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Referat fra møde den 7. marts 2018                     Østsjælland 

                                                                                                                                                                  J.nr. NST-210-00044 

i brugerrådet 
 
Mødedeltagere: 
Tina Graugaard, Albertslund Kommune 
Rasnus Keis Neerbek, Allerød Kommune 
Egon Petersen, Solrød Kommune 
Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
Helle Bomgaard, Friluftsrådet (Danske Handicaporganisationer) 
Alexander Helm, Friluftsrådet (Dansk Rideforbund) 
Ole Bertelsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
Anna Bodil Hald, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
Poul Evald Hansen, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
Kurt Borella, DN (Samråd for Nordsjælland) 
Troels Brandt, Naturpark Mølleåens Venner 
Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund 
Poul Dam, Dansk Ornitologisk Forening 
Rasmus Mie Sørensen, Naturstyrelsen, Østsjælland 
Jens Juelstorp, Naturstyrelsen, Østsjælland 
Jesper Tranberg, Naturstyrelsen, Østsjælland 
Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen, Østsjælland 
Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland  
 
Fraværende: 
Troels Bent Hansen, Danmarks Idrætsforbund 
 

 
 
 

 
 
 

Ændringer i brugerrådet siden sidst 

 Rasmus Keis Neerbek har afløst Per Egeberg som repræsentant for 6 kommuner og udpeget af 

Allerød Kommune 

 Tina Graugaard har afløst Morten Bjørn som repræsentant for 4 kommuner og  udpeget af 

Albertslund Kommune 

 Poul Dam har afløst John Holm som repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening 

 

 
 
1. Bemærkninger til referatet fra den 22.11 2017 
Ingen. 
 
 

 

2. Meddelelser fra 22.11 2017 

Kim Søderlund meddelte:  

 Vestskovens 50 års fødselsdag: Brugerrådet er orienteret om valget af gaver. Enheden har ansøgt om 

tilladelser i henhold til Skovloven hos Miljøstyrelsen og hos kommunen i relation til lokalplan og 

byggelovgivning. Etablering af søerne er under proces, idet Naturstyrelsen er ved at finde ud af, 

hvad etableringen inkl. myndighedsbehandling koster. De 2 tumlelegepladser etableres i foråret 

2018. Derudover opsættes en bænk (af sten) på Herstedhøje bl.a. på baggrund af forslag fra 

brugerne, men det er ikke en ”egentlig fødselsdagsgave” blot realisering af et almindeligt forslag. 
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 MTB-ruten i Bøndernes Hegn nedlægges. De frivillige vil ikke prioritere at vedligeholde et officielt 

spor i skoven – der er mange problemer og potentielle konflikter med hunde / hundeejere. Men det 

betyder ikke, at MTB-cykling er forbudt; blot at der ikke er et afmærket spor, som vedligeholdes af 

MTB-sporgruppen. Dvs der kan fortsat cykles på stierne i skoven, og der vil fortsat blive givet 

tilladelse til cykelløb.  

 Skiltning af cykling i Ryget Skov: På baggrund af drøftelserne på brugerrådsmøde den 22.3 2017 

forbød Naturstyrelsen cykling på den del af Søstien, som går forbi fugletårnet. Samtidig blev et spor 

gjort cykelvenligt og skiltet. Det er styrelsens vurdering, at det har fungeret i praksis. 

 Kommerciel hundeluftning: NST oplever øget behov for arealer til firmaers hundeluftning. NST har 

imidlertid opgivet at indgå aftale om ny fold ved Ballerupvej i Vestskoven. Det skyldes, at 

indskrænkningen i borgernes adgang til den ene fold på hverdage strider mod bestemmelserne for 

”Den grønne kile” og kommunens lokalplan. 

 
 

Gunnar Brüsch oplyste, at Naturpark Mølleåen har ansat en ny naturvejleder:  Kristoffer Schou. 

 

 

 

3. Fastsættelse af dato og sted for det offentlige møde i 2018 
 

Enighed om, at det offentlige møde erstattes af de offentlige møder om udlæg af skove til urørt skov og 

anden biodiversitetsskov. Tid og sted afventer derfor denne proces.  

 

 

 

4. Organiserede aktiviteter på enhedens arealer 2017 
 

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 over de foregående år med 800 arrangementer med 

98.000 deltagere. Stigningen i deltagerantallet er størst og skyldes primært flere deltagere på 

Flyvestation Værløse. 

 

Benyttelsen af lejrpladserne udviser et fortsat stigende i niveau i antal men ikke i antal deltagere:  1430 

overnatninger med 31.000 deltagere. Det er tydeligt, at de store sheltere er populære.  

