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1. Bemærkninger til referatet fra den 22.3 2017
Ingen.

2. Meddelelser
Kim Søderlund meddelte:





Naturpakken – med fokus på udlæg af urørt skov / biodiversitets skov. Naturstyrelsen er i samarbejde med universiteterne i fuld gang med at få udpeget de skove, som giver mest biodiversitet
til Danmark ved udlæg 6.700 ha løvskove og 3.300 ha nåleskovsplantage til urørt skov samt
3.300 ha anden biodiversitetsskov. Det er en forudsætning, at der udtages økonomiske værdier
(= fældning af træer) over de først 10 år i løvskove og 50 år for nåleskovsplantager. Det er målet,
at et forslag sendes i offentlig høring omkring 1. februar 2018.
Tibberup Kildeplads: HOFOR skal modernisere kildepladsen på Gisselfeldengen. NST og
HOFOR har vurderet, at det vil være en fordel for naturen, landskabet og skovgæsterne at kildepladsen flyttes vestpå, så den ligger langs skovvejen: Skelvej. HOFOR er nu i gang med selve
prøveboringerne.












Kommerciel hundeluftning: NST oplever øget behov for arealer til firmaers hundeluftning. NST
forventer snarest at indgå aftale om ny fold med Ballerupvej i Vestskoven. Der etableres i praksis 2 folde én til firmaet til luftning på hverdage kl 9-15 og én til borgerne, som er åben hele tiden. Borgerne kan også anvende firmafolden uden for hverdage kl 9-15. Dvs samlet set er tilbuddet til hundeluftning forbedret, og NST´s økonomi forbedret pga at firmaet betaler for at
måtte bruge den ene fold.
Klevadshus: Ansøgning om renovering af huset ligger hos kommunen og fredningsnævnet.
Færiste: Rytterne i Vestskoven er/var utilfredse med, at styrelsen har udvidet foldene med græssende kreaturer, navnlig pga at der blev etableret færiste. I praksis har der styrelsen bekendt ikke
været ulykker som følge af færistene, og styrelsen har også set, at der rides i folden. Så samlet
set ser det ud til at ”gå godt”.
Færdsel i kreaturfolde: Der har desværre været mindst 3 alvorlige ulykker i kreaturfolde på
landsplan i 2017. I alle 3 tilfælde var hunde involveret. Naturstyrelsen har derfor opsat skilte ved
alle indgange til kreaturfolde om ”god færdsel” i foldene. Anna Bodil Hald bemærkede, at
”kalveskjul” skal placeres med omtanke, så man ikke på den vis leder gæster mellem ko og kalv.
Nye retningsliner for MTB-spor i styrelsens skove. Retningslinierne er udsendt til orientering. Vi
vil gå i gang med implementeringen i samarbejde med MTB-rytterne. Primært er opgaven at få
skiltet i overensstemmelse med de nye landsdækkende anbefalinger, så brugere på forhånd kender rutens sværhedsgrad.
Karantæne til team Hareskov Cykler: Pga at klubben - ved at ændre rute i skoven - ikke har
overholdt de vilkår, som styrelsen har givet i forbindelse med løbsafvikling, gav styrelsen i juni
2017 klubben 1 års karantæne forstået således, at der først godkendes løb søgt af klubben igen
efter den 1.7 2018. Det betød også, at et planlagt cykelløb i efteråret 2017 måtte aflyses.

Poul Evald Hansen gjorde opmærksom på, at DN har udgivet et hæfte ”Vildere skove” så alle kan
læse om de naturværdier der knytter sig til urørt skov.

3. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2017
De to faste møder i 2018 blev fastsat til onsdag 7. marts på Naturcenter Herstedhøje og onsdag den
21. november på Fiskebæk Naturskole, begge gange kl. 14.30.
På mødet den 7. marts 2017 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 21.6 2017 i Ganløse Ore
Der var enighed blandt deltagerne om, at det havde været et godt møde med gode drøftelser.
Gunnar Brüsch nævnte, at skoven var en vigtig skov i ”Naturpark Mølleåen” og så gerne, at der
f.eks. blev etableret et udsigtspunkt oven på den bunker, som man på mødet kravlede op på. Den gav
en flot udsigt over den nye mose. En trappe op til toppen ville være godt.
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Kim Søderlund oplyste, at skoven er i zonen ”stilleskov”, og at styrelsen vil være tilbageholdende
med at etablere egentlige faciliteter i denne skov. Styrelsen er enig i, at skovgæsterne skal kunne
nye udsigten over den nye mose, men den rigtige beslutning kan først tages om nogle år, når projektet er mere færdigt, så vi i praksis kan se, hvor højt står vandet efter lukning af grøfter, og hvor er de
rigtige udsigtssteder.
5. Vestskoven: Stier står under vand
Punktet var sat på dagsordenen af Poul Evald Hansen på baggrund af en henvendelse fra en borger.
Kim Søderlund oplyste, at borgeren var bekendt med at Poul Evald satte sagen på dagsordenen, men
borgeren anmodede om et svar med det samme. Derfor fik borgeren det svar, som også findes i bilaget til punkt 5. Og det er også derfor, at Naturstyrelsen satte punkt 6 på dagsordenen.

6. Prioriteringer af vejvedligeholdelsen i Vestskoven
Punktet er sat på dagsordenen af Naturstyrelsen som en opfølgning på punkt 5.
Jens Juelstorp gennemgik Naturstyrelsen forslag til prioriteringer, som var udsendt før mødet. Forslaget findes som bilag til punkt 6. Jens gjorde opmærksom på, at styrelsen tidligere har besluttet at
dræne mindre aht. biodiversiteten (naturlig hydrolik). Det betyder, at der er kommet mere vand i
skoven, og at der opstår nye områder i skoven med højt grundvand.
Der var generelt opbakning fra medlemmerne af brugerrådet til, at konsekvenserne af faldende bevillinger måtte være, at styrelsen lod de mindst vigtige skovveje forfalde ved at undlade vedligeholdelse af disse. Det er ikke urimeligt, at skovgæster skal bruge robust fodtøj på skovture eller ligefrem gummistøvler i vådt vejr. Men der er også en stor gruppe skovgæster, som har brug for gode
skovveje til motionsløb, cykling mv, så der bør være et passende net af skovveje med god kvalitet.
Det er vigtigt at skovgæsterne kan planlægge efter kort, så på foldere mv bør ”nedprioriterede skovveje” vises på stier/spor.
Konkret foreslog Poul Evald Hansen, at Skelvej kom med i den prioriterede gruppe af skovveje.
Kim Søderlund takkede for opbakningen, og styrelsen ville herefter færdiggøre prioriteringen.
7. Vestskovens 50 års jubilæum i 2017
Kim Søderlund oplyste, at som et led i markeringen af Vestskovens 50 års fødselsdag opfordrede
Naturstyrelsen borgerne til i perioden 31.3 til 31.5 2017 at sende forslag ind til, hvad Vestskoven
kan ønske sig.
Forslagene er løbende offentliggjort på hjemmesiden. Naturstyrelsen modtog i alt omkring 200 forslag fra 150 personer og organisationer.
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Der er nedsat et dommerpanel med følgende sammensætning:
 Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune
 Medlem af brugerrådet Poul Evald Hansen fra DN
 Medlem af brugerrådet Ole Bertelsen fra Friluftsrådet
 Journalist Ellen Ø. Andersen, Politiken
 Naturvejleder Stephan Springborg, Naturstyrelsen
 Skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen
Ved prioritering mellem de mange forslag har dommerpanelet fastsat følgende principper:
Høj prioritet, forslag som:
 Giver Vestskoven nye og særlige attraktioner.
 Højner de fleste skovgæsters skovtur i form af bedre adgang, bedre tilbud og bedre oplevelse –
også ved at øge naturkvaliteten.
 Har lang holdbarhedstid med lav vedligeholdelse.
 Forebygger konflikter mellem brugergrupper.
Lav prioritet:
 Faciliteter til specielle brugergrupper
Dommerpanelet har holdt 2 møder og på det sidste møde den 7.9 2017 bad dommerpanelet Naturstyrelsen om at arbejde videre på baggrund af drøftelserne på mødet på det vilkår, at resultatet af dommerpanelets konklusioner bliver færdige og offentliggjort inden udgangen af 2017.

