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1. Bemærkninger til referatet fra den 25.2 2015 
Ingen. 
 
 

2. Meddelelser 
Kim Søderlund meddelte:  

 Naturstyrelsens organisering og udflytning: Naturstyrelsen - med opgaven at forvalte mini-

steriets arealer og gennemføre naturgenopretningsprojekter - blev etableret den 1.7 2016 med 

hovedkontor i Randbøl. Peter Ilsøe er direktør og Signe Nepper Larsen er nyudnævnt vicedi-

rektør. 

 Statsrevisorerne udgav i maj 2016 en udtalelse om NST´s biodiversitetsindsats. Statsreviso-

rerne har udtalt en grundlæggende tilfredshed med den måde, som NST forvalter biodiversi-

ten i skovene. Det sker på baggrund af Rigsrevisionens meget lange og grundige undersøgel-

se af styrelsens forvaltningspraksis. Rigsrevisionens skriver bl.a. at Naturstyrelsen har ”gen-

nemført en betydelig omstilling af driften af statsskovene, hvor hensynet til bl.a. biodiversitet 

er blevet kraftigt opprioriteret”. Når 25-års indsats undersøges, er der naturligvis ting der i 

bagklogskabens klare lys kunne være gjort mere hensigtsmæssigt, og Naturstyrelsen har som 

organisation også lært af processen. Der vil derfor være fokus på at følge op på de forhold, 
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som Rigsrevisionen har peget på, bl.a. at være mere i præcis i retningslinjerne for plukhugst-

drift og sikre, at Naturstyrelsens indsats med at genskabe de naturlige vandforhold i skovene 

ikke koster samfundet mere, end hvad der er omkostningseffektivt.  

 Ny Jagtpolitik: Der blev orienteret om denne på sidste møde. Den har nu fungeret 1 år og 

fortsætter uændret. Med hensyn til hagl, så har Dansk Skovforening anbefalet deres med-

lemmer, at de kan bruge stålhagl igen i skoven, da de bløde hagl er meget dyre. Naturstyrel-

sen har valgt at følge Dansk Skovforening, idet der dog under særlige forhold (finerbevoks-

ninger) fortsat vil kunne stilles krav til ”bløde hagl”. Ændringen har ingen betydning for al-

mindelige skovgæster. 

 Danmarks skovareal: Københavns Universitet har i september 2016 udgivet ”Skove og plan-

tager 2015”. Skovarealet er opgjort til 14,5 % af Danmarks areal. Vedmassen er i gennemsnit 

opgjort til 211 kbm/ha. 

 Flyvning med droner i naturen: Som udgangspunkt er droneflyvning / modelflyvning tilladt 

på Naturstyrelsens arealer såfremt, ”flyveren” sikrer mindst 150 meters afstand til bymæssig 

bebyggelse og større offentlig vej. Der er forbud mod flyvning i reservater med færdselsfor-

bud, og der kan indføres forbud for at beskytte f.eks. sjældne fugle. Dvs når nogen søger Na-

turstyrelsen om droneflyvning vil de almindeligvis få besked, om at det ikke kræver en sær-

skilt tilladelse. Regeringen har også fokus på ”dronerne” i relation til ”udvikling og vækst” 

og Naturstyrelsen skal hjælpe firmaer med testarealer. Regler/lovgivning må forventes at 

følge den teknologiske udvikling og afledte problemer.  
 
 
 

3. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2017 
 

 
De to faste møder i 2017 blev fastsat til onsdag 22. marts på Naturcenter Herstedhøje og onsdag 
den 22. november på Fiskebæk Naturskole, begge gange kl. 14.30.  
 
 
På mødet den 22. marts 2017 fastsættes dato og skov for det offentlige møde. Der sigtes på et 
aftenmøde på en hverdag enten i juni eller august.  
 
