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1. Bemærkninger til referatet fra den 23.11 2016 
Ingen. 
 

 

 

2. Meddelelser  

Kim Søderlund meddelte:  

 Tibberup Kildeplads: HOFOR skal modernisere kildepladsen på Gisselfeldengen. 

NST og HOFOR har vurderet, at det vil være en fordel for naturen, landskabet og 

skovgæsterne at kildepladsen flyttes vestpå, så den ligger langs skovvejen: Skelvej. 

HOFOR arbejder med VVM, myndighedstilladelser osv. 

 Kommerciel hundeluftning: NST har sidst i 2015 været i dialog med en række 

firmaer, som tilbyder hundeluftning. Det har resulteret i at de firmaer, som 

kontakter NST-Østsjælland får en generel tilladelse til hundeluftning på enhedens 

arealer, idet det understreges at hundeføreren skal have fuldt herredømme og andre 

skovgæster og dyrelivet ikke må generes af deres aktivitet. Derudover er der 

etableret en hundeluftningsfold til et firma ved siden af den offentlige hundefold 

ved Kollekollevej. Firmaet lejer arealet på hverdag mellem kl 9 og kl 16 og i dette 

tidsrum er der kun adgang for firmaet. Uden for dette tidsrum kan folden bruges af 

alle. Dvs samlet set er tilbuddet til hundeluftning forbedret, og NST´s økonomi 

forbedret pga udlejningen. 
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 Klevadshus: I forbindelse med et brugerskifte har styrelsen overvejet om 

Klevadshus skulle rives ned og et nyt hus genopføres eller huset bare skulle 

renoveres. En genopførelse på tomten efter det nedbrændte hus: Åhus blev også 

overvejet pga. kortere vej til forsyningsledninger, og at man så kunne friholde 

ådalen for boligen. Styrelsen inviterede derfor Egedal og Allerød kommuner, de 2 

afdelinger af DN samt Foreningen Naturparkens Venner til møde for at drøfte 

sagen. Konklusionen på mødet var, at Klevadshus ikke skulle flyttes til 

byggetomten. Styrelsen har efterfølgende besluttet at renovere Klevadshus – og 

ikke at rive det ned og bygge et nyt hus på samme sted. 

 Stop for fyrværkeri: Naturstyrelsen Østsjælland har besluttet, at enheden fremover 

ikke vil give tilladelse til affyring af fyrværkeri fra styrelsens egne arealer. Det har 

betydet, at styrelsen i denne uge konkret har givet afslag på en ansøgning om 

affyring af fyrværkeri Sankt Hans aften fra Bøndernes Hegn lige ved søbredden til 

Bagsværd Sø. Afslaget er begrundet i, at Naturstyrelsen vil undgå unødige 

forstyrrelser i skoven og naturen – ikke mindst i dyrenes yngleperiode. Denne 

beslutning vil nok ikke kun give ros; og der findes jo mange ikke-naturarealer, 

hvor der kan affyres fyrværkeri. 

 Ridning: Naturstyrelsen opprioriterede i 2016 vedligeholdelsen af ridestierne i 

Vestskoven, Ganløse Ore og Hareskovene. Midlerne til istandsættelsen kom fra 

ekstra puljer i ministeriet og blev primært anvendt til at få lagt stenmel på 

eksisterende ridestier. Inden arbejdet gik i gang, var styrelsen i dialog med 

repræsentanter fra de lokale ryttere, og der er også etableret 3 lokale rytterlaug, 

som har været inddraget i planlægningen. Vi har prioriteret ridestierne, så der er et 

overordnet ridestisnet, som skal være farbart hele året, og som suppleres af 

ridespor, som kun er anvendelige i den tørre tid. Der er udgivet nye foldere, som 

viser, hvor ridestierne og fortæller om reglerne for ridning. Rytterlaugene har også 

hjulpet med enten udlægning af stenmel (Ganløse Ore) og/eller med opkapninger. 

