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1 Bemærkninger til referatet fra den 22.11 2006. 
Ingen bemærkninger  
 
 
2. Meddelelser.   
KS meddelte:  
• Status for motorvej gennem Vestskoven: Forlængelsen af Jyllingevej indebærer et stort indgreb i 

Vestskoven, men Vejdirektoratet tager store hensyn til Vestskoven og navnlig dens gæster. Der bliver 
etableret støjvolde mod Ring 3 og Jyllingemotorvejen og broer over Ring 3 og Nordre Ringvej, og dis-
se tiltag vil være en stor gevinst for skovgæsterne. Vi forventer at begynde rydningen af skov til støj-
volde medio 2007. I henhold til anlægsloven vil der på sigt og betalt af Vejdirektoratet blive tilplantet 
26 ha indenfor Vestskovens projektområde (på ikke tilplantede og egnede arealer) og yderligere blive 
opkøbt og tilplantet 26 ha skov i direkte tilknytning til Vestskoven – men uden for selve Vestskovspro-
jektet. Der er muligheder syd for Kroppedal og ved Hede Enge.   

• Nye faciliteter og tiltag for skovens brugere: Da dette punkt blev sat på dagsordenen i november 
2006 var der rygter om mulighed for bevillinger til nye initiativer. Pt. ser det ud til, at der ikke er ledige 
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bevillinger, så vores aktivitetsniveau bliver ikke stort. Vi satser dog på at gøre noget ved Sperrestrup 
Skov og Grønlien Skov om end på et lavere niveau. 

• Skiløjper: Vi nåede at afprøve vores selv-konstruerede redskab, som trækker et skispor på vejens 
midte efter en 4-hjulstrækker sidst i februar. Det fungerede, og vi nåede at trække spor på nogle af de 
store skovveje i hele Hareskovkomplekset samt Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn.  

• Skovdrift på våde jorder: Vi har fået klager i Ryget Skov og Tokkekøb Hegn for hugst og ikke 
mindst spor efter kørsel på vores spor i bevoksningerne. Vi har oplyst, at vi pga. bindende kontrakter 
om levering til savværkerne ikke har kunnet stoppe hugsten, samt at vi først kan udbedre forholdene 
(de dybe spor), når brændet også er kørt ud i løbet af foråret 2007. Vi prioriterer at holde skovveje og 
trampestier farbare ved at rydde op under skovningen, men det er ikke muligt for vores kørespor, som 
jo også anvendes af mange til skovturen. 

• Orientering på MTB: En O-klub har klaget over at vores retningslinier var for stramme, idet de havde 
behov for at kunne træne på hverdagsaftener. Vi enedes om at lempe, så der forsøgsvis kan køres på 
hverdagsaftener i Lystrup- og Buresø-skovene og nok også Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov for-
udsat at vi får en hændelsesrapport. En hændelsesrapport indeholder en orientering af distriktet om alle 
de konflikter, som deltagerne registrerer mellem dem selv og andre skovgæster. Og det er klart, at hvis 
der ingen konflikter registreres, så er det en OK aktivitet. 

• Ridning i Hareskovene: En skovgæst har politianmeldt ryttere for ulovlig ridning og vedlagt foto/video. 
Vi har på den baggrund – og fordi en del ryttere er ligeglade med reglerne for ridning – krævet over-
enskomster med de 6 store rideetablissementer i området fra den 1.5 2007. Overenskomsten præcise-
rer, at rideetablissementet skal informere deres ryttere om reglerne og hjælpe med identifikation af ryt-
tere, som overtræder reglerne.  

 
 
3. Fastsættelse af dato og sted for det offentlige møde i 2007 
Mødet blev fastsat til Ganløse Eged og Krogenlund lørdag den 18. august kl.14. 
 
