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1. Bemærkninger til referatet fra den 22.11 2018
Ingen.

2. Meddelelser
Kim Søderlund meddelte:






Lidt fakta om den nye enhed Hovedstaden:
o Samarbejde/berøring med 21 kommuner
o 13.000 ha hvoraf de 7150 ha er bevokset. 4178 ha er §3 beskyttet natur heraf 1400 ha sø.
o 2 naturcentre og derudover 4 naturskoler
o 2 naturparker
o Mange både små og store partnerskaber, omkring natur og friluftsliv, skovhjælperprojekter og
mange borgere, som hjælper frivilligt
o Mange borgere / brugere – masser af driftsopgaver
o Planhugst på i alt 45.300 kfm fordelt på løv 18.500 kfm, nål 12.000 kfm samt 14.800 kfm flis.
Udlicitering af opgaver: Som et led i realisering af regeringsgrundlaget er den nye enhed
Hovedstaden i gang med at udlicitere arbejdsopgaver svarende til 9 årsværk. Det er planen, at
medarbejderne skal virksomhedsoverdrages sammen med deres opgaver. Et element i denne plan
er at lade et privat firma passe de skotske højlandskvæg i Vestskoven og samtidig løse en række
slåningsopgaver i skoven. Naturstyrelsen vil fortsat eje kreaturerne for at sikre, at der er skotske
højlandskvæg i Vestskoven.
Vestskovens 50 års fødselsdag: Brugerrådet er tidligere orienteret om valget af gaver. Det har ikke
været muligt at skaffe finasiering til jordhøjen og oplevelsesstien, så de projekter er nu
opgivet/henlagt. Etablering af søerne er under proces, og de etableres i foråret 2019.
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Naturstyrelsen har fået tilladelse til at etablere shelteret syd for Peterborggård. Pt mangler der
finansiering, så det er ikke under opførelse. Den ene af de 2 tumlelegepladser er etableret i
efteråret 2018; den anden bliver etableret i løbet af 2019.
Livstræer: Projektet er ikke voldsomt kendt, men der er en del ildsjæle, som hjælper til, og vi har
også fået udpeget en del livstræer. Konkret har vi nu godkendt 415 livstræer, hvoraf de 110 også er
markeret med skilt; se bilag 1. De skove, som bliver urørte vil på sigt ”bestå af livstræer” som det
så ikke giver mening at sætte skilte på. Men det kan fortsat være relevant at udpege livstræer i de
kommende urørte skove, hvis der er et særligt træ, som man vil være sikker på ikke bliver fældet
inden det i 2027 automatisk bliver et livstræ. Men alt andet lige vil Naturstyrelsen opfordre de
frivillige til at koncentrere deres indsats i de ”almindelige skove”.
De nye Natura2000 arealer. Som bekendt besluttede regeringen i 2018 at udpege enhedens gamle
skove (bortset fra Uggeløse Skov) til at blive Natura2000-områder. Fra 1.11 2018 blev de hver især
omfattet af beskyttelsen, men selve den officielle udpegning afventer godkendelse i EU.

3. Orientering om ændringer i Friluftsrådets kredsarbejde (Sendt til Gunnar den 29.3)
Gunnar Brüsch orienterede om, at Friluftsrådet er ved at ændre på sin organisatoriske opbygning. Det
indebærer bl.a. at de lokale foreninger skal inddrages mere i kredsarbejdet.

