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1. Bemærkninger til referatet fra den 12.11 2014 
Ingen. 
 
 

2. Meddelelser 
Kim Søderlund meddelte:  

 ”Task Force Green – (TFG)”: Naturstyrelsen har i samarbejde med ”Garagen” fra Køben-
havn 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. Pro-
jektet har netop fået bevilliget 400.000 kr fra Lokale Grønne Partnerskaber med henblik på 
opgaver på Flyvestationen. 

 Flere Støjvolde mod motorveje i Vestskoven? Etablering af støjvolde medtages i VVM- for 
letbanen langs Ring 3 , idet letbanen skal af med overskudsjord, og her ligger Vestskoven 
meget centralt.  

 Naturskolen i Vestskoven er flyttet ind i Naturcenter Herstedhøje. Det giver en bedre øko-
nomi for alle parter og styrker formidlingen. Boligen til Petersborggård forventes nedrevet i 
løbet af 2015, mens naturskolebygningen antagelig lejes ud til en skovbørnehave. 
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 Frie Børnehaver har opsagt lejemålet af Tinghusbakkegård i Vestskoven. Bygningerne for-
ventes nedrevet i løbet af 2015.  
 

Gunnar Brüsch oplyste at friluftsrådet og DN vil arbejde for, at Mølleåstien videreføres fra Bastrup 
Sø til Frederikssund. 
 
 
 

3. Fastsættelse af dato og sted for det offentlige møde i 2015 
 

Mødet blev fastsat til onsdag den 17. juni 2015 kl 19.00 i Vestskovens østligste del.  
 
 

 

4. Driftsplanen og resultatet af høringen  
 
Gunnar Brüsch har ønsket, at brugerrådet drøftede processen med revision af driftsplanen. Gunnar 
fremhævede, at mange foreninger havde brugt megen tid og energi på at afgive høringsvar. Gun-
nar var tilfreds med styrelsens formidling herunder ”Hvidbogen”. Gunnar rejste spørgsmålet:  Hvor-
dan kan de kommende revisioner tilrettelægges, så foreningernes indflydelse bliver stor og arbejdet 
minimeret? 
 
Brug af facebook og andre åbne diskussionsfora blev også vendt – også i relation til det offentlige 
møde. Hvad er succeskriteriet for et offentligt møde? Mange deltagere eller gode drøftelser? I 
praksis er det vanskeligt at have en god drøftelse med mange deltagere. 
 
Ovenstående blev drøftet uden en konklusion. 
 
Kim Søderlund gjorde opmærksom på, at styrelsen havde sat stor pris på drøftelserne i brugerrå-
det, idet de gav et godt indtryk af problemfelterne og valgmulighederne ved benyttelse og beskyt-
telse. Kim Søderlund forventede, at brugerrådet løbende vil fortsætte disse drøftelser, som jo ikke 
kun er relevant ved driftsplanrevisioner. 
 
 
 

5. Organiserede aktiviteter på enhedens arealer 2014 
 
Kim Søderlund henviste til det udsendte materiale og understregede, at opgørelsen er ikke helt 
konsistent mellem årene, så materialet kan kun anvendes til at få et overblik og vurdere tendenser.  
 
Det ses, at antal aktiviteter (uden lejrslagning) ligger på niveau end de foregående år, knap 800 
arrangementer med 87.000 deltagere.  
Benyttelsen af lejrpladserne udvider et fortsat stigende i niveau:  950 overnatninger med 27.000 
deltagere, og det er tydeligt at de store sheltere er populære.  
 
Af den samlede aktivitetsoversigt ses, at aktiviteten på Flyvestationen er stigende med 69 arran-
gementer og knap 6000 deltagere. Det ses også, at MTB konkurrencer er stigende i antal og delta-
gere, mens de øvrige aktiviteter generelt set er svagt stigende. 
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Naturstyrerlsen er meget opmærksomme på, at de aktiviteter, som er ”voldsomme” eller som er 
meget forstyrrende for andre skovgæster som hundetræning, cykelløb og rollespil ikke overtager 
skovene på bekostning af den stille skovgæst. Det gøres via styringen: 

 Hundetræning i form af organiseret lydighedstræning får som udgangspunkt et nej.  Men 
man må naturligvis træne sin egen hund i en hundeskov – forudsat den er under kontrol. 
Sidste år  åbnede vi for spor- og markprøvetræning i hundeskove, og vi har ikke registeret 
problemer i den forbindelse. 

 Cykelløb: krav til ruteafmærkning og skiltning - og som udgangspunkt maksimalt 3 cykelløb 
pr. halvår pr. skov 

 MTB-orientering: Ingen tilladelser i B-skove og Hareskovene plus Vestskoven. I weekenden 
skal man være i mål senest kl. 11 aht. andre skovgæster. Krav til skiltning. 

