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Brugerrådets sammensætning: Kim Søderlund orienterede om følgende ændringer i
rådets sammensætning:




Morten Bjørn (Albertslund Kommune) har afløst Leif Pedersen (Albertslund Kommune)
Egon Petersen (Solrød Kommune) har afløst Bjarke Abel (Greve Kommune)
Troels Bent Hansen har afløst P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund

1. Bemærkninger til referatet fra den 26.3 2014
Ingen.

2. Meddelelser
Kim Søderlund meddelte:
 Ekstra penge til lokale grønne partnerskaber Over en 3-årig periode - fra 2016-2018 - afsættes en ekstra pulje til grønne partnerskaber på i alt 10 mio. kr. Disse ekstra midler er
specifikt tiltænkt projekter, der kan gøre ”naturen til løftestang for socialt udsatte”. 10 mio.
kr. over 3 år lyder måske ikke af så meget, men sammen med den eksisterende pulje på 5
mio. kr. årligt giver det dog nogle muligheder for at realisere forskellige typer af natur- og friluftsprojekter. Næste ansøgningsfrist er d. 1. januar 2015.








Karlstrup Kalkgrav: Forsøget i 2014 med opstilling af 2 affaldscontainere gemt væk i krat
”inden for hegnet” i perioden april til september har været en succes, idet mange gæster
har brugt containerne, og det har også gjort det nemmere og billigere for Naturstyrelsens
egne medarbejdere, for Skovhjælperne, som også hjælper til, og for Solrød Kommunes
hjælp via dens JOBS- projekt. Dvs. vi genopsætter containerne til april 2015.
”Task Force Green – (TFG)”: Naturstyrelsen har i samarbejde med ”Garagen” fra København etableret et socialt projekt: Startbanen. Startbanen tilbyder kriminalitetstruede unge,
der har svære vilkår, en ny mulighed for inklusion i samfundet. De unge arbejder i teams på
6-8 unge med naturopgaver og andre praktiske opgaver på Flyvestation Værløse og opnår
derigennem sociale og praktiske kompetencer til at begå sig bl.a. på en arbejdsplads.
Gode nyheder om naturgenopretning: Alm. blærerod har etableret sig i vådområder fra 1999
i Store Hareskov, og i efteråret fløj en bøgehjort (bille knyttet til gamle bøgestammer under
nedbrydning) ind i et vindue til kontoret i Værløse.
Frivillige passer hundefolde: Vi får løbende henvendelse om at brugerne af de små indhegnede hundeskove gerne vil have en højere standards end vi pt. tilbyder i form af grus, bænke osv. Når vi spørger om hjælp, møder vi ofte en positiv vilje. Vi vil derfor indgår aftaler om
at en gruppe borgere ” kan passe hundeskoven” efter vores retningslinier om brug. Den første aftale er på vej i hundeskoven i Grønlien Skov med ”Vovser.dk”

Kurt Borella meddelte, at DN-Allerød havde tilbudt at foretage en rydning af spor i Sønderskoven.
Det foregik den 14.9 2014; men desværre kom der ikke så mange og hjalp; men det lykkedes at få
ryddet sporet, så skovgæsterne nemmere kan bruge det.
Anna Bodil Hald meddelte, at Foreningen Naturparkens Venner har aftalt med Naturstyrelsen, at
foreningen vil hjælpe til med at styre græsningen i Klevads Mose. Det er konkret aftalt, at et område med orkideer skal friholdes for græsning i et par sommermåneder, og foreningen hjælper med
hegningen.

3. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2015
De to faste møder i 2015 blev fastsat til onsdag den 25. februar på Naturcenter Herstedhøje og
onsdag den 11. november på Fiskebæk Naturskole, begge gange kl. 14.30.
På mødet den 25. februar 2015 fastsættes dato og skov for det offentlige møde. Der sigtes på et
aftenmøde på en hverdag enten i juni eller august.

