
Resume af brugerrådsmøde den 10/4-96 
for Frederiksborg Amt 

 
Medlemmer af brugerrådet 
 
Mødedeltagere: 
 
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand) 
MH - Mogens Holmen, Frb. Amt 
FN - Flemming Nejtsgaard, Kommuneforeningen i Frb. Amt 
Lo - Lise Olsen, Stenløse Kommune 
FH - Finn Henriksen, Farum Kommune 
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
PP - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
VH - Vincent Hvenegård, Danmarks Naturfredningsforening (Birkerød Lokalkomité) 
OE - Otto Eriksen, Danmarks Naturfredningsforening (Farum Lokalkomité) 
EM - Eva Meyle, Danmarks Idræts-Forbund (Dansk Golf Union) 
SG - Steffen Gerdes, Forsvaret (Garnisonskommandanten i Farum) 
LS - Lars Stubkjær, Københavns Statsskovdistrikt 
JH - Jens Bjarke Hansen, Københavns Statsskovdistrikt 
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt 
Sekretær:  Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt 
  
Ikke Mødt: 
 
OS - Ole Sommer, Friluftsrådet (Dansk Orienteringsforbund) 
 
Dagsorden 
 
1. Bemærkninger til referat af mødet den 13/9-1996 
 
Ingen bemærkninger. 
 
2. Drøftelse af antal publikumsfaciliteter 
 
KS nævnte, at baggrunden for drøftelsen er den af Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede friluftspoli-
tik (bogen ”Oplevelser i statsskovene”), en talmæssig udmøntning heraf (styrelsens brev af 25/10-
95) og den indberetning, skovdistriktet har givet styrelsen om vore mål for antal af forskellige faci-
liteter i år 2000. 
 
Som bynært skovdistrikt mener vi at skulle lægge arealer til flere faciliteter end ”gennemsnitsdi-
striktet”, hvad angår styrelsens samlede mål for udbygning af faciliteter i statsskovene. 
 
Distriktet håber, at vort fremtidige budget bliver rummeligt nok til ikke mindst i de nordlige dele af 
distriktet at udvide udbuddet af publikumsfaciliteter. 
 
Herefter drøftelse af distriktets udspil: 
 
Primitive overnatningspladser:  Forslaget om Kirkelte Hegn bifaldet. KK nævnte tillige Store  
Stolmer Dam som alternativ. KK gjorde opmærksom på behov ved Furesøen. Distriktet arbejder vi-
dere med ideen, idet placeringen i givet fald formentlig skal findes på græsarealerne mellem søen 
og Kollekolle-sletterne. 



PP spurgte til shelters-planer? Distriktet svarede, at der afholdes internt kursus i shelter-bygning – 
men at shelters næppe vil blive placeret i stille-områder såsom primitive overnatningspladser.  
Tilslutning fra rådet til dette synspunkt. 
 
Spejderlejrpladser: Idet ”spejderlejrpladser” også kan og må bruges til f.eks. leg og af andre end 
spejdere, foreslog LO, at de får et andet kaldenavn. 
 
Grill - /bålpladser:  Ingen indvendinger eller konkrete forslag til placering. 
 
Fugletårne:  Tilslutning til distriktets plan om i år at opføre tårn i Sækken (nær Farum sø, i Ryget 
skov). KK udtrykte et generelt ønske om handicapvenlighed. Muligheder/behov drøftes, og der var 
enighed om, at fugletårnet i Sækken ikke skulle bygges som handicapvenligt p.g.a. de vanskelige 
adgangsforhold. 
 
Skovlegepladser:  Fænomenet debatteredes og eksemplificeredes. PP mente ikke niveauet behøver 
overstige nogle nedgravede pæle og en liggende klatrestamme samt bålsted eller madpakkehus. KS 
fortalte, at distriktet er noget tilbageholdende under indtryk af det ansvar, distriktet måske vil blive 
pålagt ved en eventuel ulykke, samt ud fra det grundsyn, at der er masser af naturlige legemulighe-
der ved de almindelige lejrpladser. PP nævnte, at en skovlegeplads nær Helsingør havde stor succes 
og på den måde ”trak” flere børn og voksne ud i naturen. 
 
Emnet toiletter bragtes på bane. JJ medgav, at vi f.eks. på grillpladsen i Nørreskoven er nær smer-
tegrænsen for skovarbejderne m.h.t. affald. Men det er distriktets generelle politik, at toiletbygnin-
ger ikke hører hjemme i skovene (og hertil kommer meget store udgifter til deres vedligeholdelse).  
Rådet tilsluttede sig dette. KS sagde, at vi fremover ved særligt store arrangementer vil forudsætte, 
at brugerne opstiller toiletvogne. 
 