4. Veteran-skov i Vestskoven
Tina Graugaard oplyste, at der er ganske mange veteraner på Sjælland. Seneste tal iht. Forsvaret er 1232
veteraner - alene i de vestegnske kommuner. Der findes kun få veteranskove/områder, og derfor
ønskede Tina at drøfte emnet i brugerrådet. Kunne man forestille sig at et mindre areal af Vestskoven
reserveres til de over 1000 veteraner, vi har her på Sjælland. Det er ikke tanken, at "veteranskoven"
alene kan benyttes af veteraner, men at det formaliseres og bliver offentligt kendt. Flere veteraner har
udtrykt ønske om at få tildelt en mindre plads med shelters og evt. en mindre bålplads, som de kan
trække sig ud til og dele deres historier med ligesindede. Tina er i kontakt med flere veteraner og
herigennem også virksomheder, der har udtrykt, at de gerne vil fonde opsætning af shelters til formålet;
naturligvis i respekt for naturen.
Der var stor sympati for veteranernes situation og generel opbakning til, at veteraner var velkommen i
skoven; men også at de næppe skulle have deres eget ”private” skovstykke.
Kim Søderlund oplyste, at der jævnfør naturbeskyttelsesloven fri adgang i offentlige skove – herunder
også Vestskoven. Et vilkår om, at veteraner har fortrinsret til et shelter og andre brugere af shelteret i
givet fald skulle flytte, hvis der kom en veteran, vil kunne give problemer for begge parter. Men det er
klart at flere sheltere i Vestskoven vil øge udbuddet og dermed give flere (både veteraner og alm.
borgere) mulighed for at få gode natur-oplevelser. Naturstyrelsen vil i den kommende tid prøve at
skaffe finansiering til flere sheltere og modtager gerne bidrag til dette, hvis nogen har ”frie midler”.
Derudover råder Naturstyrelsen over en række bygninger i Vestskoven, hvor der er haver uden
offentlig adgang. Det vil - ved ledighed – være muligt for veteraner at leje en sådan bygning. Den skal
lejes til markedspris, men styrelsen vil kunne prioritere en henvendelse fra veteraner højt, når der
eventuelt skal findes en ny lejer.
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5. Organiserede aktiviteter på enhedens arealer 2018
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 lavere end 2017 i antal arrangementer, men næsten
på niveau i antal deltagere med knap 700 arrangementer med 91.000 deltagere.
Benyttelsen af lejrpladserne udviser et mindre fald i niveau i antal: 1270 overnatninger med 29.000
deltagere. Det er tydeligt, at de store sheltere er populære. Vi er opmærksom på, at der desværre er en
del som reserverer et shelter uden at bruge det; og på den vis fratager andre borgere en god mulighed for
en naturoplevelse. Men pt kan vi ikke gøre noget ved det udover at bede borgere bekræfte deres
reservationer. Og så arbejder vi på at udvide kapaciteten bl.a. i Vestskoven og på Flyvestation Værløse;
men det kræver ekstrabevillinger eller (store) eksterne bidrag. Inspireret fra Hovedstadens tilbud
arbejder vi på at kunne tilbyde gammeldags overdækket das – med en tømningstank og hvor brugerne
skal selv gøre rent og have toiletpapir med.
Af den samlede aktivitetsoversigt ses, at aktiviteterne er på niveau med de foregående år – dog med et
tydeligt fald i rollespil. Pt er der ingen ”arrangør” af store rollespil i Vestskoven, og det er nok
baggrunden for faldet.
For aktivitetsoversigten ses, at orienteringsløb fortsat er største aktivitetstype i antal arrangementer. Den
høje aktivitet skyldes navnlig familieløb på faste poster.
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. Der tillades
spor- og markprøvetræning i hundeskove, og det har ikke resulteret i problemer.
 Cykelløb: krav til ruteafmærkning og skiltning - og som udgangspunkt maksimalt 3 cykelløb pr.
halvår pr. skov
 MTB-orientering: Ingen tilladelser i ”stilleskove” 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.
Troels Bent Hansen gav udtryk for at kravet til afslutning af MTB-orientering inden kl. 11 i weekender
gav deltagerne problemer og ville gerne have reglen ændret.
Brugerrådet udtrykte generelt accept/tilfredshed med styrelsens styring af og vilkår til de organiserede
aktiviteter.
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6. Status og proces for udpegning af skove til urørt skov og biodiversitetsskov
Kim Søderlund oplyste, at der skal udarbejdes forvaltningsplaner for skovene i løbet af 2019. Processen
styres fra hovedkontoret for at sikre koordinering og ressourceforbrug. Det er planen, at arbejdet startes
på enheden dem 1.4 2019, og at udkast skal være klar inden 30.6 2019. Efter godkendelse hos
direktionen skal udkastene i offentlig høring.
Der bliver afholdt 5 offentlige møder:
Den 3.4 Nørreskoven
Den 10.4 Store Hareskov
Den 23.4 Ganløse Ore
Den 1.5 Ryget Skov
Den 6.5 Farum Lillevang
Oversigtsligt sker der følgende:



Urørt skov: Store Hareskov, Nørreskoven, Ryget Skov, største-delen af Ganløse Ore og Farum
Lillevang
Anden biodiversitetsskov: Den resterende del af Ganløse Ore samt Nyvang og Terkelskov.

Hovedformålet med udpegningen er beskyttelse og fremme af biodiversiteten, men der skal og vil også
blive planlagt og forvaltet i forhold til andre hensyn som f.eks. friluftsliv og fortidsminder.
Der var indledningsvist en god debat om emnet (græsning, hegn, friluftliv, naturpleje) – og debatten i
brugerrådet fortsætter på mødet den 15.5 2019.

7. Status for Flyvestation Værløse
Charlotte Mølgaard orienterede om status siden sidste møde:
Naturmæssigt:
 Der har i vinteren været rastende mosehornugle, og den har mest holdt til omkring den tidligere
bombefold nær Jonstrup og er også set i nord. Det blev i efteråret aftalt, at den store slette på ca.
60 ha ikke blev pudset af for at give mosehornugle de mest gunstige overvintringsvilkår. Det
virker til mosehornuglen foretrækker andre arealer med længere græs end det store sletteareal.
 Af hensyn til jordrugende fugle har Naturstyrelsen aftalt med den nuværende forpagter, at
forpagteren begrænser tromling og det så vidt muligt skal foregå før 1. april.
 Frivillige kræfter med Anna Bodil Hald i front har foretaget naturpleje ved afbrænding på
udvalgte arealer.
 Furesø Kommune og DN har fremsat et fredningsforslag, der berører en mindre del af
Naturstyrelsens areal: Der blev afholdt offentligt møde i november 2018 og fredningsnævnet har
endnu ikke afgjort sagen.
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Anna Bodil Hald bemærkede, at der i vinteren har været overvintrene skovhornugle i granerne ved
parkeringspladsen ved Sandet og der derfor bør være begrænset adgang under granerne, da det
forstyrrer uglerne. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at man vil arbejde på at plante brombær under
granerne ved lejlighed.
Friluftsliv:
 Det sidste indhegnede område på 15 ha i nord er nu åbnet for offentlig adgang.
 Naturstyrelsen arbejder på at forlænge det nuværende ridespor, så det bliver muligt at ride en
rundtur.
 Hangar 72: Naturstyrelsen vil gerne understøtte den rekreative brug af området med et
”friluftsforsamlingshus” i hangar 72, der vil indeholde støttefaciliteter som offentlige toiletter,
omklædning, foreningsrum etc. Der mangler en afklaring af driftsøkonomien og finansiering.
Indtil videre er bygningen udlejet.
 Naturstyrelsen har modtaget landzonetilladelse til at etablere en lejrplads med sheltere ved den
tidligere Fuglebækgård. Sheltere vil blive etableret, når der er økonomi hertil.
 Forbedring af asfalten: Furesø Kommune arbejder på en fondsansøgning, der bl.a. skal skaffe
finansiering til en forbedring af asfalten i striber til gavn for ”de små hjul” som rulleskøjter og
cykelister på Naturstyrelsens areal. Det er planen, at der etableres et loop om landingsbanen og
rullebanen med god asfalt, samt udvalgte stiforløb opgraderes til gavn for brugere og cykeltrafik,
som passerer gennem Naturstyrelsens areal. Til orientering indeholder kommunens ansøgning
flere punkter som støttefaciliteter og en rulleskøjtebane, men disse er beliggende udenfor
Naturstyrelsens areal.

