
Skov- og Naturstyrelsen 
Københavns Statsskovdistrikt  

SNS-217-00022 
 

Referat fra møde den 15. marts 2006 i Brugerrådet 
 

Mødedeltagere: 
MH  Mogens Holmen, Frederiksborg Amt 
KK   Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
JC  Jørgen Christensen, Friluftsrådet (Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget) 
ABH Anna Bodil Hald, DN (Værløse) 
KB    Kurt Borella, DN (Allerød) 
PEB  P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund 
GB    Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
RP     Richard Pedersen, Foreningen Naturparkens Venner 
FN    Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt 
KS    Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt  
JJ     Jens Juelstorp, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
JPB   Jens Peter Bundgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
 
PEH  Poul Evald Hansen deltog som suppleant for ML 
 
Fraværende: 
PP     Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
MW  Merete Wiid, Kommuneforeningen i Roskilde Amt 
SC  Steen Christiansen, Kommuneforeningen i Københavns Amt 
KRJ Karin Ravn-Jonsen, Københavns Amt 
HM  Henrik F. Munck, Forsvaret (Garderkasernen Høvelte) 
ML  Mogens Lethraborg, DN (Albertslund) 
 
 
 
1. Bemærkninger til referatet fra den 16.11 2005 
Ingen bemærkninger  
  
 
2. Meddelelser 
  
KS meddelte:  
• Lysløjpe i Tokkekøb Hegn: Kommunen har efter borgerprotester og møde med skovdistriktet beslut-

tet at undersøge mulighederne for at etablere en lysløjpe uden for skoven, f.eks. i forbindelse med fod-
boldbanerne på Møllemosevej. Om resultatet af disse overvejelser resulterer i et ønske om at etablere 
lysløjpen i Tokkekøb fastholdes, må tiden vise. Skovdistriktet vil ikke tage beslutning i sagen uden at 
sagen er drøftet i brugerrådet. 

• Hundeskove i Buresøskovene: Der var under den skriftlige høring af brugerrådet ingen indvendinger 
mod, at vi fastholder den nuværende udpegning. Skovdistriktet vil udgive en folder om ”med hund i 
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skoven” for disse skove, som viser hundeskovenes placering. Samtidig vil vi gå i pressen og meddele, 
at vi politianmelder løse hunde uden for hundeskove.  

• Kørsel til toppen af Herstedhøje: Vi igangsætter det tidligere aftalte forsøg med at tillade kørsel den 
1. hverdag i hver måned - første gang den 3. april 2006. 

• Sheltere: Vi har fået landzonetilladelse til at etablere en shelter på Åsevang. Vi har søgt bevilling, men 
har ikke fået svar. 

• Mere vand i Vestskoven: Vi har haft Carl Bro til at undersøge muligheder mv. Vi arbejder videre med 
etablering af en ny sø på Stensletten (i samarbejde med DN) uden tilløb/afløb og forbedring af forhol-
dene ved Hakonsøen. Vi har droppet at frilægge Bymoserenden, da vandspejlet vil ligge lavt og være 
lig nul i mange måneder. Vi vil følge vandstanden i Stensøen nøjere, for at finde ud af om der er et hul i 
søen som lækker vand. Vi har også vurderet, at der er så lidt vandføring i grøften i Store Vejle Å da-
len, at vi ikke vil gå videre med at forsøge at gøre den vådere. 

• Karlstrup Kalkgrav: Vi har aftalt møde med amt og vandværker for at drøfte mulighederne for at nyt-
tiggøre vandet, som vi bortpumper for at holde det nuværende vandspejl. 

• Lokale miljøinitiativer: I 2006-2008 afsættes der årligt 3,9 mio.kr til tilskud til organisationer mv. til 
initiativer, der kan beskytte og forbedre kendskabet til natur og miljø. Der lægges vægt på projekter 
der er konkrete og lokalt forankret. Der er ansøgningsfrist i 2006 den 1.3 1.7 og 1.11 og der skal an-
vendes et særligt ansøgningsskema. Information og skema findes på styrelsens hjemmeside, ”service for 
dig”; ”tilskud”; lokale miljøinitiativer. 

 
 
GB meddelte, at Friluftsrådet har ændret organiseringen som følge af strukturreformen. Landet er nu delt 
ind i 23 kredse, hvoraf Københavns Skovdistrikt har arealer i de 4. På Friluftsrådets hjemmeside 
(www.friluftsraadet.dk) kan man læse mere om den nye struktur og på kort se kredsinddelingen. 
 