 

Af den samlede aktivitetsoversigt ses, at aktiviteten på Flyvestationen er stigende i antal med 81 

arrangementer med knap 27.000 deltagere, heraf deltog de 15.000 i Store Flyvedag. 

 

For aktivitetsoversigten ses, at orienteringsløb fortsat er største aktivitetstype i antal arrangementer. Den 

høje aktivitet skyldes navnlig familieløb på faste poster. 
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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. 

 

På spørgsmål fra Anna Bodil Hald bekræftede Charlotte Mølgaard, at Store Flyvedag er flyttet til august 

for at undgå megen færdsel på sletterne i yngletiden. 

 

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

aktiviteter.  

 

 

5. Status og proces for udpegning af skove til urørt skov og biodiversitetsskov 

I henhold til Naturpakken fra 2016 skal Naturstyrelsen udpege 10.000 ha urørt skov (6.700 ha løvskov 

og 3.300 ha nåleskov) samt 3.300 ha anden biodiversitetsskov. For urørt skov er der i Naturpakken 

indarbejdet 10 års indfasning for løvskov og 50 års indfasning for nåleskov (definitionsmæssigt er alle 

enhedens skove løvskove i denne sammenhæng). I denne fase udtages den mest værdifulde vedmasse 

samtidig med, at bevoksningerne gøres mindre homogene med henblik på større variation i skovenes 

struktur. Det er forventningen, at antallet af mulige levesteder/nicher derved forøges, og dermed forøges 

potentialet for biodiversiteten.  

 

Udpegningerne har haft fokus på at sikre eksisterende biodiversitet. Forskere fra Københavns 

universitet (IGN og CMEC) og Aarhus universitet (DCE) har bidraget med forskningsbaseret 

rådgivning, ligesom Erik Buchwalds PhD har bidraget med viden om arter på NSTs arealer.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet har ultimo januar 2018 offentliggjort hvilke skove, som ministeriet 

foreslår, skal være urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Forslaget er i perioden 2.2 til 30.3 2018 i 

offentlig høring.  

 

Hovedformålet med udpegningen er beskyttelse og fremme af biodiversiteten, men der skal og vil også 

blive planlagt og forvaltet i forhold til andre hensyn som f.eks. friluftsliv og fortidsminder. 

 

For den urørte skov vil følgende bl.a. være vigtige retningslinier: 

 Skovdriften ophører  - om 10 år. Der udtages i overgangsperioden træer af høj økonomisk værdi, 

mens træer af høj værdi for biodiversiteten efterlades 

 Skoven overlades til fri dynamik, dog fældning aht. friluftsliv og sikkerhed, beskyttelse af 

fortidsminder eller entydigt biologisk formål 

 Skovgræsning og begrænset naturpleje herunder bekæmpelse af invasive arter er mulig 

 Fokus på sikring af levesteder for kendte forekomster af truede arter i tilbagegang 
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 Vedligeholdelse og opførelse af nye friluftsfaciliteter mulig efter konkret vurdering. 

 

For anden biodiversitetsskov vil følgende bl.a. være vigtige retningslinier: 

 Skovdriften fortsætter med nedsat produktion og fokus på naturpleje. Der efterlades minimum 

15 træer/ha 

 Særlig fokus på sikring af levesteder for kendte forekomster af truede arter i tilbagegang  

 Det er muligt at gennemføre græsning og  pleje 

 Opretholdelse  af hjemmehørende  træer  og skovfyr, rødgran og ædelgran ved naturlig 

foryngelse 

 Vedligeholdelse og opførelse af nye friluftsfaciliteter mulig efter konkret vurdering 

 

 

Efter høringen vil ministeriet foretage den endelige udpegning. 

 

Der skal udarbejdes konkrete forvaltningsplaner (driftsplantillæg) for hvert enkelt udpeget skovområde. 

Der skal i en 10 årig periode skoves træer i de ny-udpegede urørte skove. Der kommer en åben proces 

omkring hvorfor og hvordan skovning af træer og andre virkemidler tilrettelægges. Et emne er bl.a. at 

skovbevoksninger, som i mange år har været drevet med produktion for øje (ensaldrende bevoksninger), 

skal konverteres til varierede skove, som et bedre udgangspunkt for den efterfølgende naturlige 

dynamik.  

 

Konkret er følgende af enhedens skove foreslået udpeget: 

Store Hareskov, Nørreskoven, Ryget Skov, Ganløse Ore, Nyvang, Terkelskov og Farum Lillevang. 

