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Mødedeltagere:  60-70  borgere  samt følgende medlemmer af brugerrådet:                       
GB  Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
OB Ole Bertelsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
JH John Holm, Dansk Ornitologisk Forening 
PEB P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund 
AB Alf Blume, DN (Samråd for Storkøbenhavn) suppleant for ABH. 
TB Troels Brandt, Foreningen Naturparkens Venner 
HB Helle Bomgaard, Friluftsrådet (Danske Handicaporganisationer) 
MN Morten Nielsen, Naturstyrelsen Østsjælland 
JJ Jens Juelstorp, Naturstyrelsen Østsjælland 
KS Kim Søderlund, Naturstyrelsen Østsjælland  
 
 
KS bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet og brugerrådets funktion.  
 
Under turen rundt i skoven drøftedes følgende ønsker, bemærkninger og emner: 

• MTB-kørsel i skoven: Dette var nok det emne, som optag flest deltagere: nogen synes at det var 
et stort problem og der burde være forbud mod kørsel på MTB helt eller delvist i skoven og at 
mange MTB ryttere kørte hensynsløst og farligt. Andre synes, at det var en god aktivitet og det 
var dejligt med nye brugere aktiviteter i skoven, så den bliver brugt, og de oplevede ikke MTB-
rytterne som et problem. Der var konkrete forslag om at forbedre adgangen til MTB ruten fra 
stationen, så man ikke skulle anvende andre stier for tilslutning, samt at få omlagt ruten, så den 
ikke kører på langs af Svineryggen i Lille Hareskov. Der var nok generel enighed om at en bed-
re gensidig forståelse og accept skovgæsterne imellem er vejen frem. KS oplyste, at det var lov-
ligt at køre på cykel på alle stier, samt at det er færdselsloven, som er gældende dvs. cyklister 
må ikke køre hurtigere end forholdet tillader; men derfra og så til at politianmeldelse for for 
hurtig kørsel er der langt pga. bevisbyrden. KS oplyste også, at Naturstyrelsen havde en god 
dialog med cykelklubberne og MTB-tours, som var meget optaget af at MTB-rytterne kører 
hensynsfuldt i skoven; men størsteparten af rytterne er uorganiserede, og de er vanskelige at på-
virke. Blandt de fremmødte udtrykte flere, at det ville være godt, om MTB rytterne havde cy-
kelklokke (det kræver loven faktisk) og at de bruger den ved møde med andre. Naturstyrelsen 
bør arbejde for at få en bedre markering af ruten og oversigt ved ”kryds” over veje og ridestier.  

• Løbere i flok bør også tage hensyn og vige, når de møder andre skovgæster. 
• Kraftige pandelamper generer, når det er mørkt. De nye led-lamper monteret på panden genere 

voldsomt, når man går tur, når det er mørkt. KS oplyste, at det pt er Naturstyrelsen vurdering, at 
lamperne ikke er ulovlige at anvende, og at styrelsen er opmærksom på problemstillingen. Men 
man skal også være opmærksom på gevensterne, idet det giver mulighed for motion i den mør-
ke tid - uden et permanent lysanlæg. 
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• Etablering af (bedre) kælkebakke mellem jernbanen og Hareskovby. KS henviste til, at der er 3 
kælkebakker i skovene ved Værløse, og at borgerne kunne godt få lov til at rydde en bakke for 
kvas mv. før hver vinter i det omtalte område. Andre borgere bemærkede efterfølgende, at de 
sagtens kunne kælke i området som det var. 

• Naboer og høje træer: 2 naboer klagede over skygge og farlige træer; KS henviste til konkrete 
drøftelser med den bemærkning, at det både giver glæder og gener (i form af skygge og blade 
og grene) at være nabo, navnlig hvis man har bygget tæt på skoven. Endvidere står der i skovlo-
ven, at ydre skovbryn af løvtræer og buske skal bevares. Naturstyrelsen fælder derfor ikke træer 
i skovbryn, som generer naboer med skygge og affald; men deciderede farlige træer fældes na-
turligvis. 

• Rabatslåning: hvorfor slår vi rabatter hvor det ikke behøves og når vi nu skal spare. JJ svarede 
at vi slår rabatterne efter behov men som udgangspunkt 1 gang om året for at hindre tilgroning 

• Friluftspolitik samt styringen af friluftslivet – herunder A og B-skove. Store Hareskov har pt. 
status som B-skov og det betyder, at der sjældent tillades organiserede aktiviteter i denne skov. I 
forbindelse med den kommende driftsplanrevision introduceres en ny zonering: stillezoner, faci-
litetszoner og friluftszoner. Og om Store hareskov fortsætter som ”stillezone” = B-skov afgøres 
i dialog med bl.a. brugerrådet. 

• Naturnær skovdyrkning: Naturstyrelsens planer om mere dødt ved i skovene, mere vand, større 
variation i arter og brugen af naturlig foryngelse – og at ændringerne primært foretages, når be-
voksningerne skal forynges, dvs. lang omstillingsperiode. Eksempel for foryngelse af douglas-
gran under douglasgran fremvist. 

• Sporkørsel og store maskiner: Der blev spurgt til om der ikke blev anvendt for store maskiner 
på blød skovbund, idet der kunne ses spor i skovbunden. KS og JJ fortalte, at når styrelsen ikke 
kun skover og kører på frosthård jord om vinteren, så skyldes at økonomiske krav til skovdrif-
ten (fra Finansministeriet) og at opgaver udbydes, og det er afgørende for omkostningerne (der 
anvendes dyre maskiner) at maskinerne beskæftiges hele året. Skovdriften er certificeret efter de 
2 skovmiljøordninger, som findes på verdensplan: FSC og PEFC. Dette indebærer bl.a. at der 
kun må køres i bevoksningerne på faste kørespor, således at der ikke bliver kørt eller opstår 
traktose mellem sporene. Sporene markeres midlertidigt på nabotræerne og varigt som GPS-
koordinater. Endvidere indstiller vi kørslen, hvis sporene over større afstande bliver dybere end 
25 cm. målt  i forhold til jordoverfladen. Dvs. opkørte valker regnes ikke med ved måling af 
spordybden.  

• Klimaprojekt med etablering af nye vådområder og vandtilbageholdelse blev omtalt og nogen 
af realerne udpeget. Konkret etableres eller udvides 7 vådområder dækkende ca. 11 ha hvoraf 
de 2 ha forventes at have et permanent vandspejl. Beslutning om at projektet ikke er VVM-
pligtigt og tilladelser efter Naturbeskyttelsesloven til udvidelse af Børremosen og efter skovlo-
ven til Hans Peter Mose er givet i denne uge, og alle med 4 ugers klagefrist. Målet er herefter at 
projektet gennemføres i efteråret 2012. 

 
 
  
Efter mødet har Naturstyrelsen fået mail - fra en deltager - om: 

• Borde-bænke: 11 stavgængere og 2 hunde som bruger skovenene hver mandag og som sætter 
stor pris på de forskellige bord/bænkesæt og gerne vil have dem opretholdt og også gerne 
have flere. KS har opfordret dem til at komme med konkrete forslag. 

 