 
 

4. Evaluering af det offentlige møde den 22.6 2016 i Slagslunde Skov  
 
Der var enighed blandt deltagerne om, at det havde været et godt møde med gode drøftelser.  
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5. Evaluering af andre møder   
 

Kim Søderlund orienterede: 
I forbindelse med udvidelse af kreaturfoldene i Vestskoven – jævnfør driftsplanen – blev Natursty-
relsen kontaktet af en række brugere (navnlig hesteryttere) som var utilfredse med, at der blev 
etableret færiste på skovveje. Det resulterede i et separat møde den 25.5 2016 med disse brugere. 
Referat fra mødet er udsendt til brugerrådet den 16.6 2016. Kort og godt: Naturstyrelsen har lyttet, 
og vi flyttede på folde og på Kringelstien og har etableret sluser for at forebygge ulykker ved færiste 
ved sidesteppende heste. Men styrelsen har fastholdt, at færiste er et vigtigt redskab til naturplejen, 
som skovgæsterne må acceptere. 
 
Ole Bertelsen gjorde opmærksom på, at der var ryttere fra ”hans bagland” som var imod færiste 
pga risikoen for ulykker. 
 
Helle Bomgaard fortalte, at hun ikke havde problemer med at køre i kørestol over en færist, men 
også, at det var godt med låger, som adgang ved siden af færisten. Og her skal man huske plads til 
en kørestol/barnevogn. 
 
Kim Søderlund fastholdte, at færiste er et vigtigt redskab til naturplejen, som skovgæsterne må ac-
cepterer. Men styrelsen vil så vidt muligt prioritere at opsætte låger ved siden af en færist, så man 
kan komme ind og ud af en fold uden at skulle over en færist. 
 

 Møde med ryttere om ridestier i Ganløse Ore, Vestskoven og Hareskovene 
I relation til at forbedre rideforholdene i Ganløse Ore, Vestskoven og Hareskovene har styrelsen 
holdt møde med repræsentanter for lokale ryttere for at drøfte ridestitsnettet og hvilke stier der 
trænger mest til stenmel og for at få rytterne til at hjælpe med vedligeholdelse. Det har resulteret i 
etablering af 3 rytterlaug, som fremover dels ved tage initiativer til og udføre vedligeholdelse og 
som styrelsen vil drøfte prioriteringer med. I året er der lagt stenmel ud på ridestierne, så der i alle 3 
skove er gode ridestier.  
 

 Offentligt møde om fold i Lystrup Skov den 22.8 2016 
Styrelsen har pga. sagen i Vestskoven konkluderet, at når der skal sættes større hegn op på områ-
der, hvor der længe har været offentlig adgang, så skal skovgæsterne inddrages systematisk og 
formelt. Derfor blev der afholdt møde i Lystrup Skov om udvidelse af folden den 22.8 2016, bruger-
rådet har fået referat. 
 
Gunnar Brüsch roste initiativet til mødet og selve mødet og synes, det var et godt eksempel på ind-
dragelse af brugerne. 
 
 
Kim Søderlund spurgte til, om der var tilfredshed med brugerrådets inddragelse i ovenstående mø-
der og emner – og kunne konkludere, at der var tilfredshed med at få referater fra ”separate møder 
med brugergrupper” samt konklusionen om at man holder offentlige møde ved større ”indgreb i en 
skov”. 
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6. Kringelstien i Vestskoven    

Mogens Lethraborg havde sat punktet på dagsordenen, da han mente, at Kringelstien i Vestskoven, 

som tidligere blev anlagt med kørestolsvenlig belægning for kulturbymidler, nu er lidet kørestols-

venlig. Mogens henviste til artiklen og fotos, som var udsendt med dagsordenen og er vedlagt som 

bilag til referatet. Mogens Lethraborg foreslog, at Naturstyrelsen genopretter Kringelstien som den 

var i 1996, og at man via information prøvede at gøre stien ”kendt”. 

Kim Søderlund oplyste, at Naturstyrelsen ved gavens modtagelse for 20 år siden ikke havde forplig-

tiget sig til at opretholde Kringelstien som en kørestolsegnet sti. Naturstyrelsen skal løbende priori-

tere vedligeholdelsen af alle styrelsens faciliteterne og i disse prioriteringer indgår også brugen af 

stien – bl.a. også på tilbagemeldinger fra brugere (i form af kontakter: der er huller/grene osv). Stien 

bruges meget af løbere og gående; og sjældent af kørestolsbrugere – hvilket ses tydeligt på sliddet. 