Forslaget er udsendt til brugerrådet og er vedlagt som bilag. Brugerrådet og offentligheden vil blive 

inddraget i udarbejdelsen af forvaltningsplanerne, og det vil ske i 2018 og 2019. 

 

Orienteringen gav anledning til en livlig debat blandt brugerrådets medlemmer. 

 

 

6. Udpegning af Livstræer - status  

Enheden holdt 3 informationsmøder om udpegning af livtræer i oktober og november 2017. Møderne 

var ikke velbesøgte i antal, men der var nogle interesserede borgere, som også fik udpeget og sat skilte 

på nogle livstræer. 

 

I henhold til enhedens procedure går enheden i perioden 1.3 til 30.4 i gang med at vurdere og godkende 

borgernes forslag.  

 

Enheden har haft hjælp af det sociale projekt ”Fremtiden Nord syd (FNOS), som har udpeget nogle 

livstræer og efterfølgende har de også opsat skilte. 

 

Status 1.3 2018: 

 Der er kommet forslag i 17 skove. 

 Der er 235 forslag, som enheden skal tage stilling til. 

 Der er 65 livstræer, som er godkendt, men ikke har et påsat skilt 

 Der er 24 livstræer med skilte. 

 Størst aktivitet i Ryget Skov med 82 forslag og 3 godkendte livstræer. 
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Som udgangspunkt skal skiltene opsættes af frivillige efter godkendelsen; om det lykkes vides ikke 

endnu. Ellers vil enheden sætte skovløbere til at opsætte skiltene i de skove, som ikke er eller bliver  

urørte skove. 

 

Naturstyrelsen foreslår, at der som udgangspunkt ikke sættes skilte op på Livstræer i de skove, som skal 

være urørte. Brugerrådet bakkende op om dette. 

 

 

7. Status for Flyvestation Værløse  

Charlotte Mølgaard gennemgik udviklingen af flyvestationen som et rekreativt naturområde, hvor der 

fortsat frem til sommeren 2018 vil der være fokus på nedrivning af bygninger og anlæg: 

 Nedrivningen går fremad. Der er fokus på at få ryddet så meget som muligt op for den bevilling 

på 10 mio kroner, som Forsvaret har afsat til dette. Nedrivningsopgaven har været i EU-udbud, 

og det har givet en ”god pris”, og der bliver råd til at fjerne alle de værdiløse bygninger og 

installationer. 

 Der er i en tidligere løbegang indrettet et flagermusrefugium sammen med Task Force Green.  

 Der er /bliver etableret et regnvandsbassin i Bringe Mose sammen med Freja Ejendomme. 

 Der er etableret et mindre vandhul i Bringe Mose 

 Der er udarbejdet en plan for insektforvaltning, som vil blive drøftet med en gruppe af 

naturfrivillige. Målet er at der ændres på driften allerede i 2018. 

 

Brugerrådets medlemmer fik før mødet et udkast til retningslinjer for organiseret brug af droner og 

modelfly; se bilag.   

 

Under drøftelsen gav Anna Bodil Hald udtryk for, at styrelsen giver for mange køretilladelser i 

almindelighed og nævnte bla. at Task Force Green kører meget – hvad er formålet med det? 

Charlotte Mølgaard oplyste, at Task Force Green er et socialt projekt og at de hjælper Naturstyrelsen 

med mindre opgaver (f.eks. indretningen af løbegangene) og at de derfor har lov til at køre på arealerne. 

Det er fortsat håbet, at der kommer flere unge med i projektet, så de kan løse flere opgaver. 

 

Der var opbakning fra brugerrådet til retningslinierne for droner; og navnlig til at styrelsen skal 

begrænse motorkørslen. 

 

Gunnar Brüsch spurgte til, om ridesporet kan udvides.  Charlotte Mølgaard oplyste, at målet er, at der 

kommer et ridespor, som går hele vejen rundt.  

 

 

 

 

8.   Status for opgradering af Bagsværd Rostadion 

Jesper Tranberg orienterede om opgradering af Bagsværd Rostadion: Der gennemføres en nødvendig 

udvidelse og renovering for at fastholde, at der kan afholdes internationale konkurrencer på Rostadion. 

Da der er tale om nationale hensyn, har Naturstyrelsen som grundejer accepteret udvidelsen af robanen 

og de øvrige elementer i projektet. 
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Naturstyrelsen vil som grundejer og nabo være hjælpsom og har tilkendegivet, at jorden kan 

transporteres væk via Søvej på følgende vilkår: 

 Projektet retablerer Søvej som helhed efter arbejdet er afsluttet. Det indebærer krav til 

genopretning af profil, opfyldning af huller, udlægning af nyt slidlag og afhøvling af rabat. Dvs 

vejen vil antagelig være i bedre stand end før den blev brugt – og istandsættelse vil være en 

slags arealleje  / kompensation til skovgæsterne. 

