
Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Referat fra møde den 24. marts 2004 i Brugerrådet

Mødedeltagere:
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ABH - Anna Bodil Hald, DN (Værløse)
ML - Mogens Lethraborg, DN (Albertslund)
KB - Kurt Borella, DN (Allerød)
PEB – P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
PP - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
GJ – Gunnar Jonsson, Friluftsrådet som suppleant for KK
HCP - H.C. Petersen, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
JJ – Jens Juelstorp, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
JPB - Jens Peter Bundgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt

Fraværende:
MW - Merete Wiid, Kommuneforeningen i Roskilde Amt
SC - Steen Christiansen, Kommuneforeningen i Københavns Amt
FN - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
MH - Mogens Holmen, Frederiksborg Amt
OF - Ole Frandsen, Forsvaret (Farum kasernerne)
 

1. Bemærkninger til referatet fra den 12.11 2003
Ingen bemærkninger.
 

2. Meddelelser
KS: Reglerne for Farum Sø og Furesøen er nærmest færdige. Vi skal have dem til godkendelse hos
direktionen og dernæst sat dem i værk. Det er juridiske detaljer og ikke reglerne for den praktiske
anvendelse, som har forhalet processen. Men 1.5 2004 skulle de være sendt ud.

KS: De 6 bålhytter, som vi har annonceret tidligere, kommer op i dette forår. Københavns tekniske
Skole har bygget dem på et værksted og skal nu "bare" sætte dem op. De kommer op i Tokkekøb
Hegn i hundeskoven, i Ravnsholt ved Mørkebakke, i Nørreskoven ved Kaspers Dam og i Vestsko-
ven ved Lindegården, Stuekær og én ved enten Hakons Sø eller i den inderste del af Vestskoven.

ABH gjorde i relation til Kaspers Dam opmærksom på at megen færdsel ved søerne medfører at
brinkerne trampes ned. ABH kunne godt ønske sig, at distriktet fjernede grene fra søerne f.eks. fra
Den Døde Dames Sø i Store Hareskov. HCP gjorde opmærksom på at søen besøges af mange børn,
som smider grene i søen.  
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3. Fastsættelse af dato og sted for det offentligt møde i  2004
På baggrund af distriktets forslag blev mødet fastsat til søndag den 15.8 2003 kl. 13 i Jonstrup Vang
og Lille Hareskov.

4. Skovens Dag den 2.5 i Vestskoven ved Kridtbjerget
KS gennemgik distriktets udkast til program og aktiviteter. Medlemmerne ville hver især overveje
om de kendte til klubber, som kunne bidrage på dagen.

ML kunne godt tænke sig at arrangementet blev flyttet til Mønterne, som er tættere på Albertslund,
fordi vi altid bruger Kridtbjerget ved Skovens dag i Vestskoven. KS ville drøfte sagen med Stephan
Springborg, men mente ikke det var muligt at flytte i år (program i trykken – (efterfølgende be-
kræftet af Stephan)). Men næste gang der skal være Skovens dag i Vestskoven vil det være oplagt at
lægge den ved det nye center ved Herstedhøje.

5.   Oversigt over aktiviteter i skovene i 2003.

Skovdistriktet havde udsendt bilag over de organiserede aktiviteter i skovene.

Aktivitetsniveauet er lidt over niveauet i 2001 og 2002. Opgørelsen viser helt sikkert ikke alle or-
ganiserede aktiviteter, for det er ikke alle, som kender reglerne og/eller husker, at de skal ansøge,
hvis de opsætter poster. 
  
Forskellen i organiserede aktiviteter mellem B-skove (beskyttet skov) og de øvrige skove er natur-
ligvis stor.  

Aktivitetsniveauet i Nørreskoven  skyldes bl.a. at motionsløbet Farum Sø rundt. Et sådant løb kan i
praksis ikke arrangeres uden at gå gennem B-skov. Men distriktet tillader kun løbet på fast rute på
de store skovveje.

Hvad der ikke ses i statistikken er et større pres på tilladelser til rollespil. Vi tillader næsten altid
små rollespil med op til ca 30 deltagere i ikke B-skove, men kun store rollespil med flere hundrede
deltagere 1 gang pr. måned i hver skov / skovområde, dog ikke i B-skove.

Brugerrådet konfirmerede, at man forsat gerne vil modtage oversigten samt, at man var enig i di-
striktets administration/politik.  

