
 RESUMÉ AF BRUGERRÅDSMØDE 21/1-98 
 FOR KØBENHAVNS STATSSKOVDISTRIKT I FREDERIKSBORG AMT 
 
 
Medlemmer af brugerrådet 
 
Mødedeltagere: 
 
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand) 
MH - Mogens Holmen, Frb. Amt 
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
PP - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
GJ - Gunnar Jonsson, Friluftsrådet (Dansk Islandsk Hesteforening) 
VH - Vincent Hvenegård, Danmarks Naturfredningsforening (Birkerød)  
OE - Kurt Borella, Danmarks Naturfredningsforening (Allerød)  
FN - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frb. Amt 
FH - Finn Henriksen, Farum Kommune 
OF - Ole Frandsen, Forsvaret (Farum Kasserne) 
LS - Lars Stubkjær, Københavns Statsskovdistrikt 
JH - Jens Bjarke Hansen, Københavns Statsskovdistrikt 
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt 
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt. 
 
 
Ikke mødt: 
LO - Lise Olsen, Stenløse Kommune 
EM - Eva Meyle, Danmarks Idræts-Forbund (Dansk Golf Union) 
 
Desuden deltog Tove Enggrob,KVL, idet hun arbejder med offentlighedens inddragelse i 
skovplanlægningen. 
 
Dagsorden 
 
KS: Bød velkommen til Gunnar Jonsson og Ole Frandsen som erstatter hhv. Ole Sommer og SM Olsen.  
  
1. Evaluering af det offentlige møde den 24.8 1997 i Ganløse Ore. 
 
Der var enighed om at det var et godt møde med en god spørgelyst blandt de fremmødte.  
 
PEP meddelte, at han/spejderorganisationerne på grundlag af kritikken af brugen af spejderhusene uden 
for skoven har taget initiativer som på sigt skal hindre berettiget kritik af brugen af spejderhusene i 
Fredreriksborg Amt.  
 
KS: Det er skovdistriktets vurdering, at når der på et sådant møde ikke stilles kritiske spørgsmål til 
skovdrift og faciliteter er det fordi borgerne/naboerne er tilfredse med skovens drift og indretning.  
  



 
2. Hundeskoven i Tokkekøb Hegn. 
 
KS: Opridsede sagen og debatten om hundeskovens størrelse. Lise-Lotte Larsen har klaget til 
skovdistriktet og efterfølgende til Skov- og Naturstyrelsen over, at skovdistriktet ikke fastholdt sin 
beslutning fra foråret 1997 om at halvere hundeskoven. KS har skrevet til Lise-Lotte Larsen at sagen vil 
blive drøftet på dette brugerrådsmøde og henviste til kopierne af korrenspondancen, som var udsendt 
sammen med dagsordenen. 
 
Drøftelsen af sagen viste, at brugerrådet som sådan fandt at hundeskoven i teorien er for stor; men når 
brugerne i forbindelse med en debat og et offentligt møde meget markant giver udtryk for, at man ønsker 
at beholde den del af Tokkekøb Hegn som ligger nord for Nymøllevej og vest for Kongevejen som 
hundeskov, så er det rigtigt af skovdistriktet at følge de lokale ønsker. Brugerrådet bakker på den 
baggrund op om skovdistriktets beslutning om ikke at halvere hundeskoven.  
    
 
 
3. Friluftsrådets friluftspolitiske Handlingsprogram: Friluftsliv  
   for alle. 
  
PP og KK gennemgik med støtte fra overheads hovedbudskaberne. Overheads uddelt ved mødet.  
Nøgleord: imod brugerbetaling; 
bedre adgang i det åbne land (KS bekræftede her at skovdistriktet gerne deltager på egne arealer i 
sammenhængende stisystemer);   
de mange forskellige regulativer for sejlads bør samles og ensartes; hvis bestemte typer færdsel skal 
begrænses eller henvises til zoner/delarealer må det være pga skadelig adfærd. 
Friluftsrådet vil arbejde for at myndighederne (kommuner m.fl.) ser områderne som helheder uden 
administrative grænser, når der udgives kort og planlægges faciliteter. 
 
KS fortalte at distriktets største konflikt mellem brugergrupper p.t. er mellem mountainbike-ryttere og 
andre skovgæster. Problemet er stort i de kuperede skove og det er vanskeligt at finde en løsning. 
 
GJ fortalte at mountain-bikere i et konkret skovområde har kastet sig over ridestierne og at det ikke 
generer (heste-)rytterne.  
 
KK spurgte til udlæg af A- og B-skove. KS fortalte at kategorien fremgår af driftsplanen og at man i 
forbindelse med driftsplan-revisionen har justeret inddelingen, idet Sønderskov og Skydebane-arealerne 
ved Ganløse Ore har fået B-skov status. Øvrige områder er uændret. 
   
