
 RESUMÉ AF BRUGERRÅDSMØDE 3/6-98 
 FOR KØBENHAVNS STATSSKOVDISTRIKT I FREDERIKSBORG AMT 
 
 
Medlemmer af brugerrådet 
 
Mødedeltagere: 
 
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand) 
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
PP - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
GJ - Gunnar Jonsson, Friluftsrådet (Dansk Islandsk Hesteforening) 
OE - Kurt Borella, Danmarks Naturfredningsforening (Allerød) 
NH - Niels Hansen, Danmarks Naturfredningsforening (stedfortræder for VH) 
FN - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frb. Amt (fra pkt. 2) 
FH - Finn Henriksen, Farum Kommune 
OF - Ole Frandsen, Forsvaret (Farum Kasserne) 
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt 
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt. 
 
 
Ikke mødt: 
MH - Mogens Holmen, Frb. Amt 
BM - Bent Mortensen, Stenløse Kommune 
EM - Eva Meyle, Danmarks Idræts-Forbund (Dansk Golf Union) 
VH - Vincent Hvenegård, Danmarks Naturfredningsforening (Birkerød)  
 
 
Dagsorden 
 
1. Bemærkninger til resumé fra mødet den 21/1-98. 
 
KK spurgte opfølgende til hvordan det var gået med rotilladelserne til Farum Sø og til “vejsagen” ved 
Dæmpegård. 
 
KS fortalte, at de tre lokale roklubber hver havde fået tilladelse til 2 både i Farum Sø i foreløbigt 1 år; 
dette er blevet vel modtaget. 
 
KS fortalte om sagen vedr. Frederik VII’s Vej i Tokkekøb Hegn, at distriktet i år anvender en 
ekstrabevilling til at etablere en ny p-plads helt ude ved Kirkeltevej samt en ny sti for publikum. Den 
hidtidige p-plads nedlægges ved skiltning, men vejen som privat fællesvej forventer vi ikke at få nedlagt.  
  
 
 
2. Evaluering af brugerrådet. 
 



KS nævnte, at distriktet forventer at udfylde sit eget spørgeskema enslydende med den fælles besvarelse. I 
al fald vil evt. divergerende besvarelse være kendt af brugerrådene. 
 
Sammendraget af medlemmernes udfyldelse blev gennemgået: 
 
- spm. 5 gav anledning til drøftelse om fordele og ulemper ved en sammenlægning af de nuværende to 
brugerråd. KS begrundede sit forslag om sammenlægning med, at drøftelserne er så generelle - og 
opdelingen af arealerne/emnerne til de tre amter (to råd) så tilfældig - at han hellere vil modtage samlet 
rådgivning fra ét organ samt give alle rådsmedlemmer mulighed for at høre hinandens indlæg. 
 
Behovet for / savnet af lokalkendskab diskuteredes. KS fastslog, at manglende lokal tilknytning (og “friske 
øjne”) også netop kan være befordrende for diskussioner og rigtige beslutninger - men at distriktet 
naturligvis da i endnu højere grad har et ansvar for at “klæde” medlemmerne ordentligt på til hvert 
dagsordenspunkt. Samtidig vil rådsmøderne fortsat blive suppleret af de offentlige møder, hvor 
påtrængende lokale problemstillinger vil blive bragt på bordet - også hvis de har været overset af 
medlemmerne. 
 
Flere gav udtryk for positiv indstilling til evt. sammenlægning. 
    
- spm. 9: Hvem savnes? KK og PEP fremførte, at savnet mindskes, hvis der inviteres særlige 
repræsentanter, når det er relevant for afholdelse/belysning af en given diskussion. KS mindede om, at 
medlemmerne selv bør reagere med forslag herom, når det ved læsning af dagsordener findes på sin plads. 
 
- spm. 11: Rådet var enig i det uhensigtsmæssige ved indvalg på offentlige møder. 
 
- spm. 19: KS mindede om, at vi i hundeskov-sagen havde haft, hvad man måtte karakterisere som en ad 
hoc arbejdsgruppe (i f.m. det offentlige møde). 
 
- spm. 23: KS fastslog, at de offentlige møder var at betragte som brugerrådsmøder med indlagt 
ekskursion og ekstra inviterede. KK fortalte, at hun havde haft stort udbytte af en ekskursion med 
indføring i skovdrift, afholdt for brugerrådet af et andet skovdistrikt. KS var åben overfor noget tilsvarende 
på Københavns distrikt. 
 
Gennemgang af forslaget til fælles skema-udfyldelse: 
 
Der var enig opbakning om svar og formuleringer. 
 
Drøftelse af distriktets notat af 22/5-98: 
 
KS motiverede forslaget med, at DN må vægtes forholdsvis tungt a.h.t. naturinteressernes repræsentation, 
samt at Friluftsrådet er en nøgledeltager i sin egenskab af paraply for de fleste organisationer. 
 
OF oplyste, at det for Forsvaret er af stor betydning at vide, hvad der sker i de forskellige skove. Rådet 
kunne bakke op om fortsat repræsentation af Forsvaret. 
 



Der udspandt sig en diskussion om, hvorvidt man var bedst tjent med slet og ret at slå de to brugerråd 
sammen i fuld udstrækning. PEP foreslog, at f.eks. hvert tredie medlem fra Friluftsrådet fik status af 
suppleant. 
 