 Rollespil: som udgangspunkt kun 1 stort rollespil pr. måned i ikke-B-skove. Dog gives der 
derudover løbende tilladelser til SFO’ers rollespil på hverdage. 

 
Brugerrådet udtrykte generelt accept/tilfredshed med ovenstående. 
 
Brugerrådet spurgte afgifter på brug af arealer. Kim Søderlund oplyste, at Østsjælland opkræver 
afgifter for firmaers teambuilding, for firmaers firmaarrangementer (kan godt være motionsløb lig-
nende), for filmoptagelser. Som noget nyt tages også en afgift, når en klub vil opbygge forhindrin-
ger/spring, fordi det desværre har vist sig nødvendigt at sende en medarbejder ud at kontrollere, at 
spring/forhindring er fjernet efterfølgende. Afgiften afpasses med timeforbrug til kontrollen, og der 
er ikke tale om kontrol af almindelig oprydning. Pt. tages der ikke afgift for klubbers løb. 
 
 

6. Udviklingen i dødt ved i statens skove  

 

Kim Søderlund orienterede: 
Naturstyrelsen bestilte i 2014 Københavns Universitet (KU) til at gennemføre et projekt der havde til 
formål at samle viden om det døde ved i de danske skove  - før, nu og i fremtiden med fokus på 
den historiske udvikling og Naturstyrelsens arealer og forvaltning. KU har udarbejdet en rapport på 
200 sider, og af denne har Kim Søderlund fremsendt 20 sider med konklusioner mv. Konklusioner-
ne er draget af KU. 
 
Det vanskelige er naturligvis, at man ikke målte skovene og vedmassen for 500 år siden, så for-
skerne har måttet konkludere på baggrund af historiske kilder, forvaltningsnoter, beskrivelser, gam-
le driftsplaner og generel viden om samfundet. 
 
Omfanget af skovareal, veterantræer og stående og liggende dødt ved har haft en mere eller min-
dre fælles faldende tendens fra år 1500 til år 1800. Skovtilstanden i slutningen af 1700-tallet var 
dårlig pga overudnyttelse, og først efter indfredningen i 1805 kom der konkrete tiltag for at forbedre 
skovenes kvalitet. Mængden af dødt ved har været ekstremt lavt i 1700- og 1800-tallet. De levende 
veterantræer i form af oldentræer var efteralt at dømme det vigtigste refugie for arter med dødt ved 
som levested. Siden 1989 har der været stadig stigen fokus på naturværdierne i skov – og herun-
der dødt ved. 
 
Forskerne har estimeret at der er mellem 6,5 og 7 kbm dødt ved pr. ha i dag i styrelsens skove, og 
at der om 100 år vil være 27 kbm/ha ud fra Naturstyrelsen nuværende forvaltning og retningslinier. 
(Det døde ved findes i urørt skov, i livstræer, og som liggende eller stående  dødt ved i bevoksnin-
gerne). 
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Jens Juelstorp oplyste som svar på et spørgsmål, at skovveje og afmærkede stier ryddes ved 
stormfald og efter skovning; mens trampestier ikke ryddes med stormfald og efter skovning; her må 
skovgæsterne trampe nye stier. 
 
Brugerrådet drøftede kort betydningen af dødt ved, og om der er sikker viden om mængden af dødt 
veds betydning for biodiversiteten; hvad er den optimale mængde for biodiversiteten? 
 

 

7. Livstræer – orientering om kommende projekt  

 

Kim Søderlund orienterede om det kommende projekt: Livstræer. Som bilag var udsendt Natursty-
relsen udkast af 2.4 2014 til politik for Livstræer og Evighedstræer samt vejledning til udpegning og 
registrering. Retningslinierne skal ikke drøftes i dette fora og en endelig udgave forventes udsendt 
senere i 2015.  Kort og godt skal der udpeges, registreres og markeres 5 træer/ha i løvtræsbe-
voksninger med en diameter over ca. 40 cm – samt løvtræsoverstandere i unge løvtræer og i nåle-
træsbevoksninger (40 cm svarer til ca. 80 år). 
 
Da Naturstyrelsen ikke har fastlagt procedure og kriterier for udpegningen, så havde drøftelserne 
mest form som brainstorming i relation til organisering. 
 
Marting Kongsvad oplyste, at Naturstyrelsen arbejder på at udvikle en app til smartsphones, så en 
person/gruppe kan få tildelt retten til at foreslå livstræer i et af Naturstyrelsen på forhånd udpeget 
område af en skov. Andre kan godt se kortet, men kan ikke foreslå udpegninger. 
 
Det aftaltes, at der indkaldes til et ”frivilligt” brugerrådsmøde om udpegning og styring, når Natursty-
relsen er klar. 
 

8. Status for Flyvestation Værløse  

 
Kim Søderlund orienterede: 

 Arealerne er gennemgået arealerne i efteråret 2014 med henblik på kortlægning af §3 area-
lerne. Furesø Kommune har godkendt kortlægningen. 

