
 

Referat fra møde den 16. marts 2016                     Østsjælland 

                                                                                                                                                                      J.nr. NST-210-00007 

i brugerrådet 
 
Mødedeltagere: 
Per Egeberg, Allerød Kommune 
Egon Petersen, Solrød Kommune 
Troels Bent Hansen, Danmarks Idrætsforbund 
Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
Helle Bomgaard, Friluftsrådet (Danske Handicaporganisationer) 
Alexander Helm, Friluftsrådet (Dansk Rideforbund) 
Ole Bertelsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
Mogens Lethraborg, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
Kurt Borella, DN (Samråd for Nordsjælland) 
Troels Brandt, Foreningen Naturparkens Venner 
Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund 
John Holm, Dansk Ornitologisk Forening 
Jens Juelstorp, Naturstyrelsen, Østsjælland 
Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland  
 
Fraværende: 
Morten Bjørn, Albertslund Kommune 
Anna Bodil Hald, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
 
 
Kim Søderlund bød velkommen til: 

 Poul Evald Hansen, som har erstattet Mogens Lethraborg, DN  

 Per Egeberg har erstattet Flemming Villadsen, Allerød Kommune 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Bemærkninger til referatet fra den 11.11 2015 
Ingen. 
 
 

2. Meddelelser 
Kim Søderlund meddelte:  

 Hugststop for ældre løvtræ: I lyset af arbejdet med den kommende naturpakke 
har miljøminister Esben Lunde Larsen den 9.3 2016 besluttet, at 
Naturstyrelsen ikke skal skove gammelt løvtræ frem til sommer 2016 (at regne 
som 1/7 2016), som ikke er kontraheret i form af en kontrakt/allerede indgået 
aftale med en aftagende kunde. Gammelt løvtræ er i denne forbindelse 
defineret som løvtræ over 80 år. NST-Østsjælland havde opfyldt enhedens del 
(minimusleverance) og stoppede derfor hugsten den 9.3. 

 Naturstyrelsen deles den 1.7 2016 i to styrelser: ”Vand- og 
Naturforvaltningsstyrelsen” med hovedsæde i København med fokus på 
lovgivningen på området og en ny: ”Naturstyrelsen”, som får hovedkontor i 
Randbøl, og som får opgaven med at forvalte ministeriets arealer. Stillingen 
som direktør for Naturstyrelsen er ledig, mens Hanne Kristensen fortsætter 
som direktør for Vand- og Naturforvaltningsstyrelsen. I relation til den daglige 
forvaltning og information om jagt- og vildtforvaltning indgår de 2 styrelser en 
samarbejdsaftale, så NST´s lokale enheder udfører nogle opgaver for Vand- 
og Naturforvaltningsstyrelse. NST-Østsjælland vil således fortsat informere om 
problemer med flagermus, ræve osv. mens afholdelse af jagtprøver fortages 
af NST-Vestsjælland i denne del af landet. NST-Østsjælland afholder 
nyjægerjagter osv. 
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 Sankning og selvskovning: Naturstyrelsen har pr. 1.1 2016 ændret på procedure mv. 
for at effektivisere salget. Sanketræ uddybes fremover i ”webbutikken”: der lægges et 
foto og information om træart, placering, mængde og pris. Sanketræet kan så købes 
og oparbejdes efter gældende retningslinier hvor motorsav kun må anvendes 
hverdage mellem kl 7 og 18 og lørdage mellem kl 7 og 14  – samme tidsrum som 
brændekøbere må oparbejde brændet. NST-Østsjællands udbud vil være begrænset, 
idet det meste træ solgt som flis giver den bedste nettoindtægt. Vi vil også i 
begrænset omfang tilbyde selvskovning af træer op til 16 cm i diameter. Omfanget vil 
være begrænset og navnlig blive brugt til oprydning langs skovveje og fældning af 
amme træer ved skovrejsning. Det indgår i udvælgelsen / beslutningsgrundlaget at 
stammer til naturlig nedbrydning har værdi for biodiversiteten og som 
landskabselement  og legeredskab i skoven. 

