
Resumé af offentligt møde 25/8-96 i Tokkekøb Hegn 
 
 
 
 
Mødedeltagere: 
 
Ca. 25 borgere og 2 af distriktets skovløbere foruden følgende medlemmer af brugerrådet: 
 
KS -  Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand) 
MH  -  Mogens Holmen, Frb. Amt 
FH  -  Finn Henriksen, Farum Kommune 
KK  -  Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
VH  -  Vincent Hvenegård, Danmarks Naturfredningsforening (Birkerød Lokalkomité) 
JH  -  Jens Bjarke Hansen, Københavns Statsskovdistrikt 
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt. 
 
 
Dagsorden 
 
1. Indledning 
 
KS bød velkommen og fortalte om brugerrådet. 
 
Herefter var der mulighed for diverse spørgsmål, ytringer og diskussioner. 
 
KS kunne på spørgsmål herom bekræfte, at konkrete militære øvelser (herunder øvelser, hvor skydning 
indgår) kræver tilladelse fra distriktet - men at vi i vid udstrækning er bundet af en rammeaftale med militæret. 
 
En deltager undrede sig over, at der - få år efter færdiggørelse af en driftsplan for bl.a. Tokkekøb Hegn - igen 
udarbejdes ny driftsplan. KS forklarede, at årsagen er en distriktsnedlæggelse i mellemtiden. 
 
Herefter udspandt der sig en lang meningsudveksling med mange indlæg og synspunkter vedr. hundeskoven 
(arealet vest for Kongevejen). Det er svært at få øje på løsninger, som ikke skaber andre problemer. 
 
KS fortalte kort om proceduren vedr. den nye driftsplans udarbejdelse og fremviste forskellige temakort til 
planen. Der vil ikke ske ændringer i forskriften om en drift med stor hensyntagen til publikum eller i 
“fredningen” af gamle og særlige træer langs f.eks. Stumpedyssevej. 
 
KS opfordrede til en tilkendegivelse af, hvor brugerne kunne ønske en primitiv overnatningsplads. Det blev 
konkluderet, at en sådan i hvert fald skal placeres langt fra offentlig vej.



2. Ekskursion ved JBH 
 
1. stop: Lergraven ved Dæmpegård. JBH fortalte om den snart udløbende gravningsret og, suppleret af MH, 
om den tilstand, arealet formentlig skal afleveres i (dyb sø). 
 
På spørgsmål herom kunne KS svare, at det er distriktets politik at rydde visse udsigter, f.eks. ud over søer 
fra veje. 
 
2. stop: Bålplads med bord og bænke. De fremmødte udtrykte begejstring for tilstedeværelsen hist og her af 
sådanne intime pladser. 
 
Det blev diskuteret, om det er en rigtig eller forkert politik at opstille skraldespande i skovene. Der udtryktes 
forskellige meninger herom. 
 
3. stop: Område, hvor der fremover skal drives plukhugst. Det (meget langsigtede) mål er et mere eller mindre 
uforanderligt, fleretageret, fleraldrende samfund af forskellige træarter. 
 
På spørgsmål om, hvorvidt selvforyngelse af nåletræsbevoksninger overvejes, svarede JBH, at det forsøges i 
douglasgran og skovfyr, men at det ellers er forbundet med store fysiske problemer. 
 
4. stop: Gammel bøgebevoksning, hvor næste generation uvægerligt vil blive den massivt fremspirede ær. 
 
5. stop: Dæmpegård-markerne, hvor det er målet at opnå en overdrevstilstand. 
 
 
3. Afslutning på Kongedyssen 
 
KS opridsede Skov- og Naturstyrelsens friluftspolitik og bad om evaluering af mødets form samt om 
eventuelle ønsker vedr. skovdriften. 
 
Der var tilfredshed med mødeformen - samt med skovens faciliteter og skiltning. 
 
Der blev spurgt til muligheden for en oprensning af Dæmpesø. Distriktet vil overveje dette. 
 
En deltager ønskede flere bænke, med rygstød. 
 
På spørgsmål herom svarede KS, at distriktet søger at bekæmpe bjørneklo. 
 
 
25/9 1996 
 
Christina Odgaard 
 
 
 
Bilag til orientering: Folder om skarven 