 Styrelsen har lige søgt Furesø kommune om lov til at åbne en del arealer for offentligheden, 
som pt er lukkede pga. at de er kortlagt som forurenet. Det drejer sig bl.a.om arealer ved 
Bringe Mose og området ved Hangar 72.  

 Nye hundefolde: Der er etableret en hundefold tæt ved Jonstrup. I området ved Sandet er 
der opsat hegn til en hundefold, som åbnes, når kommunen giver sin tilladelse til åbning af 
arealet for offentligheden (da det pt er lukket). 

 Bringe Mose: Styrelsen har indgået aftale om afgræsning med galloway kreaturer, som for-
ventes at spise bjørnekloen. I den forbindelse fjernes det gamle perimeter hegn og der op-
sættes kreaturhegn. Der vil blive sat klaplåger op enkelte steder, så der bliver offentlig ad-
gang. 

 Fårefold mod Lånshøj: Der er enighed med grundejerforening og naboer om hegning og 
adgang fra stier i Lånshøj via stenter. 

 Udbuddet af nedrivning af bygninger er under udarbejdelse, men det trækker ud da det er 
kompliceret (mange bygninger, farlige stoffer og 3 statslige styrelser og en begrænset sum 
penge). 
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 Undersøgelse af brugbarheden af Hangar 72 til friluftslivs-forsamlingshus så småt i gang. 
Den første rapport antyder, at de bærende dele af bygningen er sunde og dermed værd at 
bygge videre på. Der skal en ”boreundersøgelse” til at afgøre det endeligt.  

 Der opsættes 3 storkereder nær Sandet i marts 2015 i samarbejde med storkene.dk. Der er 
enighed om at ynglende storke ikke kræver fred – dvs. ændringer i adgangsforholdene. 

 
 

 

9. Status for projekt Mølleåen 

Kim Søderlund orienterede om ”Intet nyt” siden sidste møde, hvor status med fokus på de uafslut-

tede delprojekter var: 

 

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 Dumpedals-
renden. 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 gennem-
ført 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 og håbet er at en ny aftale godkendes i foråret 
2015. 

 Sperrestrup Skov, udvidelse af denne: Intet nyt siden sidst.  HOFOR har opsagt aftalen i febru-
ar 2012, fordi ny kortlægning af grundvandsressoucerne har vist, at Sperrestrup Skov ikke lig-
ger indenfor fokusområdet for grundvandsbeskyttelsen af Egholm Kildeplads. Dialogen med 
Egedal Kommune om kommunen vil bidrage økonomisk til en videreførelse af projektet er ikke 
officielt afsluttet endnu. 

 Solhøj Fælled: Tilplantningen af ca 60 ha ny skov finder sted i april 2015. Herudover etableres 
græsning på ca. 30 ha og stier og en hundefold. I alt ejers styrelsen ca 100 ha ud af projketom-
rådet 445 ha. Den 1.3 2015 overtages yderligere 2 ha, som ligger som direkte nabo til styrel-
sens areal, og arealet kan på sigt sikre sammenhæng/sti i området. 
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 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. Der er den 1.3 2015 erhvervet yderlige-
re 3,9 ha til Tune Skov; arealet ligger (desværre) ikke som nabo eller nær andre af styrelsens 
arealer. 

 Greve Skov: Intet nyt. 

 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. Der er den 1.3 2015 erhver-
vet yderligere 2,9 ha til Hørup Skov; arealet ligger tæt på de andre af styrelsens nye arealer. 

 Kildebrønde Skov: Intet Nyt. 

 Vestskoven:  Arealerne ved Hede Enge blev tilplantet / sået her i november 2014 i overens-
stemmelse med den plan som er drøftet i brugerrådet  i 2010 bøg og eg som hovedtræarter 
men plantningen af skovbryn og holme blev pga våd/blød jord udskudt til foråret 2015. Stifor-
bindelse Vestskoven til Hede Enge fra Vejdirektoratets overløbsbassin  bliver etableret i løbet af 
2015. Nyt areal: Matr. nr. 5k Harrestrup By, Herstedøster, Herstedøstervej 105 på 1,4 ha over-
taget 31.12 2014.  

 Snubbekorsskoven: Vi mangler at gøre vejen helt færdig og plante nogen buske, og begge dele 
sker i 2015. 

 
 

11.  Eventuelt  
 

John Holm oplyste, at retableringen af Bøllemosen i Uggeløse Skov ser ud til at lykkes. Van-
det er steget siden december 2014, og der er også stigende vandspejl i Sortemosen, så alt i 
alt tegner det til at blive en succes. 
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Bilag til referat: aktivitetsoversigt fra godkendte arrangementer i ”Book i Naturen” 2014: 
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