Det lover godt for det fremtidige samarbejde, fordi styrelsen nu nemt kan få drøftet 

prioriteringer med de relevante brugere, og brugerne kan hjælpe med 

vedligeholdelsen.  Dvs. det skulle sikre bedre forhold for rytterne – navnlig fordi 

de selv hjælper til med vedligeholdelse og prioritering. Der er dog stadig et stort 

problem: Der er desværre en del ryttere, som er af den opfattelse, at ridereglerne er 

vejledende og kun skal overholdes, hvis det passer den enkelte rytter. 

Naturstyrelsen får derfor klager fra andre skovgæster om, at der rides på vejene 

selvom ridestierne nu er i orden. Og hvis skovgæsten påpeger det, så får de at vide, 

at det skal de ikke blande sig i. Jeg opfordrer typisk sådanne skovgæster til at 

skrive læserbreve for at få en holdningsændring hos de problematiske ryttere (eller 

problematiske hundeluftere); men en del tør ikke stå frem af frygt for efterfølgende 

chikane; mens andre ikke får det prioriteret. Der er behov for løbende kampagner 

(målrettet alle skovgæster) om, at man skal tage hensyn til hinanden og overholde 

reglerne – fordi reglerne sikrer enten naturværdier eller at andre skovgæster kan 

nyde deres skovtur. Rytterlaugene har også fokus på at bakke op om og formidle 

reglerne for ridning, så på den vis får vi god hjælp; men der er desværre ”brådne 

kar”. 
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 Færiste: Rytterne i Vestskoven er utilfredse med, at styrelsen har udvidet foldene 

med græssende kreaturer. Utilfredsheden skyldes, at en del ryttere ikke tør ride ind 

i foldene; men ikke mindst også, at hestene kan blive bange, når kreaturerne er tæt 

på ridestien – og det kan resultere i, at rytteren kastes af og hesten så løber tilbage 

uden rytter. Og her risikerer man så, at hesten løber ud i en af de 4 færiste, som 

styrelsen har etableret, og derefter må aflives. Grundlæggende har styrelsen prøvet 

at afværge ulykker ved, at der mellem ridestien og færistene er bomme, så hestene 

ikke så nemt havner i en færist ved et ”sidetrin”. Styrelsen har noteret sig, at 

rytterne vil have afskaffet færiste i Vestskoven / offentlige arealer. Omvendt så er 

det Naturstyrelsens vurdering, at naturplejen kræver større folde og græssende dyr, 

og så er færiste et almindeligt redskab. Det er også styrelsens grundholdning og 

forudsætning, at heste har en rytter til at styre ridningen, og at det er rytterens 

ansvar, at hesten ikke forårsager ulykker på andre skovgæster eller hesten selv – og 

at man derfor kun rider i skoven med ”skovsikre” heste og ryttere. Denne sidste 

forudsætning er der måske ikke enighed om; men sådan må det nødvendigvis 

være. Naturstyrelsen drøfter naturligvis sagen løbende med rytterne og medvirker 

også gerne til at se på andre løsninger (hvis de findes, og nogen har råd / nogen 

andre betaler).  

 Møde om Vestskoven: Friluftsrådet kreds 21 (Storkøbenhavn Vest) har navnlig pga 

sagen om de nye folde og færiste i Vestskoven besluttet at holde et møde om 

Vestskoven for skovens ”storbrugere”. Naturstyrelsen deltager i mødet og ser frem 

til nogle gode drøftelser. Men styrelsen vil ikke gøre det til et permanent mini-

brugerråd for Vestskoven, idet styrelsen allerede har et velfungerende brugerråd, 

som  dækker både Vestskoven og de øvrige arealer. 