4. Evaluering af det offentlige møde den 16.6 2014 i Gulddysse Skov
Der var enighed om, at det var et godt møde med gode drøftelser og et meget flot fremmøde.
Kim Søderlund oplyste, Naturstyrelsen har opstillet de aftalte bænke. Styrelsen har også indbudt
landsbyrådet til dialog om motionsredskaberne på de i referatet skitserede vilkår; men landsbyrådet har ikke (endnu) taget et initiativ. Der har heller ikke været kontakt med heste-ryttere.
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5. Vilkår for MTB-orientering
Punktet var ønsket drøftet af Troels Bent Hansen, idet han ønsker at få fjernet NST-Østsjællands
restriktion om, at rytterne skal være i mål kl. 11 ved konkurrencer i skovene i weekends og på helligdage. Troels Bent Hansen havde den 10.11 2014 sendt begrundelserne herfor til brugerrådet, se
bilag 1. Troels Bent Hansen indledte punktet med at uddybe sin argumentation og forklare hvordan
et MTB-orienteringsløb foregår.
Kim Søderlund orienterede om gældende praksis for konkurrencer på cykel på NST Østsjællands
arealer:




Cykelløb: krav til ruteafmærkning, skiltning og vagtposter i skoven. Da ruten kendes, kan
der opstilles vagtposter ved kryds af skovveje, og der kan på skilte vises, hvor ruten, og
dermed rytterne er. Derudover har NST Østsjælland besluttet, at der maksimalt gives tilladelse til 3 cykelløb pr. skov pr halvår.
MTB-orientering: Kun krav til skiltning ved indgange. Her kendes ruten ikke, idet valg af ruten indgår som en del af konkurrencen. Derfor er det vanskeligere at forebygge konflikter
mellem rytterne og de andre skovgæster. Derfor har NST Østsjælland besluttet: I weekenden skal man være i mål senest kl. 11 aht. andre skovgæster. Desuden ingen tilladelser i Bskove og Hareskovene plus Vestskoven.

Kim Søderlund orienterede om at ovenstående administrative praksis er indført i overensstemmelse med Naturstyrelsens friluftspolitik. Denne er fra 1995, men ikke revideret siden, og af denne
fremgår:






Det er styrelsens mål, at statsskovene skal give plads til de fleste former for friluftsaktiviteter.
Når det er nødvendigt at prioritere eller vælge mellem alternativer, vil styrelsen tillægge den
”almindelige befolknings” skovtur den største vægt.
Den uorganiserede brug vil blive vægtet højere den organiserede.
Af naturbeskyttelseshensyn og for at sikre oplevelserne ved de ”blide” aktiviteter vil der også fremover ske en kraftigere styring af de ”hårde” aktiviteter.
Motoriserede, meget støjende eller på anden vis meget dominerende aktiviteter tillades kun
på tidspunkter eller steder, hvor de ikke kolliderer væsentligt med hensynene til de øvrige,
højere prioriterede friluftsformer som ”skovturen” og de stille aktiviteter. Ønsker om ”hårde”
aktiviteter vil blive vurderet i lyset af, om udøverne er afhængige af skoven eller naturen, eller om aktiviteterne ligeså godt kunne foregå andre steder.

