Resumé af offentligt møde
22/8-2016 om ny fold i Lystrup Skov

Mødedeltagere: 13 borgere samt følgende medlemmer af brugerrådet:
Anna Bodil Hald, DN (Samråd for Storkøbenhavn)
Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund
John Holm, Dansk Ornitologisk Forening
Morten Mortensen, Naturstyrelsen, Østsjælland
Jens Nielsen, Naturstyrelsen, Østsjælland
Jesper Tranberg, Naturstyrelsen, Østsjælland
Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland

Kim Søderlund bød velkommen og fortalte at Naturstyrelsen havde indkaldt
til mødet, fordi Naturstyrelsen skal etablere en ny fold i Lystrup Skov.
Formålet med folden er at etablere en græsningsskov, der plejes ved græsning
så der skabes en lysåben skovnatur. Selve foldens placering og etablering er
ikke til drøftelse, da den er besluttet etableret i driftsplanen for 2013-27. Men
styrelsen vil gerne indrette den hensigtsmæssigt og opsætte låger og/eller
stenter, så arealet stadig kan bruges rekreativt – også til ridning.
Jens Nielsen gennemgik afgræsningen og formålet mere detaljeret, se
vedlagte bilag. Den nye folds placering er valgt med omtanke, idet man
derved etablerer en ny fold på ca. 40 ha med græsning af både eksisterende
lysåbne arealer (i øst) og med ny pleje ved græsning af et træbevokset
skovområde (den nye fold i vest) kan øge biodiversiteten betydeligt på sigt.
Borgerne fremsatte følgende ønsker/bemærkninger i sort med Naturstyrelsens
svar/konklusion i rødt:
1.

Hold større afstand (end i den eksisterende hegning i skoven) mellem
hegn og vej så hunde og børn ikke så nemt risikere at få stød.
Det vil så vidt muligt blive imødekommet. Og Naturstyrelsen vil også
overveje om hegnslinien kan justeres andre steder i skoven, hvor
hegnet er tæt på skovvejen. Hvis det er for dyrt, vil justeringen først
ske, når hegnet skal nyopsættes ved en renovering.
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2.

En del af folden er meget brugt af børnehaverne, kunne der skabes
nye opholdsarealer andre steder i nærheden?
Det blev aftalt, at en repræsentant for børnehaverne ville sende et
konkret forslag til Naturstyrelsen / Jens Nielsen.

3.

Rytterne vil gerne kunne ride i skoven, så det vil være godt med
klaplåger og ”opsidningssten” ved lågerne.
Styrelsen ville gerne opsætte enkelte brede låger, så hestene også
kan komme nemt ind og ud og lægge ”opsidningssten”. Det blev aftalt,
at alle indenfor 2 uger kunne sende et eller flere konkrete forslag til,
hvor de gerne ville have låger eller stenter i hegnet til Naturstyrelsen /
Jens Nielsen.

4.

Hvad skal der ske med lejrpladsen, som er i folden?
Lejrpladsen vil blive opretholdt. Men hvis græsningen ødelægger den,
så er styrelsen indstillet på at etablere en ny lejrplads et andet sted.
Send gerne konkret forslag til sin tid. I første omgang følger styrelsen
udviklingen.

5.

En del borgere følte sig generet af MTB-rytterne (både kørsel og
opførsel) og synes i øvrigt, at der foregik alt for meget friluftsliv i
skoven (nok mest cykling og cykelløb).
Kim Søderlund orienterede om at cykling som bekendt er lovlig på alle
stier, som er egnet til cykling på en almindelig cykel. Reglerne er ikke
nøjere defineret og som udgangspunkt / i praksis vil cykling med en
MTB-cykel på en almindelig trampesti eller ridesti derfor være lovlig.
Styrelsen ville drøfte ”sagen” med de lokale MTB-ryttere; men de er
ikke ansvarlige for andres kørsel og opførsel; men kan jo opfordre til
god opførsel. Og hesteryttere og gående skovgæster kan også
påvirke andre skovgæster ved at være et godt eksempel på, at: ”Her i
skoven tager man hensyn til hinanden”.
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Bilag
Formålet med at etablere græsningsskoven:
Formålet er dels at fremme lysåben natur i skoven og dels at skabe et så
stort, ekstensivt græsningsområde, at driften bliver omkostningseffektiv.
I skoven betyder fremme af lysåben natur, at der kan gro lave græsser og
urter på skovbunden, og at der bliver flere lysninger i skoven, som kvæget
forhåbentlig kan holde lysåbne ved at æde træopvæksten. Ellers er det
muligt vi må supplere græsningen med noget målrettet slåning de første
år. Ligeledes vil vandhullerne og vådområderne bliver frihugget og vil
forblive lysåbne ved kvægets græsning. Der vil også komme mere dødt
ved, jf nedenstående
Rammer for afgræsningen:

Der foretages hugst i det kommende græsningsområde indenfor et
kortere tidsrum, når det passer med afsætning af træ og flis samt
maskinkapacitet. Både for at høste værdier og for at fremme
biodiversiteten. Her vil al ær blive fjernet, og der vil blive hugget hårdt i
de øvrige træarter. Evt. store ege vil blive frihugget, så der kan
komme lysindfald på stammen. Der vil blive efterladt dødt løvtræsved
af stor dimension, også stående dødt ved.

Helårsgræsning i en ca 37 ha stor fold, bestående af ca 10 eng, 10ha
mose og 17 ha løvskov.

De 10 ha eng har været afgræsset i mange år. De 10 ha mose er
hegnet med 2015. Udvidelsen på 17 ha etableres 2. halvår 2016.

Afgræsning skal ske med robust kvæg, der kan færdes på
mosearealer, og som kan leve af naturligt forekommende græsser,
urter og vedagtig opvækst. Dvs. racer som f.eks. Galloway og Skotsk
Højlandskvæg. Forpagter vil blive fundet ved udbud i efteråret 2016.
Angående Helårsgræsning
Naturstyrelsen vil gerne have helårsgræsning i store afgræsningsområder i
skovene for at forbedre biodiversiteten. Først og fremmest æder kvæget
hellere den vedagtige opvækst om vinteren, således at arealet ikke gror til
igen og bliver til en tæt og mørk skov. Og afgræsningen kræver derfor ikke
så mange kreaturer, som hvis man ville have samme resultat ved kun
sommergræsning. Der er også en miljømæssig fordel ved
helårsgræsningen, idet CO2 belastningen er langt mindre fra oksekød
produceret ekstensivt på naturarealer ved helårsgræsning, hvor kvæget
finder det meste føden, end fra traditionelt produceret kødkvæg.
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På kortet er den nye fold på ca 17 ha vist med rød skravering. Den er del af en
større fold, idet det hvide areal lige øst for folden allerede afgræsses. Derved vil
ca 40 ha skov og lysåben natur fremover blive plejet ved græsning til glæde for
biodiversiteten.

På kortet er den nye folds hegn vist med gul streg. Den røde stiplede linie viser
hvor et eksisterende hegn tages ned, da kreaturerne også skal afgræsse det åbne
område.
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