 

Troels Brandt og Kim Søderlund orienterede om etableringen af Naturpark Mølleåen: 

Parken blev godkendt af Friluftsrådet den 19.12 2016. Parkens afgrænsning skal nu 

indarbejdes i hver af de 4 kommuners kommuneplan. Der bliver nedsat et 

naturparkråd, som skal rådgive kommunerne. Grundejerne – herunder Naturstyrelsen – 

har ikke afgivet råderet mv. til kommunerne ved udpegningen. Naturstyrelsens 

brugerråd vil fortsat skulle rådgive om driften af styrelsens arealer i naturparken. Der 

bliver ansat en naturvejleder i Egedal Kommune, som navnlig skal have fokus på at får 

børn og unge ud i naturen. 

 

 

 

3. Fastsættelse af dato og sted for det offentlige møde i 2017 
 

Mødet blev fastsat til onsdag den 21. juni 2017 kl 19.00 i Ganløse Ore.  

 

Naturstyrelsen fastlægger efterfølgende det konkrete mødested, idet medlemmerne af 

brugerrådet gerne ville se genskabelsen af Store Maglemose. 
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4. Organiserede aktiviteter på enhedens arealer 2016 
 

Kim Søderlund henviste til det udsendte materiale, som er vedlagt som bilag, og 

understregede, at opgørelsen ikke er helt konsistent mellem årene, så materialet kan 

kun anvendes til at få et overblik og vurdere tendenser.  

 

Det ses, at antal aktiviteter (uden lejrslagning) ligger på niveau med de foregående år, 

omkring 750-800 arrangementer med 78.000 deltagere. Der er heller ikke de store 

ændringer i aktivitetstypernes niveauer. 

 

Benyttelsen af lejrpladserne udviser et fortsat stigende i niveau:  1253 overnatninger 

med 31.600 deltagere, og det er tydeligt at de store sheltere er populære.  

 

Af den samlede aktivitetsoversigt ses: 

 at aktiviteten på Flyvestationen er stigende i antal med 75 arrangementer i 2016 

mod 44 i 2015, og med tilsvarende flere deltagere. 

 at aktiviteten er steget i Sperrestrup Skov  - og at det er orienteringsløb. 

 

For aktivitetsoversigten ses:  

 at  orienteringsløb er største aktivitetstype – og stigende i antal arrangementer. Det 

er antagelig familieløb på faste poster. 

 

Naturstyrelsen er meget opmærksom på, at de aktiviteter, som er ”voldsomme” eller 

som er meget forstyrrende for andre skovgæster som hundetræning, cykelløb og 

rollespil ikke overtager skovene på bekostning af den stille skovgæst. Det gøres via 

styringen: 

 Hundetræning i form af organiseret lydighedstræning får som udgangspunkt et 

nej.  Men man må naturligvis træne sin egen hund i en hundeskov – forudsat 

den er under kontrol. Der tillades spor- og markprøvetræning i hundeskove, og 

det har ikke resulteret i problemer. 

 Cykelløb: krav til ruteafmærkning og skiltning - og som udgangspunkt 

maksimalt 3 cykelløb pr. halvår pr. skov 

 MTB-orientering: Ingen tilladelser i B-skove og Hareskovene plus Vestskoven. 

I weekenden skal man være i mål senest kl. 11 aht. andre skovgæster. Krav til 

skiltning. 

 Rollespil: som udgangspunkt kun 1 stort rollespil pr. måned i ikke-B-skove. 

Dog gives der derudover løbende tilladelser til SFO’ers rollespil på hverdage. 

 

Punktet gav anledning til en livlig debat: 

 

Hvis man ser bort fra Flyvestation Værløse – så vil der være tale om et fald i de 

organiserede aktiviteter; og skyldes det at Naturstyrelsen stiller for store krav til 

arrangørerne? 

 

Flere mente at den samlede aktivitet var stigende pga et stigende antal almindelige 

skovgæster – til fods og på cykel. 

 

Flere medlemmer anbefalede, at styrelsen burde etablere flere sheltere, da der jo 

nærmest var fuld belægning på disse – og de gav gode rammer for at få flere børn og 

voksne ud i naturen. 
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Flere var betænkelige ved øget nataktivitet og nævnte at navnlig de nye kraftige 

lamper var et problem for både dyrelivet og andre skovgæster. Kim Søderlund oplyste 

at lamperne er lovlige og at styrelsen kun kan styre de organiserede aktiviteter. 

