
Notat   

Referat fra møde den 26. marts 2014 
i brugerrådet 
 
    
  

Mødedeltagere: 
FV Flemming Villadsen, Allerød Kommune 
PEB P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund 
GB Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
HB Helle Bomgaard, Friluftsrådet (Danske Handicaporganisationer) 
AH Alexander Helm, Friluftsrådet (Dansk Rideforbund) 
ABH Anna Bodil Hald, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
ML Mogens Lethraborg, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
KB Kurt Borella, DN (Samråd for Nordsjælland) 
TC Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund 
JH John Holm, Dansk Ornitologisk Forening 
TB Troels Brandt, Foreningen Naturparkens Venner 
LS Lars Sørensen, Naturstyrelsen, Driftsplanteamet 
JJ Jens Juelstorp, Naturstyrelsen, Østsjælland 
KM Kasper Morthorst, Naturstyrelsen, Østsjælland 
KS Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland  
 
 
Fraværende: 
OB Ole Bertelsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
 
Brugerrådets sammensætning:  KS orienterede om, at kommunerne udpeger deres 
repræsentanter for 4 år af gangen efter kommunalvalgene. Flemming Villadsen er 
indtrådt som afløser for Christian Nejstgaard, mens afløserne for Bjarke Abel (Greve 
Kommune) og Leif Pedersen (Albertslund Kommune)  ikke er på plads endnu. 
 
 
 

Østsjælland 
J.nr. NST-210-00007 
 

 
 
 

1. Bemærkninger til referatet fra den 13.11 2013 
Ingen. 
 
 

2. Meddelelser 
KS meddelte:  

 Naturstyrelsens nye direktion: Den 22.4 2014 tiltræder Hanne Kristensen som ny direktør. 
Fra 1.4 vil styrelsen have 4 vicedirektører mod tidligere 5. Peter Ilsøe vil fortsat være vicedi-
rektør for arealdriften. 

 Stormfaldet den 28.10 og 5-6.12 2013: På Østsjælland er der væltet ca. 4.900 kbm heraf 
1.700 kbm løvtræ. For Naturstyrelsen som helhed er der væltet 530.000 kbm heraf 17.000 
kbm løvtræ. Som udgangspunkt oparbejdes nåletræet, mens det spredte fald i løvtræet vil 
blive efterladt i skovbunden aht. biodiversiteten. Mest muligt efterlades urørt, dog skal skov-
veje, stier og spor gøres farbare, og det kræver flere steder, at kævler skæres over. 
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 Karlstrup Kalkgrav: Vi opstiller som et forsøg i 2014 2 affaldscontainere gemt væk i krat ”in-
den for hegnet”  i perioden april til september. Formålet er at gøre oprydningen billigere ef-
ter de varme dage. Solrød Kommune hjælper i øvrigt fortsat med til oprydningen via deres 
JOBS- projekt. 

 Jagtudlejen: Enheden udlejede i foråret 2013 jagten (kun råvildt) i 8 områder (3 i Vestsko-
ven, 1 i Himmelev Skov, 2 i Gulddysse Skov,1 i Grønlien Skov og 1 i Sperrestrup Skov). Er-
faringerne har været gode på den vis, at enheden ikke har været kontaktet om problemer el-
ler konflikter pga jagtudlejen. 2 lejemål i Vestskoven og lejemålet i Sperrestrup Skov er op-
sagt, og genudbydes i april 2014. 

 
GB og PEB orienterede om, at de havde deltaget i en workshop i forbindelse udarbejdelse af et nyt  
nationalt skovprogram, hvor de have haft gode drøftelser med private skovejere. 
 
 
 

3. Fastsættelse af dato og sted for det offentlige møde i 2014 
 

Mødet blev fastsat til mandag den 16. juni 2014 kl 19.00 i Gulddysse Skov. KS vælger møde sted 
efter mødet.  
 
 

 

4. Revision af driftsplanen, status med orientering om den kommende høring  
LS oplyste, at siden sidst har styrelsen bearbejdet bemærkningerne fra sidste møde, herunder  
også friluftsrådets brev af 15.11 2013, samt de indsendte bemærkninger og forslag i øvrigt. 
 
Der arbejdes også på at færdiggøre beregningerne til hugstplanen og kulturplanen (de bliver ikke 
arealbundne, men vil vise niveauer).  
 
Det er målet, at det endelig udkast til driftsplan kan sendes i offentlig høring sidst i maj eller først i 
juni 2014. Der bliver 11 ugers høringsfrist (8 uger + 3 ugers ferie). Driftsplanen vil have en 15 årig 
tidshorisont og forventes revideret om 5-6 år. 
 
Driften styres i høj grad af retningslinier, som revideres løbende. Således har Naturstyrelsen lige 
revideret de økologiske retningslinier, som var udsendt med mødematerialet. 
 