 Der kan kun transporteres jord mellem kl 7 og kl 16 og kun på hverdage – aht skovgæsterne. 

 Chaufførerne skal instrueres i langsom og hensynsfuld kørsel gennem skoven. Der er mange 

skovgæster, der nyder naturen, dyrker motion til fods eller på cykel eller lufter hunden uden 

snor, idet det er en hundeskov. 

 Skiltning skal godkendes af Naturstyrelsen, og der skal eventuelt skiltes ved kryds med MTB-

spor og andre skovveje. 

 

Naturstyrelsen har tilkendegivet, at sedimentet kan oprenses på parkeringspladsen på følgende vilkår: 

 Anlægget skal placeres, så der tages hensyn til naboerne og til brugerne af P-pladsen. Det vil i 

praksis betyde, at det skal så vidt muligt skal placeres på P-pladsens nordvestlige del, dog 

således at adgangsveje til skovens vej- og stisystem ikke spærres. 

 Afstanden til skovbrynet skal være så stor, at der ikke graves under træernes grene, idet de 

fleste  af træernes rødder typisk er under krone-projektionen. Der må heller ikke køres med 

tunge maskiner under kronerne, så i praksis, skal der holdes større afstand mellem anlæg og 

skovbryn end træernes kroner. 

 Ved retablering skal muld og græstørv lægges tilbage i ”samme orden”. Det skal sikres, at 

arealet er plant og i niveau med det resterende areal, således at arealet kan slås 

med  græsslåningsmaskine uden problemer, og så borgere kan færdes sikkert på arealet. Det skal 

også være egnet til parkering af biler. Såfremt der skal tilføres materiale til planeringen, så skal 

det være grus. Der må ikke sås græs. 

 

Nogle af brugerrådets medlemmer gav udtryk for, at styrelsen var for hjælpsom. 

 

 

9. Vestskoven – Udtynding af bevoksninger og vedligeholdelse af stier 

Poul Evald Hansen havde sat punktet på dagsordenen, da han modtager en del spørgsmål og 

kommentarer til Vestskovens drift. Poul Evald Hansen vurderede, at styrelsens fældning af træer og 

buske langs veje og stier havde været for voldsom, og at der var fjernet for mange gamle tidligere 

læhegn. Poul Evald kan ikke anbefale, at der fældes så meget på én gang. Derudover var informationen 

for dårlig. 

 

Tina Graugard bakkede helt op om kritikken: Der var fældet for mange træer og buske og informeret for 

dårligt. 
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Jens Juelstorp og Kim Søderlund oplyste følgende: 

 

Skovning:  

Naturstyrelsen fælder ca 5.000  kbm om året i Vestskoven med det formål at sikre, at der på lang sigt 

udvikler sig store og harmoniske træer i skoven. Samtidig bidrager salget af træet til at opfylde de årlige 

indtægtskrav. Vi udarbejder hugstplanen hvert forår, og viser på hjemmesiden hvilke bevoksninger, der 

bliver fældet i. Fældninger starter den 15.7 og fortsætter hen til september/oktober, og stoppes når 

jorden er for blød. Hvis vi får en vinter med frost prøver vi at få fældet træer igen mens jordbunden er 

hård; men det forudsætter at der er ledige maskiner.  

 

Fældninger ved veje og i skovbryn: 

Naturstyrelsen får løbende henvendelser fra cyklister, ryttere, gående, vognmænd og andre der færdes i 

skoven om grene, der fra vejside gror ind over stierne og generer den fri færdsel. At løse disse gener ved 

afskæring af enkelte grene ved en manuel indsats er meget tidskrævende og dermed også dyr. Endvidere 

genopstår generne relativt hurtigt igen, da sidegrene gror imod lyset og let kan gro 1 meter på en 

vækstsæson.  

 

Naturstyrelsen har tidligere forsøgt at løse opgaven ved klipning med traktormonteret fingerklipper. Vi 

er gået væk fra denne metode, da gentagne klipninger får bevoksningen langs vejen til at fremstå som 

en hæk og danne en grøn mur, der ikke efterlader mulighed for se ind i bevoksningerne. 

 

Vi er derfor endt med en beslutning om at rykke bevoksningen tilbage i forhold til vejen. Vi får en 

længerevarende løsning på problemerne med fremkommelighed på vejene og indgrebet er omtrent  

omkostningsneutralt, da indtægterne fra salg at de fældede træer antagelig dækker udgifterne.  