 

Brugerrådet udtrykte generelt accept/tilfredshed med styrelsens styring af og vilkår til 

de organiserede aktiviteter. 

 

 

5. Benyttelse og beskyttelse  

John Holm havde ønsket punktet på dagsordenen med følgende begrundelse: ”Nu er 

der jo kommet et par udtalelser fra regeringen vedr. brug af naturen og dens 

beskyttelse. Den første kom i 2015 i forbindelse med regeringens " redegørelse om 

Danmarks friluftliv" hvor man kan læse, at " Friluftlivet må ikke gå ud over dyr og 

planter". Den anden kom her i marts måned 2017, hvor minister for miljø og fødevarer 

E.L. Larsen udtaler, at naturen både skal benyttes og beskyttes. Nu har Naturstyrelsen 

gjort mere end rigeligt for at vores natur bliver "benyttet", men hvile tiltag er der gjort 

for at beskytte naturen??  Hvis det at etablere spor målrettet MBT skulle mindske 

"mulige" gener for naturen og skovens gæster, så taler ministeren mod bedreviden, det 

beviser DOF Nordsjællands rapport om Store Dyrehave, hvor massiv "benyttelse" har 

mindsket antallet af ynglende rovfugle i den grad, at det er virkelig er alarmerende.” 

 

Kim Søderlund svarede, at styrelsen hver dag i forbindelse med arealforvaltningen 

tager mange små beslutninger i relation til benyttelse og beskyttelse. Der giver således 

generelt afslag på organiserede aktiviteter om natten i fuglenes yngleperiode (bortset 

fra overnatning på lejrpladser). Der gives næsten konsekvent afslag på motorkørsel i 

skovene både aht. beskyttelsen og de andre skovgæster. Når der etableres nye MTB-

stier lægges de også så de generer mindst muligt. Og vi har aftaler med DOF om 

beskyttelse af rovfuglereder osv. Men som vi tidligere har drøftet, så er reglerne for 

den uorganiserede færdsel styret af Naturbeskyttelsesloven, og den giver borgerne 

rettigheder, som ikke kan tilsidesættes i almindelighed. Og som bekendt må man cykle 

på de til cykel egnede stier – også om natten. 

 

Punktet gav igen anledning til en livlig debat - og uden konklusion: 

 Rovfuglene er stigende i antal i Danmark, så forstyrrelserne er næppe et problem. 

 Der har altid været en stor bestand af rovfugle i Nordsjælland, men skovdrift og 

forstyrrelser de sidste 10-15 år har resulteret i et markant fald i antal rovfugle. 

 Det er ikke rigtigt, at Naturstyrelsen har gjort for meget – der er plads til endnu 

flere brugere ude i skoven. Friluftsrådet anbefaler at friluftslivet styres og 

kanaliseres. 

 Der er mange beboere i Storkøbenhavn, og derfor må man også acceptere, at der er 

færre rovfugle. 

 Hvis en trampesti giver anledning til for megen forstyrrelse, så anbefales styrelsen 

at omlægge trampestien, så færdslen kanaliseres væk og holdende en passende 

afstand til reden. En nedlæggelsen af trampestien kan resultere i at en ny trampes 

tættere på reden. 

 Overvej formidling med skilte hvor skovgæsterne via information opfordres til at 

holde afstand / tage hensyn. 
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6.   Forbud mod cykling i Ryget i området ved Fugletårnet 

 

Troels Brandt og Anna Bodil Hald havde ønsket punktet på dagsordenen.  

Troels Brandt  foreslår, at Naturstyrelsen laver et  forbud mod mountainbikes/cykler 

på stien langs Sækken. Troels oplæg var mere vidtgående end Anna Bodil Halds 

forslag, men Troels bakkede op om, at man drøftede Anna Bodil Halds forslag, som 

kan ses i bilaget. 

