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Mødedeltagere:  18 borgere  samt følgende medlemmer af brugerrådet:                       
 
GB Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
OB Ole Bertelsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
HB Helle Bomgaard, Friluftsrådet (Danske Handicaporganisationer) 
AH Alexander Helm, Friluftsrådet (Dansk Rideforbund) 
KB Kurt Borella, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
TC Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund 
JH John Holm, Dansk Ornitologisk Forening 
TB Troels Brandt, Foreningen Naturparkens Venner 
 
TS Thomas Scheibel, Naturstyrelsen Østsjælland  
CM Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen Østsjælland  
JJ Jens Juelstorp, Naturstyrelsen, Østsjælland 
JSN Jens Nielsen, 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: 

• 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. De store områder med urørt skov i 
skovens sydlige del blev besigtiget fra skovvejen. Det gav anledning til drøftelse af farlige træer 
og skiltning og ”man færdes på eget ansvar i skoven”. 

• Flisproduktion: Pt gode indtægter ved at flise ”hugstaffald” og det udnyttes i nogen bevoksnin-
ger, mens hugstaffaldet i andre bevoksninger efterlades aht. biodiversiteten.  

• Kørsel og vejvedligehold: KS og JJ fortalte, at når styrelsen ikke kun skover og kører på frost-
hård jord om vinteren, så skyldes det, at der er økonomiske krav til skovdriften, at opgaver ud-
bydes, og det er afgørende for omkostningerne (der anvendes dyre maskiner) at maskinerne be-
skæftiges hele året. Hvis der køres på vejene, når de er bløde, så tilstræber styrelsen at planere 
vejen, når arbejdet er færdigt. I disse år er der ikke råd til større istandsættelser, så vejstandarden 
er vigende; men styrelsen er opmærksom på at skovgæsterne sætter stor pris på en ordentlig vej-
standard. Ordren til ”skoverne” er, at skovveje skal være ryddet efter hver arbejdsdag. For 
trampestier i bevoksningerne er der ikke krav til oprydning, så her må skovgæsterne trampe no-
gen nye.  
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• Bøllemosen skal gøres vådere: JSN fortalte om planerne for at gøre Bøllemosen vådere i den 
sydligste ende til glæde for biodiversiteten. Bøllemosen modtager og skal fortsat kunne 
modtage vand fra en grusgrav, og derfor er der begrænsninger for hvor højt vandspejl, der pt. 
kan etableres i mosen.  Der er tale om et projekt, hvor myndighedstilladelsen ikke er på plads og 
der mangler også bevilling. Men det er et billigt projekt, som styrelsen forventer at kunne 
realisere indenfor 2 år. 

• Sortemosen: JH fortalte om DOF´s arbejde med at etablere små dæmninger i Sortemosen (lige 
syd for Bøllemosen). Projektet har resulteret i klarere vand og små bækørreder og padder, så det 
er en succes. DOF vil fortsætte indsatsen i området efter aftale med styrelsen. 

• Styringen af friluftslivet. Styrelsen er i færd med at revidere den gældende driftsplan. I den 
forbindelse introduceres en ny zonering af skovene til styring af friluftslivet:  

o Stillezone: Understøtter den stille skovoplevelse: få faciliteter, generelt gives afslag til  
organiserede aktiviteter, som cykelløb, rollespil og store årlige O-løb (den gamle B-skov). 

o Facilitetszone: Fremtidige investeringer i faciliteter (f.eks. shelter og bålhytter) 
koncentreres i disse. 

o Friluftzone: Understøtter friluftlivet uden de store faciliteter. Generelt gives tilladelse til 
organiserede aktiviteter, såfremt det ikke giver konflikter med andre aktiviteter eller 
naturbeskyttelsen. Dette bliver den største zone. 

Pt. er NST ved at udarbejde sit udkast til plan, som så skal drøftes i brugerrrådet i november 
2013. Konkret for Uggeløse Skov vil styrelsen foreslå, at skoven nord for Slangerupvej 
samt shelteret i syd + sletten ved salamandersøen bliver facilitetszone, mens resten bliver 
friluftszone.  

• Juletræer og pyntegrønt: Naturstyrelsen har generelt indstillet produktionen af juletræer og 
pyntegrønt, da en sikker kommerciel produktion kræver brug af pesticider og gødning. En 
tidligere juletræsplantage udnyttes fortsat (uden brug af pesticider og gødning)og planen er at 
høste værdierne de kommende år og herefter lade de efterladte nordmannsgraner vokse op. På 
sigt vil løvtræer spire frem mellem granerne. 

• Flyvestation Værløse: CM orienterede om, at Naturstyrelsen overtager 349 ha af Flyvestation 
Værløse den 1.10 2013. Styrelsen er bl.a. i gang med at planlægge den borgerinddragelses-
proces, som bliver et vigtigt element i udarbejdelsen af den kommende plan for brugen af 
arealerne og de flyshelters, som ligger på arealet. 
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Før mødet har Naturstyrelsen fået modtaget en mail fra to borgere, som ikke kunne deltage. 
 
De foreslår at: 

1. Skoven igen rydder sne på vejene for at forbedre færdselsforholdene for de gående. 
2. Styrelsen stiller krav til oprydningen ved skovning, så skovstierne ikke spærres. 
3. Politiet skal opsætte skilte, når de træner hunde i skoven. 

 
Naturstyrelsen har besvaret forslagene som følger: 

1. Der ryddes kun sne til boliger og de nødvendige arbejdspladser (som skovning). Det sparer 
penge og giver skiløbere bedre vilkår. For at forbedre vilkårene yderligere for både skiløbere 
og gående skovgæster kører Naturstyrelsen ved tykt snelag - så vidt muligt – med en 4-
hjulstrækker med et løjpeaggregat på skovevejene, så der kommer et skispor i midterrabatten 
og hjulspor til de gående (har tidligere været drøftet i brugerrådet). 

2. Der henvises til ovenstående referatets 3. dot. 
3. Naturstyrelsen har aftalt vilkår med politiet om hundetræning. Det indebærer bl.a.  

Træningen skal være tjenstlig, og foregå i uniform og med tjenestebiler, så skovgæsterne ik-
ke er i tvivl om, at det er politiet, som er på tjenstlig opgave eller træning. Der kan trænes på 
hverdage mellem kl. 08 og kl. 17 med op til 8 hunde ad gangen. Politiet vælger selv, hvor der 
trænes, idet der ikke må trænes uden yderligere aftale i skovens naturzoner. Politiet tager ved 
valg af arealet til den enkelte træning hensyn til at skovgæsterne kan gennemføre deres ar-
rangement eller skovtur uden at blive generet.  