 

Samtidig vil det give mere lys og luft til veje og stier, hvilket i sig selv også vil gøre dem tørrere. 

Endelig giver det mulighed for at slå rabatterne mere effektivt, så der ikke kommer ny vegetation, der 

kan genere færdslen.  

 

Der var medlemmer af brugerrådet som påpegede, at det var godt at få lysnet og få bredere rabatter, da 

det gav bedre levevilkår for de dyr og planter, som trives med lys. 

 

Kim Søderlund konkluderede, at indgrebet i det store hele har været rigtigt og nødvendigt (også fordi 

økonomien gør det nødvandigt at bruge maskiner og samle opgaverne til en større opgave), men også at 

styrelsen har informeret alt for dårligt om fældningerne og deres formål.  Kim Søderlund beklagede den 

dårlige information og gav udtryk for, at styrelsen i en lignende situation fremover vil forbedre 

informationen.  

 

Drøftelsen på sidste møde den 22.11 2017 om Vestskoven og dens stier gav anledning til at 

Naturstyrelsen udarbejdede en plan for hvilke skovveje, som har højst prioritet i relation til 

vedligeholdelse; planen er udsendt til brugerrådet 21.2 2018 og vedlagt som bilag. 
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10. Status for skovrejsning   

Kim Søderlund orienterede: 

 Himmelev Skov: Ved en jordfordeling den 1.4 2018 erhverves ca 6 ha, som ligger som direkte nabo 

til grusgravsområdet. Roskilde Kommune, HOFOR og Naturstyrelsen planlægger at blive enige om 

en udvidelse af projektområdet i løbet af 2018. 

 Gulddysse Skov: Uændret status. Naturstyrelsen har pr. 1.12 2016 overtaget 11,6 ha til udvidelse af 

skoven, således, at Naturstyrelsen nu ejer 132 ha. Arealet har store arkæologiske værdier, så derfor 

er det besluttet at plante 10 små felter med buske og ellers drive arealet i høslæt. Pt. Er 

høslætsaftalen i udbud.  

 Solhøj Fælled: Ingen nye erhvervelser i 2017. Naturstyrelsen ejer således ca. 105 ha ud af 

projektområdet 445 ha. De nye arealer er drøftet i skovrejsningsrådet og de sidste 5 ha 

tilplantes/indrettes i april 2019. 

 Tune Skov: Tune skov er pt 87 ha stor – ud af et projektareal på 240 ha. Det seneste erhvervede areal 

på 2,7 tilplantes i april 2019. Naturstyrelsen overtager 2 arealer på ialt ca. 43 ha den 1.4 2018 ved en 

jordfordeling, og arealerne er direkte nabo til styrelsens nuværende arealer. 

 Greve Skov: Ingen nye erhvervelser. I alt ejer Naturstyrelsen således 157 ha ud af et projektområde 

på 205 ha. Skovvejen i syd blev ikke etableret pga. det våde efterår; men de bliver etableret i løbet 

af 2018. Der plantes ca 14 ha i syd - finasieret ved indsamling via Growing Trees Network 

Foundation og denne del får lokalnavnet ”Greve Folkeskov”.  

 Hørup skov: Ved jordfordeling pr 1.4 2018 forventes ca. 25 ha at blive erhvervet. Naturstyrelsen vil 

derefter eje ca. 76 ha ud af projektområdes 430 ha. 

 Vestskoven:  Ingen nye erhvervelser.  

 Nordmandsskoven: Ny statsskov ved Skibby på knap 30 ha. De første 4 træer blev plantet på en 

slette den 17.11 2017 samtidig med at navnet blev offentliggjort. Skoven rejses i samarbejde med 

Frederikssund kommune. Arealet tilplantes i april 2018 med igangsætning den 10.4 2018 kl 9.00. 

Og det langsigtede mål er en stor statsskov med fokus på grundvandsbeskyttelse i samarbejde med 

lokalvandforsyninger og NOVAFOS plus HOFOR.  

 

 

 

11. Eventuelt  

 

Poul Evald Hansen efterlyste, at Naturstyrelsen informerer bedre om formålet med at lade de skotske 

højlandskvæg græsse i skoven. Jens Juelstorp oplyste, at den nye græsning med folde i bevoksningerne 

har flere formål: at skabe en lysåben skov til glæde for biodiversiteten, som også giver skovgæsterne en 

ny oplevelse, og som forbedrer økonomien pga. mindre fodring. Kim Søderlund supplerede med, at 

styrelsen ville få det bedre beskrevet på hjemmesiden. 