 Indsats for biodiversitet i skovene i relation til vådere natur. Siden 1994 er der i 
enhedens skove etableret eller forbedret i alt 144 vådområder: 65 med 
permanent vandflade, 51 med tidvis vandflade mans 28 er forsumpede. Det er 
bl.a. sket vha. 66 punktlukninger af grøfter (propper, munke og hævet afløb) 
og ved nygravning eller ved oprensning. 

 NST-Østsjælland har indbudt de lokale ”ridesteder og -klubber” op til Ganløse 
Ore til et møde den 11. april 2016 for at drøfte ridning i Ganløse Ore og 
herunder vedligeholdelse og/eller istandsættelse af eksisterende ridestier. 
Også opstilling af permanente spring vil blive drøftet. Brugerrådet vil få referat 
fra mødet. 

 Formidling af regler i hundeskove: Vi arbejder på at informere meget udførligt 
om reglerne for fuld kontrol ved at opsætte et piktogram med en QR-kode, så 
skovgæster med en smarth-phone kan komme direkte ind på en hjemmeside,  
hvor reglen står beskrevet udførligt. Der kommer også et short-link på 
piktogrammet, så man kan finde ud af, om skovgæsterne foretrækker dette 
fremfor en QR-kode. 

 Forsøg med formidling af naturguiden uden folder – med smarth-phone: Vi vil 
for Hareskovene gennemføre et forsøg med at opsætte nye piktogrammer 
med QR-kode og short-link, som leder skovgæsterne ind på vores 
hjemmeside med Naturguiden for Hareskovene. På sigt bliver vi nok nødt til at 
undvære uddeling af foldere i folderkasser (besparelse), og dette forsøg skal 
vise om den elektroniske formidling bliver brugt af skovgæsterne. 

 Renovering af MTB-spor i Hareskoven: Nordea-fonden har besluttet at støtte 
Hareskovens MTB-sporgruppe med 2,4 mio.kr til omlægning og 
vedligeholdelse af MTB-sporet i Hareskovene. En flot støtte til frivilliges 
arbejde for at forbedre forholdende for MTB-ryttere; men også for de øvrige 
skovgæster, idet et godt MTB-spor mindsker konflikterne mellem brugerne. 
 

 
Poul Evald Hansen oplyste, at København Universitet netop havde udgivet en ny 
rapport om: ”Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove”, og at rapporten kan 
hentes på universitetets hjemmeside. 
 
 
 

3. Fastsættelse af dato og sted for det offentlige møde i 2016 
 

Mødet blev fastsat til onsdag den 22. juni 2016 kl 19.00 i Slagslunde Skov.  
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4. Organiserede aktiviteter på enhedens arealer 2015 
 

Kim Søderlund henviste til det udsendte materiale, som er vedlagt som bilag,  og 

understregede, at opgørelsen ikke er 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 med de foregående år, 

omkring 800 arrangementer med 79.000 deltagere.  

Benyttelsen af lejrpladserne udviser et fortsat stigende i niveau:  1050 overnatninger 

med 29.900 deltagere, og det er tydeligt at de store sheltere er populære.  

 

Af den samlede aktivitetsoversigt ses: 

 at aktiviteten på Flyvestationen er lavere i antal med 44 arrangementer i 2015 mod 

69 i 2014, mens deltagerantallet er faldet fra ca 6000 til 5.400.  

 at aktiviteten er faldet i Lille Hareskov både i antal arrangementer og deltagere 

 

For aktivitetsoversigten ses:  

 at træklatring antagelig er stigende; men det kan også være at skovgæsterne ikke 

søgte tidligere og/eller det blev registreret som skovtur (først medtaget fra 2012). 

 

Naturstyrelsen er meget opmærksom 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. 