Men det var Naturstyrelsens vurdering, at stien forsat kan anvendes af kørestolsbrugere. 

 

En del andre medlemmer af brugerrådet gjorde opmærksom på, at der ofte holder biler ved P-

pladsen på Ballerupvej, og at det er tydeligt, at stien er kendt af mange borgere. Helle Bomgaard 

mente ikke, at stiens nuværende tilstand var et problem for kørestolsbrugere, idet kørestole normalt 

godt kan køre på plant græs. Og ofte følges kørestolsbrugere med en gående, så man kan få hjælp 

ved et mindre problem. Helle gjorde opmærksom på, at når der lægges f.eks. sten ud for at forhindre 

bilkørsel, så er det vigtigt, at afstanden mellem forhindringerne tilpasses, så kørestole og barnevogne 

kan komme imellem.  

 

Jens Juelstorp sagde, at styrelsen er enig i, at der skal være passager til kørestole og barnevogne, og 

hvis styrelsen ved en fejl ikke havde ”ramt” afstanden, så vil styrelsen gerne have et praj – og det 

gælder også andre problemer i skoven (væltet træ, rådden bro osv.) Det bedste er at sende en mail til 

enhedens postkasse: osj@nst.dk og meget gerne med en markering på et kort og et foto af proble-

met, så det er nemt at forstå problemet og give arbejdsopgaven videre til den relevante medarbejder.  

 

Mogens Lethraborg oplyste, at passagen skal være mindst 1 meter bred for at 3-hjulede handicap-

cykler kan komme forbi. 

 

Kim Søderlund konkluderede, at Naturstyrelsen ikke selv ville prioritere at gennemgå stien systema-

tisk og heller ikke at genskabe den i ”tilstand 1996”. Men hvis Mogens Lethraborg eller andre vil 

gennemgå/-køre stien systematisk sammen med en kørestolsbruger og på den vis finde konkrete for-

hindringer, som skal fjernes, for at stien igen er kørestolsegnet, så vil styrelsen prioritere at løse pro-

blemet. Styrelsen vil også gerne modtage hjælp til opkapning af grene ved stien, hvis nogen har lyst.  

Naturstyrslen vil i forbindelse med flytning at stien i nærheden af Petersborggård sikre, at der opsæt-

tes de nødvendige piktogrammer, så man som bruger nemt kan følge stien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:osj@nst.dk
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7. Vestskovens 50 års jubilæum i 2017  
 

Mogens Lethraborg havde sat punktet på dagordenen, fordi DN gerne ville bidrage til en markering 

af fødselsdagen og gerne ville høre, hvad styrelsen havde af planer. 

 

Stephan Springborg oplyste, at Naturstyrelsen ønsker at markere, at Vestskoven bliver 50 år i 2017 

ved en række arrangementer i skoven. Stephan henviste til det udsendte notat, som er første udkast, 

og som vil blive rettet til efter mødet med henblik på en intern drøftelse i Naturstyrelsen. 

 

Naturstyrelsen vil sætte pris på at foreningerne f.eks. bidrager med ture hele året, og styrelsen vil 

gerne koordinere / reklamerer for disse. Derudover modtager styrelsen gerne hjælp til et stort arran-

gement på Skovens dag – søndag den 7. maj 2017. 

 

Der var generelt enighed om at det var rigtigt, at markeringen sker løbende, men også at det store 

arrangement finder sted den 7.5 2017.   Der var også enighed om, at det var en spændende ide at 

bede om forslag til fødselsdagsønsker, og her bør ”biodiversitetsfremmende forslag” også nævnes. 

Plantning af træer bør også være en mulighed den 7.5 2017. 

 

Mogens Lethraborg oplyste, at DN vil gerne bidrage med ture i form af cykelekskursioner. Ole Ber-

telsen  mente også, at Dansk Vandrelaug gerne ville holde nogle jubilæumsture, og en artikel om 

Vestskoven i foreningens blad var nok også en mulighed. 

 

Alle er velkomne til at sende ideer om gaver og hjælp til markeringen til Stephan Springborg. 

