensen 

Skovfoged og orienteringsløber: Tim Falck Weber 
 

Fra Tisvilde Lokalråd: 
Formand: Claus Sabroe, Næstformand: Poul Borring, Kasserer: Stig Sølvbjerg 

Hansen, Rådsmedlem: Cajus Møller, Suppleant: Bodil Salicath  
 

Fra Tisvilde Hegn MTB-sporlaug: 
Henrik Storgaard: henrik@magleblik.dk 

Søren Jakobsen: sj@it3.dk 
 

Fra TGF. Tennis. 

Bente Lerner 
biobente@gmail.com 

Marie Louise Kejser 
mkejser26@gmail.com 

 
Grundejerforeningen for Tisvilde og omegn: 

Bestyrelsesmedlem Svend Erik Christensen, cyklist og vandrer. 
tisvilde.grf@gmail.com 

 
Ryttere: 

Søren Grene:  
grene@mail.dk 

 
Gerd Dorph-Petersen 

gaekke@gmail.com 

 
DOF medlem:  

Grete Sonne: 22 83 31 51 
sonne.gs@gmail.com 

 
Privatpersoner: 

Naturelskere, fodgængere, løbere, cyklister, ryttere, mm. 
Alette Reventlow 

alette@reventlow.dk 
 

Anne M. Sebbelov 
a.sebbelov@live.dk 

 
Lars Erik Sebbelov 

lesebbelov@hotmail.com  

Birger. 
 

mailto:sonne.gs@gmail.com


Formanden for Tisvilde Lokalråd Claus Sabroe bød velkommen. 

Mødets deltagere præsenterede sig og fortalte om deres brug af Tisvilde Hegn. 

Da undertegnede ikke kan stenografere, kommer her kun et sammendrag af 
de forskellige indlæg. 

Lars Erik Sebbelov: Er kommet i skoven, siden han var barn, han elsker alt 
dyreliv i den, lige fra de mindste insekter til de store dyr. Han ønsker at bevare 

denne mangfoldighed i skoven. Han har en stor bekymring for skovens 
udvikling, der er efterhånden mange brugergrupper i skoven. Han mener det 

skader skoven og dens dyreliv, at der er så meget "organiseret" brug af 
skoven. Han sætter også spørgsmålstegn ved den voldsomme fældning af 

træer, der finder sted i øjeblikket. Synes i øvrigt ikke, at skoven skal bruges i 
nattetimerne, der ses ofte stærkt lys fra cykler i skoven. 

Birger: Kører ture i skoven, han nyder den, men synes af og til, at der kan 
opstår farlige situationer, når han møder MTB kørere og ryttere. 

Grete Sonne: Er aktiv i DOF. Nyder skovens liv - dyr, fugle insekter. Hun 
ønsker en bedre balance i brugen af skoven. Hun synes, der er for mange 

store arrangementer, der påvirker dyre/fugle livet i skoven. Optælling af fugle 

viser fx, at der nu kun er sortspætter i den vestlige del af skoven. 
Cajus Møller: Der er mange fugle i haverne, der er mere mad end i skoven. 

På sigt vil den del, der er "urørt skov" give gode muligheder for at insekter og 
fugle vil komme igen. 

Gerd: Bruger skoven ofte, går, cykler, rider. 
Claus Sabroe: Der er et stort ønske om at etablere en hundeskov i Tisvilde 

Hegn, er det en mulighed? 
Jens Bjerregaard: Man må tage til "Hundeskoven" ved Liseleje, hvis man 

kan kalde sin hund til sig. Der er af og til problemer med løse hunde på Melby 
Overdrev. De er til fare for vildt og fugle, der ruger ved jorden. 

Høbjerg hegn er også en mulighed, den er endda indhegnet. 
Anne Sebbelov: Cyklist, vandrer, rytter. Anne er bekymret over skovens 

udvikling i forhold til dyrelivet. Anne bruger ordet "Tivolisering af skoven".  
Det kan måske "oversættes" til "den meget organiserede brug af skoven", 

hvor dele af skoven indrettes til specielle brugergrupper. Anne kan godt se 

meningen med MTB sporet. Så ved man, hvor de er:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Søren Grene: Rytter, har hestehold på Bækkebrovej 21, han er forstkandidat. 
Søren er ikke tilfreds med den måde, hvorpå Tisvilde Hegn forvaltes.  