 

Kim Søderlund oplyste om Naturstyrelsens møde den 27.1 2016 om MTB-cykelløb i 

enhedens skove. Brugerrådet har fået referat af mødet, som resulterede i, at 

arrangørerne fremover skal indsende 2 rute-kort til hhv. tørt og vådt føre, således at 

stier i vådt føre ikke ødelægges pga. cykelløbet. Derudover skal arrangøren inddrage 

MTB-sporgrupperne, hvis der findes en sådan, ved planlægning af ruten. 

 

Brugerrådet udtrykte generelt accept/tilfredshed med ovenstående prioriteringer. 

 

Anna Bodil Hald havde inden mødet sendt følgende budskab: Jeg mener stadig, at 

arrangement i NST Skove/arealer i højere grad bør tilgodese kvinder og børnefamilier, 

dvs. mere stille arrangementer, og ikke kun til folk, der skal lave ekstremsport. Jeg 

henviser til fagfolk, der mener at brug af nutiden stærke pandelygter er et problem for 

faunaen i skovene – de mangler fred og ro.  

Der var absolut delte meninger i brugerrådet om dette budskab. 
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5. Status for oprettelse af naturpark ved Farum 

Troels Brandt oplyste, at det gik langsom men sikkert fremad med etableringen af 

Naturparken. Kommunerne har inviteret lodsejerne til orienteringsmøde den 19.4 

2016. Kommunerne har efterlyst en turistorienteret tur og FNV har udover Farum 

Søsti foreslået en repræsentativ cykeltur fra Farum Station til Ølstykke Station, hvor 

københavnere kan bringe cyklen med S-toget – og turister i givet fald må have tilbudt 

en lejepakke, da der tilfældigvis ligger cykelforretninger nær begge stationer. Derved 

kan vi i alt fald opfylde Danske Naturparkers krav om turisme.  

 

Kurt Borella efterlyste, at NST får prioriteret at fjerne de bøge, som vokser ind i 

kronerne på de gamle ege. Kim Søderlund oplyste, at NST er enig i relevansen, men 

det er et spørgsmål om ressourcer. NST forsøger at gøre det i forbindelse med 

tyndinger i bevoksningerne. 
 

 

6. Status for ”Livstræer”  

Kim Søderlund orienterede om projektet: Livstræer. Projektet har fra starten af haft 
tekniske problemer med den aap. som er afgørende for projektet. Det blev sidst i 
2015 besluttet, at der skulle udvikles en ny app. som også kan bruges på iphones. 
Den nye app. er ikke klar endnu , men skulle blive det indenfor kort tid! Vi forventer at 
opstarte projektet igen – og forhåbentlig med nye møder i juni 2016 i henhold til den 
plan enheden udsendte den 7.12 2015.  
 
 

 

7. Status for Flyvestation Værløse  

Kim Søderlund orienterede: 

 Projektet er gået lidt i stå, da projektleder Charlotte Mølgaard har skullet 
hjælpe til i den centrale styrelse med deling og flytning af hovedkontoret og 
efterfølgende natur-pakken. Charlotte forventes tilbage efter sommerferien. 

 Overordnet er det gået lidt trægt med konverteringen af arealet fra militær 
flyveplads til rekreativt naturområde. NST har fået gennemgået arealet og 
generelt ryddet op i skilte, fyldt huller op osv. Der har været interne drøftelser 
med Forsvaret om ansvaret for forureningerne, og det har forsinket 
nedrivningen af bygningerne. Vi forventer at komme videre i 2016, så 
bygningerne kommer væk i løbet af 2017.  

 Nye hundefolde: Der er etableret en hundefold tæt ved Jonstrup, og den er i 
brug. I området ved Sandet er der opsat hegn til en anden hundefold, som 
åbnes, når vi åbner området for offentlig adgang. Det afventer, at hegninger 
justeres og arealet jævnes ud enkelte steder bl.a. med materiale for nedrevne 
bygninger; og det trækker ud. 

 Riderute: Lokale ryttere har efter aftale etableret og afmærket en riderute 
mellem Sandet i nordøst og 2 udgange i vest. 

