
Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Referat fra møde den 28. november 2001 i Brugerrådet

Mødedeltagere:
KS - Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
BM - Bent Mortensen, Stenløse Kommune
FN - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
MW - Merete Wiid, Kommuneforeningen i Roskilde Amt
MH - Mogens Holmen, Frederiksborg Amt
PGC - Peter Günther Christensen, Københavns Amt
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
GB - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
ABH - Anna Bodil Hald, DN (Værløse)
PEB – P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
ML - Mogens Lethraborg, DN (Albertslund)
OF - Ole Frandsen, Forsvaret (Farum kasernerne)
 
Fraværende:
EM - Erik Mollerup, Kommuneforeningen i Københavns Amt
PP - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
GS - Gitte Schack, Kommuneforeningen i Københavns Amt
Haa - Hjalte Aaberg, Kommuneforeningen i Københavns Amt
KB - Kurt Borella, DN (Allerød)
JC - Jørgen Christensen, Friluftsrådet (Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget)

 

1. Bemærkninger til referatet fra den 14. marts 2001
Ingen bemærkninger.

2. Meddelelser.  
KS oplyste:
• I forbindelse med den nye regerings tiltræden er styrelsen nu en del af Miljøministeriet, idet

Energistyrelsen er flyttet til Erhvervsministeriet. Styrelsen har fået justeret ansvarsområdet, idet
kulturhistorisk kontor og de 2 bygningskontorer er flyttet til Kulturministeriet. 

• Københavns befæstning: Sammen med kommunerne og flere interesseorganisationer afholdt vi
holdt den 7. 10 2001 en dag med markering af hele Københavns befæstning. Der var 27 punkter
og der kom 3-5000 besøgende. Det er besluttet i arrangørkredsen at gøre dagen til en fast tilba-
gevendende begivenhed den sidste søndag i september, dvs næste gang 29.9 2002. Programmet
skal ud inden sommerferien. 

• Skovdistriktet har ved en intern høring meddelt Friluftskontoret, at det er distriktets opfattelse at
der ikke skal gives tilladelse til hundekørsel i distriktets skove pga at skovene ikke er egnet til
hundekørsel pga de mange skovgæster og skovvejenes forløb. (Brugerrådet var ikke uenige i
denne tilbagemelding).

3. Evaluering af det offentlige møde den 19.8 01 i Vestskoven. 
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Det havde været et godt møde med mange drøftelser, som generelt bekræftede at der var tilfreds-
hed med driften af skoven.

GB roste skovlegepladsen: den var primitiv og naturlig og ikke skovfremmed.

Brugerrådet havde en længere drøftelse af klatretræer, og der var enighed om, at distriktet skal til-
stræbe, at der er klatretræer i skoven: både stående og gamle liggende. KS bekræftede på ABH´s
spørgsmål, at distriktet nok havde ryddet lidt for mange stormvæltede træer op i Hareskovene efter
orkanen i 1999.

 
4. Fastsættelse af dato for de to faste møder i 2002
 
Mødedatoerne blev fastsat til onsdag den  6. marts og  onsdag den 6. november 2002 kl 14.30. 

Dato og skov for offentligt møde fastsættes på mødet den 6. marts 2002.

 
5. Skov- og Naturstyrelsens bidrag til velfærd  
Skov- og Naturstyrelsens udkast fra september 2001 blev drøftet med udgangspunkt i distriktet ud-
kast til internt svar.

Flere fandt papiret for dristigt med de konkrete, nye tiltag. ABH savnede at "papiret" gav mulighed
for at sikre at man kan opleve ensomheden. GB syntes det var godt at man primært så på skovenes
friluftsmæssige muligheder og ikke beskæftigede sig med skovdriften. 

Papiret gav anledning til mange og lange drøftelser, som viste at de forskellige forslag kan ses fra
flere og forskellige sider. Mest tid blev der brugt på: teltning, biler, skure og at der ikke stod meget
om den stille natur. Med nogle få justeringer var der enighed om at distriktets udkast til svar af-
spejlede den overvejende holdning i rådet.

KS understregede, at når styrelsen har færdiggjort papiret, skal udmøntningen drøftes i brugerrådet.
 

