Hillerød Kommune

Ansøgning om tilladelse til grøftelukninger i følgende af
Naturstyrelsens skove i Gribskov kommune : Harager
Hegn og Gribskov.
Ansøgningen omfatter de fra kommunen nødvendige tilladelser for
gennemførelse af grøftelukninger, herunder tilladelser efter
naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, museumsloven og planloven
(landzonetilladelse) samt anden gældende lovgivning på området.
Den aktuelle pulje af grøftelukninger indgår som en væsentlig del af
strategien om genopretning af den naturlige hydrologi i en række af
skovene på Naturstyrelsen Nordsjælland i henhold til regeringens
Naturpakke fra 2016.
Herunder klip fra De Overordnede Retningslinier for Skov til
Biodiversitetsformål for at redegøre for, hvad vi har gang i ☺
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Ansøgningen vedrører grøftelukning på 47 lokaliteter, som forventes
at give 97 ha nye vådområder.
Grøftelukningerne udføres dels som punktlukninger langs
grøfteforløbene og dels som solide lukninger ved det aktuelle
grøftesystems udløb (solide propper eller stemværk). Detaljer
omkring grøftelukningen fremgår af de vedlagte dataark.
De enkelte lokaliteter er gennemgået af lokalenheden og vurderet i
forhold til en række kriterier, som fremgår af de vedlagte dataark. På
baggrund af de tekniske vurderinger, er lokaliteterne kategoriseret i
forhold til ”tyngden” i sagsbehandlingen (let – middel – svær).
Lokalenheden har søgt LIFE Open Wood midler til de aktuelle
grøftelukninger, som i givet fald bliver frigivet i efteråret 2019, så vi
vil selvfølgelig meget gerne have kommunens tilladelser klar til dette
☺
Områdernes beliggenhed fremgår af bilagene, og de enkelte
lokaliteter er nærmere beskrevet i den vedlagte tekniske vurdering.
Er der behov for yderligere oplysninger eller hjælp med evt. syning i
skoven, vil vi meget gerne være behjælpelige med dette.
Med venlig hilsen
Jens Bach
72 54 31 85
23215310
JBA@nst.dk

Bilag:
1: Oversigtskort
2: Teknisk vurdering
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