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KS bød velkommen til Ole Bertelsen, som har afløst Tonny Madsen 
 
 
1 Bemærkninger til referatet fra den 11.3 2009 
Ingen bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser 
KS meddelte:  

• Hareskov Portal: Vi har haft et arkitekt firma til at udarbejde et skitseprojekt for centeret. 
Skitseprojektet bliver færdigt i løbet af november/december 2009. Skitseprojektet skal så 
ligge og vente på at finanskrisen er ovre, så der er penge i relevante fonde til realisering af et 
sådant projekt.  (”Hareskov Portal” skal give den almindelige skovgæst inspiration og mu-
ligheder for at opkvalificere deres skovtur. Derudover skal forskellige samarbejdspartnere 
indenfor forskning, undervisning og formidling have base på centeret. Vi forventer også fo-
kus på motion og sundhed.)  

• Aktivitetsanlæg / træklatringsbaner i Store Hareskov: Intet nyt fra styrelsens interne overve-
jelser. 

• Fredning af Bøndernes Hegn og Aldershvile Skov: DN har rejst fredningsforslag for Bag-
sværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser. I omgivelserne er inkluderet vores 2 skove. Vi har 
meddelt fredningsnævnet, at der efter vores opfattelse ikke er særlige grunde, som berettiger 
til at frede disse 2 statsskove. Vi er i øvrigt positive overfor, at rostadion skal kunne moder-
niseres og vil finde det hensigtsmæssigt, hvis tilskuerpladserne, som vi ejer, medtages i 
fredningen, så der kan ske en samlet planlægning af moderniseringen af rostadion. Sagen er 
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fortsat under behandling i Fredningsnævnet, som i en delafgørelse har besluttet, at hvis 
fredningen gennemføres, vil kun skoven fra omkring Kobberdammene og til Bagsværd Sø 
blive omfattet af fredningen. 

• MTB-rute i Tokkekøb Hegn: Vi har aftalt med lokale ryttere, at der skal etableres en MTB-
rute. Området ved Store Donsedam og Kirkelte Hegn friholdes for ruten – men det betyder 
ikke at man ikke må cykle MTB i dette område, blot at vi ikke lægger ruten der. Men det vil 
da være med til at fredeligholde disse områder for MTB-kørsel. 

• Landsdækkende salg af brænde via nettet – og med ens regler for afhentning og oparbejd-
ning. Der må kun hentes og oparbejdes brænde på hverdage mellem kl. 7 og 18 samt lørdage 
mellem kl. 7 og 14. 

• Driftplanlægning: Enhedens driftsplan udløber ved årsskiftet. Pt. har styrelsen nedsat et ud-
valg som skal modernisere driftsplanlægningen. Det betyder, at vi ikke har en ny driftsplan 
klar, men formentlig også at vi skal igangsætte revisionen i løbet af 2010. Indtil videre vil vi 
skulle forsætte med det nuværende niveau for hugsten. 

• Naturfitness på Gisselfeldengen: Vores arrangement var en demonstration af eller en inspi-
ration til at bruge skoven/naturen til motion. Vi havde til lejligheden opstillet en bane, som 
man kunne bruge, men budskabet var og er, at man kan lave bakketræning på en bakke i 
skoven eller tage armbøjninger i skovens grene eller på stammer. At der ikke var tale om en 
ny stationær facilitet blev ikke formidlet særlig godt. 

• Madpakkehus ved Mønterne i Vestskoven er brændt ned som følge af ildspåsættelse. Sagen 
er anmeldt til Politiet. Pt. vides ikke om styrelsen har økonomiske midler til at opføre et nyt 
madpakkehus eller bålhus på stedet. 

• Fri teltning: Skov- og Naturstyrelsen har endnu ikke justeret på skovene, så hos os er det 
fortsat i Ganløse Eged, der er fri teltning, men jeg går ud fra, at vores indstilling accepteres, 
så det på sigt er Slagslunde Skov, Lystrup Skov og Hammer Bakker, som er omfattet af fri 
teltning. 

• Karpefiskeri: Vi har ikke fået drøftet sagen med den centrale styrelse endnu.  
• Forbud mod cykling på Oksbjerget i Vestskoven: Vi har ikke iværksat det endnu pga. mo-

torvejsbyggeriet i området – men det sker. 
 