4. Skal overnatning i telt tillades på alle bålpladser? 
KS:  Brugerrådet enedes på sidste møde om, at vi på dette møde drøfter, om distriktet skal tillade overnat-
ning ved alle bålpladser dvs. de får status som primitive overnatningspladser, hvor små grupper kan telte 
uden reservation af pladsen. Jævnfør det udsendte bilag anbefaler skovdistriktet, at overnatning i telt fortsat 
kun er tilladt på lejrpladser. 
 
Rådet var enig med  anbefalingerne i bilaget, hvilket betyder, at overnatning i telt fortsat kun er til-
ladt på lejrpladser og på  primitive overnatningspladser samt i Ganløse Eged jævnfør ordningen 
om fri teltning. 
 
KS pointerede, at skovdistriktet fortsat gerne etablerer nye primitive overnatningspladser, når distriktet får 
forslag til en god placering. 
 

 

5. Karpefiskeri – politik for forfodring og teltning 

KS: Jævnfør det udsendte bilag anbefaler skovdistriktet, at vi skærper opsynet/håndhævelsen af, at der ik-

ke må forfodres i søerne, og at der oprettes flere primitive overnatningspladser ved en række søer samtidig 

med, at det accepteres, at karpefiskerne overnatter i deres små telte ved en række søer. 
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Rådet var enig i distriktets anbefalinger og konklusioner. 
 
KS:  Implementeringen vil nok tage nogen tid, da der er tale om et generelt problem, og hvor løsningen i 
første omgang gerne skulle ske  efter en dialog med karpefiskerne.   
 

6. Harrestrup Mose i Vestskoven – skal forbudet mod fiskeri ophæves? 
KS: På sidste møde var der opbakning til en ophævelse af forbudet mod fiskeri forudsat, at vi fik accept 

fra DOF. Vi drøftede sagen med DOF sidst i 2006, men fik aldrig et svar. Forslaget er derfor genfremsat, 

og da DOF nu har en repræsentant i rådet, bør distriktet efter drøftelsen kunne tage en beslutning.  

 

JH meddelte, at DOF ikke kunne se problemer ved at ophæve forbudet mod fiskeri i relation til fuglene. 
 
ML meddelte at DN i Albertslund var imod en ophævelse pga. risikoen for ulykker (for fugle og skovgæ-
ster). 
 
En del af de øvrige medlemmer gav udtryk for at ubegrundede forbud ikke er gavnlige, og de kunne ikke 
se forskel på risikoen for skovgæster her og i de andre søer med frit fiskeri, så de anbefalede en ophævelse 
af forbudet. 
 
KS drøftede sagen med ML efter mødet og opnåede DN´s accept af en ophævelse, idet distriktet 
forpligtede sig til at følge situationen nøje. Hvis fiskeriet giver problemer, må problemerne løses 
evt. med et forbud på Orchidévej eller ved etablering af en bro/platform.  
 
  
7. Lokale Grønne Partnerskaber 

KS: Skovdistriktet har holdt møder med kommunerne og fremført Skov- og Naturstyrelsens holdninger og 

budskaber i denne sag. Det er jo kommunernes beslutning om og i givet fald hvordan, de vil danne og 

sammensætte et lokalt grønt fora. Såfremt foreninger mv. skal have statslig støtte, kræves, at projektet er 

drøftet i et lokalt grønt fora hvor kommunen, DN og Friluftsrådet som minimum har haft tilbud om at delta-

ge.  

 

GB: Friluftsrådet er ved at udarbejde kommunevise friluftsoplæg. 

ABH: I Værløse arbejdes der på et projekt om bekæmpelse af gyldenris og bjørneklo. 

 

Der er yderligere information om sagen på: www.groennepartnerskaber.dk. 
 

