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Kim Søderlund bød velkommen og fortalte om formålet med mødet.
I henhold til Naturpakken fra 2016 skal Naturstyrelsen udpege 10.000 ha urørt
skov (6.700 ha løvskov og 3.300 ha nåleskov) samt 3.300 ha anden
biodiversitetsskov. Udpegningerne har haft fokus på at sikre eksisterende
biodiversitet. Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet har
bidraget med forskningsbaseret rådgivning. Miljø- og Fødevareministeriet har
september 2018 offentliggjort hvilke skove, som ministeriet har udpeget til hhv.
urørt skov eller anden biodiversitetsskov.
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.
Naturstyrelsen skal udarbejde Forvaltningsplaner for de udpegede skove, og
planen for Charlottenlund Skov, Pinseskoven, Jægersborg Hegn og
Ravneholmene og Rude Skov skal udarbejdes i efteråret 2018.
Dette møde er startskuddet og formålet er at informere om:
 Udpegningen
 Processen med at udarbejde Forvaltningsplanerne
 Retningslinierne for driften/forvaltningsplanerne
For Charlottenlund Skov gælder at skoven er udpeget til anden
biodiversitetsskov. Det vil betyde at





Skovdriften fortsætter med nedsat produktion og fokus på naturpleje
og bevarelse af de gamle ege
Særlig fokus på sikring af levesteder for kendte forekomster af truede
arter i tilbagegang f.eks. billen Ampedus hjorti, som er knyttet til gamle
egetræer.
Opretholdelse af hjemmehørende træer ved naturlig foryngelse
Vedligeholdelse og opførelse af nye friluftsfaciliteter mulig efter konkret
vurdering

Naturstyrelsen har en begrænset bevilling til naturplejen i de udpegede skove, og
lige som udpegningen af skovene blev foretaget efter national prioritering bliver
tildelingen af midler til naturplejen også foretaget efter national prioritering.
Mange biologer peger på at græsning er vigtig eller afgørende. I relation til
Charlottenlund Skov er sandsynligheden for at der kan prioriteres midler til
græsning meget lille, men det er ikke afgjort endnu.
På turen rundt i skoven drøftedes ovenstående problemstillinger, og konkret
drøftedes stier, naboer og gamle træer.
Borgerne gjorde bl.a. opmærksom på følgende:











Hovedstierne, som er tørre i våde perioder, bør være nemmere at finde og
følge, så man ikke havner i et mudderhul på en trampesti.
Der ønskes bedre oprydning efter fældninger – navnlig skal trampestierne
også genskabes.
Slåning af sletter med fjernelse af det slåede græs.
Mange skovgæster sætter pris på sletter med velslået græs som giver gode
opholds og lege muligheder.
Slåning af brændenælder bør prioriteres nogen steder – også aht
biodiversiteten.
Genskab sø tæt på Skovriderkroen.
Hold gravhøjene fri for træer opg buske med hyppigere slåninger.
At de var glade for forsthaven og den ekstra variation, den giver. Dog var
der ikke tilfredshed med en ret ny praksis med mere intensiv slåning af
brede rabatter langs stier i forsthaven.
Novafos vil gerne drøfte , om dele af skoven kan bruges til overflade
bassin ved ekstreme regnskyl.
Mange naboer smider haveaffald ind i skoven

Den kommende proces: Forvaltningsplanen drøftes på et særskilt med
brugerrådet den 23.10 2018. På baggrund af dette møde går styrelsen så i gang
med at udarbejde Forvaltningsplanen. Hvis man har gode råd eller ønsker, så skal
man sende dem til Naturstyrelsen Hovedstaden – helst på E-mail til
HST@NST.DK og inden den 26.10 2018.
Men det er ikke sidste chance for indflydelse, idet Forvaltningsplanen vil komme
i offentlig høring – via hjemmesiden – antagelig lige inden 1.1 2019.
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