
 

Referat fra møde den 20. november 2019            Østsjælland 

                                                                                                                                                                  J.nr. NST-210-00044 

i brugerrådet 
 
Mødedeltagere: 
Rasmus Keis Neerbek, Allerød Kommune 
Helle Bomgaard, Friluftsrådet (Danske Handicaporganisationer) 
Alexander Helm, Friluftsrådet (Dansk Rideforbund) 
Lars Bruun, Friluftsrådet (Dansk Rideforbund) 
Anna Bodil Hald, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
Poul Evald Hansen, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
Kurt Borella, DN (Samråd for Nordsjælland) 
Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund 
Troels Brandt, Naturpark Mølleåens Venner 
Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
Troels Bent Hansen, Danmarks Idrætsforbund 
Jesper Tranberg, Naturstyrelsen Hovedstaden 
Charlotte Mølgaard, Naturstyrelsen Hovedstaden 
Ebbe Nielsen, Naturstyrelsen Hovedstaden 
Stephan Springborg, Naturstyrelsen Hovedstaden 
Kim Søderlund, Naturstyrelsen Hovedstaden  
 
 
Ikke til stede: 
Tina Graugaard, Albertslund Kommune 
Poul Dam, Dansk Ornitologisk Forening 
 

 

Kim Søderlund oplyste at Lars Bruun har afløst Ole Bertelsen som repræsentant for  

Friluftsrådet. Poul Dam udtræder også af rådet; DOF har ikke udpeget en afløser 

endnu. 
 
 
 
1. Bemærkninger til referatet fra den 20.3 2019 og temamødet den 15.5 2019 
Ingen. 
 

2. Meddelelser 

Kim Søderlund meddelte:  

 Virksomhedsoverdragelser: Miljøministeren har besluttet, at stoppe for den 

tidligere regerings ideologiske udlicitering af skovdriften. Konkret betyder det, 

at udliciteringen af arbejdsopgaver via virksomhedsoverdragelse af omkring 30 

skovarbejdere er stoppet. For NST-Hovedstaden var planen, at 9 medarbejdere 

skulle virksomhedsoverdrages. 

 Flytning af Kontor: Kontoret på Fægyden 1 i Værløse fraflyttes den 2.12 2019. 

Freja A/S overtager bygningerne og gennemfører herefter salget.  

 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 338 livstræer, hvoraf de 115 også er markeret med skilt; se bilag 1. 

 Dødt ved: Københavns Universitet har lige offentligt gjort de nyeste tal for den 

nyeste skovtælling. I denne opgøres skovarealet men også mængden af dødt 

ved. Mængden af dødt ved er faldet siden sidst (2014) og det har været drøftet 

livligt. Grunden til faldet er dødt nåletræ, som var på et højere niveau i 2014 
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pga stormfald i 2013. I NST´s skove er niveauet for dødt løvtræ på uændret 

niveau (bedste skøn pt.) 

 Natura2000: I august 2018 orienterede Miljø- og Fødevareministeriet om at 

Danmarks Natura2000 beskyttede arealer skal udvides efter godkendelse i EU. 

For enhedens arealer drejer det sig om nedenstående. Processen er i gang og 

myndighedsmæssigt behandles arealerne som værende Natura2000 områder.  

 

 Habitatområde N 139 Øvre Mølle Å (som Ganløse Egede er en del af nu) 

udvides med:  

 Slagslunde Skov 

 den resterende del af Krogenlund Skov, 

 Ganløse Ore 

 Farum Lillevang (incl Terkelskov ogNyvang) 

 Ryget Skov 

 Nørreskoven 

 Bøndernes Hegn, 

 Store Hareskov,  

 Lille Hareskov, 

 Jonstrup Vang 

 

 Habitatområde N 137 Kattehale Mose udvides med: 

 Ravnsholt Skov 

 Sønderskoven 

 

 Nyt Habitatområde N 260 etableres, hvor det meste af Tokkekøb Hegn er 

med. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2020 

Kim Søderlund indledte med at orientere om, at der ikke er taget stilling til ændringer i 

den nye enheds brugerråd. I 2020 fortsættes uændret med et brugerråd for hhv. de 

gamle Hovedstadsarealer (øst) og Østsjællands arealer (vest). 

 

De to faste møder i 2019 blev fastsat til onsdag den 25. marts på Naturcenter 

Herstedhøje og onsdag den 11. november på Fiskebæk Naturskole, begge gange kl. 

14.30.  

 

På mødet i marts aftales dato og sted for et offentligt møde i juni 2020. 
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4.   Status for forvaltningsplanerne for biodiversitetsskove 

Kim Søderlund orienterede: 

 

For det gamle Hovedstaden har udkast til forvaltningsplanerne været i offentlig høring. 

Den nye minister har ikke taget beslutning om den videre beslutningsproces. 

 

For det gamle Østsjællands skove er udkast til forvaltningsplaner næsten færdige; men 

de er ikke sendt i høring. 

 

Statsministeren og miljøministeren afholdt den 4.11 2019 et stort møde om 

regeringens planer for biodiversiteten. Det vides ikke, hvordan den tidligere regerings 

beslutning om udlæg af urørt skov og anden biodiversitets vil blive håndteret i denne 

forbindelse. Men retningslinjerne for disse skoves drift er fortsat gældende.  

Gunnar Brüsch oplyste, at mange tror, at Naturstyrelsen for de skove, der er udlagt til urørt 
skov, vælger at udtager al hugst i overgangsperioden på en gang dvs. samme år. 