Under ovenstående punkt om ny MTB-rute fik rådets medlemmer en god drøftelse af adgangsfor-
hold, stier, ridning, cykling, stigende brug af skovene, bæreevne samt eventuelt behov for lovænd-
ringer til styring heraf. 
 
 
3. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2010 
De to faste møder i 2010 blev fastsat til 17. marts og onsdag 3. november, begge gange kl. 14.30. 
  
På mødet den 17. marts fastsættes dato og skov for det offentlige møde.   
 
 
4. Evaluering af det offentlige møde den 6.9 2009 i Nørreskoven 
 KS: Der var et meget begrænset fremmøde. Men ingen var mødt frem for at drøfte et specielt pro-
blem eller forslag, og det kan jo også udlægges som at brugerne er tilfredse.  Vi fik vist, at der er 
store træer og også gammelt, dødt ved i von Langens Plantage og i Svenskebøgene. 
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5. Drøftelse af formen for det offentlige møde 
GB udtrykte skuffelse over, at han generelt synes at fremmødet fra rådets medlemmer er lavt til de 
offentlige møder.  ABH og GB synes det giver gode muligheder for drøftelse af problemer og mu-
ligheder i skoven med såvel de andre medlemmer som borgerne.  
 
Grundlæggende er det KS’ vurdering, at ideen med at afholde offentlige møder i en lokal skov er 
god og rigtig, men det er naturligvis et problem, at der var et så lavt deltagerantal i år.  Ser man bag-
ud, så har repræsentationen blandt rådets medlemmer generelt også været lav, mens der typisk har 
været 10-25 borgere til møderne. KS lægger vægt på, at møderne signalerer seriøse drøftelser og 
ikke underholdning; målet er ikke mange deltagere, men gode drøftelser. For enheden er det ikke 
afgørende, at der er en stor repræsentation fra rådet, idet det er en god måde at give borgerne en 
mulighed for at komme med ønsker til driften.  
 
Der er mange konkurrerende tilbud i weekenderne i august og september - både for borgere og for 
medlemmerne af rådet - så der var enighed om at forsøge sig med et aftenmøde på en hverdag i 
2010. Tid og sted fastlægges på mødet i marts 2010.  
 
 
6. Motorring 4 og Frederikssundmotorvejens forlængelse   
ML efterlyser oplysninger om betydningen for Vestskoven af udvidelsen af Motorring 4 og forlæn-
gelsen af Frederikssundsmotorvejen til Frederikssund. DN havde i et høringssvar til udvidelsen af 
Ring 4 påpeget, at der bør etableres støjvolde og faunapassager. 
 
KS: Vi har også foreslået, at man ved udvidelsen af Motorring 4 etablerer støjvolde og faunapassa-
ger. Vi har tilbudt at lægge jord til voldene, fordi det er vigtigt for skovens rekreative værdi, at stø-
jen holdes på et så lavt niveau som muligt. Med hensyn til forlængelsen, så vil den jo fortsætte gen-
nem Vestskovens nordvestlige kant. Vi har foreslået, at der etableres støjvolde. I det nuværende for-
slag er en bro over motorvejen for Ballerupvej medtaget. 
  
 
7. Det gamle lerbanespor i Sønderskov  
KB redegjorde kort for sit forslag, se bilag. Målet er en trampesti ikke en bred skovvej. Det kræver 
beskæring og flytning af enkelte stammer. 
 
Der var udbredt støtte fra medlemmerne til forslaget. 
 
KS: Vi kan godt se behovet; men pt. har vi vanskeligt ved at nå at opkappe ved skovveje og ridesti-
er, og før vi er med på disse opgaver, vil vi ikke prioritere lerbanesporet. Det kan betyde, at der går 
mange år, før vi vil løfte opgaven – desværre. KS spurgte om det var en mulighed at f.eks. DN i Al-
lerød under KB´s ansvar og ledelse ville påtage sig opgaven. KB ville undersøge dette. 
 