 

Poul Evald Hansen havde hørt rygter om, at Slaggebjergene skulle fjernes. Kim Søderlund oplyste, at 

Slaggebjergene ”drives” af Vestforbrænding, som antagelig løbende overvejer, om der kan spares penge 

ved at ændre driften og en fjernelse er i den forbindelse også en mulighed. Men konkret er 

Naturstyrelsen ikke i dialog med Vestforbrænding om en fjernelse, så det er nok p.t. et løst rygte uden 

hold i virkeligheden. 
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Bilag til punkt 4: Aktivitetsoversigt fra godkendte arrangementer i ”Book i Naturen” 2017: 
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Bilag til punkt 5 

 

Farumskovene m.fl. 

De udpegede skovområder strækker sig fra 
Store Hareskov i syd til Nørreskoven ved 
Furesøen i øst over Ryget skov ved Farum 
Sø og til skovene Ganløse Ore i vest og mod 
nord til skovene Nyvang, Terkelskov og 
Farum Lillevang. 
 

Skovområdet ligger i Nordsjælland omgivet af sø, åben land 

og by. Skovområdet gennemskæres af jernbane samt større 

og mindre veje. Skovene består overvejende af løvtræer 

som bøg, eg og ær med indblanding af partier af nåleskov; 

særligt i Ganløse Ore findes der større partier nåletræ. 

Skovarealerne udpeges i sin helhed, idet der herved er 

større sammenhængende områder, hvor biodiversiteten er i 

højsædet. 

 

Særlige levesteder - biodiversitet 
Store Hareskov og Nørreskoven er blandt de ældste skove 

i Danmark. Lige siden de første skove voksede frem efter 

istiden, har der vokset træer på arealerne. Nørreskoven 

ligger med sine stejle skrænter og gamle bøgetræer ud til 

Furesøen og udgør den østligste del af det udpegede 

område. Skoven består af en del meget gamle træer fx 

svenskebøgene, der er fra omkring 1665 lige efter 

svenskekrigene.  

 

 

I Hareskoven har den meget varierede topografi, den 

relativt næringsfattige jordbund og de varierende 

fugtforhold medført, at der er mange forskelligartede 

levesteder for dyr og planter, og derfor er der en relativt 

høj biodiversitet. Skoven er domineret af bøg i alle aldre 

med indblanding af enkelte gamle ege og en del rødgran. 

Flere steder brydes skovbilledet af mindre, åbne områder 

med moser, vandløb og søer.  

 

Ryget Skov er kuperet og ligger ned til Farum Sø og 

består overvejende af løvtræer. Ryget Skov indeholder to 

større moseområder; Sækken og Sortemosen, som 

består af ellesump, askevæld og er under tilgroning. I 

vest grænser Sortemosen op til Ganløse Ore.  

I Ganløse Ore er man i gang med at genoprette flere 

tidligere moser og konkret genoprettes Store Maglemose 

på et i alt 40 ha stort område ved at fjerne rødgran og 

derefter at lukke grøfter. I den sydlige del af Ganløse Ore 

findes et større fladedækkende fortidsminde (oldtidsagre) 

samt arealer med biologisk og økonomisk værdifuld 

egeskov.  

 

Nord for ligger de mindre skove Terkelskov og Nyvang på 

hver sin side af den fredede Mølleådal og Klevadsmose. 

Skovene støder op til Farum Lillevang kun adskilt af 

landevej. 

 

Foto: Naturstyrelsen 
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Farum Lillevang består overvejende af løvskov, og heraf er 

flere arealer allerede udlagt til urørt skov, nogle af dem 

siden 1905.  

 

Dele af skovområderne er beliggende i Natura 2000 

område og der er kortlagt en række skovhabitatnaturtyper 

fortrinsvis bøgehabitatnatur, elle- og aske sumpe samt 

enkelte egehabitatnaturtyper. Der er kortlagt partier med 

naturmæssigt særlig værdifuld skov (§ 25-skov) fordelt på 

hele det udpegede areal.   

 

Langt størstedelen af skovene udpeges som urørt skov, 

idet der findes en række sjældne arter i områderne, som er 

specifikt knyttet til urørt skov. Terkelskov, Nyvang og dele 

af Ganløse Ore udpeges som anden biodiversitetsskov 

både af hensyn til biodiversiteten og af hensyn til 

fladedækkende fortidsminder og bevarelse af egeskov. I 

Ganløse Ore findes bl.a. en art, som foretrækker nåleskov. 

Derfor opretholdes nåleskove i området.  