ABH: DN justerer også strukturen, så der en lokalafdeling i hver kommune. 
 
ABH: DN har udarbejdet hæftet: Fremtidens natur i den nye Furesø Kommune.  
 
PEH nævnte at DN i Albertslund også forventer at udgive et tilsvarende hæfte senere på året. 
 
 
3. Fastsættelse af dato og sted for det offentlige møde i 2006 
Mødet blev fastsat til Sperrestrup Skov søndag den 27. august kl 13. 
 
   
4. Fyrværkeri på distriktets arealer 
ABH: På baggrund af debatten om salg af fyrværkeri fra Furesøbad (som jo ligger ved et EU-
habitatområde) i december 2005 ønskede ABH at få besvaret følgende spørgsmål:    
1. Hvilken politik har distriktet til affyring af fyrværkeri ? 
2. Hvilken politik har distriktet til opbevaring af fyrværkeri ? 
 
KS: Man må ikke affyre fyrværkeri på vores skov- og naturarealer. Vi administrerer regel stramt, men med 
den opblødning at vi på baggrund af konkrete ansøgninger giver tilladelse Sankt Hans aften og Nytårs af-
ten. 
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KS: Mht salg af fyrværkeri fra Furesøbads badestrand i december måned, så har vi som ejer intet princi-
pielt mod dette, da det jo ikke generer strandens eller skovens gæster. Vi har derfor ladet det være op til 
kommunen at bestemme, idet kommunen både er lejer af arealet og myndighed på en række områder.  
 
 
 
5. Status for Frederikssundmotorvejen gennem Vestskoven 
GB havde deltaget i Vejdirektoratets borgermøder i januar 2006, hvor Vejdirektoratet orienterede om det 
nye lovforslag. GB havde ønsket punktet drøftet på brugerrådsmødet for at alle var orienteret om sagens 
status. 
 
KS fortalte, at etableringen af motorvejen er Vejdirektoratets projekt, og at det derfor ikke er relevant at 
drøfte sagen konkret i brugerrådet. Men en orientering om status er relevant. Med  dagsordenen er ud-
sendt relevante afsnit fra lovforslaget. Derudover kan man finde en god orientering på vejdirektoratets 
hjemmeside om projekter – referat fra borgermøde i januar 2006.  
 
KS pointerede, at alt ikke er dårligt for skoven og dens gæster, idet der i henhold til lovforslaget også læg-
ges op til forbedringer i form af støjvolde og en bro over Nordre Ringvej.  
 
 
6. Skovarbejde uden for normal arbejdstid  

ABH: Jeg er i den seneste tid blevet kontaktet af flere skovgæster, som er meget skuffede over 
den oplevelse, de har haft i skoven i den senere tid. Konkret gælder det skoven langs Fægyden og Store 
Hareskov på den nordlige side af S-banen. Jeg har også selv oplevet det og det har gjort, at min skovtur 
ikke har været den dejlige afstressende tur, den skulle have været. Problemet er, at der er larm og lys fra 
arbejdende maskiner i skoven  efter alm. fyraften og i weekenderne fordi der laves skovningsarbejde. Jeg 
vil gerne gøre opmærksom på, at ligesom nogle personer sætter pris på de borde og bænke I investerer i, 
så sætter andre altså meget stor pris på fred og ro i skoven. 

 KS: Vi er opmærksom på ønsket om fred i skoven. Ved udbud af entreprenøropgaver skriver vi normalt: 
Tjenesteyderen kan ikke udføre tjenesteydelsen fra lørdag kl 12.00 til mandag kl 04.00 samt på hel-
ligdage uden aftale med rekvirenten. Endvidere er kørsel efter kl 20.00 og inden kl 04.00 ikke mulig 
uden aftale med rekvirenten. Vi har imidlertid nogen gange en stor interesse i, at få udført arbejdet hur-
tigst muligt i perioder - typisk når jorden er hård pga frost eller tørke. Det indebærer, at vi giver tilladelse til 
arbejde uden for de skitserede tidspunkter. Nogen skovgæster vil naturligvis synes, at maskinerne forstyr-
rer, mens andre måske vil tage det som en ekstra oplevelse at se en skovmaskine i funktion. Samlet vil vi 
ved at udnytte den hårde jord have maskinerne kortere tid i skoven, hvilket giver mest fred samlet. Vi er 
også opmærksom på freden, når vi sælger brænde og sankekort. Oparbejdning med motorsav er kun til-
ladt hverdage kl 7-18 og lørdage kl 7-12. 