8. Driften med store skovmaskiner
Punktet var sat på dagsordenen af Poul Evald Hansen. Poul Evald fik mange henvendelser fra skovgæster om, at køresporerne så grimme ud.
Jens Juelstorp oplyste, at ”Driften med store maskiner” er en uomgængelig faktor, fordi der ikke
findes økonomisk forsvarlige alternativer til at udføre skovning og udkørsel. Styrelsen har for at
skåne jordbunden besluttet at anvende faste kørespor, som udlægges med 20 meters mellemrum.
Mellem sporene bliver der ikke kørt med maskiner, og dermed sker der ingen komprimering af jorden mellem sporene pga maskinerne. Derudover arbejdes der med at have lavt marktryk på maskinerne. Mange af de synlige problemer opstår når maskiner skal dreje ud på skovvejen fra bevoksningen, og her forsøger man at afhjælpe problemer med køreplader mv. men den gode løsning er
ikke fundet endnu.
Det er især vejret, som afgør, om der er slemme spor efter maskinerne. I år har vi kun haft 2-3 sommermåneder med nogenlunde tørt vejr. Hvis vi skulle have indskrænket os til at benytte maskiner i
sommerperioden, ville vi kun have nået en brøkdel af den hugst, vi er pålagt efter Finansloven. Meget af vores hugst har derfor fundet sted i september-december, - udenfor yngletiden – som er en
anden faktor, der skal tages hensyn til. Vi har fokus på at finde tekniske løsninger, som sænker
marktrykket fra maskinerne og dermed kan mindske skader på spor og veje. I Vestskoven stoppede
vi skovning og udkørsel af træ i starten af september på grund af vådt vejr.
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Kurt Borella gjorde opmærksom på at der også er positive vinkler på de opkørte spor: Der er planter,
som trives godt i sådanne biotoper.
Kim Søderlund oplyste, at han ofte fra brugere af Vestskoven hører, at skoven kun er til rekreativt
brug. Dette er ikke korrekt, og det har staten aldrig lovet. Staten har tilkendegivet, at friluftlivet har
høj prioritet i Vestskoven, og det kan man se ved, at der er mange flere faciliteter i Vestskoven end i
en gennemsnitlig bynær statsskov. Derudover tages der ekstra hensyn i Vestskoven. F.eks. skoves
der kun i perioden fra den 15. juli til at jordbunden bliver så våd i september/oktober, at maskinerne
sendes op til de nordlige skove. Men staten har aldrig nævnt, at der ikke skal fældes træer i skoven
eller, at der ikke vil blive kørt med maskiner osv.

9. Hvordan vedligeholder Naturstyrelsen fortidsminder
Punktet var sat på dagsordenen af Ole Bertelsen – mest af nysgerrighed, ikke en konkret situation.
Kim Søderlund oplyste, at i dagligdagen håndteres hensynet til fortidsminderne af en fortidsmindeansvarlig skovfoged på hver enkelt enhed; på Østsjælland er det Jens Nielsen. Arbejdet styres fagligt
af arealplanteamets arkæolog, mens Slots- og Kulturstyrelsen som myndighed på området bruges til
sparring.
Naturstyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af knap 15 % af Danmarks fredede fortidsminder: lidt
over 5000 fortidsminder (køkkenmøddinger, jættestuer, kæmpehøje, jernaldermarker og store borganlæg som Hammerhus og Bastruptårnet. Hertil kommer yderligere nogle tusinde andre værdifulde
kulturspor og flere tusinde beskyttede diger. Eksemper på pleje/beskyttelse:






Fladedækkende fortidsminder, f.eks. jernalder-agersystemerne i Ganløse Ore, afd 223 og
217: Ved skovning lægges køresporene, så de ikke ødelægger agrenes volde. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at der fortsat gennemføres skovdrift på sådanne arealer fordi, at hvis
skoven efterlades som urørt skov, vil jernalderagrene på sigt blive ødelagt, når træerne vælter.
Enkeltfortidsminder, f.eks. dysser: Vi holder dem fri for tilgroning, så de er synlige og så
rødder ikke gror ned og ødelægger fortidsmindet. Vi fjerner store træer på fortidsminder helt,
eller topkapper dem, hvis der er risiko for, de kan blive til rodvæltere eller at deres rødder
kan ødelægge fortidsmindet yderligere.
Sten-og jorddiger: Vi kører ikke på dem og skover ikke træer hen over dem. Vi rydder
stormfald væk fra dem. Vi vedligeholder og restaurerer mindre stendigestrækninger hvert/
hvert andet år.

Naturstyrelsen har som statslig ejer pligt til at pleje de fredede fortidsminder; mens sten- og jorddiger ”bare” er beskyttet generelt af Museumsloven, og dermed er der ikke plejepligt for disse.
Anna Bodil Hald foreslog, at styrelsen ændrer på plejen af Brudehøjene. De bør slås i maj måned og
ikke i efteråret, som det sker nu. Torben Clausen gjorde opmærksom på, at i maj måned kan der være unger i græsset, så set fra dyrelivets vinkel er maj måned ikke ideel til slåning.
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John Holm gjorde opmærksom på, at der fortsat (har nævnt det tidligere) rides og cykles på jorddiget i Krogenlund, og at styrelsen burde gøre mere for at forhindre denne ulovlige færdsel.

10. Livstræer
Gunnar Brüsch har sat punktet på dagsordenen, som opfølgning på at emnet har haft stor synlighed
på Spejdernes internationale lejr i Sønderjylland i år. Der var uddannet en masse livtræsambassadører.
Kim Søderlund orienterede: Teknikken er nu på plads og virker. Enheden har holdt 3 informationsmøder i hhv. Ravnsholt Skov, Uggeløse og Store Hareskov. Fremmødet har været begrænset til ca. 6
borgere pr. møde og i alle skovene fik vi godkendt deltagernes forslag og markeret disse med skilte.
Der er nu 11 livtræer med skilte på enheden. Der er mange borgere – og herunder sikkert også spejdere - som er i gang med at udpege livstræer med app´en i de forskellige skove. I henhold til enhedens retningslinier ser vi først på forslagene efter den 1.3 2018. Men umiddelbart ser det ud til at
dem, som registrerer forslag, har forstået vilkårene og foreslår de rigtige emner. Men sikkerhedsbetragtninger herunder afstand til skel og træets hældning og dermed ”faldretning” ved væltning/forfald betyder, at mange træer skal besigtiges af medarbejdere før godkendelsen. Styrelsen får
helt sikkert brug for hjælp, hvis godkendte træer skal have skilte på, så har man lyst til at hjælpe
med den opgave, skal man kontakte styrelsen.
Ole Bertelsen oplyste, at Dansk Vandrelaug med bistand fra Naturstyrelsen afholder en ”Livstræsvandretur” den 8.4 2018.
11. Donation til statslig skovrejsning
Punktet var sat på dagsordenen af Anna Bodil Hald navnlig for at få svar på: Hvorfor har I taget dette initiativ? Og høre hvordan I synes dette initiativ passer ind i NST’s samlede prioritering for at
sikre biodiversiteten i Danmark.
Kim Søderlund svarede, at Miljø og Fødevareministeriet har indgået en aftale med ”Growing Trees
Network Foundation” (GTN). Ministeriet har indgået aftalen, fordi GTN og firmaer har henvendt sig
til Naturstyrelsen og forslået, at styrelsen indgår en sådan aftale, så firmaer aktivt kan støtte statslig
skovrejsning. Firmaer og borgere kan indbetale 20 kr. pr. træ til plantning af træer i nye statsskove –
eller et større beløb til mange træer.
Den del af Greve Skov, som skal tilplantes i 2018, er med i projektet, som har fået betegnelsen
”folkeskove”. Uanset hvor mange penge der indbetales til Greve Skov, så har Naturstyrelsen afsat
bevilling til selve tilplantningen i 2018. Det betyder i praksis, at donationerne vil være med til at
øge de midler, som staten i forvejen har afsat til at rejse ny statsskov, og at der derfor kan rejses
endnu mere statsskov fremover – bare andre steder.
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Endelig skal man være opmærksom på at de primære mål med skovrejsningen er grundvandsbeskyttelse, friluftsliv og produktion, med den bemærkning, at der også følger andre goder med som f.eks.
mere biodiversitet end på en dyrket mark. På længere sigt vil de nye skove også give mere biodiversitet; men det sidste er ikke begrundelsen for skovrejsningen.