Brugerrådets medlemmer opfordrede styrelsen til at: 

 planerne bliver tilgængelige på arealinfo 

 betydningen af zoneringen for friluftlivet – navnlig ”stillezonen” - bliver forklaret tydeligt. 
LS ville ikke love, at de meget forståelige forslag blev opfyldt; men han ville arbejde for det. 
 
 
 

5. Organiserede aktiviteter på enhedens arealer 2013 
KS henviste til det udsendte materiale og understregede , at opgørelsen er ikke helt konsistent mel-
lem årene, så materialet kan kun anvendes til at få et overblik og vurdere tendenser.  
 
Det ses, at antal aktiviteter (uden lejrslagning) ligger på et lidt lavere niveau end de foregående år, 
knap 700 arrangementer med 70.000 deltagere.  
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Benyttelsen af lejrpladserne er stigende i niveau med et niveau knap 800 lejrslagninger med knap 
23.000 deltagere, og det er tydeligt at de store sheltere er populære.  
 
Af den samlede aktivitetsoversigt ses, at de forskellige aktiviteter er på niveau med de foregående 
år. 
  

Vi er meget opmærksomme på, at de aktiviteter, som er ”voldsomme” eller som er meget forstyr-
rende 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. 
Sidste år  åbnede vi for spor- og markprøvetræning i hundeskove, og vi har ikke registeret 
problemer i den forbindelse. 

 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. 

 
Sammendraget vedhæftes referatet som bilag. 
 

 

 

6. Status for Flyvestation Værløse  

KS orienterede om, at borgerinddragelsesprocessen løber fra den 2. april til den 2. juni 2014. På 
hjemmesiden (NST.DK/flyvestationen) og facebook (Flyvestation Værløse) kan man læse om 
rammerne for aktiviteterne (landsplandirektiv og Naturstyrelsens generelle politik) og få konkret 
information om arealer og bygninger, som man kan komme med forslag til aktiviteter i/på. Som et 
led i processen afholdes i samarbejde med Furesø Kommune ”Åben Flyvestation” lørdag den 26. 
april kl 10-14. Her vil komme over 20 foreninger og demonstrere, hvad de gerne vil bruge området 
til, så andre borgere kan se og eventuelt prøve det. Der forventes stort aktivitetsniveau (både aktive 
og ”tilskuere”) så dagen vil også give et praj om arealets bæreevne og behovet for regler og styring. 
Alle besøgende opfordres til at melde tilbage om deres oplevelse af de forskellige aktiviteter i åbne 
spørgsmål ved enten at svare på dagen i det udleverede program (der er bokse ved udgangene) 
eller ved at sende en mail efterfølgende. Styrelsen vil bearbejde svarene og drøfte de foreløbige 
konklusioner med foreningerne i løbet af maj måned, som et delresultat af borgerinddragelsespro-
cessen. Brugerrådet modtager den officielle invitation til den 26.4, når den er klar. På baggrund af 
Idéstormen udarbejder NST en rekreativ plan. Herefter vil driftsplanen blive udarbejdet. 
 
Furesø Kommune og styrelsens egen følgegruppe inddrages, når alle svar og forslag fra den sam-
lede proces er bearbejdet – mødet med følgegruppen er fastsat til 18. september 2014. 
 

 

7. Status for projekt Mølleåen 

KS orienterede med fokus på de uafsluttede delprojekter: 

Delprojekt: Rent vand i Mølleåsystemet: 
Det er planen, at renset spildevand skal ledes fra Lundtofte Renseanlæg til Mølleåsystemet via 
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Kalvemosen, Søllerød Sø og Vejlesø samtidig med, at der skal ske sørestaurering i Søllerød Sø og 
Vejle Sø.  En revideret VVM-redegørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet  (NMKN) fra 
hhv. DN og Det økologiske Råd.  Der forventes først et svar fra NMKN i starten af 2014.  Natursty-
relsen har trukket sin LIFE-ansøgning hos EU og vil først genfremsætte den, når der foreligger 
en tilladelse fra NMKN.   
   
Delprojekt: Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet: 
Der er planlagt vandløbsrestaurering i områderne: Hestetangs Å, Vassingerødløbet og Dumpedals-
renden. Vandløbsprojektet  for Hestetangs Å og Vassingrødløbet  indgår i den LIFE-ansøgning, der 
pt. er trukket tilbage. Dette vandløbsprojekt afventer fremsendelse af en ny LIFE-ansøgning. 
Vandløbsprojektet Dumpedalsrenden med etablering af vådområder i Rudeskov forventes gennem-
ført i 2014, idet dette projekt udelukkende er finansieret af Naturstyrelsen. 
 
 
 
 

8. Status for skovrejsning   
KS 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: Der tilplantes som aftalt 6,7 ha i april 2014, mens 4,8 ha inddrages i skoven 
som krat eller lysåben natur. Der forhandles med Roskilde Kommune og de lokale vandværker 
om en aftale om fortsættelse af projektet. 

