
Resumé af offentligt møde 19/8-01 afholdt i Vestskoven 
 
Mødedeltagere: 
Ca. 20 deltagere og følgende medlemmer af brugerrådet: 
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt 
GB - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
ABH - Anna Bodil Hald, DN (Værløse) 
ML - Mogens Lethraborg, DN (Albertslund) 
JPB - Jens Peter Bundgaard, Københavns Statsskovdistrikt 
 
 
KS bød velkommen fortalte om brugerrådets funktion og sammensætning og om Skov- og Natur-
styrelsens driftsplanlægning herunder de yderligere tilplantninger i Vestskoven. 
Under turen rundt blev følgende emner berørt/drøftet: 
Flere vådområder i skoven herunder VM-II planerne i St. Vejleå-dalen, hvor det er amtet, som p.t. 
forbereder sagen. 
 
Kan pumpen ved Mønterne ikke slukkes? (Næppe, den sørger for vand til Stensøen samt nødvendig 
dræning). 
 
Biler ved P-pladsen nær Risby spærrer ofte for cykelstativer: Kan der ikke lægges sten til sikring af 
cykelparkering? 
 
Skovlegepladsen: der blev udtrykt generel tilfredshed med denne. 
 
Skulle der sættes får/kreaturer på lysning syd for Vestskovvej? Alternativet er nok bare fældning af 
pil med mellemrum for den våde lysning skal opretholdes. 
 
Porsemosen "savner pleje". Distriktet fortalte at amtet arbejder på sagen + stiforbindelse til Hede-
land. 
 
Faldende bevillinger til alm. drift betyder dårligere veje og mere grove (grimme) indgreb. 
 
Maskinklipning af frihøjde-bredde ved ridestier: Ikke kønt syn, men effektivt og billigt. Kan efter 
distriktets mening næppe undgås i en årrække, men indrømmet: det er ikke kønt. 
 
Kastanie-alle ved Rovej bør frihugges - inden det er for sent. 
 
Ridning ødelægger skovveje og det er derfor vigtigt at ridereglerne overholdes samt at ridestierne er 
brugbare. 
 
Skovrejsning ved naturlig tilgroning. 
 
Kort præsentation af det planlagte center ved Herstedhøje med oplysning om at der vil blive udar-
bejdet en lokalplan – bl.a. for at sikre at Herstedøsters borgere synspunkter inddrages. 
Forbudet mod hunde i folden på Herstedhøje. 
 
Mønterne: generelt tilfredshed med distriktets planer for renovering. 
 
Affaldsstativer i skoven: Kan de undværes ved borde/bænke og bålpladser, når de findes på P-
pladserne? Flere gav udtryk for, at de burde opretholdes ved madpakkehusene. 
 