KS efterlyste synspunkter. 

Drøftelsen gav udsagn som: ”OK at se maskiner og folk i arbejde – det er jo også en arbejdsplads”; ”folk 
kommer ikke i skoven for at se en maskine i arbejde”;  ”det er ikke kun et problem, det er også en ople-
velse”;  ”der er mulighed for at gå andre steder hen på skovturen”; ”godt med et hurtigt indgreb så forstyr-
relsen i antal dage er kortes muligt”. 

KS konkluderede, at distriktet fortsætter sin nuværende politik med samle skovarbejdet indenfor den hidti-
dige tidsramme samt med dispensation, når det var hensigtsmæssigt.  
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7. Hensyn til skiløjperne ved skovarbejde   
ABH: Under henvisning de foregående oplevelser/iagttagelser  blev mange af de skiløjper, der var etableret 
i forbindelse med snefaldet, fuldstændig ødelagte af skovningsarbejdet. Mange sætter også pris på, at ski-
løjperne kan få eksistensfred, når der endelig kommer sne. Hertil vil jeg gerne tilføje, at jeg tidligere har haft 
den aftale med distriktet, at sneploven kører asymmetrisk på de veje, der skal ryddes, således at der bliver 
en halv til en hel meter, der ikke ryddes og som skiløbere kan have i fred - også for heste og fodgængere.   
 
JPB: Vi rydder kun veje til boliger samt områder, hvor vi arbejder og/eller vognmænd skal hente træ til in-
dustrien. Derudover ryddes der sne på en regionalcykelsti i Vestskoven. 
 
KS: Vi har haft en mundtlig aftale med Københavns Skiklub om præparering af skispor i Jonstrup Vang og 
Bøndernes Hegn. Vi har inspireret af den megen sne drøftet samarbejdet med skiklubben og har nu indgået 
en skriftlig aftale, hvor klubben må præparere løjper i alle vores skove. Klubben bedømmer selv mulighe-
derne og afpasser med deres ressourcer. Aftalen er vedhæftet referatet som bilag. Vi har endvidere beslut-
tet at konstruere et redskab, som kan sættes efter vores 4-hjulstrækkere og som både trækker et skispor 
og planerer ud, således at den gående og løbende skovgæster får en flad/hård snesti at gå på. Men vi har 
ikke mulighed for at frede skoven til skispor i perioder med sne. Vi har aftalt leverancer af råtræ til industri-
en, som vi skal overholde. Heldigvis er skiløberne jo også mobile og kan jo tage skiene af og gå forbi et 
skov- eller er vejstykke, som er ødelagt af arbejdende maskiner. Men vi prioriterer skovens gæster og 
herunder også skiløberne højt. 
 
Brugerrådets medlemmer udtrykte accept/tilfredshed med distriktet politik/tiltag.  
 
  
8. Nye bålhytter  
KS: Vi har søgt og fået 1,5 mio. kroner - hvoraf EU refunderer de 50% - til etablering af 10 bålhytter. De 
bliver ikke helt magen til vores nuværende, idet Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en fælles standard 
for bygninger. Men størrelse og fremtoning vil være den samme. De 5 af hytterne skal etableres på Natur-
center Herstedhøjes faste bålpladser for at tilbyde de faste brugere bedre vilkår i undervisningen - og som 
et led i at få brugerne spredt over et større område af skoven. De øvrige 5 foreslås placeret i de nordlige 
skove jævnfør det udsendte materiale: 
 
højest prioritet: 

• Tokkekøb Hegn, øst for Store Hjortemose, afd 1054 
• Lystrup Skov, afd 2026 (ved den forladte udeskole) 
• Farum Lillevang afd 142 nord for Loddenmose 
• Jonstrup Vang ved Skallemosen øst 
• Slagslunde Skov ved Gulbjerg Mose eller Ganløse Eged  nordvest eller midt i Krogenlund   

 
lavere prioritet: 

• Bøndernes Hegn afd 299 
• Ganløse Ore ved Krogesø 
• Kollekolleslugten ved Furesøen 
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Distriktet vil udpege 5 nye placeringer og holde en 6. i reserve, såfremt udbud af etableringen gør det muligt 
at opføre 11 stk. 
 
Drøftelsen gav anledning til følgende forslag/bemærkninger: 
 
Kollekolleslugten: betænkeligt landskabeligt, hellere Ganløse Ore end her. En rigtig velegnet place-
ring. Gerne en hytte ved Furesøen. 
  