 

8. Certificering af skovdriften 

JJ, JN og KS: Alle statsskovdistrikter bliver certificeret efter FSC og PEFC i 2007. Certificeringen sikrer 

bæredygtig skovdrift, et varieret dyre- og planteliv samt inddragelse af lokalbefolkningen i beslutninger om 

ændringer af driften. Certificeringen forventes at ske uden de store omvæltninger, da vi allerede opfylder 
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størsteparten af betingelserne. Vores generelle retningslinier for arealdriften og vores driftsplaner harmone-

rer umiddelbart med kravene til den certificerede skovdrift. Vi skal så primært dokumentere, at vi leverer 

den planlagte drift. Styrelsen gennemgår og justerer forskellige politikker. De økologiske retningslinier for 

arealdriften fra 1982 er netop justeret, og som noget nyt er der udarbejdet regler for arbejdskørsel i be-

voksningerne. Vi har udarbejdet pas-på-kort, som skal hjælpe skovarbejderne og entreprenører med at 

tage hensyn til naturværdierne.  Der er mange træer med rovfuglereder og -kasser, som vi beskytter i drif-

ten, og vi har aftalt med DOF, at deres placering ikke offentliggøres. 

 

Brugerrådet drøftede fordele og ulemper ved offentliggørelse af sjældne dyr og planters levesteder 

og enedes om, at distriktet indtil videre skal være tilbageholdende med at offentliggøre disse oplys-

ninger. 
 

9. Mangel på gamle træer og dødt ved i skovene  

ABH henviste til en kronik i Jyllandsposten den 26.2 2007 og gjorde opmærksom på, at der mangler stort 

ved og stort dødt ved i skovene til fuglene, insekterne og svampene.  

 

KS svarede at Skov- og Naturstyrelsen har prioriteret bevarelsen af gamle træer og dødt ved højt siden 

1994, men det tager nu engang tid at producere gamle træer. Overgangen til naturnær skovdrift og certifi-

ceringen har øget prioriteringen. Vi har udlagt urørte skove og der sankes ikke i bevoksninger udlagt til 

plukhugstdrift, og der er efterladt mindst 3-5 løvtræer/ha til naturligt henfald ved afvikling af gamle løvtræ-

bevoksninger siden 1994. Men skovene skal også levere råstoffer og arbejdspladser, og derfor er der også 

i certificeringskravene enighed om, at der også skal være indtægtsmuligheder i skovdriften; og Finansmini-

steriet stiller krav til driftens økonomiske resultat. 

 

JN gjorde opmærksom på, at som et led i ekstensiveringen af skovdriften genskabes søer og vådområder 

og det resulterer også i flere gamle og døde træer. 
 

 

10. Pleje af stendigerne  

ABH havde fremsat ønsket om en orientering om vores registrering og pleje af stendigerne. 

JSN: Vi har efter udbud indgået en 3-årig aftale med en entreprenør - Bane Danmark – om slåning af ca. 
13 km stendiger og 14 km skrænter i perioden 20-7 til 1-10. Slåning foregår med en traktormonteret 
slagleklipper eller kratrydder.  Vi har før slåningen gennemgået digerne og nogle steder smidt nedfaldne 
sten ind i skoven med henblik på en senere genopsætning (når vi får råd). 
 
ABH mente at slåningen burde igangsættes tidligere aht. floraen. 
 
En tidligere slåning kan påvirke de ynglende fugle, så det blev aftalt, at JN efterfølgende holder møde med 
ABH og JH for at fastlægge det bedste tidsrum for slåning.  
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11. Pleje af de åbne arealer 

ABH ønskede en orientering/drøftelse af, hvad vi kan gøre for at sikre eller forbedre en artsrig og karakte-

ristisk flora og fauna på de ikke skovbevoksede arealer. Det går fremad med plejen mange steder, men 

f.eks. bør plejen i Djævlemosen i Jonstrup Vang kunne blive bedre. 

 

JSN og KS fortalte, at skovdistriktet plejer de åbne arealer ved afgræsning og/ eller slåning. Der er mulig-

heder for såvel mange indtægter som udgifter forbundet hermed, og vi har derfor også økonomiske bindin-

ger. Pt. har vi særlig fokus på pleje af Mølleådalen og Småsøerne: Slåning med ballontraktor og specialma-

skine marts d.å. som høslet og med intensiveret græsning. 