Herefter blev medlemmer af rådet opfordret til at rådgive om NST-Østsjælland skulle lempe sine
vilkår for MTB-orienteringsløb til, at man ikke skal være i mål kl. 11 i weekenderne. Nogen medlemmer vurderede, at vilkårene burde lempes; andre synes, at tidpunktet var velvalgt, nogen mente
at man snarere skulle stramme vilkår yderligere og endelig opfordrede nogen til at indføre en sommer-vintertid.
Kim Søderlund konkluderede, at praksis for vilkår vil blive fastholdt.
Begrundelsen for denne konklusion er, at det er i overensstemmelse med styrelsens friluftspolitik at
stille sådanne vilkår, at enhedens skove har mange skovgæster; samt at den rådgivning, som styrelsen har modtaget af medlemmerne af brugerrådet på dette møde underbygger, at vilkårene er
velbegrundede og fornuftige.
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6. Drøftelse af Regeringens ”Naturplan Danmark”
Punktet er foreslået af Egon Petersen, og planen udsendt som bilag.
Kim Søderlund gav et hurtigt resume med fokus på brugerrådets interesseområde, dvs. styrelsens
arealer.
Overordnet:
 Naturplan Danmark – Vores fælles natur - er Danmarks biodiversitetsstrategi, der følger op
på FN´s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.
 Regeringen vil arbejde for, at tilbagegangen i naturens mangfoldighed standses inden 2020.
 Naturindsatsen på private arealer er baseret på frivillighed.
 Et Grønt Danmarkskort skal sikre, at vores mest værdifulde naturområder bliver bundet
sammen, så vilde dyr og planter kan sprede sig. Grønt Danmarkskort bliver den konkrete
masterplan for naturen og suppleres af et Naturkort og et Biodiversitetskort. Grønt Danmarkskort skal udarbejdes af kommunerne ved revisionen af kommuneplan 2017.
 Der gennemføres et nyt forbud mod at sprede gødning og anvende sprøjtemidler på ca.
35.000 ha beskyttet iht. Naturbeskyttelsesloven §3.
Mere konkret i relation til NST-Østsjælland:
 Der afsættes 30 mio kr til at plante ny statsejet skov, der skal binde naturen sammen, bidrage til klimasikring, beskytte drikkevandet og skabe nye og bedre naturoplevelser også
bynært.
 Attraktivt for landmænd at pleje naturen: Fra 1.1 2015 ændrer Naturerhvervsstyrelsen på
hvilke arter, der skal dominere et areal, for at arealet er tilskudsberettiget. Alle arter af
græs, grøntfoder og naturligt forekommende urter accepteres - begrænsningen vil gå på ingen træer, buske og vedagtige planter.
 Etablering af en landsdækkende ordning med lånekvæg, hvor en dyreholder låner 5-10
stykker kvæg til naturpleje.
 Forvaltningsplaner for de danske dyre – og plantearter udarbejdes og effektueres.
 Bekæmpelse af invasive arter: Rynket rose, kæmpe-bjørneklo, mink og mårhund – (fortsætter).
Et nyt nationalt skovprogram skal sætte retning for den danske skovpolitik fremover og fortsætte
den bæredygtige udvikling af skovene. Fokus på at 10 % af det samlede skovareal i 2040 har natur
og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål.
 Der afsættes 10,5 mio.kr. til at gennemføre en konkret og fokuseret indsats for bedre biodiversitet i Naturstyrelsens skove.
 Der udlægges 500 ha urørt skov; halvdelen udlægges i Naturstyrelsens skove.
 Skabe mere naturlig vandstand i Naturstyrelsens skove, udlægge græsningsskov og skabe
flere lysåbne områder for at gavne biodiversiteten.
 Forbedre grundlaget for dyr og planter i alle Naturstyrelsens skove ved at udpege 5 livstræer/ha i samarbejde med frivillige. Livstræerne beskyttes, så de kan blive ældgamle og varigt
huse sjældne og truede arter.
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Danmarks Friluftspolitik:
 Regeringens ønske er, at den danske natur på én og samme tid skal benyttes og beskyttes,
så danskernes mulighed for et rigt friluftsliv både i dagligdagen og i ferier fastholdes og udvikles. Befolkningen skal inddrages i den samlede naturindsats, og naturkendskabet - særligt for børn og unge – skal øges.
 Udeskoler – projekt 2014-16 skal udbrede udeskole som undervisningsform.
 ”Flink af natur” kampagne om god opførsel i samarbejde med kommuner og Frilufstrådet.
 Pakketilbud til turister om naturoplevelser i Danmark – Naturstyrelsen bidrager med arealer/tilbud
 Sammenhæng i arbejdet med udvikling af cykelruter og formidling. Herunder understøttes
etablering af et nationalt net af cykelruter.
 Regeringen vil videreføre puljen Grønne Partnerskaber og justere formålet til at støtte den
frivillige indsats og socialt udsattes gavn af naturen med 10 mio.kr. Regeringen vil give frivillige flere muligheder på statsejede arealer hos Naturstyrelsen med flere. Regeringen vil
inddrage frivillige i at være med til at skabe et bedre grundlag for offentlige myndigheders
forvaltning af naturområder, f.eks. som led i naturovervågning. Regeringen vil iværksætte
en tilskudsrunde på 5 mio.kr. til flere og bedre muligheder for natur- og friluftsoplevelser,
herunder også til, at de svageste i samfundet i højere grad også får glæde af naturen.
Anna Bodil Hald opfordrede medlemmerne til at se Morten DD´s video om Naturplan Danmark og
biodiversitet – eller mangel på samme på adressen https://www.youtube.com/watch?v=T5w6kWB7ZCo
Kim Søderlund havde set videoen og gjorde opmærksom på at Naturstyrelsens skovdrift giver
overskud. Når man tager indtægterne ved salg af træ og flis og fratrækker omkostningerne ved
skovning, gentilplantning og pleje inklusiv funktionærlønninger mv., så var der et overskud på
mindst 70 mio. kr. i 2013.
Kim Søderlund bemærkede, at styrelsen bød op til samarbejde og gerne modtager hjælp og gode
råd. Brugerrådet vil løbende blive orienteret og inddraget i de kommende år. Et af de største delprojekter vil nok være udvælgelse og markering af Livstræer. En manual med kriterier, som er udviklet og afprøvet i hhv. Sønderjylland og Rold Skov, er ved at blive færdiggjort, og så er vores opgave at få markeret Livstræerne – både markeringen på selve træet, men også registrering af koordinater med GPS og på pas-på-kort. Kim Søderlund ønskede en tilkendegivelse af foreningernes
vurdering af interessen for at bidrage til udvælgelse og markering af Livstræer.
Medlemmerne af brugerrådet tog generelt positivt mod Naturplan Danmark og glædede sig til at
blive inddraget og hjælpe til.
Konkret i relation til udvælgelse og markering af Livstræer så var der også stor lyst til at hjælpe til.
Når de endelige vilkår for udvælgelsen af træerne er på plads, vil Kim Søderlund indkalde til konkrete møder om projektet – nok opdelt geografisk.
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7. Revision af driftsplanen: Status
Kim Søderlund oplyste, at styrelsen modtog 18 høringssvar den 6.10 2014. Disse er ved at blive
gennemlæst og vurderet, og herunder også om de skal indarbejdes i planen. Der udarbejdes et
høringsnotat, som sendes til de foreninger/personer som har afgivet høringssvar samt til brugerrådets medlemmer.
Kim Søderlund fortalte, at det fremgår af nogen høringssvar, at der er en del misforståelser om den
nye zonering for friluftslivet. Zoneringen skal primært styre de organiserede aktiviteter og styre i
hvilke dele af skoven, der kan investeres i faciliteter udover stier og bænke. Dvs. zoneringen
kan ikke styre de uorganiserede skovgæster bortset fra den styring, som ligger i faciliteterne. Og
vilkår til organiserede aktiviteter skal naturligvis også ske under hensyntagen til den forstyrrelse
som de uorganiserede skovgæster har i skoven.
Zoneringens principper:
 Stillezonen er der, hvor man kan få den stille naturoplevelse, og hvor skovgæsterne mange steder