6. Cykelkørsel i skovene  
Punktet blev sat på efter ønske fra ABH.
KS: Vi har nået vores mål med cykling i skovene: Der er indgået en aftale med DCU-Sjælland om
regler og de er allerede ”nået” ud til klubberne. Resultatet er opnået som følge af et godt og kon-
struktivt samarbejde med DCU-Sjælland. Den nye MTB-rute er etableret, folderen er trykt men
indvielse afventer om den nye minister vil deltage. Folderen vil blive uddelt til biblioteker og lokale
cykelhandlere.

ABH syntes at ruteføringen af MTB-ruten mange steder var katastrofal da den gik gennem "de stille
og værdifulde naturområder i skoven".

KS gjorde opmærksom på at løsningen af konflikten mellem gående og cyklende skovgæster havde
stor prioritet og at man for at løse konflikten måtte etablere en attraktiv rute; men ruteføringen var
naturligvis ikke katastrofal.

KK gjorde opmærksom på at mange skovgæster nyder de små trampestier.
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GB m.fl. roste initiativet og gennemførelsen og var sikker på at de fleste skovgæster bliver tilfredse.

7. Årsberetning 2000
KS: Der har været meget ringe interesse for statsskovdistrikternes årsberetninger og fremover er det
ikke et krav at de udarbejdes som særskilte publikationer. Vi vil tilstræbe fortsat at udgive en årsbe-
retning - primært aht brugerråd og medarbejdere.

Brugerrådet gav udtryk for at de satte pris på at modtage årsberetningen og gerne så, at den fortsat
blev udgivet.

ABH fandt vandindvinding i de gamle skove for problematisk pga naturen i skoven. KS gjorde op-
mærksom på at Skov- og Naturstyrelsen var positiv overfor vandindvinding og kun sagde fra hvis
særligt følsomme og værdifulde områder blev truet. KS havde tiltro til at amterne havde ekspertisen
til at tage den rigtige beslutning, når amtet afvejer: Vandindvinding contra naturbeskyttelse. 

 
8. Videnblad om brugerråd 
Vidensbladet gav ikke anledning til den store debat eller ønsker om ændringer i rådet.   

PEB roste distriktet for løbende at udsende relevante informationer.

GB syntes godt om den formaliserede kontakt mellem distriktet og brugerne - og brugerne indbyr-
des.

KS ville i løbet af næste år oprette en mappe om brugerrådet på distriktets hjemmeside. På denne vil
brugerrådets medlemmers navne og organisationer fremgå (uden adresse og telefonnumre aht regi-
sterlov).

KS gjorde opmærksom på at i henhold til den gamle aftale om rådets sammensætning var der nogle
”overskydende” medlemmer i brugerrådet fra sammenlægningens tid og at det var aftalt, at man ved
nyudpegninger skulle ned på den aftalte repræsentation. 

Det blev anbefalet at distriktet skulle skrive til de 3 kommuneforeninger at de næste gang skal ud-
pege 1 medlem.
 

9. Status for det nye center ved Herstedhøje 
KS redegjorde for status: 
Der havde været afholdt et møde i december 2000 med potentielle brugergrupper. Siden har di-
striktet internt bearbejdet projektet. En afklaring af Kroppedals salg og udstykning har også trukket
sagen ud. Vi holder møde den 4.12 med brugerne igen og vil umiddelbart derefter færdiggøre et
skitseprojekt, som bl.a. skal bruges i lokalplanprocessen. Alt afhængig af hvordan og hvornår
lokalplanen vedtages vil byggeriet sættes i gang. Hvis alt går som smurt kan vi vel starte i sidst på
foråret.

10. Status for Gulddysse Skov.
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KS: Vi har købt 2 ejendomme i 2001 og brugerrådet er informeret om tilplantningsplanen. Pt. ar-
bejdes med et mageskifte for at nå ud til lyskrydset ved Frederiksborgvej.  Vi skal have møde med
embedslægen, amt og kommune om affaldsdepoterne ved Gedemosen, idet Gedemosen er direkte
nabo til den nye skov og vi bør kende depoternes betydning for offentligheden: Skal der skiltes om
ikke at spise bær og fisk? eller afspærres.

ML mente at vi skulle skilte P-pladsen ved Piledyssen bedre. KS ville tage forslaget med til skov-
rejsningsrådet. 

 

11. Eventuelt
 
KS: Vi har netop sendt 6 foldere om ridning i følgende skove: Tokkekøb Hegn, Ravnsholt, Farum
Lillevang, Ganløse Ore, Hareskovene og Vestskoven til trykning. De vil blive sendt til rideskoler
m.fl samt bibliotekerne. 
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