 

12. Aktiviteter på distriktets arealer 2006 

KS henviste til det udsendte materiale. Tallene for 2004 er ikke helt korrekte pga. skift at registreringssy-

stem og overførsel af arealer til distriktet den 1.7 2004 i forbindelse med nedlæggelsen af Tisvilde distrikt. 

Antallet af arrangementer stiger fra år til år; i runde tal er der 1.150 arrangementer (som kræver tilladelse) 

med i alt 100.000 deltagere. Størst aktivitet i Jonstrup Vang/Lille Hareskov. Sammendraget vedhæftes re-

feratet som bilag. 

 

PBA fortalte, at den med skovdistriktet aftalte maksimale kvote for militærets brug af Tokkekøb Hegn og 

Ravnsholt Skov ikke var blevet udnyttet fuldt ud i 2006, og at niveauet for 2007 vil svare til 2006.  

 
 
13. Status for projekt Mølleåen 
KS: Organisering af indsatsområde Mølleåsystemet: 

• Samarbejde med kommuner 
Der er indgået et samarbejde med de 7 kommuner inden for indsatsområdet. En samarbejdsaftale 
er ved at blive underskrevet af borgmestre/udvalgsformænd samt skovridere. En styregruppe for 
projektet består af kommunernes tekniske direktører samt skovriderne.  

• Projektgrupper. Der er 3 delprojektgrupper bestående af repræsentanter for kommunerne, Mil-
jøcenter Roskilde samt Skov- og Naturstyrelsen. Delprojektgrupperne har valgt rådgivere for de 
enkelte forprojekter.  

• Følgegruppe . Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra 10 organisationer mv. Følge-
gruppen har drøftet udbudsmaterialet til forprojekterne på et møde den 6. februar. Følgegruppen 
har været tilfreds med udkast til forprojekterne. Næste møde i følgegruppen er i august, hvor resul-
taterne af forprojekterne fremlægges. 

 
KS: Der er igangsat 3 forprojekter: 

• Rent vand i Mølleåsystemet 
Forprojektet skal belyse muligheder og økonomi ved at føre meget rent spildevand tilbage i vand-
løbssystemet. Derudover skal projektet også belyse sø-restaureringsmuligheder herunder håndte-
ring af sediment i søer/mølledamme. Endelig skal der opstilles en opdateret vand- og stofbalance 
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for hele Mølleåsystemet. Forprojektet skal ses i sammenhæng med en mulig udbygning af rens-
ningsanlæg i området. Den vil i givet fald blive forestået af kommunerne. DHI er valgt som rådgiver.  

• Natura 2000 og naturpleje i Mølleåsystemet 
Forundersøgelsen skal fremkomme med konkrete tiltag som kan forbedre den terrestriske natur 
især i Natura 2000 områderne. Der skal fokuseres på gunstig bevaringsstatus, landskabelig sam-
menhæng, eksisterende fredninger og plejeplaner samt rekreative forhold. Cowi er valgt som rådgi-
ver.  

• Vandløbsrestaurering 
Forundersøgelsen skal belyse muligheder for fysiske forbedringer i vandløbene inden for Mølleå-
systemet. Rambøll er valgt som rådgiver.  

 
Forprojekterne fremlægges for henholdsvis styregruppe og følgegruppe i augustmåned. 
Detailprojektering af nogle udvalgte projekter inden for indsatsområde Mølleåsystemet forventes igangsat i 
sensommeren 2007. 
 
 
14. Status for skovrejsning i samarbejde med Københavns Kommune .  

• Tilplantningerne i Himmelev Skov på de erhvervede arealer afsluttes i år.  
• I Gulddysse Skov har vi i løbet af 2005 og 2006 erhvervet ca. 50 ha som planlægges og tilplantes 

i 2007-09.  
• Sperrestrup Skov: Vi har erhvervet knap 7 ha pr. 31.12 2006. På arealet er 2 fortidsminder, hvil-

ket betyder, at næsten hele arealet skal friholdes for skovrejsning. Vi forpagter arealet ud til græs-
ning og høslet og yderligere planlægning afventer erhvervelse af nabojorderne. Dvs. vi nedsætter 
ikke et skovrejsningsråd. 