kan få oplevelsen af uberørt og ’vild’ natur, og hvor de ikke render ind i store sportsarrangementer.
Stillezonerne er sædvanligvis fritaget fra organiserede arrangementer som store orienteringsløb, cykelløb og militære øvelser. Til gengæld må man fortsat færdes frit både til fods og på cykel. Orienteringsklubbernes små meddelelsesløb (under 150 deltagere) kan i henhold til aftalen mellem DOF og
NST afholdes i stillezonerne.
Facilitetszonen er der, hvor Naturstyrelsen prioriterer fremtidige større investeringer indenfor friluftsliv, såsom lejrpladser, naturbaser, shelters m.v. En skov kan sagtens have flere zoner, så der er
mange aktiviteter i samme skov. Facilitetszonen vil også være kendetegnet ved, at det skal være så
nemt som muligt at komme dertil i såvel bil, bus, tog, på cykel som gående.
Friluftszonen er som udgangspunkt lige så egnet til friluftsliv som facilitetszonen, men er ikke prioriteret i forhold til større investeringer for friluftsliv - idet der dog vil være stier og ruter. Publikum vil også her ofte kunne opleve at møde andre besøgende. Sandsynligheden for at opleve ro, stilhed og
urørt natur kan ofte være moderat ligesom i Facilitetszonen.