 Bringe Mose: Der afgræses med galloway kreaturer, som forventes at spise 
bjørnekloen. Der er opsat klaplåger enkelte steder, og også en låge, så der 
kan rides ind i folden, når man følger den afmærkede riderute. 

 Udbud af høslet: Vi udbyder opgaven og har delt arealet i 2 områder. 

 Fårefold mod Lånshøj: Folden er etableret og der blev græsset i 2015 og det 
fortsætter i 2016. 

 Pleje af hede med afbrænding: DN og Værløse Naturgruppe har efter aftale 
foretaget afbrænding af heden i marts 2016. 
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 Undersøgelse af brugbarheden af Hangar 72 til friluftslivs-forsamlingshus 
afsluttes snart. Bygningen er ikke ved at falde sammen; omvendt så kan det 
også blive meget dyrt at istandsætte den, så det er måske billigere at bygge 
helt nyt. Bygningen er ikke kategoriseret som ”bevaringsværdig”.  

 Der er indgået en ”rammeaftale” om paragliding i 2016 på et areal nord for 
landingsbanen. 

 Der afholdes en bioblitz i juni 2016. Det betyder kort at Naturstyrelsen med 
hjælp fra frivillige (og gerne eksperter) prøver at få kortlagt hvilke arter der er 
på (udvalgte områder) af Flyvestationen. Vi prøver også at få inddraget 
skolerne/naturskolen og Hjortshøjgård naturcenter. 

 

 

8. 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: Projektet fortsætter som et stort samarbejde mellem 
Naturstyrelsen, Roskilde Kommune, 6 lokale vandværker samt HOFOR. 
Samarbejdsaftaler underskrevet med et lidt mindre og justeret projektareal. Men 
ingen nye erhvervelser. 

 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. 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 skete i april 2015. Herudover er 
der etableret græsning på ca. 30 ha og etableret nye stier og en hundefold. I alt 
ejers styrelsen ca 100 ha ud af projektområdet 445 ha. Der er udgivet en ny folder 
om og med projektets status. Der er i løbet af 2015 erhvervet yderligere 2 ha den 
1.3 2015 og 5 ha den 1.12 2015. Det første areal tilplantes i april 2017. 

 Tune Skov: Der tilplantes ca. 16 ha tilplantes i april 2016. I foråret 2016 åbner 
kommunerne Hedebostien, som også går gennem skoven. Det giver skoven et 
rekreativt løft med intern og ekstern stiforbindelse og en bålhytte på lejrpladsen 
midt i skoven. Formelt set erhvervede Naturstyrelsen den 1.12 2015 1,2 ha fra 
kommunerens projekt, som tidligere havde købt arealet til stien. De 3,9 ha som 
blev erhvervet 1.3 2015 tilplantes i april 2017. Folderen revideres i løbet af 2016. 

 Greve Skov: Der er erhvervet ca. 33 ha helt i syd. Der er ikke forbindelse til de 
nordlige arealer, men til de sydlige 5 ha. Der drøftes mageskifte muligheder; og 
arealet planlægges tilplantet i april 2017. 

 Hørup skov: Naturstyrelsen tilplanter ca 16 ha i april 2016. Folderen revideres i 
løbet af 2016. Arealet på 2,9 ha, som blev erhvervet den 1.3 2015 tilplantes til 
april 2017. 

 Kildebrønde Skov: Intet Nyt. 

 Vestskoven:  Naturstyrelsen erhvervede den 31.12 2015 Herstedøstervej 107 – 
en villa med have. Sælger har fået en 2 årig lejeaftale som et led i aftalen.  

 Snubbekorsskoven: Vi er blevet færdig med tilplantning, hegn, veje og skiltning og 
mangler blot at udgive en elektronisk folder. Herefter skal træerne bare vokse, og 
det åbne areal plejes ved græsning. Det er ikke aftalt at skoven skal vokse i areal. 
 
 

9. Eventuelt  
Ingen punkter. 
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Bilag til referat: Aktivitetsoversigt fra godkendte arrangementer i ”Book i Naturen” 
2014: 
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