 

Anna Bodil Hald henviste til, at der var for stor uro ved Sækken i området ved 

fugletårnet. Det var navnlig MTB-cyklister som gav forstyrrelser både med lyd og om 

aftenen med deres lys. Sækken er en del af Natura2000 området hvor rørhøgen var én 

del af udpegningsgrundlaget. Rørhøgen har ynglet de foregående år, men ser ud til at 

have opgivet igen – og den sandsynlige årsag til dette kan være den stigende trafik af 

MTB-ryttere på langs kanten af rørmosen. Med den akustiske effekt i dalen giver det i 

alt fald en helt anden effekt, når en flok mountainbikes cykler råbende forbi på grund 

af deres indbyrdes afstand, end når nogle vandrere går og snakker stille sammen. 

 

Under drøftelsen blev følgende fremført: 

 Er der viden om hvorfor rørhøgen for en del år siden ”pludselig” kom igen som 

ynglefugl, og/eller viden om hvorfor den måske er stoppet med at yngle i Sækken.  

 Jeg er ikke enig i, at MTB-ryttere forstyrrer mere end gående skovgæster 

 Kan et cykelforbud som foreslået håndhæves? 

 Er generelt modstander af forbud; men kan godt acceptere et cykelforbud på dette 

konkrete sted. 

 

Kim Søderlund konkluderede, at Naturstyrelsen i dette konkrete tilfælde vil indføre et 

cykelforbud på den foreslåede stistrækning i Ryget Skov. Forslaget uden for Ryget 

Skov, må kommunen som grundejer håndtere. Det er styrelsens vurdering at MTB-

cyklisterne med en henvisning til at køre over bakken i stedet for at følge bredden vil 

få en bedre rute. Almindelige cyklister kan dårligt cykle på strækningen, så de mister 

intet ved forbuddet. Og et cykelforbud vil sænke aktiviteten i området og måske kan det 

given den ro, som gør, at rørhøgen kommer tilbage som ynglefugl; det er et forsøg 

værd. Naturstyrelsen vil snarest iværksætte ændringen og informere om dette i 

pressen.  

 

 

7.   Status for naturpakken i relation til udpegning af urørt skov  

Charlotte Mølgaard: 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 indtægtskrav, 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 skove. 
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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.  

 

Som bilag er vedhæftet information om processen for udpegning af urørt skov og 

biodiversitetsskov. Da udpegningen skal ske omkostningseffektivt på landsplan bliver 

den lokale indflydelse på udpegning af arealer begrænset. Men når der i 2018 skal 

udarbejdes plejeplaner for biodiversitetsskov og måske naturpleje i urørt skov, så 

bliver der mulighed for lokal indflydelse. 

 

 

8. Status for projekt Livstræer 

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 ser ud til at den er brugbar nu. NST-Østsjælland har revideret sin organisering, og 

denne er sendt til orientering for brugerrådet den 31.8 2016. Dvs vi lægger først op til 

at sætte gang i projektet sidst i 2017, når bladene er faldet af træerne. Måske skal vi 

bidrage til landsdækkende initiativer før; men i praksis er det bedst at finde og 

registrere livstræerne, når de er uden blade.  

 

 

9. Markering af Vestskovens 50 års fødselsdag 

Kim Søderlund oplyste, at Naturstyrelsen er i god dialog med medierne og 

kommunerne. Alt tegner til, at der den 31.3 og lige derefter kommer megen omtale af 

Vestskoven og dens 50 års fødselsdag. Samtidig åbner Naturstyrelsen for at borgerne 

kan komme med forslag til projekter, som skoven kan beriges med. Som bekendt har 

vi besluttet, at borgeren kan komme med forslag frem til den 31.5 2017. 