 
8. Status for ministerens 12 mio. kr. pulje 
KS: Der er kommet rigtig mange forslag til styrelsen, og det har bevirket, at tidsplanen ikke har 
kunnet overholdes. Men i denne uge offentliggøres hvilke projekter, der bliver støttet fra 1. bølge, 
dvs. de forslag som enhederne sendte ind til styrelsen inden den 1.3 2009. Valget blandt forslag fra 
2. bølge med forslagsfrist den 20.5 2009 kommer senere. Oversigten over forslag til SNS-
Østsjælland i 2. bølge er vedlagt som bilag. De 12 mio. kr. deles ligeligt mellem de 2 ”puljer”. 
9. Status for Mølleåprojektet  
KS orienterede om status: 
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Delprojekt: Rent vand i Mølleåsystemet: 
Planen er at lede særdeles godt renset spildevand fra Lundtofte Renseanlæg tilbage i systemet via 
Kalvemosen, Søllerød Sø, Vejlesø til Furesø og derfra til den nedre del af Mølleåsystemet.  
Miljøcenter Roskilde har afgjort, at der skal udarbejdes en VVM for projekt "Rent vand i Mølleå-
systemet". Dette arbejde er netop igangsat. VVM tilladelsen er overordnet alle andre tilladelser, og 
der vil være en offentlighedsfase under vejs. Nærmere oplysninger vil løbende kunne ses på projek-
tets hjemmeside.  

 
Delprojekt: Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet: 
Der arbejdes med projekter i 4 områder: Vaserne, Klevads Mose, Farum Sortmose & Præstemose 
og Ravnholm. Det var planen, at der også skulle være foretaget yderligere pleje i Lyngby Åmose, 
med ved nærmere analyse viste det sig, at den nuværende pleje er fin, en pleje som kommunen står 
for.  
Naturplejeprojekterne ved Ravnholm, Vaserne og Farum Sortmose er ved at blive sendt i udbud og 
forventes gennemført i starten af 2010. 

 
Præstemosen plejede Furesø Kommune i 2008 med rydning. Klevadsmose blev færdig i foråret 
2009, er nu i driftsfasen og vil fremover blive afgræsset med skotsk Højlandskvæg, dog ikke i vin-
terperioden.  

 
Delprojekt: Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet: 
Der arbejdes med 3 områder: Hestetangs Å, Vassingerødløbet og Dumpedalsrenden 
Der pågår i øjeblikket myndighedsbehandling af projekterne, og gennemførelsen af de forskellige 
tiltag forventes at ske i første halvdel af 2010. 

 
 

10. Status for skovrejsningen  
KS orienterede: 
• Himmelev Skov: Vi har etableret en dæmning i nord, så man igen kan gå rundt om søen. Vi har 

hævet nogle skovveje (så de ikke oversvømmes) og skal snart i gang med at færdiggøre ridesti-
nettet. Kildemose Bæk er blevet åbnet. Vi har erhvervet en ny ejendom: Herregårdsvej 70, på 
7,6 ha pr. 1.1 2010. Det betyder, at vi så ejer hele projektområdet syd for Herregårdsvej.  

• Gulddysse Skov: Ingen nye erhvervelser, men vi færdiggør plantningerne i år og har udgivet en 
revideret folder.  Vi samarbejder med Roskilde Kommune og Gulddysse Kulturgård om etable-
ring af en naturbase (økobase/naturskole) med udgangspunkt fra Gulddysse Kulturgård. 

• Sperrestrup Skov: Intet Nyt. 
• Solhøj Fælled:  Intet Nyt 
• Ny skov syd for Tune: Har nu fået sit officielle navn: Tune Skov.  
• Greve Skov:  Ingen nye erhvervelser. 
• Kildebrønde Skov: Ingen erhvervelser. 
• Hørup Skov: Ingen nye erhvervelser. 
• Vestskoven: Vejdirektoratet har erhvervet 18,9 ha ved Hede Enge som er overdraget til SNS; se 

kortbilag. Arealerne tilplantes i foråret 2011 og antagelig også 2012. 
 