Såfremt rådene sammenlægges, ønskes deltagerkredsen ikke udvidet. Men ender vi med at videreføre to 
brugerråd, kunne det efter rådets mening være naturligt at invitere Foreningen Naturparkens Venner til at 
stille et medlem. 
 
Der var enighed om, at en evt. sammenlægning bør ske fra næste årsskifte og den eventuelle “slankning” 
ske ved naturlig afgang. 
 
Dvs. såfremt brugerrådet for Københavns og Roskilde amter også var positive for en sammenlægning, kan 
sammenlægningen finde sted med udgangspunkt i distriktets forslag og gerne suppleret med en 
repræsentant for militæret. 
 
 
3. Forbindelse af Farum Lillevangs stisystem med kommunens stinet. 
 
JJ ridsede historien op (forsøg på at deltage i koordineret stiføringsprojekt). 
 
NH sagde, at diget faktisk p.t. undergår en “rullende” ødelæggelse via en mængde uautoriserede 
gennembrud skiftende steder. - I øvrigt har DN et “spor i landskabet” i støbeskeen, rummende en ridesti 
og inkluderende den af distriktet ønskede strækning. 
 
FH foreslog, at projektet sikrede spærring for motorkørsel, ved placering af rød pæl midt i indgangen. GJ 
supplerede, at dette er set med godt resultat i Grib Skov. 
 
PEP mente i øvrigt, at afslaget fra amtet beroede på, at man ikke ønskede hestene ud i det åbne land. 
 
Alt i alt tilsluttede et enigt brugerråd sig skovdistriktets plan/ønske om stianlægget inkluderende et 
digegennembrud, som giver plads til en ridesti og en separat gangsti. 
 
KS ville snarest sikre sig Skov- og Naturstyrelsens accept af planen og dernæst sende en formel ansøgning 
til amtet. Brugerrådet vill få kopi af ansøgningen, således at hvert enkelt medlem eventuelt kan søge at 
påvirke amtet. 
 
   
4. Revurdering af indsatsområderne for statslig skovrejsning. 
 
KS redegjorde; der satses først og fremmest på færdiggørelse af Vestskoven og Karlstrup Skov. Desuden 
på projekt ved Gundsø. Distriktet forventer at købe Strukturdirektoratet til i sommeren 1998 at udarbejde 
et forprojekt, som skal kortlægge om det er realistisk at erhverve ejendomme til den statslige skovrejsning.  
 
Skovdistriktet skal svare styrelsen inden 30.9 1998. Dersom medlemmer inden medio september 1998 får 
gode ideer til nye indsatsområder, modtager skovdistriktet gerne besked herom. 
  



 
5. Driftsplanen 1995-2010. 
 
KB spurgte, hvad der gøres for planten foldfrø (voksested i Terkelskov). JJ fortalte, at vi - som rådet lød 
fra amtets Sten Moeslund - prøver at opretholde den nuværende lystilgang. JJ er årligt ude at vurdere, om 
bestanden er for nedadgående (dette er ikke tilfældet i disse år). KB var uenig i det amtslige råd og mente, 
at denne kalksteppe-plante kræver radikal lysning for ikke at blive udkonkurreret. Set over et længere 
tidsspand er den gået tilbage på dette voksested. Efterfølgende har KB formidlet henvisninger til 
litteraturen/ekspertisen, og skovdistriktet har overladt disse samt afklaringen til driftsplankontoret i 
styrelsen. 
 
Fra Natursamrådet viderebragte FH, at ridestier ikke ryddes efter skovning. JJ medgav, at dette nok ikke 
altid sker på de spontant opståede ridestier. KS konkluderede, at vi fremover sørger for at 
frihugge/oprydde de stier, som hører med til vore snart kortlagte ridestisystemer. En diskussion fulgte i f.m. 
distriktets plan om at lukke for ridning på øvrige veje i de skove, hvor der samtidig kan tilbydes 
smmenhængende ridestinet med tilhørende kortfolder. KS forklarede baggrunden - herunder overvejende 
enstemmige råd fra begge brugerråd om en sådan politik. 
 
PEP spurgte, om man kunne forestille sig en publikation med samlet præsentation af alle distriktets 
kørestolsvenlige stistrækninger. KS: Vi lader os inspirere af ideen, men har p.t. ikke administrative 
ressourcer hertil. 
 
KK spurgte, om der ikke oprindeligt havde været planer om et tredie fugletårn. KS svarede, at dette (i 
Karlstrup) var sløjfet, da det efter nærmere overvejelse ikke fandtes oplagt at opføre. 
 
KK efterspurgte en forkortelsesliste. En sådan er vedlagt dette resumé. 
  
 
6. Eventuelt. 
 
PEP spurgte til Skovens Dag. KS fortalte, at den for distriktet at se forløb vel. Dog lod det ikke til, at vi 
(med Jægersborg distrikt) havde held til at trække folk fra indre by til, via husstandsomdelte foldere. 
 
 
Næste møde er som tidligere aftalt søndag den 6. september kl 13.00 i Ravnsholt Skov. Skovdistriktet 
sørger for indbydelse mv ud fra standard-konceptet. Forslag til emner/punkter modtages gerne og helst 
inden 14.8 98. 
 
 
16/6-98  
Christina Odgaard / Kim Søderlund  