• Hørup Skov: Vi holder indvielse den 27.4 2007 kl. 10.30. 
• Nye projekter: Vi forventer i år at indgå aftale om etablering af Solhøj Fælled (300 ha i Ishøj og 

Høje-Taastrup kommuner) og ny skov syd for Tune (200-260 ha i Greve og Roskilde kommuner). 
 
  
15. Eventuelt   
RP havde i Berlingeren den 28.3 2007 set, at Kulturarvsstyrelsen har godkendt et program for istandsæt-
telse og restaurering af ruiner. Gurre Slotsruin er bl.a. med. RP savnede Bastrup Ruin i den forbindelse. 
 
RP havde i radioen hørt, at flere ville gå i skoven, hvis der var adgang til toiletter. RP synes, at der var 
behov for toilet ved shelteret ved Nyvang og Bastrup Ruin. Det primitive toilet/das i Ganløse Eged fungerer 
tilfredsstillende; men det kan også skyldes et lavt besøgstal? 
En længere drøftelse viste, at brugerrådets medlemmer var delt, idet offentlige toiletter ofte er ulækre og 
dermed ikke et ordentligt tilbud; men omvendt er det måske også uholdbart, at de meget besøgte lejrplad-
ser ikke har et tilbud til de trængende. Brugerrådet opfordrede distriktet til at konkretisere sine overvejelser 
navnlig på de velbesøgte lejrpladser og herunder også gerne at iværksætte et forsøg. 
 
ML spurgte til revision af driftsplanen og Vestskovens 40 års  fødselsdag den 31.3 2007. KS svarede, 
at driftsplanen løber frem til 2010 og at styrelsen forventer at igangsætte en revision omkring år 2010 med 
inddragelse af borgere, myndigheder og interesseorganisationer. Distriktet har besluttet at fødselsdag ikke 
fejres ved et officielt arrangement på dagen, men der informeres om dagen via pressen. 
 
ABH oplyste at Fredningsnævnet vil frede Flyvestation Værløse.
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Bilag til punkt 5 
Københavns Statsskovdistrikt 
  
                                     Den 1. marts 2007 
Til Brugerrådet – Skal overnatning i telt tillades på alle bålpladser? 
 
På brugerrådsmødet den 22.11 2006 under punkt 8 om fri teltning i Ganløse Eged konkluderes: 
 
Brugerrådet enedes om, at vi på næste møde drøfter, om distriktet skal tillade overnatning ved alle 
bålpladser dvs. de får status som primitive overnatningspladser, hvor små grupper kan telte uden 
reservation af pladsen.  
 
Skovdistriktet har drøftet sagen internt og vil anbefale, at der fortsat sondres mellem bålpladser (uden 
overnatning), primitive overnatningspladser og lejrpladser, fordi: 

• Vi har mange bålpladser, som typisk er etableret for at give daggæsterne/børnehaverne et godt til-
bud. Hvis der åbnes for overnatning, vil det, hvis ordningen benyttes flittigt, kunne resultere i, at 
børnehaver fortrænges, ved at der er overnattende gæster næste formiddag, og/eller affald fra 
overnatningen. Et par negative oplevelser vil givetvis sænke lysten til en skovtur. Bålpladserne er 
typisk etableret ved meget besøgte steder og ikke gemt af vejen for fredens skyld. 

• Det er vores vurdering, at vi har primitive overnatningspladser nok i forhold til efterspørgslen. Vi 
anlægger disse efter ”efterspørgsel” og enten ved regionale stier eller gemt lidt af vejen for fredens 
skyld. Der er typisk tale om små pladser. 