6.  Foregår der rovdrift i skoven? 

ABH havde sat punktet på dagsordenen. ABH synes at skoven bestod for meget af opvækst, skov-
bunden fræses op og anemoner og lærkesporer forsvinder og erstattes af hindbær, lysesiv mv.
Svampene og de gamle træer og skovklimaet forsvinder. Hvor er naturen og resultatet af rigere
skov?

KS og HCP fortalte at Store Hareskov har været domineret af store ensaldrende bøgebevoksninger.
Bevoksningerne var opretholdt langt over den økonomisk optimale alder aht skovgæsterne og dyre-
livet, og derfor blev det ved driftsplanen 1995-2010 besluttet, at nu skulle bevoksningerne forynges.
Der tale om planlagte foryngelser udfra en langsigtet planlægning og  ikke om at distriktet for at har
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øget hugsten for at skaffe indtægter. Der stilles krav til distriktets økonomi, så vi kan ikke bare be-
sluttet at lade de gamle træer og besvoksninger overgå til naturligt henfald. Distriktet har i øvrigt
gjort meget for at gøre skoven rigere: vi fremmer variationen i bevoksningernes sammensætning,
efterlader mere dødt ved (end for 10 år siden), lader flere træ stå til naturligt forfald og har ved
grøftelukninger genskabt mange vådområder. Vi er på vej mod naturnær skovdyrkning, men det er
en lang proces, som brugerrådet vil blive inddraget i  og/eller orienteret mere om.

ABH ville arbejde videre med at sikre naturen bl.a. inspireret af ministerens aftale med Dansk Or-
nitologisk Forening.

7. Ændring af Københavns Skovdistrikt.

KS orienterede om ændringerne i arealer. Københavns Skovdistrikt har således pr 1.1 2004 afgivet
Vestvolden til Jægersborg distrikt og overtager pr. 1.7 2004 en række arealer fra Tisvilde Skovdi-
strikt: Ganløse Eget, Krogenlund med Bastrup Sø, Slagslunde Skov, Uggeløse Skov, Lystrup Skov,  

Sperrrestrup Skov, Grønlien Skov og Hammergården.
 
Tisvilde Skovdistrikt har nedsat et brugerråd. I brugerrådet er Foreningen Naturparkens Venner
(FNV) repræsenteret pga FNV´s specielle interesser i skovdistriktets sydlige arealer, som nu over-
tages af Københavns Distrikt. FNV´s interesseområde er Naturparken mellem Farum og Slangerup
og inkluderer også arealer administreret af Københavns distrikt (Ganløse Ore, Terkelskov mv).
FNV havde den 1.1 2004 475 medlemmer.

Der var enighed om, at distriktet som følge af ovenstående skulle anmode FNV om at udpege en re-
præsentant til brugerrådet.

8.  Nye velfærdsinitiativer.                                                            
       
KS: Vi har travlt med at få gennemført projekterne fra sidste år. Af nye projekter overvejer vi at sø-
ge om: 
• Karlstrup Kalkgrav: handicapbro/bolværk til lystfiskere i kørestole og ny sti ned i kalkgraven til

kørestole.
• Ny shelter ved Bastrupstien (arealet til shelteren ligger ud til Bastrup Sø). Det er et samarbejds-

projekt med Frederiksborg Amt.

Brugerrådet kunne støtte projekternes gennemførsel.

GB orienterede om, at Friluftsrådet har udgivet et hæfte om deres støttemuligheder.
 
KS orienterede om, at en nabo havde anket Høje-Taastrup kommunes tilladelse til opførelse af en
shelter ved Kroppedal i Vestskoven. Sagen afgøres antagelig/forhåbentlig inden 1.8 2004, således at
shelteren kan opføres i 2004, såfremt Naturklagenævnet giver tilladelse hertil.

9. Status for det nye center ved Herstedhøje.
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KS: Vi har i dag skrevet under på at få  bygget centeret. Det forventes klar den 20.8 2004.

Vi har udarbejdet en kontrakt til hovedbrugere med henblik på underskrivelse sidst i april og
"igangsættelse" den 1.9 2004. Vi forventer følgende bliver hovedbrugere: Københavns Kommune
(Økobase), Frederiksberg Kommune, Albertslund Kommune og Københavns Amt (gymnasier og
specialskoler).  Vi forventer at indgå en aftale med ”Skovhjælperne”, der er teams af psykisk ud-
viklingshæmmede, og som skal være fungere som servicepersonale, og også selv anvende det til
formidling overfor andre udviklingshæmmede. Dvs. Skovhjælperne skal servicere de andre brugere
og vedligeholde og rydde op på centeret samt på de tilstødende arealer. 
 