Konklusion: der er ikke hængepartier eller modstridende synspunkter mellem skovdistriktet og 
Friluftsrådet. 
 
   
4. Friluftslivet i skovene. 
 
Forskningscenteret for Skov- & Landskab har netop udgivet   



rapporten: Friluftsliv i skovene 1976/77 - 1993/94. En artikel om rapportens resultater findes i 
månedstidskriftet SKOVEN  nr. 11 1997 som er udsendt som bilag.   
 
KS: Rapporten giver nok det bedste bud på den uorganiserede brugers ønsker til skovdriften og skovens 
indretning. Artiklen i Skoven dækker rapporten godt, men  nævner dog ikke, at vækstrør vurderes meget 
negativt. Skal budskabet kortes ned, er følgende dækkende for den gennemsnitlige skovgæst:  
Skovgæsterne kommer  primært i skoven for at nyde skoven/naturen og den tilhørende stilhed - og helst 
uden at møde andre. Skovfremmede elementer er upopulære og jo mere fremmed jo mere upopulær.  
 
KS: Vi skal naturligvis ikke indrette skoven efter gennemsnits-skovgæsten, for der er naturligvis forskel på 
folks ønsker. Hovedparten af skovbesøgene finder sted i den lokale skov, og dvs at der næppe er behov 
for de store facilitetstilbud som toiletter m.v. i vores skove og vi skal værne om “stilheden i skoven”. Det er 
skovdistriktets vurdering at distriktets hidtidige politik  stemmer fint med undersøgelsen. Påpegningen af at 
vækstrør er meget upopulære vil dog resultere i, at vi vil være mere tilbageholdende med at anvende 
vækstrør i større grupper.  
 
KS: Vi vil fortsat være tilbageholdende med  at etablere “store” skovlegepladser. Efter skovdistriktets 
opfattelse skal vi stille arealer til rådighed med lege-mulighed i skoven - ikke en egentlig legeplads. I 
skoven skal der leges med/på sten og træer og gives skjulemuligheder. Vores lejrpladser og bålpladser 
opfylder i høj grad dette behov. Såfremt vi skal anlægge en skovlegeplads skal formålet være at lokke 
børn og voksne i skoven, og pladsen må (følgelig) ikke være så attraktiv, at man bliver der hele tiden. 
Skovdistriktet har etableret en skovlegeplads i Vestskoven, og den er simpel og lever op til den 
foregående målsætning. Skovdistrik-tet har p.t. ikke planer om at anlægge flere egentlige skovlege-
pladser. 
 
Punktet gav anledning til en god debat, og det er distriktets opfattelse at der var opbakning bag 
skovdistriktets politik vedrørende faciliteter.    
  
 
5. Nedlæggelse af P-pladsen ved Dæmpegård, Tokkekøb Hegn. 
 
KS orienterede om sagens hidtidige forløb. Frederik den VII´s vej, Skovridervej og Bomvej udgør en 
privatfællesvej og derved er der en del legal privatkørsel i skoven. Anvendelsen af lejr- og bålpladsen ved 
Dæmpegård er stigende, og som følge af at der er P-plads ved Dæmpegård giver det også øget biltrafik 
fra skovgæster - til gene for andre skovgæster og beboerne på Frederik den VII´s vej. P-pladsen tæt ved 
lejrpladsen gør også, at skovgæsternes skovtur bliver “større” og med mere grej end andre steder i 
skoven.  
 
Det er skovdistriktets mål at minimere kørslen i skoven og styrke at lejrpladsen mere anvendes til den stille 
frokost-skovtur end til en skovturs-fest. Skovdistriktet ønsker derfor principielt at stoppe beboernes 
kørsel gennem skoven, at nedlægge P-pladsen ved Dæmpegård, at etablere en P-plads ved 
Kirkeltevej/Frederik den VII´s vej. Resultatet vil være at skovgæster til Dæmpegård må anvende P-
pladser ved Kirkeltevej eller Stumpedyssevej og så gå til Dæmpegård. Nedlæggelse og oprettelse af P-
pladserne vil antagelig kunne ske i løbet af 1998/99. 
 



Brugerrådet gav sin opbakning til det langsigtede mål selvom løsningen er uhensigtsmæssig for 
gangbesværede.  
  
 
6. Lystfiskeriet på Farum Sø og St. Donsedam. 
 
KS orienterede: Lystfiskeriet er udlejet på Farum Sø og St. Donsedam og kontrakterne udløber i hhv 
1998 og 1999. 
 
For Farum Sø vil skovdistriktet gerne fatsholde den nuværende indtægt og samtidig give lystfiskeriet fra 
bredderne frit. 
 