8. Status for Flyvestation Værløse
Charlotte Mølgaard fortalte, at Naturstyrelsen i foråret kørte en borgerinddragelsesproces og holdt
”Åben Flyvestation”. Naturstyrelsen modtog over 80 forslag og idéer til den fremtidige brug af flyvestationen.
De mange forslag er udgangspunktet for ”Arealplan for friluftsliv og natur”, som blev udsendt midt i
oktober. Planen er tidligere sendt til brugerrådet og blev kort gennemgået i overskriftsform. Naturstyrelsen arbejder videre med de forslag og idéer, som kan finde sted på arealet, herunder udleje af
bygninger til foreninger, udvikling af et støttepunkt for friluftslivet og naturpleje. Charlotte Mølgaard
fortalte endvidere, at den særlige nedsatte følgegruppe til flyvestationen umiddelbart er nedlagt, da
man på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart kan se et behov for sparring og rådgivning i den
kommende proces. Drøftelser og debat om eksempelvis driftsplantillæg vil foregå i det sædvanlige
brugerråd.
Anna Bodil Hald efterlyste en pleje- og driftsplan og spurgte til, om styrelsen fulgte Forsvarets plejeog driftsplan. Charlotte Mølgaard svarede, at Forsvarets pleje- og driftsplan var udarbejdet i lyset
af, at arealet skulle bruges til flyvestation, og derfor følger styrelsen kun dele af planen. Driften styres primært af styrelsens generelle retningslinier for arealdrift. Der vil blive udarbejdet et driftsplantillæg i løbet af 2016.
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Charlotte Mølgaard orienterede om medarbejdere fra NST-Fyn havde gennemgået arealerne i efteråret 2014 for at kortlægge §3 arealerne. Denne kortlægning er pt til godkendelse hos kommunen.
Gunnar Brüsch roste planen – både proces og resultat, som giver gode muligheder for rekreativt
brug af arealet.
Torben Clausen efterlyste muligheder for jagt, lerdueskydning eller et dagsarrangementer med
jagtsti. Charlotte Mølgaard svarede, at styrelsen ikke havde modtaget forslag og idéer om dette i
høringsperoioden, så derfor var der ikke taget stilling til dette. En skydebane er dog udelukket, da
det kræver en miljøgodkendelse, og den vil man ikke få iht. Landsplandirektivet. Umiddelbart er det
ikke styrelsens plan at gå på jagt på arealerne eller leje jagten ud, men styrelsen vil følge udviklingen (er der behov for at reducere bestanden af råvildt?) og i relation til udleje, så er det er også
underlagt styrelsens politik på området. Der er ikke taget stilling til muligheden for et dagsarrangementer med jagtsti; men affyring af skud vil antagelig ikke blive tilladt.