PP nævnte, at én skiløjpe ikke er meget. KS sagde, at den i sin 10-årige levetid først er blevet be-
nyttet i år, men at PP gerne må henvise skiforbundet til distriktet, såfremt forbundet har forslag til 
andre skiløjper. KS afsluttede punktet med at sige at der ingen facits er for skovens indhold af pub-
likumsfaciliteter, så debatten kan efter behov fortsætte på de kommende møder. 
 
3. Drøftelse af skovdistriktets forslag til kategorisering af distriktets søer i relation til fiskeri. 
 
KS understregede, at den overordnede politik – som fortsat kun ligger i udkast – ikke skulle disku-
teres på dette møde. 
 
LS fortalte, at udkastet til en ny fiskeripolitik som mål har i videre udstrækning end hidtil at stille 
fiskevande til rådighed for den uorganiserede lystfisker. Distrikternes ferske vande forventes inddelt 
i følgende 3 kategorier: 
 
- Vande, hvor der ikke udøves fiskeri. 
- Vande, hvor fiskeri udlejes. 
- Vande, hvor fiskeri er frit. 
  
Distriktet mener som udgangspunkt, at fiskeri skal være frit, medmindre noget andet taler for det 
(såsom velfungerende udlejning, særligt såbar natur eller beliggenhed tæt opad bolig i skoven).  
Distriktets foreløbig udpegning af ”undtagelser” i Frederiksborg Amt er Donse Dam, de to søer 
umiddelbart opad Dæmpegård og Krudthus, Karsø, Farum Sø og søerne i Terkel skov (der er udlagt 
som urørt skov). 
 



PP foreslog, at almenheden fik mulighed for bredfiskeri i Farum Sø. LS/KS oplyste, at dette overve-
jes i forbindelse med den forestående genforhandling af lejekontrakten. Hvis fiskevande fremover 
skal nyudlejes, vil det antageligt ske ved udlicitering, hvor distriktet stiller som klausul, at lejeren 
skal være en forening, alle kan opnå medlemskab i, eller at lejeren skal tåle almen bredfiskeriet. 
 
Brugerrådet udtrykte tilfredshed med distriktets politik/holdning i sagen. 
 
4. Fastlæggelse af brugerrådets første offentlige møde. 
 
Tokkekøb Hegn vedtaget som lokalitet. Dato: søndag den 25/8-96 fra kl. 13. 
 
Temaekskursion, hvor konkrete emner fra udkast til driftsplan beses/belyses/diskuteres. Distriktets 
naturvejleder Stephan Springborg inddrages antageligt i arrangementet. 
 
VH og FH meldte sig som medhjælpere til tilrettelæggelsen. 
 
Målgruppe: Lokale borgere/brugere (herunder spejdere). Annoncering i lokale aviser. PP ville om-
tale mødet i en artikel om brugerråd i spejderbladet.  
 
5. Kurset ”Rigere Skov” (potentielle deltagere?). 
  
KS sagde, at hvis brugerrådsmedlemmer skulle finde det fornødent, når udkastet foreligger, kan der 
aftales særskilt efterfølgende møde (eller ”konsultationer”) som supplement til det offentlige møde. 
 
7. Eventuelt 
 
På forespørgsel lovede KS, at brugerrådsmedlemmerne vil få et sæt af nye skovkort, når disse er 
trykt. 
 
KS vil sørge for, at brugerrådsmedlemmerne bliver abonnenter på det gratis nyhedsblad Essens, ud-
givet af Skov- og Naturstyrelsen. 
 
KK viderebragte kritik af de snerydningsmetoder, som ødelagde skiføret. JJ forklarede dette med, at 
vi i vinter har måttet indsætte alle snerydningsredskaber -   herunder også en spidsplov, der i mod-
strid med det, distriktet normalt tilstræber, kaster sne til begge sider. KS tilføjede, at vi kun rydder, 
hvor det er uomgængeligt – og at redskabs - udskiftning vil blive drøftet på distriktet – men der kan 
være økonomiske barrierer, som hindrer en skivenlig snerydning. 
 
PP fremviste materialet ”96 mælkebøtter” og oplyste, at der til efteråret laves konference med  
opsamling på Rytterkampagnen. Brugerrådet vil blive inviteret. 
 
12/4-96 
 
Christina Odggard 
 
Bilag: Medlemsoversigt 
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