 

 

 

8. Naturstyrelsens generelle vilkår for arrangementer på Flyvestation Værløse  
 

Gunnar Brüsch havde ønsket punktet på dagsordenen for at ”følgeudviklingen”. 

 

Charlotte Mølgaard: I relation til ansøgninger om arrangementer, så anvender vi de samme retnings-

linier, som vi har for vores skove, med den justering at vi tager hensyn til arealet at anderledes med 

megen asfalt og store sletter – og på sigt mange naboer.  

 

Udgangspunktet er at: 

 Motorkørsel er forbudt; men vi giver kørselstilladelser til transport af grej – men ikke transport 

af mennesker. For kørsel til den østlige del skal bilen oftest køres ud efter transportopgaven; 

mens biler med transportopgaver i den vestlige del får lov til at parkere på arealet (minimerer 

kørslen). 

 Ved store arrangementer som ”Store Flyvedag” må landingsbanen kun spærres, når fly skal lette 

og lande. Dvs. det skal være muligt for borgerne at komme på tværs og langs af landingsbanen 

det meste af tiden.  

 Ved mindre arrangementer på landingsbanen skal arrangøren sikre, at borgere kan komme forbi 

– typisk motionscyklister, rulleski og rulleskøjter. 

 Der tillades brug af højtalere til informationer, men ikke til pausemusik/underholdning. Musik 

uden brug af højtalere er tilladt. 
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Herefter var der en god drøftelse med mange synspunkter. Efter drøftelsen konkluderede Kim Søder-

lund, at der var opbakning fra brugerrådet til at opretholde ”ingen musik via højtalere på arealet”; 

dog kan musik som holdes indenfor en bygning  som f.eks. hangar 72 være acceptabel. 

 
 
 
 

9. Status for bioblitz på Flyvestation Værløse  
 

John Holm ønsket punktet på dagsordenen af nysgerrighed, for han havde ikke hørt om resultatet – 

blot om, at bioblitzen blev afholdt. 

Stephan Springborg oplyste, at Naturstyrelsen havde afholdt en Bioblitz På Flyvestation Værløse 

den 17-19. juni 2016. Fredag den 17. juni 2016 var det primært for skoleelever fra Fiskebæk Natur-

skole og den 18. – 19. juni 2016 var alle interesserede inviteret til at komme og være med! 

Det blev desværre ikke den publikumssucces, som vi havde håbet, men til gengæld et fremragende 

fremmøde af frivillige fageksperter, som bidrog til at dagen blev en succes med artsindsamling med 

positive resultater. Allerede under selve arrangementet drøftede deltagerne, hvordan man kan gøre 

den slags bedre. Der var enighed om, at man nok burde opgive den almindelige borger og udeluk-

kende fokusere på at få et godt resultat med fageksperter som rygrad. Naturstyrelsen vil gerne have 

nogle resultater, som kan bruges i styrelsens arealdrift og -pleje.  

Det blev derfor aftalt, at der samles artsdata ind over et helt kalenderår, fremfor at blot få det ’øje-

bliksbillede’, en Bioblitz giver. Data registreres på et lukket forum på Google Maps. I løbet af året, 

kan de involverede komme med forslag til forskellige former for pleje, som Naturstyrelsen – med 

respekt for økonomien – så vidt muligt vil lade udføre. I foråret 2017 samles gruppen igen for samlet 

at tage ud på området og gennemgå forslag og observationer, for til sidst at drøfte pleje og andre 

tiltag på området. 

 

 

 

10.   Er det muligt at skabe refugie-vildtlommer-fristeder, hvor naturen kan være i fred og 
hvor den stille skovgæst kan være i fred med naturen  

 