Jordfordelingen i syd: Vi har fremdrift og aftaler som sikrer at vi pr. 1.4 2010 overtager mindst 40 
ha i Tune Skov og 5 ha til Greve Skov; og vi forventer flere aftaler. Arealerne skal jordbundkort-
lægges og planlægges, så tilplantningerne sker først fra foråret 2011. 
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11. Eventuelt   
JJ: En af vores medarbejdere på SNS Østsjælland er blevet smittet med TBE (centraleuropæisk 
hjernebetændelse) pga. kontakt med skovflåt i Tokkekøb Hegn. Skovgæsterne skal være opmærk-
som på denne nye sygdomsmulighed. Sygdommen har længe været kendt på Bornholm, og Statens 
Serum Institut har derfor justeret sine anbefalinger, således at Sjælland nu har samme anbefalinger 
som Bornholm. Skovgæster bør sætte sig ind i Statens Serum Instituts anbefalinger, som findes på 
instituttets hjemmeside. 
 
KS: Parforcejagtsystemet i Hareskovene, Store Dyrehave, Grib Skov samt Jægersborg Dyrehave 
med Erimitageslottet er af Kulturministeriet udpeget til at være kandidat til optagelse på 
UNESCO´s Verdensarv. En nærmere undersøgelse skal afgrænse og beskrive værdierne og projek-
tet og godtgøre, at værdierne berettiger til optagelse på listen.  
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Skov- og Naturstyrelsen 
Østsjælland 
 
 
Bilag punkt 5    

 
Fra: Gunnar Brüsch [mailto:gb@brusch.dk]  
Sendt: 20. oktober 2009 11:58 
Til: Søderlund, Kim 
Emne: SV: Brugerråd - forslag til punkter på dagsordenen 

Hej Kim, 
Jeg synes vi skal drøfte formen for det offentlige møde – det er lidt træls at der kun møder to op fra Bruger-
rådet selv om at det regnes for et ordinært møde. 
Gunnar 
 
 
 
Hej Brugerråd 
 
I forlængelse af Gunnars forslag: 
 
Jeg vedlægger retningslinier for brugerråd. Personligt synes jeg at de offentlige møder er med til at give mig 
et indtryk af ”hvad synes borgerne om vores drift” selvom fremmødet generelt ikke er stort. Møderne har gi-
vet mulighed for gode drøftelser, og borgerne har en nem indgang til at fremføre ønsker og kritik. 
 
Men skyldes det lave fremmøde fra brugerrådet, at medlemmerne ikke kan afsætte tid i en weekend? Skulle 
vi prøve med et aftenmøde? 
 
mvh 
Kim Søderlund 
 
 
 
 
Bilag punkt 6 
 
 

 
Fra: Mogens Lethraborg [mailto:mlpost@webspeed.dk]  
Sendt: 22. oktober 2009 10:27 
Til: Søderlund, Kim 
Emne: Re: Brugerråd - forslag til punkter på dagsordenen 

Kære Kim Søderlund. 
  
Jeg vil gerne have følgende punkter på dagsordenen: 
  
1. Styrelsens projektpulje 2009. Hvad blev der af de ansøgninger, som blev fremsendt i begyndelsen af året  
og i maj måned. ? Hvad er der beviljet penge til i vores område ? 
  
2. Motorring 4  og Frederikssundmotorvejens forlængelse. Hvilken betydning får de for Vestskoven og and-
den natur.? 
  
Venlig hilsen, 
Mogens Lethraborg. 
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Skov- og Naturstyrelsen 
Østsjælland 
 
Bilag punkt 7    
 

 
Fra: Kurt Borella [mailto:kubo@alleroed.dk]  
Sendt: 22. oktober 2009 08:01 
Til: Søderlund, Kim 
Emne: SV: Brugerråd - forslag til punkter på dagsordenen 

Hej Kim 
 
Til mødet d. 4. nov vil jeg godt have flg. punkt på dagsordenen: 
Beskæring og oprydning på det gl. lerbanespor fra Kattehalevej - Tivolihusene (se billede). 
Det er efterhånden blevet vanskeligt at færdes på dette spor som både har en stor kulturhistorisk og natur-
mæssig værdi og som giver en god stimæssig sammenhæng i området. Stien forbinder således Det fredede 
Alllerød sø område med Stavnsholt kilens landskab og dermed forbindelsen sydpå mod Furesø. Selvfølgelig 
kan de større skovveje også bruges, men mange brugere vil godt benytte denne sti. 
  
venlig hilsen 
Kurt Borella  
  
 

 
Ravnsholt sønderskov: indtegnet med rødt: gl. lerbanespor mod Tivolihusene 
 
Forslag til friluftsfaciliteter mv. modtaget af SNS-Østsjælland 
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Titel - geografisk 
betegnelse skal 
indgå heri 

Kommune(r) Beskrivelse, herunder samarbejdspartnere, produkter af projek-
tet, fx foldere, stier, arealer etc. 