 Sperrestrup Skov, udvidelse af denne: Intet nyt siden sidst: HOFOR har opsagt aftalen i februar 
2012, fordi ny kortlægning af grundvandsressoucerne har vist, at Sperrestrup Skov ikke ligger 
indenfor fokusområdet for grundvandsbeskyttelsen af Egholm Kildeplads. Naturstyrelsen er i di-
alog med Egedal Kommune om, kommunen vil bidrage økonomisk til en videreførelse af projek-
tet.  

 Solhøj Fælled: Intet nyt siden sidst, hvor status var følgende: Som følge af ny kortlægning af 
grundvandsressoucerne har samarbejdspartnerne har udarbejdet et forslag til en udvidelse af 
projektområdet; navnlig mod sydvest. Det er målet og forventningen, at samarbejdspartnerne 
indgår en ny aftale med et revideret projektområde i løbet af 2014. Med forbehold for kommu-
neplanens vedtagelse om skovrejsning, så har Naturstyrelsen pr. 1.1 2014 erhvervet omkring 
67 ha som kan tilplantes med skov og 30 ha som skal udlægges til slette i projektområdets mid-
terste og sydligste del. Arealerne planlægges tilplantet i 2015. 

 Tune Skov: Der er erhvervet en ejendom på 18 ha hvoraf 5 ha er frugtplantage og 1,5 ha sæl-
ges igen sammen med bygningerne. Naturstyrelsen får først råderet over hele arealet i 2015, 
og tilplantningen forventes gennemført i 2016. Samlet har styrelsen nu erhvervet knap 80 ha til 
Tune Skov. 
ABH og KB anbefalede, at frugtplantagen opretholdes (navnlig aht insekterne), og at styrelsen 
ved slåninger sikrer, at frugttræerne ikke bliver skygget ihjel af selvsåede træer. 

 

 Greve Skov: Intet nyt siden sidst, hvor status var følgende: Samlet set er skoven nu oppe på 
110 ha, hvoraf de 105 ha er sammenhængende. Skovvejene og 2 hundeskove er etableret. Na-
turens dag blev afholdt den 8.9 2013 sammen med kommunen, DN og Friluftsrådet – og samti-
dig blev en revideret folder udgivet. 

 Hørup skov: Der erhverves pr. 1.4 2014 23 ha vha. jordfordeling. Sælger beholder dyrkningsret-
ten i 2014 og arealet planlægges tilplantet i 2016. 
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 Kildebrønde Skov: Intet nyt siden sidst, hvor status var følgende: Naturstyrelsen har den 1.11 
2012 erhvervet den 1. ejendom på 11 ha. Greve Kommune har meddelt, at kommunen udtræ-
der af samarbejdet og har i sin kommuneplan foreslået, at projektområdet  bliver til ”skovrejs-
ning uønsket”. Naturstyrelsen vil sælge bygningerne, men beholder arealet som slette, idet det 
ligger tæt på HOFORs boringer. 

 Vestskoven: Intet nyt siden sidst, hvor status var følgende: Arealerne ved Hede Enge tilplantes i  
2014. Tilplantningen sker i overensstemmelse med den plan som er drøftet i brugerrådet i 2010 
bøg og eg som hovedtræarter og med stiforbindelse til fra Vestskoven til Hede Enge. Der sker 
en justering i metoden til etablering af bøgeskoven: Der sås bog og agern og lidt korn i foråret 
2014 og til efteråret (efter høst) plantes poppel (OP42) som ammetræer  over bøgene og grup-
per af træer som variation. Hvis såningen ikke giver det forventede resultat kan vi plante bøg 
under poplerne i 2020-2022 efter en tynding af poplerne. Forventningen er at poplerne er fjernet 
inden 20 år med et stort udbytte af flis (biobrændsel) efterladende en flot bøgebevoksning – og 
til en meget lavere pris end en traditionel bøgebevoksning. Det giver hurtigt et flot skovbillede 
og bøgene skal sikre at poplernes eventuelle stødskud skygges væk. 

 Snubbekorsskoven: Tilplantningen starter den 23. april kl 9.00. 7,5 ha tilplantes, mens de reste-
rende 5,1 ha forbliver mose, eng eller sø eller bliver til slette. Det er ikke et led i aftalen, at sko-
ven skal udvides. 

 
 

9.  Eventuelt  

 
TC oplyste af Danmarks jægerforbund den flytter hovedkontoret fra Rødovre og sammenlægger 
det med deres kontor ved Kalø. 
 
KB viste foto af blomstrende foldfrø – en sjælden plante som stadig lever i Nyvang; og hvor Natur-
styrelsen med intensiv pleje prøver at holde bestanden i live.
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Bilag til referat: aktivitetsoversigt fra godkendte arrangementer i ”Book i Naturen” 2013: 
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