9. Status for projekt Mølleåen
Kim Søderlund orienterede med fokus på de uafsluttede delprojekter:
Delprojekt: Rent vand i Mølleåsystemet:
Det er planen, at renset spildevand skal ledes fra Lundtofte Renseanlæg til Mølleåsystemet via
Kalvemosen, Søllerød Sø og Vejlesø samtidig med, at der skal ske sørestaurering i Søllerød Sø og
Vejle Sø. En revideret VVM-redegørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) fra
hhv. DN og Det økologiske Råd, og NMKN har afvist klagen. Naturstyrelsen og kommunerne har
nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere forholdene om sørestaurering nærmere, idet der er
kommet ny viden de sidste par år, før der tages stilling til ”næste skridt”.
Delprojekt: Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet:
Der er planlagt vandløbsrestaurering i områderne: Hestetangs Å, Vassingerødløbet og Dumpedalsrenden. Vandløbsprojektet for Hestetangs Å og Vassingrødløbet indgår i den LIFE-ansøgning, der
pt. er trukket tilbage. Dette vandløbsprojekt afventer fremsendelse af en ny LIFE-ansøgning.
Vandløbsprojektet Dumpedalsrenden med etablering af vådområder i Rudeskov forventes gennemført i 2014, idet dette projekt udelukkende er finansieret af Naturstyrelsen.

10. Status for skovrejsning
Kim Søderlund orienterede:





Himmelev Skov: Intet nyt om erhvervelser. Når ny kortlægning af grundvandsressoucerne er
færdig vil kommunen, HOFOR og Naturstyrelsen drøfte om projektområdet skal justeres.
Gulddysse Skov: Naturstyrelsen er i dialog med Roskilde Kommune og de lokale vandværker
om en fortsættelse af projekt Gulddysse Skov. Arbejdet har pga stort arbejdspres i Naturstyrelsen ligget stille det meste af 2014.
Sperrestrup Skov, udvidelse af denne: Intet nyt siden sidst. HOFOR har opsagt aftalen i februar 2012, fordi ny kortlægning af grundvandsressoucerne har vist, at Sperrestrup Skov ikke ligger indenfor fokusområdet for grundvandsbeskyttelsen af Egholm Kildeplads. Naturstyrelsen er
i dialog med Egedal Kommune om, kommunen vil bidrage økonomisk til en videreførelse af projektet.
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Solhøj Fælled: Projektområdet er udvidet til ca. 445 ha hvoraf de 177 ha ligger i skovrejsning
ønsket. Naturstyrelsen har erhvervet ca 100 ha og af disse ligger de 67 ha i ”skovrejsning ønsket”. Tilplantningsplanen er drøftet i skovrejsningsrådet og skoven plantes i april 2015 med
EU-tilskud.
Tune Skov: Der er i 2013-14 erhvervet 24 ha, hvoraf de 16 ha tilplantes i 2016 med EU-tilskud.
Tilplantningsplanen er ikke drøftet i skovrejsningsrådet.
Greve Skov: Intet nyt, bortset fra at vi fik etableret et mindre stendige i sommeren 2014.
Hørup skov: Naturstyrelsen har erhvervet 34 ha i 2014 og de 23 ha skal tilplantes i 2016 med
EU-tilskud. Tilplantningsplanen er ikke drøftet i skovrejsningsrådet.
Kildebrønde Skov: Greve Kommune har i kommuneplanen flyttet området til mellemzonen i relation til skovrejsning, dvs hverken skovrejsning ønsket eller uønsket. Det er ikke afklaret om
projektet videreføres med anden områdeafgrænsning, det afhænger blandt andet af den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som kommunen er ved at udarbejde.
Vestskoven: Ingen nye erhvervelser. Arealerne ved Hede Enge tilplantet / sået her i november
2014 i overensstemmelse med den plan som er drøftet i brugerrådet i 2010 bøg og eg som hovedtræarter og med stiforbindelse til fra Vestskoven til Hede Enge. Der sker en justering i metoden til etablering af bøgeskoven: Der plantes poppel (OP42) og sås bog.
Snubbekorsskoven: Ny statsskov er tilplantet og næsten færdig, idet vi mangler at etablere vejen; men det sker her i 2014 (bærelag, hvis jorden bliver hård) og i 2015 (slidlag, når bærelag
har sat sig).