Skallemose: betænkeligt, der er så fredeligt i dag – hellere uden for skoven ved Tyskervej. 
 
 
 
I Ganløse Eged kan man give brugerne af Bastrupstien et godt pausested. 
Hellere Ganløse Eged end Slagslunde Skov 
Hellere Krogenlund end Slagslunde Skov 
 
Flyt placeringen i Slagslunde tættere på Buresø 
Fin placering I Tokkekøb Hegn og Lystrup Skov 
 
Nej tak til bålhytte ved Krogesø i Ganløse Ore og Salamandersøen i Uggeløse 
En hytte i Sperrestrup skov vil have højest prioritet. 
 
Placering i Natura2000 områder kræver antagelig konkret tilladdelse 
 
Hytterne bør markeres ved skiltning, således at de er nemmere at finde. 
Skiltning skal holdes på et minimum og der skal ikke skiltes til hytterne. 
 
Hytterne må ikke ligge på en top og dominere landskabet 
 
KS takkede for råd og bemærkninger. Skovdistriktet vil bearbejde rådene. Da etableringen skal være fær-
dig inden 1.10 2006 vil vi udvælge de 5 bedste placeringer, som ikke kræver en særskilt tilladelse (habitat 
og beskyttelseslinier) og derfter  udbyde etableringen. Brugerrådet får orientering om den endelige beslut-
ning. 
 
 
9. Betaling for offentlighedens brug af Skov- og Naturstyrelsens arealer  
KS: Skov- og Naturstyrelsen har for god ordens skyld sammenskrevet retningslinier og regler for offentlig-
hedens betaling for brug af styrelsens arealer. Det er distriktets opfattelse at distriktets politik er i overens-
stemmelse hermed. Distriktets politik fremgår af hjemmesiden og er udsendt som bilag til dagsordenen og 
er vedhæftet referatet. 
 
 
10. Øvelser på distriktets arealer 2005  
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. I 
runde tal er der 1100 arrangementer (som kræver tilladelse) med i alt 100.000 deltagere. Størst aktivitet i 
Jonstrup Vang/Lille Hareskov. Sammendraget vedhæftes referatet som bilag. 
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11. Status for skovrejsning i samarbejde med Københavns Kommune .  
KS: Det går trægt med erhvervelserne, men der er dog fremskridt.  
 
Gulddysse Skov: Vi erhvervede 25 ha i 2005 og de skal tilplantes i april 2007 og april 2008. Vi forhandler 
om mere og håber på et godt resultat. Jyllinge Vandværk er trådt ind i aftalen og bidrager nu økonomisk til 
erhvervelser og tilplantning.  
 
Himmelev Skov: Vi har erhvervet 21 ha i 2005, som tilplantes i april 2007. I april 2006 tilplantes vores 
første og østligste ejendom. Derudover etableres vej- og stinet på de arealer, som vi fik af Roskilde Kom-
mune. Vi har vi modtaget 100.000 kr som gave fra Rotary, som skal anvendes til etablering af 2 ha bøge-
skov. Vi markerer gaven den 28.4 sammen med kommunen og Rotary. Brugerrådet får også særskilt invi-
tation. Vi starter også med egesåning på 2 arealer i Himmelev Skov. 
 
Greve Skov:  Invielse med presse, minister og borgmestre den 21.4 2006 kl 10.30.  
 
Udvidelse af Sperrestrup Skov: Høringen om udvidelsen er afsluttet. Aftalen underskrevet af kommuner-
ne. Vi igangsætter en lodsejerundersøgelse med håbet om at det kan give erhvervelser.  
 
Ny skov ved Slangerup: Projektet er VVM-screenet og hovedsalig i Skovrejsning ønsket Regionplanen 
2005. Der er erhvervet ca 10 ha indenfor projektområdets på ca. 420 ha. Skovrejsningsråd nedsættes i 
2006  mhp. indvielse/tilplantning i april 2007 (der skrives antagelig til organisationerne i april 2006). 
 
Solhøj Fælled:  Der holdes offentlig møde om projektet den 22. marts 2006. Aftale om projeket er ikke 
underskrevet. Der er ingen erhvervelser og kommunerne ejer heller ikke arealer i området.  
 
  
 
12. Eventuelt   
ABH: DN har udarbejdet et fredningsforslag for Flyvestation Værløse. Der er offentligt fredningsnævns-
møde den 4. april 2006 kl 15.00 i Kulturhuset i Værløse. 
  