12. Koordinering af nye kommunale stianlæg med skovens stier
Punktet var sat på dagsordenen af Troels Brandt. Troels kunne konstatere, at kommunerne via fredninger havde forbundet stier i det åbne land med skovenes vejsystem (Ganløse Ore og Slagslunde
Skov). I praksis førte kommunen stien hen over skel og ikke op til skovvejen, og det resulterede
flere steder i, at skovgæsterne bliver ledt ind i et mudderhul lige inde i skoven. Hvad kan der gøre
ved det / bliver styrelsen inddraget tidligt nok i kommunernes proces?
Kim Søderlund oplyste, at generelt er styrelsen imødekommende overfor at tage mod offentlige stier
og koble disse på skovens vejnet. Som udgangspunkt er det kommunerne, som skal betale det hele –
også for at føre stien helt op til skovvejen. Kommunerne har måske vurderet, at det er godt nok med
en trampesti fra skel til skovvej – måske pga bevillingsmangel? Styrelsen vi se på de konkrete sager
og prøve at løse problemet evt. sammen med kommunen.

13. Status for Flyvestation Værløse
Charlotte Mølgaard gennemgik med udgangspunkt i kortene i bilaget udviklingen af flyvestationen
som et rekreativt naturområde. Frem til sommeren 2018 vil der være fokus på nedrivning af bygninger. Desuden arbejdes der på at udvikle hangar 72 til et friluftsforsamlingshus. Naturmæssigt er der
iværksat naturpleje med høslæt og græsning af dyr. Naturstyrelsen er bl.a. på baggrund af input fra
frivillige naturinteresserede ved at lave en plan, der skal forbedre forholdene for insekter og arbejder
på, at der etableres nye vådområder i de kommende år.
Anna Bodil Hald gjorde opmærksom på at ”ridesti” bør ændres til ”ridespor” samt at ridning i øvrigt
giver problemer for andre brugere: ”der rides på må og få” og ikke kun på det afmærkede ridespor.
Anna Bodil Hald nævnte også at ”foldskift med får” var den rigtige naturpleje på ”bombe-foldene”.
14. 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. Vi
forventer at igangsætte planerne om udvidelse af projektområdet idenfor det kommende halve år.
Gulddysse Skov: Naturstyrelsen har pr. 1.12 2016 overtaget 11,6 ha til udvidelse af skoven, således, at Naturstyrelsen nu ejer 132 ha. Arealet har store arkæologiske værdier, så derfor er det besluttet at plante 10 små felter med buske og ellers drive arealet i høslæt.
Solhøj Fælled: Ingen nye erhvervelser i 2017. Naturstyrelsen ejer således ca. 105 ha ud af projektområdet 445 ha. De nye arealer er drøftet i skovrejsningsrådet og de sidste 5 ha tilplantes/indrettes i april 2019.
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Tune Skov: Tune skov er pt 87 ha stor – ud af et projektareal på 240 ha. Det seneste erhvervede
areal på 2,7 tilplantes i april 2019.
Greve Skov: Stor fremdrift; I alt ejer Naturstyrelsen således 157 ha ud af et projektområde på
205 ha. I april 2017 tilplantedes 33 ha. Den 1.12 2016 erhvervedes yderligere 14 ha beliggende
som direkte nabo til de 33 ha, således at Naturstyrelsen nu ejer et stort samlet område i syd.
Skovveje forventes etableret i efteråret 2017 - hvis det bliver tørt nok, og de sidste 14 ha tilplantes i april 2018. De sidste 14 ha´s tilplantning finasieres i øvrigt ved indsamling via GNT (punkt
11) og får navnet lokalnavnet ”Greve Folkeskov”.
Hørup skov: Ingen nye erhvervelser. Naturstyrelsen ejer 51 ha ud af projektområdes 430 ha.
Vestskoven: Ingen nye erhvervelser.
Nordmandsskoven: Ny statsskov ved Skibby på knap 30 ha. De første 4 træer blev plantet på en
slette den 17.11 2017 samtidig med at navnet blev offentliggjort. Skoven rejses i samarbejde
med Frederikssund kommune. Arealet tilplantes i april 2018 med igangsætning den 10.4 2018 kl
9.00. Og det langsigtede mål er en stor statsskov med fokus på grundvandsbeskyttelse i samarbejde med lokalvandforsyninger og NOVAFOS plus HOFOR.