Same-kåter til 
Skovhjælpere i 
Vestskoven 

Albertslund Fremsendt af Skov, Natur og Friluft Værkstedet som beskæftiger 
udviklingshæmmede "skovhjælpere" på Naturcenter Herstedhøje i 
Vestskoven. Indkøbet af 6 kåter vil muliggøre udendørs aktivitet i 
naturen, hvor 6 kørestolsbrugere eller 16 personer i hver kåte kan 
søge skygge eller læ for regn.  

Ny gangsti og op-
rensning af vand-
huller i Vestskoven 

Albertslund For enden af Orchidévej etableres ca. 500 m grusbefæstet sti rundt 
om et område med lergrave. Ved 2 af lergravene ryddes krat så 
man får udsigt til vandfladerne. SNS er lodsejer. Forslag fremsendt 
af Bent Schmidt, Smørum.  

Naturstier i Vest-
skoven 

Albertslund Etablering af flisbelagte naturstier og udgivelse af info-folder om sti-
erne. SNS er lodsejer. Fremsendt af Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Albertslund lokalafd. 

Toilet (lokum) ved 
shelter ved Ba-
strup Sø 

Allerød Foreslået af Foreningen Farum Naturparks venner.  

Bålhus ved Sala-
mandersøen i Ug-
geløse Skov 

Allerød Foreslået af Foreningen Farum Naturparks venner.  

Faste poster i sko-
ven - Allerød 

Allerød ”Faste Poster i Skoven” er et bredt tilbud til alle der har lyst til en 
særlig tur i skoven og er en del af et større projekt i samarbejde med 
Dansk Orienterings-Forbund, Dansk Skovforening, Skov- og Natur-
styrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idræts-Forbund. Allerød Orien-
teringsKlub ønsker som forslagsstiller en sådanne poster lokalt. 
SNS er lodsejer. Allerød OK sørger for opsætning af pæle og uddele 
information om posterne. 

Rovfugleoplevel-
ser på Østsjælland 

Allerød, Al-
bertslund, Fu-
resø, Egedal 

Opstilling af 2,5 m høje pæle, som rovfuglene kan benytte til at sid-
de på. Samtidig øges skovgæsternes muligheder for at opleve rov-
fuglene på skovturen. SNS er lodsejer.  

Fodsti/trampesti 
vest om Birkegår-
den, Kirke Værlø-
se 

Egedal Trampestien skal forbinde stinettet i Oremosen/Ganløse Ore og 
Bundsådalen/Flyvestation Værløse. Fremsendt af Værløse Natur-
gruppe. 

Bålhytte og folder i 
Ganløse Eged 

Egedal Der foreligger en godkendt byggetilladelse til en bålhytte som SNS's 
type 4. Bålhytten vil blive tilgængelig for alle og vil desuden være 
samlingspunkt for løbeklubben før & efter deres ture i skoven. Samt 
genoptryk af folder om vandreture i statsskovene nr. 17, skovene 
ved Buresø, hvor de 5 ruter fra "Gang i Danmark" fra 2007, bliver 
indtegnet. Lodsejer er SNS. Fremsendt af Ganløse Atletik og Moti-
on. 

Forbindelsessti 
fra/til Mølleåstien 
for gåen-
de/cyklende 

Egedal At gå hele Mølleåstiens 40 km er for meget for de fleste. Hvis man 
ikke har lyst til at gå frem og tilbage kan man tage bus den ene vej, 
men det kræver forbindelsesstier som den foreslåede. Derfor dette 
forslag om en ny sti, så man undgår at skulle færdes ad offentlig vej 
(Kalkværksvej) mellem Farumvej og Mølleåstien, for denne rute er 
meget smal, for farlig for gående og cyklende. Lodsejer for stiruten 
er SNS. Forslag fremsendt af Henning Lyhne.  