11. Eventuelt
Mogens Lethraborg efterlyste møder eller information fra det brugerråd, som blev nedsat ved etableringen af Naturcenter Herstedhøje. Kim Søderlund kunne oplyse, at styrelsen betragtede rådet
som nedlagt, idet det blev nedsat for bl.a. at sikre ”at naturcenteret samlet set blev en gevinst” og
ikke gav ”utilsigtede problemer i skoven”. Kim Søderlund beklagede, at styrelsen ikke havde nedlagt rådet officielt. Styrelsen forventer ikke at overflytningen af naturskolen fra Petersborggård til
naturcenteret vil give ”problemer i skoven”. Det vil nok rykke lidt aktivitet fra skoven vest for Motorring 4 til området øst for Motorring 4, men naturskoleundervisning er jo en stille aktivitet.
Anna Bodil Hald oplyste, at Hjortøgård – nabo til styrelsens arealer ved Flyvestation Værløse - tilbyder ”udeskole”.
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Bilag 1, Troels Bent Hansens indlæg om vilkår for MTB orientering:

MTBO indlæg vedr. NST-Østsjællands pålagte restriktion om, at rytterne skal være i
mål kl 11 ved MTBO-konkurrencer i skovene i weekends og på helligdage.
Baggrund:
Et MTBO-løb foregår ligesom et fod-orienteringsløb ved at deltagerne skal opsøge et antal kontrolposter i
skoven. I MTBO er det et krav, at alle disse poster kun må ligge på veje og stier. Rytterne må i MTBO ikke
bevæge sig igennem terrænet uden for veje og stier.
Kl 11 restriktionen kendes så vidt vides kun i NST-Østsjælland
Hvor mange konkurrencer er der tale om?
Af den vedlagte oversigt over MTBO-løb på Sælland i 2014 kan det ses, at der i alt i 2014 har været afholdt
16 MTBO-løb på Sjælland heraf 2 i NST-ØST. Derudover afholder klubberne mindre træningsarrangementer,
med 10-20 deltagere, hvor kl 11 restriktionen i vinterhalvåret ligeledes er et problem.
Hvor stor er belastningen på den enkelte skov?
Af NST-Østsjællands skove har Lystrup og Ravnsholt skov været brugt til konkurrencer med tidstagning i
2014. Man kan forvente 2-4 arrangementer pr år.
MTBO konkurrencer har typisk deltagelse på mellem 50 og 100 deltagere
Vi har aldrig modtaget klager eller oplevet nogen form for problemer ifm et MTBO arrangement.
Med hvilken frekvens starter rytterne?
MTBO deltagerne – i modsætning til deltagerne i almindelige MTB-løb – starter enkeltvis med 2-3 minutters
mellemrum, for at man ikke skal køre efter rytteren foran. Således strækker starttiden sig ved konkurrencer
ofte over flere timer. Den større spredning medfører, at der ikke kommer store grupper af ryttere; men
enkelte drypvis – derfor oplever de øvrige skovgæster ikke et MTBO felt, som noget voldsomt dominerende.

Problemet:
Postudsætning
20-40 Kontrolposter skal inden løbet kan starte sættes ud af banelæggeren og dennes hjælpere. Især i vinterhalvåret er det et problem at starte postudsætningen før ved 8 tiden pga mørket. Det tager i snit 2 timer
at udsætte poster.
Gennemførselstid
De langsomste gennemfører på over 2 timer – bemærk også i denne forbindelse, at over 50% af deltagerne
er over 50 år. Dvs at vi for at være nogenlunde sikre på at sidste mand nåede i mål inden 11 – skulle starte
den sidste kl 9. Med 80 – 100 deltagere skal den først startende således sendes afsted kl 7 (om vinteren i
mørke) for at være rimelig sikker på at blive færdige inden kl 11.
Deltagere kommer langvejs fra
27% af deltagerne kommer fra Fyn og Jylland.
Forpligtigelse som O-klubber til at afholde arrangementer
Som det fremgår vanskeliggør ”kl 11 restriktionen” i høj grad vores forpligtigelser som O-klub til at afholde
de arrangementer vi bliver pålagt på rimelig vis over for deltagere og arrangører.

Vi henstiller derfor til at Kl 11 restriktionen bortfaldes
Med venlig hilsen
Troels Bent Hansen, formand Allerød OK
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