For St. Donsedam ønsker skovdistriktet fortsat at leje fiskeriet ud til et begrænset antal både, og 
bredfiskeri skal fortsat være forbudt. Distriktet tør ikke give bredfiskeriet frit, idet det antagelig vil resultere 
i, at lystfiskere i waders vil ødelægge bredvegetationen. 
 
Brugerrådet så gerne at bredfiskeriet til Farum Sø blev givet frit og var også enig i, at det næppe var 
hensigtsmæssigt for St. Donsedam. 
 
  
7. Status for antallet af publikumsfaciliteter. 
  
Status pr. 1.1 98 var udsendt med dagsordenen og gav anledning til en drøftelse af hvor meget primitive 
lejrpladser benyttes. Pladserne kan ikke reserveres, så distriktet har på den vis ingen oplysninger om 
benyttelsen. Oprydningen giver et fingerpeg, og pladserne anvendes ikke meget i øjeblikket. Det var VH 
og FH´s  vurdering ud fra erfaringer i USA og Sverige, at de vil blive brugt flittigere om 10-15 år.   
  
Punktet gav anledning til at KS fortalte om distriktets skiltepolitik: Skiltning holdes så vidt muligt på P-
pladser og skiltningen i skoven/naturen holdes på et minimum, dvs ikke skilte om kræftknuder på træer i 
skoven og så få henvisningsskilte til lejr-pladser m.v. som muligt (folk må finde vej efter kort, beskrivelser 
og vejnavnene (fremgår af sten i skoven).   
 
KB efterlyste en tilsvarende status for “naturen” på skovdistrik-tet.  KS fortalte at den fandtes som et bilag 
nr. 6 i drifts-planen. 
 
 
8. Skovens Dag 10.5 1998 i Store Hareskov. 
 
Ingen bemærkninger til programmet.  
 
PP fortalte at husstandsomdelte indbydelser virkede godt i Nordsjælland i 1997.  
  
 
9. Foreløbig drøftelse af evalueringen af brugerrådet. 
 
KS havde til orientering udarbejdet en oversigt over  



møderne og medlemmernes mødefrekvens for at man bedre kunne vurdere om vores sammensætning og 
mødestruktur er i  
orden. Formålet var ikke at hænge enkeltpersoner ud. 
 
Vi skal drøfte emnet på næste møde i forbindelse med selve evalueringsdrøftelsen.  
  
 
 
 
 
10. Fastsættelse af  dato for næste møde og næste offentlige møde. 
 
KS: Det er distriktets vurdering at vores lokale offentlige møder fungerer godt. KS foreslår derfor, at vi 
fastsætter et “inde”-møde til evaluering af brugerrådets arbejde og en dato til et offentligt møde i Ravnsholt 
Skov. Den fremtidige mødestruktur skal naturligvis afpasses resultatet af vores evaluering. 
  
Næste brugerrådsmøde blev fastsat til onsdag den 3. juni kl. 14.   
 
Det offentlige møde afholdes søndag den 6. september kl. 13. 
  
     
11. Eventuelt. 
 
Skovdistriktet havde netop modtaget en ansøgning fra Birkerød Roklub om at få tilladelse til at ro på 
Farum Sø med en 2-mands inrigger med styrmand. Ansøgningen var udsendt til brugerrådet som bilag 
sammen med evalueringsskemaerne med henblik på en drøftelse under eventuelt. Sagen vil også blive 
drøftet i skovdistriktets andet brugerråd. LSN redegjorde for reglerne og deres baggrund vedrørende 
sejlads på hhv. Farum Sø og Furesøen. Der var stemning for at give en tilladelse til nogle få både på 
forsøgsbasis i f.eks. 1 år. 
  
KS uddelte uddrag af driftsplanen og tilhørende skovkort. KS har udvalgt de kapitler, som han skønnede 
havde brugerrådets interesse. Medlemmerne er velkommne til at efterspørge indholdet i andre 
kapitler/bilag. Der følger ikke signaturforklaring med skovkortene. Skovkort kan fremover købes af alle 
hos skovdistriktet ved personligt fremmøde eller i Skov- og Naturstyrelsen, hvis de skal sendes. 
  
GJ spurgte om distriktet kendte til  uautoriseret motorcrosskørsel i skoven. JJ havde observeret dem men 
ikke fanget dem eller taget deres registreringsnummer. Men distriktet vil gerne have hjælp for vi ønsker 
ikke motorcrosskørsel i skoven. 
  
Efterrationalisering. Efter mødet kom KS i tanke om, at han havde glemt at meddele, at skovdistriktet 
har haft et møde med militæret (Militærregion VI) om den høje militære aktivitet i Tokkekøb Hegn. 
Militæregionen var enig i at øvelsesniveauet i Tokkekøb Hegn var for højt, og der var enighed om at stile 
mod maksimum i størrelsesordenen 10 hårde øvelser pr. måned.  
 
27.1 1998  
Christina Odgaard / Kim Søderlund  


