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Resumé af offentligt møde 18/8-2002 for skovdistriktets Brugerråd afholdt i
Tokkekøb Hegn

Mødedeltagere:
Ca. 30 borgere og følgende medlemmer af brugerrådet:
KS - Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
KK    -   Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
FN     -  Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
PEB  -   P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
JBH - Jens Bjarke Hansen, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
KTM - Kaare Thyregod Madsen, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt

  
 
KS bød velkommen og præsenterede brugerrådet, fortalte om brugerrådets funktion, om driftsplanen
om målene for driften af distriktets skove inklusiv naturskovsstrategien samt Skov- og Naturstyrelsens
friluftspolitik. 

Der var en del borgere med hunde, som frygtede at hundeskoven kunne komme til drøftelse. KS fortalte
at distriktet pt. ikke havde planer om at ændre på hundeskoven, idet man jo i 1997 havde en stor debat
om den. Distriktet havde lært af processen om hundeskoven og ville ved påtænkte justeringer af denne
sørge for at indkalde til særskilte møder/debatter om en eventuel ændring før der besluttes noget.  

På ekskursionen var der stop ved: 
1. Gamle bøgetræer hvor JBH fortalte om bøgeselvforyngelse, idet der er frø på bøgene i år (olden år)
2. Ved en yngre rødgranbevoksning, som snart skulle tyndes første gang. Det betyder, at der fældes

træer i spor og at den ”grønne mur” ved skovvejen bliver gennemsigtig.
3. Ved en ung rødgran-douglas bevoksning, hvor JBH fortalte om risikospredning med 2 træarter, for-

skellen mellem rødgran og douglasgran og forventningen om store douglasgraner om 80 år, som
kan forynge sig selv.

4. Tæt ved Store Donse Dam. Søen gror til på de lave dele. Distriktet har pt ikke planer om oprens-
ning, men vil næppe lade søen gro til. Vandkvaliteten må forventes at blive bedre nu hvor Frederik
den VII´s vej er blevet kloakeret, men der er en stor næringsstofpulje i søen. Vandkvaliteten er am-
tets ansvar. 

5. Ved et 3-400 år gammelt egetræ med døde grene. Distriktet vil snarest få en lift ud og kappe de tør-
re grene, da de udgør en risiko mod en befærdet skovvej. Men generelt færdes man på eget ansvar i
skoven. Det billigste ville være at fælde træet, men det vil landskabeligt være et stort tab.

6. Ved Lergraven. KTM berettede om distriktets planer for retablering af arealet med fiskemulighed,
lejrplads mv. Fiskeripolitikken blev præsenteret sammen med problemer med karpefiskerne (sidst-
nævnte forfodre hvilket forurener søen).

Undervejs fik distriktet følgende særskilte råd:
• Fældespor bør sno sig så man ikke kan se lige gennem skoven.
• Grenaffald generer færdslen – også på de små stier.
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• Der var ros til distriktets klaplåger i hegn.
• Der var ønske om simple legeredskaber – typisk en gynge – enkelte steder i skoven idet det var et

”hit” / mål for børnefamiliers skovtur.

KS fortalte om distriktets bestræbelser på at reducere motorkørslen i skoven (med konsekvent politian-
meldelse). Der var enighed om at motorkørslen ikke er velkommen i skoven og dermed opbakning til
politianmeldelse af lovovertrædere.

Der var spørgmål til løse hunde uden for hundeskoven. KS fortalte at vi politianmelder ”løse hunde” og
opfordrede til at andre skovgæster høfligt påpeger overtrædelser indbyrdes. Der var også opbakning til
at de løse hunde kun  skal færdes i hundeskoven.  

KS fortalte om distriktets økonomi. Skovdriften i sig selv skal give overskud, og der er krav til effekti-
vitet, og der er ikke umiddelbart midler til ”park”-oprydning efter fældninger. Distriktet tilstæber at
skovveje og befærdede stier ryddes i forbindelse med fældninger, men når skovningsmaskiner arbejder,
er det vanskeligt at følge med. Overskuddet fra skovdriften samt ekstra bevillinger anvendes til natur-
pleje og tiltag for skovgæster. Pt. er træpriserne faldende og bevillingerne er også faldende pga Rege-
ringens overordnede omprioriteringer, så distriktet har færre midler til driften herunder vedligeholdelse
af veje og oprydning mv. Distriktet vil gerne indrage borgerne i driften dels med råd, men også med
frivillig arbejdskraft (rydning af opvækst ved søer, opkapning ved (ride-)stier) kan i fremtiden komme
på tale (tilbud/forslag modtages gerne).  Distriktet prioriterer skovgæsternes færdsel højt og de udtrykte
ønsker om oprydning af stier er ”kendt viden” for distriktet, men budgetter skal som bekendt overhol-
des.
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