Dommerpanelet er næsten på plads. Borgmester Steen Christiansen, Ole Bertelsen og 

Poul Evald Hansen fra brugerrådet samt chefredaktøren fra Albertslundposten én mere 

skal hjælpe Naturstyrelsen med at vælge og prioritere mellem forslagene. Og den store 

markering finder sted på Skovens Dag den 7. maj 2017, hvor der er rigtig mange 

aktiviteter i skoven. Kl. 11 vil repræsentanter for de 7 samarbejdspartnere hver plante 

et træ.  

 

Alt efter forslagenes karakter og omfang vil brugerrådet blive inddraget eller 

orienteret.  

 

Poul Evald Hansen oplyste, at DN den 31.3 ville plante et træ i Vestskoven. 
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10. Status for Flyvestation Værløse 2016 

Charlotte Mølgaard orienterede om fremdrift siden sidst:  

 Furesø Kommune fritlægger Tibberup Å som et led i at forbedre tilstanden af 

vandløbet. Overskudsjord benyttes til kælkebakke/udsigtspunkt. Dialog 

mellem NST og Furesø Kommune om at sikre rekreative forbindelser.  

 NST er ved at få undersøgt mulighederne for at etablere et større vådområde 

på sletten. 

 Der er etableret et regnvandsbassin ved Laanshøj. Dialog med Freja 

Ejendomme om etablering af et regnvandsbassin i sydvest ved Sydlejren. 

 Fårefold ved Laanshøj deles i to for at kunne styre græsningstrykket.  

 Regnvandsledning fra Jonstrup føres som åbent vandløb ud til Tipperup Å på 

Flyvestationen. 

 God dialog med bl.a. DOF om at forbedre forholdene for fuglelivet. Dialogen 

er startet på baggrund af, at der er observeret færre mosehornugler i år end 

tidligere. 

 Store Flyvedag – afholdes 20. maj. NST giver retningslinjer for brugen af 

arealerne for at sikre dyrelivet, herunder tage hensyn til fuglenes yngletid. 

 Åbner op for adgang via Sydlejren og tilpasser adgangsforholdene. Bl.a. 

etableres parkeringsplads på en tidligere helikopterlandingsplads. 

 Der er etableret drikkevandsposter i det nordøstlige hjørne. 

 NST er kontaktet af to foreninger, Totalforsvarscenter Værløse og Foreningen 

Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse om at etablere sig på 

flyvestationen i nogle af de bygninger, som NST ønsker nedrevet. Begge 

foreninger skal inden udgangen af marts 2017 fremlægge forretningsplan, 

finansieringsplan for både drift og etablering samt en bankgaranti på 8,5 mio. 

kr. for at styrelsen vil tilpasse sine planer til deres projekter. Fristen med 

udgangen af marts er sat, da NST er nødt til at have klarhed over hvilke 

bygninger, der skal rives ned inden dette arbejde påbegyndes.  

 Der er valgt rådgiver til nedrivning af Nationalmuseets og Naturstyrelsens 

bygninger og arbejdet påbegyndes primo april 2017. 

 Furesø Kommune arbejder på et projekt for faciliteter for de små hjul 

(rulleskøjter, skatere etc.) Kommunen vil ansøge fonde om finansiering til at 

etablere en rundstrækning med god asfalt på NST’s areal. Furesø Kommune 

ønsker at forbedre forholdene for cykelpendlere og arbejder for at kunne 

opgradere strækningen Sandet – Jonstrup bl.a. med bedre asfalt. NST har 

nikket til, at strækningen kan opgraderes og der bør laves 

hastighedsnedsættende foranstaltninger, så pendlere skal vige for friluftslivet.  

 

Anna Bodil Hald gav udtryk for at hun var uenig i nogle beslutninger og planer. F.eks. 

hvorfor har NST accepteret at Store Flyvedag holdes den 20 maj – når en afholdelse i 

august ville genere dyrelivet mindre? Charlotte Mølgaard oplyste, at det var et stort 

ønske fra arrangørernes side og at aktiviteten primært forgår på asfalt. NST er kommet 

med anvisninger/vilkår så færdslen på sletter skulle holdes på et lavt niveau. 