Status for alle projekterne vise på hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/oestsjaelland/skovrejsning-paa-enheden/

15. Eventuelt
Gunnar Brüsch orienterede om Friluftsrådets udlodningsmidler – tidligere tipsmidler. Der er fremover færre midler og mere usikkerhed, så der indkaldes fremover ansøgninger, når puljen er kendt –
og ikke med faste terminer.
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Bilag til punkt 5
Bilag til punkt 5
Hej Kim og Leif
Det er oplagt at få det taget op på skovbrugerrådsmødet d. 22.november, hvad jeg hermed anmoder om.
I retfærdighedens interesse skal nævnes, at det har været et meget fugtigt efterår, og at det er
sjældent, der er så smattet som nu.
Venlig hilsen
Poul Evald Hansen
DN-Albertslund
Fra: Leif Svendsen [mailto:svendsen.leif@gmail.com]
Sendt: 2. november 2017 16:36
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; Kim Søderlund; Jens Juelstorp
Cc: albertslund@dn.dk
Emne: Vestskoven: stier står under vand - kunne I ikke gøre noget?

Hej
Vestskovens stier er mange steder svære at passere på grund af vand. De er ramt af traktose forårsaget af køretøjer eller manglende dræning. Den megen regn i år gør det endnu værre end tidligere år.
Har man gået i Vestskoven i flere år, kan man konstatere et stigende antal køretøjer på stierne.
Selv på de mindre stier kan man se dækaftryk (og deraf følgende mudderopdæmning) i rabatterne,
hvilket er med til at dæmme op for at vandet kan forsvinde fra stierne.
Stierne trænger mange steder til at få lagt grus eller til at blive drænet. De står mange steder med
så meget vand, så skal man passere så sker det ved at gå udenfor stierne.
Specielt et sted – ved dammen ved Tjørnevej lige ved Margretevej og Langkærvej – er der vand, så
vandrere, løbere og cyklister ikke kan undgå at få våde sko. Jorden på begge sider af stien er trådt
ned, så vandet også står her. På dette område er der megen trafik af vandrere, løbere og cyklister
– specielt i weekender hvor også børnefamilier med barnevogne og klapvogne færdes.

[Sådan har det set ud forår, sommer og efterår og kun blevet værre –
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man kan ikke komme længere ud til siderne - det hele står under vand]
I dag har vi så set at I (NST) kan fylde op med grus. Men det er måske kun når I skal fælde træer i
skoven? I hvert fald har I i år lagt grus på et langt stykke af stien Tjørnager og gjort stien 3 gange
så bred som den oprindelig var. Går man ud af den opdager man, at her er der fældet en hel del
træer. Nogle er stablet andre ligger stadig i skovbunden.