 

Farum Lillevang udpeges som urørt skov, da en række 

sjældne arter i området er knyttet specifikt til urørt skov. 

 

Terkelskov udpeges som anden biodiversitetsskov, da der 

er registreret en række lyskrævende sjældne arter i 

området. Nyvang udpeges som anden biodiversitetsskov 

for at sikre et sammenhængende areal, selv om de fleste 

registrerede sjældne arter i Nyvang vil kunne klare sig med 

almindelig skovdrift.  

 

Ganløse Ore kategoriseres på baggrund af de registrerede 

sjældne arter fortrinsvis som urørt skov. Den sydligøstlige 

del udpeges som anden biodiversitetsskov af hensyn til 

fladedækkende fortidsminder, bevarelse af egeskov samt 

økonomi.  

 

Ryget udpeges som urørt skov, da en række sjældne arter 

i området er knyttet specifikt til urørt skov. 

 

Nørreskoven udpeges ligeledes til urørt skov, da en række 

sjældne arter i området er knyttet specifikt til urørt skov. 

De fleste arter knytter sig til Svenskebøgene. Skoven 

udpeges i sin helhed for at skabe et større 

sammenhængende areal. 

 

Store Hareskov udpeges til urørt skov. Mange af de 

registrerede arter i Store Hareskov trives med urørt skov. 

 

 
 
 
 
 

 
Arealudpegning 
 

Areal med ny urørt løvskov 903 ha 

Areal med ny anden biodiversitetsskov 180 ha 

 

På kortet nedenfor er udpegning af ny urørt løvskov 

indtegnet med blå streg, mens udpegning af anden 

biodiversitetsskov er indtegnet med orange streg. De 

grønne skraveringer viser arealer, der allerede er 

omfattet af en eksisterende beskyttelse, og som ikke er 

talt med i opgørelsen af nye udpegninger. 

 

Sjældne arter 
Skovene er levested for en lang række af arter, 

herunder en række sjældne og truede arter, 

som er knyttet til dødt ved. 

 

Blandt andet kan nævnes det rige fugleliv i 

Nørreskoven. Med mange gamle og hule træer 

giver det gode forhold for spætter. Der er både 

sortspætte og stor flagspætte. Der er også 

mange spætmejser i Nørreskoven. Spætmejsen 

er ligesom spætten hulrugende. Den holder 

typisk til i gammel løvskov. 

 

I Ryget skov er der et rigt dyreliv, navnlig i 

Sækken og i Sortemosen, som er udpeget til 

Natura 2000-område bl.a. pga. fuglelivet. Lige 

efter sidste istid var Sækken en del af Farum 

Sø, men efterhånden som tilgroning har lukket 

området med tørv og senere med større planter 

og træer, har den udviklet sig til en kombination 

af mose, sø og sumpskov. 

 

I Ganløse Ore bør det sikres, at der bevares 

nåleskov i udpegningen, fordi flere arter er 

knyttet til nåleskoven. 
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Udvalgte særligt truede arter 

Dansk navn Findes i: Levested 

Tofarvet 
foldporesvam
p 

Ryget Dødt ved i 
løvskov 

Tørve-viol Ryget Meget våd 
mose med 
krat 

Matsort 
træsmælder 

Nørreskov
en 

Nataktiv, gl 
hule 
løvtræer inkl 
bøg 

Sortfodet 
stilkporesvam
p 

Nørreskov
en 

Kalkrig / 
lerbund m. 
jordliggende 
dødt 
løvtræved 

Magdalis 
armigera (en 
art bille) 

Terkelskov Store 
levende 
skovelme 

Rosa 
pastelporesva
mp 

Farum 
Lillevang 

Dødt ved i 
løvskov 

Seksbåndet 
blomsterbuk 

Ganløse 
Ore 

Er i 
spredning. 
Yngler i dødt 
nåleved. 

Gylden 
grynskælhat 

Store 
Hareskov 

Dødt ved i 
løvskov 

Temnostoma 
meridionale 
(en art 
svirreflue) 

Store 
Hareskov 

Dødt ved i gl 
løvskov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andre forhold 
Skovenes beliggenhed nord for København gør, 

at skovområderne ligger bynært og er hyppigt 

besøgt både til hverdagsbesøg og til 

organiserede aktiviteter. Især i Nørreskoven og 

Store Hareskov, hvor tilgængeligheden er nem 

pga. S-togsnettet, er der mange besøgende. I 

Hareskovene og Nørreskoven findes et 26 km 

langt mountainbike spor. 