 
I den dialog, der opstod med skovrider Jens Bjerregård, henviste Jens til de 

vilkår, regeringen har vedtaget med Natura-2000. Det er de vilkår, skovens 
folk har at arbejde med. Man kan bruge nedenstående link: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/ 
 

Herfra kan man komme videre til Eu's direktiver: 
https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/ 

 
Vi har altså nogle fælles vilkår, vi må acceptere og få det bedst mulige ud af. 

 
Søren Jacobsen og Henrik Storgaard fra MTB-sporlaug fortalte om 

arbejdet med selve sporet og arbejdet med at få brugere af sporet til at 

benytte det på en hensigtsmæssig måde. De er lydhøre overfor folk, der vil 
have hjælp og vejledning. De kommunikerer via Facebook. Se nedenstående: 

https://www.facebook.com/tisvildehegnsporlaug/  
 

Efter den indledende præsentation fortalte skovrider Jens Bjerregård 
udførligt om arbejdet med at udlægge arealer til urørt skov. Det vil jeg ikke 

forsøge at referere, det er ret omfattende. Der er hjælp at hente via 
nedenstående link: 

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/ 
 

Blandt de fremmødte var der et stort ønske om at afvise eller begrænse nogle 
af de meget store arrangementer i skoven. 

 
Her svarede skovfoged Tim Falck Weber. at skovene er inddelt i tre zoner: 

Stillezone, Facilitetszone, Friluftszone.  

Jeg har vedhæftet en fil med oplysninger fra Naturstyrelsen. 
 

Her er et uddrag af den vedhæftede fil:  
"Offentlighedens adgangsforhold til Facilitetszonerne bør være gode og omfatte 

flest mulige transportformer (bil, bus, tog, cykler og gående) og der bør være 
en god infrastruktur indenfor selve zonen. Publikum vil muligvis ofte 

opleve møder med andre besøgende eller spor af menneskelig aktivitet 
i naturen i forbindelse med udfoldelse af friluftsliv, skovdrift, osv. 

Sandsynligheden for at opleve ro, stilhed og urørt natur kan ofte være 
moderat. I lokalenhedens driftsplan kan forskellige typer af aktiviteter 

prioriteres, så én zone i særlig grad kan understøtte f.eks. ridning, en anden 
zone mountainbiking. Selve zonen er længerevarende og mere bindende end 

en driftsplanperiode på 15 år. Zonens størrelse bør være fra 1 til op mod 100 
hektar – undtagelsesvis mere, så der er plads til fleksibilitet og udvidelser med 

nye faciliteter."  

 



Det må konkluderes, at vi samlet set, har fået nogle vilkår, som vi må se at få 

det bedste ud af. Hverken vi - eller de ansatte i Naturstyrelsen - kan se bort 

fra det. 
Tim Falck Weber nævnte, at antallet af ansatte indenfor skovbruget er faldet 

markant de sidste år, derfor er det vigtigt at inddrage skovens brugergrupper, 
for deres engagement er nødvendigt for at vedligeholde de faciliteter, de selv 

bruger. 
 

Noget af det, der fungerer i vores Facilitetszone, er MTB sporet, der 
vedligeholdes af MTB-sporlaug. Derfor er der en opfordring fra Naturstyrelsen 

og Tisvilde Lokalråd til at danne flere laug fx: Vandrelaug, Rytterlaug osv.  
 

Det er i øvrigt vigtigt, at skovens brugere har en god dialog. De fleste arbejder 
seriøst, men der vil altid være nogle enkeltpersoner, der er udenfor 

pædagogisk rækkevidde. 
 

Afsluttende bemærkning: Der har her til aften været en konstruktiv og 

imødekommende dialog mellem skovens brugere og repræsentanterne fra 
Naturstyrelsen. Tisvilde Lokalråd vil gerne fremover medvirke til det gode 

samarbejde. 
 

Referent: Bodil Salicath 