John Holm havde ønsket punktet på dagsordenen. Det drejer sig jo ikke om at forbyde motionister 

på styrelsens arealer, men at man har et afsnit af skoven hvor f.eks. MTBer ikke kan-må komme for 

det kan NST bestemme. Vi oplever i stigende grad, at skovgæster har været inde på nettet for at fin-

de disse stillezoner for at få en tur i skovens stille ro og for så alligevel at opleve, at de bliver overra-

sket af vild kørsel fra MTBer, som dukker op lige pludselig. Jeg har kun hørt få historier vedr. moti-

onsløbere. Men jeg har hørt om ryttere til hest som i galop først tager farten af 10 m fra gående tager 

skovgæster. Det er også et irritationselement, at skovgæsterne skal se mere ned på skovvejen for at 

undgå at træde i en hests afføring end ud i skoven for at nyde naturen. Jægerne kalder fristederne for 

vildtlommer, DOF kalder det for refugier eller fristeder, uanset hvad man kalder det er det meget 

aktuelt nu, hvor naturen i den grad er under stort pres i skovene, p.g.a. den stigende fritidsaktivitet, 

så jo jeg vil gerne have en snak om hvad der kan gøres, for zoneringen virker ikke for naturen. 
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Kim Søderlund svarede, at med den nuværende lovgivning er det ikke muligt at reservere arealer til 

den stille skovgæst. Det er som bekendt i praksis lovligt at færdes til fods overalt på Naturstyrelsens 

arealer; og derfor vil man kunne møde motionister overalt både enkeltvis og i ”mindre grupper”. På 

samme vis må der som udgangspunkt cykles på stierne; og derfor kan der være MTB-ryttere på alle 

stier. I teorien kan man indføre ”cykling er forbudt på en sti” ved skiltning; men alle stier, der fører 

hen til stien skal så også have skilte – i praksis en vanskelig opgave. Med indførelse af ”stille zoner” 

kan Naturstyrelsen undgå – ved at sige nej – de fleste arrangementer i stillezoner; men det er ikke 

det samme som et adgangsforbud for motionister eller naturelskere i flok. Og denne styring anven-

des i praksis og kan ses på oversigterne over arrangementer i skovene. 

 

Punktet gav anledning til en god drøftelse om bynær natur, pandelamper og hvad skovgæster efter-

spørger og meget mere. Flere påpegede, at naturen er presset i området, mens andre gav udtryk for, 

at det er vigtigt for borgerne, at de kan bruge naturen. Troels Brandt forslog også, at styrelsen skulle 

overveje at indføre et cykelforbud på stien i Ryget Skov langs Sækken og Farum Sø. Dette afviste 

Kim Søderlund af ressourcemæssige grunde at arbejde videre med.  

 

Der var enighed om, at alle bør arbejde for, at skovgæsterne tager hensyn til hinanden. 

 
 

11.   Orientering om Naturpakken samt ekstra puljemidler i 2016 – for NST-Østsjælland  

Kim Søderlund: Aftalen om Naturpakken blev som bekendt indgået i maj 2016. Der har navnlig 

været fokus på den del, der omhandler udlæg af biodiversitetsskov. Der er her afsat tid til en god 

proces, som bliver faglig funderet. Finansieringen er også på plads i form af reducerede indtægts-

krav, når arealerne ikke udnyttes økonomisk. For at få økonomien til at hænge sammen er der aftalt 

en ”indfasning” over 10 år for løvskov, hvor der kan hugges ”med omtanke” inden overgangen til 

urørt. 

 

Før aftalen var der 9.000 ha biodiversitetsskov på Naturstyrelsens arealer og 2.700 ha i private sko-

ve. 

 

Nye udlæg som følge af naturpakken på Naturstyrelsens arealer:  

 6.700 ha urørt løvskov i løbet af 10 år og  

 3.300 ha urørt nåletræsplantager over 50 år. 

 3.300 ha biodiversitetsskov (primært løvtræ hvor der efterlades 15 træer/ha) over 5 år 

Dvs samlet: 9.000 ha tidligere udpeget + 13.300 ha   = 22.300 ha på Naturstyrelsens arealer. 

 

Hugststoppet i løvtræ over 80 år videreføres i tilpasset form, idet der ved skovning i ældre løvtræ 

skal efterlades minimum 20 træer/ha indtil biodiversitetsskoven / den urørte skov er endelig udpeget 

i løbet af 2017.  