Arrangementet evalueres og hvis nogen observerer ”noget for naturen uhensigts-

mæssigt”, så vil NST gerne have besked om observationen. Evalueringen kan godt 

resultere i at en gentagelse henvises til ikke at finde sted i maj måned.  
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Anna Bodil Hald udtrykte også skepsis i relation til at NST ikke bare har fastholdt, at 

området med Brandstationen er og bliver udlagt til P-plads for Fl. Værløse og dermed 

at bygninger skal væk. Problematisk, at NST i stedet giver mulighed for 

”museumsaktivitet”, der genererer parkeringsproblemer i området og også give øget 

biltrafik og aktivitet til ugunst for naturbeskyttelsen i spredningskorridor. ABH gav 

udtryk for at planer om P-pladser andre steder i kilen (helikopterlandingsplads og ved 

Jonstrupvangvej) er i strid med Landsplandirektivet.  
 
 
 

11. 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, således, at Naturstyrelsen nu ejer 132 ha. De 2 ha ligger uden for 

projektområdet, men der er enighed 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 projektområdet 445 ha. Der blev erhvervet 7 ha i 2015 og de 2 ha 

tilplantes i april 2017, mens de resterende 5 ha tilplantes/indrettes i 2019. 

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

Hedebostien gennem skoven.  Den 1.12 2016 erhvervede Naturstyrelsen yderligere 

2,7 ha beliggende direkte op at nuværende arealer. Arealet tilplantes i 2019. Tune 

skov bliver dermed 87 ha stor – ud af et projektareal på 240 ha. 

 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 løvtræarter på ca. 12 ha. Den 1.12 2016 erhvervedes 

yderligere 14 ha beliggende som direkte nabo til de 34 ha, således at 

Naturstyrelsen nu ejer et stort samlet område i syd. Skovveje planlægges etableret i 

efteråret 2017 for begge de nye ejendomme. De 14 ha tilplantes i 2018. 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 16 ha i april 2016 

og revideret 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 blev revet ned i 

2016. Herstedøstervej 107 bebos fortsat af tidligere ejer.  

 Ny statsskov ved Skibby: I samarbejde med Frederikssund kommune vil 

Naturstyrelsen antagelig etablere en ny mindre statsskov lige op af Skibby på knap 

30 ha. Pt er projektet under udvikling – målet er der indgås aftale i 2017 og plantes 

i april 2018. Og det langsigtede mål er en stor statsskov med fokus på 

grundvandsbeskyttelse i samarbejde med HOFOR og de lokale vandforsyninger.  
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12. Eventuelt  

Kurt Borella: Stengærdet ved Rødpælevej ved Ravnsholt Skov er i dårlig stand. Har 

styrelsen planer om at renovere det? Kim Søderlund oplyste, at på nuværende 

tidspunkt har styrelsen ikke økonomiske midler til at renovere stengærde. Når en sten 

falder ned, så lægger medarbejderne stenen ind i skoven. Styrelsen modtager gerne 

hjælp til vedligeholdelse, f.eks. hjælper Hareskovby Medborgerforening med at fjerne 

opvækst på stendiget ved Hareskovby: Det gør det pænere og forebygger forfaldet. 

 

Kurt Borella efterlyste frihugning af ege ved Lerbjergstien og Midtvejen i Ravnsholt 

Skov. Kim Søderlund bekræftede, at styrelsen var enig i, at de skal frihugges. Sagen er 

efter mødet drøftet internt, og egene står på blød bund, så fældning med maskine er 

ikke mulig. Løsningen er ringning af bøgene, og det er herefter styrelsens plan, at få 

ringet træerne i løbet af 2017 eller 2018. 
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Bilag til referat: Aktivitetsoversigt fra godkendte arrangementer i ”Book i Naturen” 
2015: 
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Bilag til punkt 6 
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Bilag til punkt 7: 
 

 
 
 
 