Ny rekreativ sti til 
Ganløse Eged 

Egedal Etablering af kombineret gang- cykel- og ridesti fra enden af Bast-
bjergvej til skoven. Fremsendt af Stutteri Bastbjerg, Ganløse 

Sti fra Slangerup til 
Uggeløse Skov 

Frederiks-
sund 

To alternative muligheder nævnes. Begge med behov for nyanlæg 
over landbrugsjord. Fremsendt af Lis Gøtø, Slangerup. 
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Forskønnelse af 
Kyndby Gadekær 

Frederiks-
sund 

Projektet omfatter bl.a. oprensning af gadekær samt opsætning af 
info-tavle om landsbyens historiske seværdigheder. Frederikssund 
kommune er lodsejer. Kommunen har efterlyst en mere konkret pro-
jektbeskrivelse forud for stillingtagen til projektet. 

Badebro i Furesø Furesø 25 m lang badebro ud i Furesø fra Høje Klint, Farum. Furesø Kom-
mune er som bredejer positiv overfor projektet og har med forbehold 
for politisk godkendelse givet tilsagn om at overtage det fremtidige 
ansvar for broen.   

Fugletårn ved 
Søndersø, Værlø-
se 

Furesø Fugletårnets placering er beskrevet i plejeplan for det netop fredede 
område. Furesø Kommune er positiv. Ejeren, Københavns Energi, 
er indforstået. Fremsendt af Værløse Naturgruppe. 

Info-tavler om 
planter og dyr ved 
Søndersø, Værlø-
se 

Furesø Tavlerne skal stå ved indgangsstien til Søndersø. KE ejer området 
og er indforstået. 

Trampesti fra Wal-
gerholm og 
Jonstrup Vang 
samt frilægning af 
stengærdet langs 
Jonstrup Vang 

Furesø Rundturen vil gå både indenfor og udenfor (ny trampesti) Jonstrup 
Vang. Det markante stengærde er meget smukt og fortjener at blive 
set og at komme frem i lyset. Lodsejere er Furesø Kommune og 
SNS. Fremsendt af Værløse Naturgruppe. 

Udarbejdelse af 
folder om friluftsli-
vets respekt for 
fortidsminder 

Furesø Folderen skal tage udgangspunkt i bl.a. de bynære Hareskovkom-
plekser og det åbne land i Furesø Kommune og beskrive eksempler 
på fortidsminder og deres historie. Fremsendt af Værløse Natur-
gruppe. 

20 tykke træ-
stammer til balan-
cegang i Haresko-
vene 

Furesø Naturnær skovdrift bør rumme naturnære faciliteter frem for kunstige 
faciliteter.  Hvad er mere spændende for børn, hunde og voksne 
end at gå balancegang på en væltet stamme? Når stammerne 
smuldrer hen vil de være til gavn for skovens svampe insekter. 
Fremsendt af Værløse Naturgruppe. 

Udpegning af træ-
er som får lov at 
blive over 300 år 

Furesø Gamle krogede træer har stor oplevelsesværdi. Friluftslivet skal 
kunne opleve gamle træer i skoven  - også om 300 år. Ikke alle når 
en høj alder, derfor skal der udpeges rigeligt. Fremsendt af Værløse 
Naturgruppe 

Udlægning af 'faci-
liteten fred og ro' i 
skoven 

Furesø Alle foretagne analyser viser, at skovgæster kommer i skoven for at 
få 'fred og ro' fra den støjfyldte og stressede hverdag. Derfor skal 
der sikres større områder for disse skovgæster i områder, hvor vej-
støj heller ikke når ind. SNS er lodsejer. Fremsendt af Værløse Na-
turgruppe 

Rekreativ sti i 
Bregnerød 

Furesø ca. 900 m ny rekreativ sti langs motorvejen fra Ravnsholt skov til 
Høveltevej vil give mulighed for rundtur på stier i området. SNS er 
lodsejer for skoven. Forslag fremsendt af Borger- og Grundejerfore-
ningen for Bregnerød-området. 