 

Men naturpakken rummer også andet. Den 15.9 2016 præsenterede miljø- og fødevareminister Es-

ben Lunde Larsen således over 150 nye natur-og friluftsprojekter til i alt 30 mio. kr – til gennemfø-

relse i 2016. 
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På NST-Østsjælland drejer det sig om 1.523.000 kr til:  

 Større fold i Øvre Mølleådal 

 Ringning af bøgetræer i Ryget – dødt ved og hjælp til gamle ege 

 Ny grillplads i Nørreskoven (flytning af den gamle -  undgå at fælde flere gamle træer) 

 Renovering af ridestier i Ganløse Ore 

 Udskiftning af hegn om hundeskoven ved Oxbjerget 

 Ridespor og stålbomme på Flyvestationen 

 Vandforsyning til Flyvestationen 

 

 

OG NST-Østsjælland har yderligere modtaget ekstra-bevillinger i 2016 i form af 990.000 kr til: 

 Græsningsskov i Lystrup Skov 

 Nye vejsten i Lystrupskovene med vejnavne indhugget 

 Renovering af ridestier i Hareskovene 

 Perimetervej på flyvestationen konverteres fra asfalt til grus 

 

Derudover skal ”folden ved Småsøerne” udvides – betalt af et Life-projekt.  
 

 

12.   Status for etablering af ”Naturpark Mølleåen”  

Troels Brandt oplyste, at den politiske proces i de 4 kommuner er overstået, og de politiske repræ-

sentanter i Naturparkrådet er udpeget. Friluftsrådets konsulent har ikke haft indvendinger mod an-

søgningen, men Nationalkommiteen for Danske Naturparker holder først godkendelsesmødet den 

24. november 2016. Såfremt ansøgningen bliver godkendt her, skal ansøgningen videre til godken-

delse i Friluftsrådets bestyrelse. 
 
 

13.   Status for Flyvestation Værløse  

Charlotte Mølgaard fortalte, at der i løbet af 2016 er:  

 Opsat nye stålbomme som tilpasning til de nye adgangsforhold især fra syd 

 Renoveret og forlænget ridesti 

 Omlagt den resterende del af den vestlige del af Perimetervejen til grusvej – som fastsat i areal-

planen 

 Etablering af regnvandsbassin nær Laanshøj – i samarbejde med Boligejendomme og Furesø-

Egedal Forsyning 

 Etablering af vandforsyning i nord-østlige hjørne, som vil resultere i vandposter til brugerne 

 Naturpleje i form af afgræsning:  

 Køer i Jægerhyttefold 

 Heste i fold i nordøst 

 Åbning af Tibberup Å og etablering af regnvandsløsning ved Jonstrup-indgangen – primært ud-

ført af Furesø Kommune 

 Udbud af nedrivning af Nationalmuseets og Naturstyrelsens bygninger er offentliggjort. 
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Som bilag er vist et kort med de nye tiltag. 

 

På spørgsmål fra Hanne Juel oplyste Charlotte Mølgaard, at jorden fra regnvandsbassinet køres i  

lager ved garageanlægget med henblik på at blive lagt ud over byggetomter mv. det reducerer om-

kostningerne og det er miljø/energimæssigt en fordel ikke at transportere det langt væk fra arealet. 

Hanne Juel og Kurt Borella nævnte, at spændende og sjældne planter ofte etablere sig på arealer 

med mindre gode vækstvilkår så styrelsen bør overveje om muligt at efterlade arealer med knust 

beton og grus.  

 

Per Egeberg spurgte til mulighederne for at en gruppe flyvere kunne leje f.eks. Hangar 72 til vedli-

geholdelse af deres fly.   Charlotte Mølgaard svarede, at mulighederne ikke er gode, idet det er sty-

relsens plan – jævnfør arealplanen fra 2014, at omdanne hangar 72 til et friluftsforsamlingshus. Om-

vendt er der ikke indgået aftaler om dette endnu. Men flyverne kan jo også henvende sig til kommu-

nen, som jo har en hangar i Sydlejren. 

 

 

14.  Livstræer - Status for projektet 

Kim Søderlund orienterede: Der har været arbejdet med app.en, som er afgørende for projektet; og 

den har drillet. Naturstyrelsen går først i gang igen, når app.en virker; og det forventes den at gøre 

primo 2017. NST-Østsjælland har revideret sin organisering, og denne er sendt til orientering for 

brugerrådet den 31.8 2016. Proceduren vil nok først virke skematisk i 2018, idet 2017 bliver et år, 

hvor projektet skal løbes i gang. 
 