[Grusning og udvidelse af Tjørnager til glæde for træfældningen]
Skoven er jo primært etableret af hensyn til mennesker (fejret 50 år i år) og mindre for at skaffe
økonomiske midler til Fødevareministeriet.
Kunne Naturstyrelsen Øst overveje at lade grusning af stierne komme brugerne til gode? Altså at I vedligeholdt de sti områder der står under vand. Enten ved at smide et lag grus på og
hæve stien eller dræne området, så vandet kunne komme væk?
Venlig hilsen
Leif Svendsen
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Naturstyrelsen har besvaret Leifs mail den 10.11 2017, idet Leif i en mail ønskede en reaktion med det
samme.
NST-811-00704
Hej Leif
Når du nu anmoder om grus inden den 22.11 2017, så får du mit svar nu.
Naturstyrelsen har begrænsede ressourcer til vedligeholdelse af skovveje, stier, borde bænke osv.
og bevillingsniveauet er faldende, som følge af de politiske prioriteringer der foretages gennem de
årlige finanslove.
Det betyder konkret, at Naturstyrelsen ikke kan vedligeholde alle stier på samme niveau, som man
kunne for f.eks. 20 år siden; og derfor oplever skovgæsterne faldende kvalitet af skovens veje og
stier. Naturstyrelsen prioriterer at holde de store gennemgående skovveje/stier i bedst stand, mens
”små tværstier/veje” nedprioriteres. Konkret betyder det at f.eks. Margretevej og dens forlængelse
mod sydøst ikke er blandt de højest prioriterede veje/stier. Derimod er Langkærvej i vores nuværende plan højt prioriteret, og vi har planer om at den skal renoveres i første halvår af 2018.
Når Naturstyrelsen fælder træer i Vestskoven, så er det for at sikre, at træerne kan udvikle sig til
store og harmoniske træer samtidig med, at det bidrager til opfyldelse af de økonomiske krav, som
ejerene (staten) stiller via de årlige Finanslove. I den forbindelse indregner Naturstyrelsen så vidt
muligt i omkostningerne, at skovvejene skal genoprettes efter skovning og udkørsel af hensyn til
skovgæsterne. Og det er det sidste, som er sket ved Tjørnager.
Jeg har noteret mig, at du foreslår, at vi forbedrer skovvejen ved dammen ved Margretevej og
Langkærvej. Dit forslag vil indgå i beslutningsgrundlaget, når vi prioriterer de arbejder, som vi har
råd til i 2018.
Da vi også sætter emnet til drøftelse på brugerrådsmødet den 22.11 2017, kan der ske ændringer i
ovenstående prioriteringer. Referater fra brugerrådsmøderne lægges på vores hjemmeside kort
efter mødet:
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/borgerinddragelse/brugerraad/oestsjaelland/

Med venlig hilsen
Kim Søderlund
Skovrider l Østsjælland
+ 45 72 54 33 15 l ksl@nst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen l Østsjælland l Fægyden 1 l 3500 Værløse l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.naturstyrelsen.dk
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Bilag til punkt 6
I en verden med begrænsede ressourcer må man nødvendigvis prioritere mellem de opgaver, man
kan løse, og det er ikke mindst nødvendigt med vedligeholdelse af faciliteter som stier.
Vejsystemet i Vestskoven har forskellig alder, opbygning og funktion, og det er derfor nødvendigt
at afstemme forventninger med brugerne.
I relation til skovning er det Naturstyrelsens politik, at vejene efter skovning og udkørsel genoprettes snarest muligt, idet hovedreparationen afventer, at udkørsel til de bilfaste skovveje er afsluttet.
Men så vidt muligt holdes alle skovveje og afmærkede stier (f.eks. ridestierne) løbende fri stammer,
grene, kvas og store mudderklumper – og navnlig før weekends sikres dette.
I relation til den løbende vedligeholdelse af vejsystemet – dvs fri for skovningsgenopretninger – har
Naturstyrelsen besluttet at prioritere vedligeholdelsen af nogle af skovvejene højere end andre
skovveje. Målet er at de prioriterede skoveveje så vidt muligt er gode til at gå, løbe og cykle på.
De prioriterede skovveje er vist på vedlagte kort. Vi har lagt vægt på, at man kan komme ind og ud
af skoven og rundt i den. Er det de rigtige veje vi har valgt?
Prioriteringen betyder ikke, at de øvrige skovveje nedlægges, blot at de vil have en lavere standard,
og at man måske i den våde tid skov bruge gummistøvler og kan møde ujævnheder.
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Bilag til punkt 13 – om Flyvestation Værløse
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