• Vores lejrpladser er etableret, så der er god plads til en skoleklasse eller spejdergruppe. Pladsen 
må godt men er nødvendigvis ikke gemt lidt af vejen. Reservationsordningen opretholdes aht. bru-
gerne da to store grupper ikke nødvendigvis kan være ved den samme plads. 

 
Det er altså skovdistriktets umiddelbare vurdering, at vi ikke skal tillade overnatning i telt ved 
bålpladserne . Hvis der er behov for flere primitive overnatningspladser, er skovdistriktet indstillet på at 
etablere disse. Er brugerrådet enig? 
 
Skov- og Naturstyrelsen er ved at evaluere den frie teltning. Til orientering har skovdistriktet i forbindelse 
med den interne høring/proces skrevet følgende: 
 
Københavns distrikt udpegede Ganløse Eged til "fri teltning". 
 
Distriktets medarbejdere har kun registreret få telte samt én person, som slog sig ned i 14 dage ved handicap-
toilettet. Dvs. ordningen har ikke været anvendt særlig meget, enten fordi behovet er lille eller fordi, borgerne 
ikke kender tilbudet. Ganløse Eged blev også udpeget, fordi det var den skov, hvor vi forudså færrest proble-
mer. 

• Der er 1 bålplads og 1 lejrplads i Ganløse Eged. 
• Distriktet mener, at vi i de bynære skove skal styre færdsel, overnatning mv. for at alle brugerne får en 

god skovtur. Vi vil hellere oprette flere primitive overnatningspladser med tilhørende bålplads end at til-
byde fri teltning, da vi vurderer, at fri teltning vil kunne give problemer med andre skovgæster, naboer 
og i enkelte tilfælde også dyre- og plantelivet samtidig med, at tilbudet på primitive overnatningsplad-
ser vil være bedre, da vi der tilbyder bålplads samt en hensigtsmæssig placering. 

• Dersom ordningen fortsættes, har skovdistriktet ikke indvendinger mod at trangia lovliggøres. 
 
Endelig anbefaler skovdistriktet at ordningen ikke udvides (på Københavns distrikt) og en øget efterspørgsel 
honoreres ved etablering af flere primitive overnatningspladser.  
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Bilag til punkt 6 
Københavns Statsskovdistrikt 
  

                                 Den 1. marts 2007 
Til brugerrådet                               
 
Karpefiskeri – politik for forfodring og teltning  
  
I forbindelse med drøftelsen om teltning har skovdistriktet indset, at håndteringen af karpefiskere 
også skal helt på plads. 
 
Forfodring: 
Jævnfør vores fiskeripolitik må der ikke forfodres ved fiskeri i vores søer. Baggrunden er naturligvis, at vi 
ikke ønsker at søerne tilføres yderligere næringsstoffer. Denne politik harmonerer ikke med en stor del af 
karpefiskernes politik, idet de mener, at karpefiskeri kræver forfodring. Karpefiskerne er dog ikke internt 
enige, så nogen karpefiskere er også fortalere for, at karpefiskeri kan dyrkes uden forfodring. Skovdistrik-
tet har hidtil ved opsyn ikke konsekvent afvist karpefiskere, som forfodrer, men skovdistriktet agter frem-
over at skærpe tilsynet/politikken ved, at medarbejderne skal bortvise eller politianmelde karpefiskere, som 
medbringer forfoder. 
 
Ændringen i adfærd vil af mange karpefiskere omfattes som ubegrundet og rigidt, men aht. søernes 
fremtid bliver vi vel nødt til at stå fast? 
  
Teltning ved karpefiskeri: 
Karpefiskerne medbringer oftest et meget lille telt til ophold. Teltet opsættes helt nede ved søen. 
Hidtil har vi bare accepteret dette, men det er jo et skråplan at borgere, der spørger får et nej til 
teltning uden for lejrpladser og ved søer, mens vi ikke bortviser karpefiskerne. Efter lange interne 
drøftelser er vi endt med  at konkludere, at løsningen må være at oprette primitive overnatnings-
pladser ved de søer, hvor vi accepterer karpefiskere og så etablere en bålplads og samtidig angive 
at der må teltes ved bredden. Derved kan karpefiskerne slå teltet op helt ned ved søen, mens ikke-
karpefiskere får et tilsvarende og bedre tilbud (pga. bålpladsen tæt ved søen). 
 