Der er nedsat arbejdsgrupper om bookingsystem for hovedbrugerne og anvendelsen af de tilstøden-
de arealer. I den sidste gruppe er DN repræsenteret.

Der vil blive nedsat et råd for centeret med repræsentanter for hovedbrugerne samt en lokal repræ-
sentant for hhv. DN og Friluftsrådet. 

10  Status for skovrejsning. 

Gulddysse Skov: Strukturdirektoratet er ved at kontakte ejere i og uden for området med henblik på
at vi kan købe mere jord evt. vha mageskifte eller jordfordeling.

Himmelev Skov: Indvielse den 15.4 2004. Distriktet og Roskilde Kommune ejer allerede ca 120 ha i
området. De 23 ha tages i brug i 2004, de øvrige arealer planlægges og tilplantes i løbet af 2005 og
2006. 

Greve og Kildebrønde skove: Aftale med Greve og Københavns kommuner er indgået. Der holdes
borgermøde den 29.3 2004. Ingen af projektpartnerne ejer arealer i områderne, så hvornår der sker
en indvielse vides ikke.
 
KB foreslog at distriktet undlod at bruge dunet gedeblad i skovbryn, idet det var hans og andres
vurdering, at den mere er en haveplante end en skovbrynsplante.

ABH foreslog at distriktet overvejede at tilvejbringe en egen skovbyggelinie ved at holde selve træ-
erne langt væk fra skel og holde mellemzonen bevokset med buske.

11 Eventuelt  
  
KS orienterede om, at distriktet havde drøftet badning i Karlstrup Kalkgrav med Solrød Kommune
lystfiskerne og nogle borgere. Det er distriktet holdning, at når badning i skovsøer er
tilladt iht Naturbeskyttelsesloven, så skal der gode grunde til at forbyde badning. Vi mener ikke, der
er gode grunde nok til at forbyde badning i Kalkgraven, selvom kommunen i lokalplanen fra 1987 i
redegørelsen omtaler, at badning ikke kan tillades pga. det kolde vand og stejle brinker. Distriktet
ønsker ikke at skilte med og opretholde et badeforbud - omvendt vil vi heller ikke opfordre til bad-
ning.
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Kommunen  og lystfiskerne (som forpagter søen) har accepteret distriktets holdning, som betyder
at badning ikke er forbudt.

Brugerrådet var enig i distriktet holdning.

ML spurgte om distriktet havde tænkt sig at gøre noget for at undgå at fårenes afføring på toppen
på Herstedhøje genere skovgæsterne?

KS fortalte at problemet var kommet bag på såvel distriktet som forpagteren. Man ville prøve at
lokke fårene væk fra toppen med slikkesten og ved at udvide folden mod nord op under en del af
lindebevoksningen. Det er håbet/forventningen, at fårene vil søge skygge under træerne.

ML spurgte om distriktet ville gøre mere for at få rytterne i Vestskoven til at tage hensyn til andre
skovgæster ved at undlade at ride skovvejene i stykker?  Og ville distriktet anlægge en ridesti langs
Herstedøstervej, så der ikke rides på kommunes nye grusvej: Herstedøstervej?

KS henviste til ridereglerne og folderen, der formidler dem. Distriktet har sendt folderen til alle ri-
deskoler og meddelt skolerne og offentligheden at distriktet politianmelder overtrædelser. Distriktet
ville i år etablere en ridesti i øst-vestgående retning helt i nord, men har ikke midler til etablering af
en ridesti langs Herstedøstervej. Herstedøstervej indgik ikke i ridesystemet (bortset fra helt i nord,
så på den måde har gruslægningen af Herstedøstervej ikke skabt nye problemer).

KS opfordrede medlemmerne til at påtale overtrædelserne, når de observerer dem, og til at skrive
læserbreve, således at rytterne kan læse, at andre brugere føler sig generet, når de ikke overholder
ridereglerne.

JC efterlyste skilte på stier der fører ud af skoven.

KS henviste til distriktets politik om at have vejnavne på sten og ellers ikke skilte for meget aht. at
undgå skilte i naturen og holde omkostningerne nede. Men kom med konkrete forslag, så må vi
eventuelt sammen med kommunerne og amterne vurdere, om et skilt alligevel skal sættes op.
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