Fugletårn ved 
Søndersø,  
Værløse 

Furesø Idéen er fremsat af den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk For-
ening samt af Friluftsrådet i forbindelse med kommunens udarbej-
delse af en plejeplan for de fredede områder ved Præstesø og Søn-
dersø. Forslagsstillerne peger på, at der pga. tæt krat og rørskov er 
meget begrænset udsigt over søens vandflade. Københavns Energi 
(KE), som er lodsejer, er positiv overfor projektet. Såfremt projektet 
bliver dyrere end ansøgt påtager Furesø Kommune sig de resteren-
de omkostninger. 
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Ny ridesti over 
Tipperup Å i Lille 
Hareskov 

Furesø Der findes pt. kun en ridesti som krydser Tipperup Å og forbinder ri-
destinettet i Lille Hareskov med ruterne i Jonstrup  Vang. Derfor fo-
reslås en forbindelsessti over åen. Der er ikke mulighed for at ride 
langs offentlig vej på strækningen fordi Skovlystvej er smal og biler-
ne kører stærkt. SNS er lodsejer. Fremsendt af Elisabeth Leth- Niel-
sen, Måløv. 

Cykel- og gangsti 
til fortidsmindet 
"Hørgen" i Store 
Harreskov 

Furesø Anlæg af ca. 800 m cykel- og gangsti og flytning af ridesti. SNS er 
lodsejer. Forslag fremsendt af Jens Hald, Værløse  

Helårs-vandhane i 
Jonstrup Vang 

Furesø Frostsikret vandhane ved overnatningsplads, som bl.a. benyttes af 
spejdere. SNS er lodsejer. Fremsendt af Det Danske Spejderkorps. 

Pleje af stengær-
der og arealerne 
foran dem, så de 
fremtræder synligt 
og får sol til gavn 
for naturen 

Furesø,  
Egedal 

SNS er lodsejer. Fremsendt af Værløse Naturgruppe 

Vandresti Vest-
skoven-Hedeland 

Høje Taa-
strup 

Agenda 21 rådets stigruppe og Høje-Taastrup Kommune foreslår i 
fællesskab anlæg af en vandresti fra Høholmvej, forbi Solager og 
Porsemosen og videre frem til Vestskoven. Linjeføringen er i over-
ensstemmelse med fredningsbestemmelserne for Porsemosen og 
planerne for en vandresti fra Vestskoven til Hedeland. 

Oplyst motionssti 
med udfordringer i 
Hedeland 

Høje-
Taastrup 

Fremsendt af Fløng Kondi. 

Cykelsti og våd-
område i Ishøj  

Ishøj Etablering af ca. 0,5 ha vådområde og 600 meter grusbefæstet cy-
kelsti. Ansøger er lodsejer for det areal som bliver til vådområde i 
projektet. Forslaget støttes af Ishøj Kommune. 

Margrethestiens 1. 
etape: Havdrupvej-
Højelse Kirke 

Køge Genetablering af historiske grusbefæstede stier for gående/cyklister. 
Alle lodsejere er enige i projektet og ønsker at bidrage med løbende 
vejvedligeholdelse og kantslåning. Fremsendt af Højelse Landsby-
laug. 

Borup hundelege-
plads 

Køge Fem alternative placeringer nævnes. Men uden oplysning om lods-
ejer og lodsejers holdning til projektet. Fremsendt af Gitte og Kaj 
Sunddal, Borup. 

Gadstrup hunde-
legeplads 

Roskilde På det fredede område mellem Gadstrupparken, Svanevej og ren-
seanlægget foreslås en hundelegeplads etableret. Roskilde Kom-
mune er positive overfor for slaget og indstillet på at påtage sig ved-
ligeholdelsen af hundelegepladsen fremover.  Fremsendt af Dorte 
Pilegård, Gadstrup. 

Ramsø-stien Roskilde Etableirng af rekreativ sti langs Ramsøen. Forslag fremsat af Ole 
Hindsbo , Viby Sjælland. Forslaget støttes af DN. De to private lods-
ejerne er inddraget og har tilkendegivet at de ønsker at sælge jord i 
nødvendigt omfang til SNS, så SNS herefter kan anlægge stien. 
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Udvidelsen af Vestskoven via erstatningsskov fra Vejdirektoratet. 
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