Hvis ordningen etableres, vil vi også ”fjerne” karpefiskere fra de steder, hvor teltning ikke er lov-
lig. 
 
Skovdistriktet vil derfor foreslå at der oprettes nye primitive overnatningspladser ved følgende søer 
med bemærkning om at der generelt må slås telt op i en afstand af op til 5 meter fra søbredden, dog 
ikke i rørskoven:  
Tokkekøb Hegn: Lergraven;  Bålplads findes. 
Slagslunde Skov: Guldbjerg Mose; Bålplads etableres. 
Jonstrup Vang: 

• Gederygsmosen, her haves primitiv overnatningsplads.  
• St. Sejlbensmose og Skallemosen: Der oprettes ingen bålplads 

Vestskoven:  Harrestrup Mose, karpeteltning ved øst- og sydbred. Lejrplads findes ved Kridtbjerget. 
Forudsætter at vi beslutter frit fiskeri i søen! 
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Himmelev Skov: Der oprettes en primitiv lejrplads efter drøftelse i skovrejsningsrådet og teltning tillades 
langs bredden (defineres af skovrejsningsrådet). 
 
Hvad synes brugerrådet? 
 
Bilag til punkt 12 
 

Aktivitetsstatistik for Københavns Statsskovdistrikt 2006 
 

 
 
                 2004        2005                                  2006 
 
           Antal                             Antal                             Antal 
Skove                                         Antal arr.  deltagere    Antal arr.    deltagere     Antal arr.  deltagere   
Buresøskovene 7 396 106 8596 0 0 
Bøndernes Hegn 118 19302 95 14048 122 20030 
Farum Lillevang m.fl.- Nyvang 112 6546 96 6080 64 3188 
Farum Sø-Furesø 9 4513 3 728 8 1261 
Ganløse Eged     53 3397 
Ganløse Ore 22 1248 21 1220 22 2385 
Åsevang – Kollekolle 115 3228 70 1961 70 1707 
Jonstrup Vang - Ll. Hareskov 196 20990 321 28825 362 31396 
Karlstrup 12 988 19 1954 15 801 
Lystrup Skov 6 337 41 2930 33 3142 
Nørreskoven 17 1795 25 1271 19 1370 
Ravnsholt  101 7275 76 7050 74 4704 
St. Hareskov 13 1125 0 0 17 1320 
Krogenlund 0 0 0 0 37 2297 
Tokkekøb Hegn 56 13166 129 12478 128 9660 
Vestskoven 112 12796 73 11538 87 11732 
Uggeløse Skov     17 1325 19 813 
Olsemagle Revle-Staunings Ø     6 144 2 58 
Slagslunde 0 0 0 0 14 2718 
Bastrup Sø     4 325 14 1075 
Andre skove 11 1598   0 6 573 

I alt 907 95303 1102 100473 1166 103627 

Gennemsnitligt antal deltager/arr.   105   101 
  

89 

 
 

Aktivitetsstatistik Københavns Statsskovdistrikt 2005 
 

2006 
Aktivitetstype antal arr. deltagere antal arr. deltagere 
Cykling, Mountainbike mv. 34 7309 33 5770 
Dagorienteringsløb 304 26325 287 23381 
Lejrslagning 160 4022 322 15794 
Ridning 10 640 17 1097 
Skovtur 68 6920 39 4734 
Andet 363 32485 287 30356 
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Motionsløb/Marcher 106 17133 114 18200 
Militærøvelse 28 2367 31 2175 
Natorienteringsløb 29 3272 36 2120 
I alt 1102 100473 1166 103627 
Gennemsnitligt antal deltager/arr.   101  89 
  