 

Der vil fortsat være adgang til de udpegede 

skove i overensstemmelse med 

adgangsreglerne. Der vil i de udpegede skove 

være nye muligheder for friluftslivet i forhold til 

eksempelvis naturformidling, turisme og unikke 

naturoplevelser. Det må dog også forventes, at 

skovene kan blive mere ufarbare med flere 

væltede træer og mere stående vand.  
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Punkt 7 
Til drøftelse i brugerrådet 7. marts 2018  

Retningslinjer for organiseret brug af droner og modelfly på 
Flyvestation Værløse 
 

 

 
Flyvestation Værløse er en friluftsmæssig velegnet lokalitet for flyvning med droner og 
modelfly og Naturstyrelsen oplever, at en del benytter området til flyvning med begge 
dele. Nedenfor benyttes betegnelsen droner om ubemandede luftfarttøjer, dvs. 
”droner” omfatter også flyvning med modelfly. 
 
Det er Transportministeriet, der regulerer flyvning med droner via bekendtgørelse fra 
2017 om flyvning med droner uden for bymæssigt område, og reglerne findes på 
droneregler.dk. På flyvestationen gælder disse regler også. Naturstyrelsen kan som 
grundejer ikke sætte særlige retningslinjer op for flyvning med droner på styrelsens 
arealer.  
 
Det betyder, at så længe man overholder dronereglerne kan alle flyve med droner på 
flyvestationen.  
 
Hidtil har større grupper af dronepiloter ansøgt om tilladelse til flyvning med droner via 
booking-systemet, da de ofte har haft ønske om at kunne køre deres tunge grej ind i 
bil. Naturstyrelsen Østsjælland har hidtil givet tilladelse til grupper af droneflyvere inkl. 
et begrænset antal køretilladelser, da der er langt fra indkørslen ved Sandet til 
landingsbanen. 
 
Med de nye droneregler og i forlængelse af, at der løbende bliver åbnet flere 
indgange, finder Naturstyrelsen det naturligt at ændre retningslinjerne for, hvornår 
droneaktiviteter kræver tilladelse.  
 
Forslag til retningslinjer: 

 Flyvning med droner – også af større grupper - kan foregå uden tilladelse fra 

Naturstyrelsen – og der gives ikke køretilladelse til transport af tungt grej.  
Begrundelse: I kraft af, der er åbnet flere indgange og arealet bliver mere tilgængeligt, 
er der øgede muligheder for at parkere tæt på de åbne områder. Dermed er 
argumentet om, der er behov for køretilladelse, da der skal transporteres tungt grej 
over længere distancer bortfaldet.  
 

 Fremadrettet vil det alene være nødvendigt at ansøge om tilladelse hos 

Naturstyrelsen, såfremt der er tale om større stævner/konkurrencer, der skal 

koordineres med andre aktiviteter, eller der er særligt begrundet behov for 

køretilladelse, eksempelvis ved transport af tungt grej. Det vil være 

undtagelsen, at der gives kørselstilladelse til transport af fly mv. 
 

http://droneregler.dk/
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 Erhvervsmæssig/kommerciel droneflyvning kræver fortsat tilladelse fra 

Naturstyrelsen og vil være omfattet af en form for afgift. Evt. udstedelse af 

køretilladelse kan ske i begrænset omfang og mod betaling.  
 

 Organiseret droneflyvning kan kun finde sted i tidsrummet 15/7 til 1/11, som er 

udenfor fuglenes yngletid og før vinterrastende fugle som mosehornugle og 

rovfugle ankommer.  
 

 Flyvning med jetmodelfly og fritflyvende modelfly vil fortsat kræve særskilt 

tilladelse, da de fylder mere end almindelige droner. Naturstyrelsen giver 

tilladelse til i størrelsesordenen 1-2 arrangementer for hver flyvetype pr. år 
 
Naturstyrelsen har hidtil placeret organiseret flyvning i den vestlige ende af 
landingsbanen bl.a. af hensyn til fuglelivet og øvrige besøgende. Denne henvisning 
vil blive fastholdt. 
 
Naturstyrelsen ønsker at høre brugerrådets bemærkninger til ovenstående reviderede 
retningslinjer. 
 
 
 
  



19 

Bilag til punkt 8 om Bagsværd Rostadion 
 

Tidsplan 

Naturstyrelsen har noteret sig følgende deadlines 

 Marts 2018 – Skovlovstilladelse i høring 

 Forår 2018 – Forventet dispensation fra fredningen 

 Sommer 2018 – Kontrakt indgået med hovedentreprenør  

 Efterår 2018 – Byggeri påbegyndes 

 Efterår 2018 – Forlængelse af Robane påbegyndes 
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Bilag til punkt 9  
 

 