 
 
 
 
 

15. Status for skovrejsning   
 

Kim Søderlund orienterede: 

 Himmelev Skov: Intet nyt om erhvervelser. Når ny kortlægning af grundvandsressoucerne er 

færdig vil kommunen, HOFOR og Naturstyrelsen drøfte om projektområdet skal justeres. 

 Gulddysse Skov: Naturstyrelsen har pr. 1.12 2016 overtaget 11,6 ha til udvidelse af skoven, såle-

des, at Naturstyrelsen nu ejer 132 ha. De 2 ha ligger uden for projektområdet, men der er enig-

hed om, at arealet indlemmes i Gulddysse Skov, så målet nu er, at skoven skal blive 200 ha i alt. 

Arealet planlægges tilplantet i 2018.  

 Solhøj Fælled: Ingen nye erhvervelser i 2016. Naturstyrelsen ejer således ca. 105 ha ud af pro-

jektområdet 445 ha. Der blev erhvervet 7 ha i 2015 og de 2 ha tilplantes i april 2017, mens de re-

sterende 5 ha tilplantes/indrettes i 2018. 

 Tune Skov: Der blev tilplantet ca. 16 ha i april 2016 og kommunerne åbnede også Hedebostien 

gennem skoven.  Det har givet skoven et rekreativt løft med intern og ekstern stiforbindelse og 

en shelter (primitiv overnatningsplads) midt i skoven. Folderen er revideret i 2016. Den 1.12 

2016 erhverver Naturstyrelsen yderligere 2,7 ha beliggende direkte op at nuværende arealer. 

Arealet tilplantes i 2018 eller 2019. Tune skov bliver dermed 87 ha stor – ud af et projektareal på 

240 ha. 
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 Greve Skov: Stor fremdrift. Der blev erhvervet ca. 33 ha helt i syd, som tilplantes i april 2017. 

Det er aftalt, at Københavns Universitet kan afprøve iranske provenienser  af  relevante løvtræar-

ter på ca. 12 ha. Den 1.12 2016 erhverves yderligere 14 ha beliggende som direkte nabo til de 34 

ha, således at Naturstyrelsen nu ejer et stort område i syd. Skovveje forventes etableret i efteråret 

2017 for begge de nye ejendomme. De 15 ha tilplantes i 2018 eller 2019. Der er ikke forbindelse 

til de nordlige arealer. I alt ejer Naturstyrelsen således 157 ha ud af et projektområde på 205 ha. 

 Hørup skov: Ingen nye erhvervelser. Naturstyrelsen har tilplantet ca. 16 ha i april 2016 og revi-

deret folderen i 2016. De 2,9 ha, som blev erhvervet den 1.3 2015, bliver tilplantet i april 2017. 

Naturstyrelsen ejer 51 ha ud af projektområdes 430 ha. 

 Vestskoven:  Ingen nye erhvervelser. Huset på Herstedøstervej 105 bliver revet ned i 2016 og der 

bliver ryddet op på grunden i 2016. Herstedøstervej 107 bebos fortsat af tidligere ejer.  

 Kildebrønde Skov: Indtil videre må projektet betragtes som opgivet, så der vil ikke blive infor-

meret mere om projektet i brugerrådet under status. 

 Snubbekorsskoven: Ny statsskov er tilplantet og færdig. Dvs. nu skal træerne bare vokse og den 

lysåbne natur forbedres ved naturpleje med græsning. Der vil ikke blive informeret mere om 

projektet i brugerrådet under status. 

 Sperrestrup Skov, udvidelse af denne: Egedal Kommune har meddelt, at kommunen ikke vil bi-

drage økonomisk til en udvidelse af Sperrestrup Skov. Naturstyrelsen dropper derfor projketet – 

og der informeres ikke mere om dette i brugerrådet under skovrejsning. 

 

 
 
 

16. Eventuelt  
Ingen punkter. 
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Bilag til punkt 6 
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Bilag 6 fotos fra Kringelstien 
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Bilag til punkt 13 

 

 