GB: Amternes grønne råd forsvinder med kommunalreformen. Friluftsrådet har skrevet til samtlige  kom-
muner og opfordret dem til at oprette et grønt råd. 
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Skov- og Naturstyrelsen 
Københavns Statsskovdistrikt  

SNS-4521-00268 
28.2 2006 

Aftale om præparering af skispor i Københavns Skovdistrikt skove 
 
Københavns Skiklub (KS) og Københavns Statsskovdistrikt (KØ) har indgået følgende aftale om præpa-
rering af skispor:  
 

• KS må, når forholdene tillader det, præparere skispor i følgende skove: 
Bøndernes Hegn og Alderhvile Skov 
Ganløse Ore 
Ganløse Eget  
Grønlien Skov  
Gulddysse Skov 
Himmelev skov 
Jonstrup Vang 
Karlstrup Skov 
Krogenlund  
Lille Hareskov 
Lystrup Skov   
Nørreskoven,  
Ravnsholt Skov 
Ryget Skov 
Slagslunde Skov  
Sperrrestrup Skov  
Store Hareskov 
Tokkekøb Hegn 
Uggeløse Skov  
Vestskoven 

• Præpareringen af skiløjperne kan foregår med traktor eller snescooter. 
• Der må ikke præpareres løjper over fortidsminder. 
• KS skal holde offentligheden orienteret om i hvilke skove, der er præpareret løjper på klubbens 

hjemmeside, og holde KØ orienteret herom via en mail til koebenhavn@sns.dk. Som udgangs-
punkt behøver der ikke være tale om faste ruter. Løjpernes forløb i skoven er valgfri, men af hen-
syn til formidlingen bør der tages udgangspunkt fra faste parkeringspladser eller S-togsstationer. 

• KS holder KØ orienteret om, hvem der er kontaktperson for præpareringen af løjperne. Ved afta-
lens indgåelse er det Erik Mygind. 

• KØ kan henvise til løjperne med et link til KS hjemmeside. 
• KØ garanterer ikke for, at løjperne ikke ødelægges pga kørsel i skoven, træfældning mv. 
 

Aftalen gælder indtil videre og kan af begge parter opsiges uden varsel. 
 
Skov- og Naturstyrelsen    Københavns Skiklub 
Københavns Statsskovdistrikt    Erik Mygind 
Fægyden 1     Fuglehavevej 33 
3500 Værløse     2750 Ballerup 
tlf. 44 35 00 35     tlf . 38 60 98 68 mobiltlf. 28 75 08 94 
Email: koenhavn@sns.dk     emygind@ifi.ku.dk. 
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Aktivitetsstatistik for Københavns Statsskovdistrikt 2005 
 
 
 
 2004                                    2005 
 

Skove  Antal arr. Antal deltagere Antal arr. 
Antal deltage-
re 

Buresøskovene 7 396 106 8596 
Bøndernes Hegn 118 19302 95 14048 
Farum Lillevang m.fl. 112 6546 96 6080 
Farum Sø-Furesø 9 4513 3 728 
Ganløse Ore 22 1248 21 1220 
Åsevang - Kollekolle 115 3228 70 1961 
Jonstrup Vang - Ll. Hareskov 196 20990 321 28825 
Karlstrup 12 988 19 1954 
Lystrup Skov 6 337 41 2930 
Nørreskoven 17 1795 25 1271 
Ravnsholt  101 7275 76 7050 
St. Hareskov 13 1125 0 0 
Tokkekøb Hegn 56 13166 129 12478 
Vestskoven 112 12796 73 11538 
Uggeløse Skov     17 1325 
Køge Bugt     6 144 
Bastrup Sø     4 325 
Andre skove 11 1598   0 
I alt 907 95303 1102 100473 

Gennemsnitligt antal deltager/arr.   105   101 

 
 
Aktivitetsstatistik Københavns Statsskovdistrikt 2005 
Aktivitetstype antal arr. deltagere 
Cykling, Mountainbike mv. 34 7309 
Dagorienteringsløb 304 26325 
Lejrslagning 160 4022 
Ridning 10 640 
Skovtur 68 6920 
Andet 363 32485 
Motionsløb/Marcher 106 17133 
Militærøvelse 28 2367 
Natorienteringsløb 29 3272 
I alt 1102 100473 
Gennemsnitligt antal deltager/arr.   101 
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