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Mødedeltagere:  5 borgere  samt følgende medlemmer af brugerrådet:    

  
Egon Petersen, Solrød Kommune 

Ole Bertelsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 

Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 

Jens Juelstorp, Naturstyrelsen, Østsjælland 

Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland  

 

Kim Søderlund bød velkommen (i silende regn) og fortalte om baggrunden for mødet og brugerrådets 

funktion.  

 

Under turen rundt i skoven drøftedes følgende ønsker, bemærkninger og emner: 

 Vestskovens planlægning og boldbanerne: Det var bl.a. en forudsætning for Glostrup Kommu-

nes opbakning ved afgrænsningen i 1967, at kommunen kunne anlægge og opretholde fodbold-

baner i skoven; ”det er derfor, de er der”. 

 Træartsvalg og naturnær skovdyrkning: Naturstyrelsens valg af træarter og blandingsbevoks-

ninger blev drøftet. Jens Juelstorp orienterede om udtynding og indlæggelse af spor. Kim Søder-

lund orienterede om Skovudviklingstyper (SUT), hvor Vestskoven på meget lang sigt skal ”en-

de med at blive primært: ”Eg med ask og avnbøg” og på de mere fugtige arealer: ”Ask og rød-

el” (forudsætter at asken overlever aske-toptørre). 

 Ridning: I Vestskoven er der et veludbygget ridestisnet. Det er en stor opgave at 

vedligeholde ridestierne navnlig at kappe grene af, så rytterne ikke får sidegrene i hovedet. 

Når træerne bliver større bliver problemet mindre, for så begrænser skyggen sidegrenenes 

vækst i ”rytterhøjden”. Det var tydeligt, at rytterne i denne del af skoven respekterer reglerne 

for ridning: Ingen ridning på skovvejene – ros til rytterne (og ridestiernes standard). Kim 

oplyste, at det kun er i Jægerborg Dyrehave og på Vestamager, at der er en ridetegnsordning; 

og dermed at ridning i Vestskoven (og Hareskovene osv.) er gratis. Naturstyrelsen vil meget 

gerne have hjælp fra rytterne til vedligeholdelse af ridestierne; men det er desværre 

vanskeligt at få frivillige til dette i de skove, hvor styrelsen længe selv har etableret  et 

ridestisnet for mange år siden. Det går nemmere med at få frivillige i nye skove (nye 

ridestier) eller nye aktiviteter (MTB-ruter). 

 Udlejning af jagten: KS oplyste, at jagten på rådyr er udlejet i skovens vestligeste del (vest 

for Ledøjevej). Jagtlejerne må i foråret/sommeren skyde bukke, men kun fra solopgang til kl 

07.00. Derudover har de hver 1 jagtdag i hhv. november, december og januar – på en 

hverdag. I disse måneder må der skydes voksne dyr og lam – indtil den aftalte kvote rådyr er 

skudt. Kvoten er fastsat af Naturstyrelsen ud fra en vurdering af skovområdets bæreevne; 

således at naboområder ikke tømmes for rådyr, som trækker ind i skoven og skydes af 

jagtlejeren. 

 Besigtigelse af støjvolden mod Nordre Ringvej: Enighed om at det er en god løsning, og at 

volden reducerer støjen i skoven. 
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 Invasive arter: Gyldenris er et stort problem i Vestskoven. Den kan bekæmpes ved slåninger; 

men den er meget udbredt så pt. bekæmpes den ikke i Vestskoven.  