8. Status for Naturpark Mølleåen
Charlotte Mølgaard orienterede om status.
”Naturpark Mølleåen” er et samarbejde mellem Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund kommuner
samt Naturstyrelsen. Der er ansat en kombineret sekretariatsleder og naturvejleder i Egedal Kommune,
der arbejder med naturparken. I 2019 vil der blive fokuseret på at tilbyde naturvejledning til børn. Fra
Naturstyrelsens side har man for at forbedre græsningen forbundet foldene i Klevads Mose og
Skovgårdsfolden, så det nu er en stor hegning. Rekreativt er der ønske om, at standarden af Mølleåstien
kortlægges, hvis der er ressourcer til det. Naturstyrelsen er i samarbejde med Naturparken og Naturpark
Mølleåens Venner i gang med at opsætte infopæle, som skal understøtte vandreturene i parken.

9. Eventuelt
Poul Evald Hansen oplyste, at Albertslund Kommune planlægger at tillade opførsel af boliger på det
areal, hvor Herstedvester Radiostation har ligget. DN er modtander af byggeriet og ønsker, at arealet
skal blive en del af Vestskoven. DN mente i øvrigt, at der var plantet skov på arealet, som måtte være
fredskov. Kim Søderlund oplyste, det er Miljøstyrelsen, som er myndighed i relation til eventuel
fredskovspligt, og arealet jo har sin egen lokalplan og dermed ikke er en officiel del af Vestskoven.
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Poul Evald Hansen spurgte, om Albertslund Naturgruppe kunne lade sig repræsentere i brugerrådet.
Kim Søderlund oplyste, at pt. var der ikke plads til så lokale grupper, så svaret var nej. Men vi jo skal
evaluere Naturstyrelsen Hovedstadens brugerråd på sigt (1 eller 2 råd?) og i den sammenhæng skal det
jo så også besluttes hvem, der kan lade sig repræsentere i brugerrådet.
Kurt Borella spurgte til anvendelsen af Dæmpegård i Tokkekøb Hegn. Jesper Tranberg oplyste, at
bygningerne pt. var tomme. Det er planen at udbyde bygninger til leje i 2019; og hvis det ikke lykkes at
finde en lejer, som vil betale for leje og vedligeholdelse af bygningskomplekset, så vil styrelsen søge
kommunen om en nedrivningstilladelse.
Kurt Borella roste naturplejen ved skrænten med foldfrø i Nyvang.
Poul Dam nævnte, at der cykles og rides på diget i Krogenlund, og det ødelægger diget. Det aftaltes at
DOF skriver til enheden om problemet.
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Bilag til punkt 2 om Livstræer:
Status marts 2018

Skov
Tokkekøb Hegn
Ravnsholt/Sønderskov
Lillevang/Nyvang/Terkelskov/Ore
Ryget
Nørreskoven
Hareskovene
Lystrup
Uggeløse
Slagslunde
Sperrestrup
Vestskoven

Foreslået

Godkendt

Markeret

5
2
0
0
2
116
0
2
0
0
0
127

4
2
7
88
22
18
2
0
5
5
33
185

4
50
32
0
0
13
0
6
0
0
0
105

Status marts 2019 (hvor der er taget beslutning om alle nye forslag)

Skov
Tokkekøb Hegn
Ravnsholt/Sønderskov
Lillevang/Nyvang/Terkelskov/Ore
Ryget
Nørreskoven
Hareskovene
Uggeløse
Slagslunde
Sperrestrup
Vestskoven

Foreslået

Godkendt

Markeret

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
2
9
88
26
129
0
5
5
33
305

4
54
33
0
0
13
6
0
0
0
110
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Bilag til punkt 4: Aktivitetsoversigt fra godkendte arrangementer i ”Book i Naturen” 2018:
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