Kim Søderlund oplyste, at Naturstyrelsen makismalt kan fælde 25% af stående vedmasse og 
der fældes ikke træer ældre end 150 år i urørt skov. Der ligger ikke retningsliner for fordeling 
af hugst i den enkelte udpegede skov. Dette vil blive fastlagt i de årlige hugstplaner. Oftest vil 
der ske hugst af flere runder, men ikke nødvendigvis jævnt ligeligt fordelt frem til 2027. Det 
sidste vil også afhænge af markedet og hensyn til brugerne. Der er lavet kvoter pr. enhed 
således, at der på landsplan ikke hugges for mere end 11,7 mio. kr netto/år, som er et krav i 
Naturpakken. 

 

 

5.   Ressourcerne til naturforvaltning på den nye enhed  

Anna Bodil Hald havde ønsket en orientering om emnet: 

 

Jesper Tranborg oplyste, at enheden i 2019 som udgangspunktet har fastholdt den 

samme økonomiske fordeling, som enhederne havde før sammenlægningen. Dog et 

mindre udsving i form af et lidt lavere 2019 budget på det gamle Østsjælland, da der i 

2017 og 2018 har været et højere aktivitetsniveau på de lysåbne arealer (hegning, 

skovgræsning mv.) end der budgetteret med i bevillingstildelingen.  

 

Dertil er der i forbindelse med sammenlægningen sket en omfordeling af opgaver 

således, at der på funktionærniveau er ny bemanding på naturplejen af lysåbne arealer. 

Der er fastholdt omtrent samme antal årsværk. På skovløberniveau er forventningen, at 

der anvendes et lidt lavere antal timer i 2019, men det er generelt for alle 

skovløberopgaver på enheden og skyldes et lavere bevillingsniveau som følge af 

spareplanen, som sammenlægningen af enhederne er en del af.  

Anna Bodil Hald spurgte om, det er samme trend for budget til friluftsliv.  
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Kim Søderlund oplyste, at der over de seneste år har været faldende bevilling til 

friluftsliv herunder til vedligehold af faciliteter. Det er svært at give eksakte tal for 

ændringen, da der udover selve bevillingstildelingen også indgår forskellige 

særbevillinger i enkelte år. Der er dog ingen tvivl om, at der relativt set er sket en 

delvis omprioritering af midler, så enheden i dag har opprioriteret naturplejen i forhold 

til friluftslivet gennem de seneste 10 år. 

 

 

6.   Burebakken ved Krogenlund Skov  

Troels Brandt redegjorde for indholdet i brevet, som var udsendt som bilag til mødet. 

 

Charlotte Mølgaard fremlagde Naturstyrelsens forslag til løsning, nemlig at hovedstien 

lægges om, så forløbet går syd om bakken og dermed uden om folden. På den måde 

kan man færdes øst-vest uden at skulle gennem folden. De nuværende stier i folden 

overgår til trampestier og klaplågerne bibeholdes. Klaplågerne kan stå åbne, når der 

ikke er dyr på folden. Det forventes, løsningen vil mindske sliddet på bakken til gavn 

for botanikken.  

Naturstyrelsen vil prioritere at opgradere stiforløbet syd om folden i 2020. Se bilag 

med nyt stiforløb.  

 

Naturstyrelsen har noteret sig forslaget om, at forbuddet mod cykling på selve 

åsen/bakken bliver suppleret med et rideforbud, da ridning også slider på bakken og 

vegetationen.  

 

 

 

7.   Status for Flyvestation Værløse  

Charlotte Mølgaard orienterede: 

 Siden sidst er det allersidste byggepladshegn fjernet og erstattet af betonplinte, der 

både er bænke/ophold og samtidig fungerer som en fysisk barriere, så biler ikke 

kan komme ind. Projektet er lavet i samarbejde med Nationalmuseet. Der er også 

sat betonplinte/bænke op forskellige steder på arealet.  

 Naturstyrelsen har fået doneret to hjertestartere, som er ved at blive sat op.  

 Der er udlejet en flyshelter til en modelflyveklub. 

 Naturplejemæssigt efterlades fortsat uslåede striber/1.årsbrak på slettearealet og 

der gøres en særlig indsats for violetrandet ildfugl 

 Senere på året plantes der vilde brombær ved parkeringspladsen, som også har til 

formål at besværliggøre adgang under de grantræer, hvor der overvintrer 

skovhornugler. 

 

Der blev spurgt til om indsatsen for violetrandet ildfugl bliver overvåget. Svaret var, at 

Naturstyrelsen ikke selv foretager en systematisk overvågning, men at resultater fra 

frivillige gerne modtages. 

 

Det blev foreslået, at Naturstyrelsen forud for plantning af brombærplanterne hører 

fugle-DOF om de har gode råd til, hvordan Naturstyrelsens folk kan håndplante 

planterne uden at genere uglerne.  
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8. Flyvestation Værløse – benyttelse og beskyttelse 

Punktet var foreslået af Anna Bodil Hald og blev håndteret under punkt 7. 

 

 

 

9. Flyvestation Værløse – udlæg af areal til sportræning 

Naturstyrelsen havde sat udlæg af et areal til sportræning på dagsordenen på baggrund 

af en konkret episode, hvor en borger laver sportræning på flyvestationen trods 

vedkommende er oplyst om, det ikke er tilladt. Jævnfør adgangsbekendtgørelsens § 7 

stk. 2 kræver aktiviteter, der forudsætter afmærkninger m.v. med materialer, der ikke 

naturligt forekommer på stedet eller ikke naturligt forsvinder i løbet af få dage, ejerens 

tilladelse.  

 

Brugerrådets medlemmer anerkendte, at der generelt er behov for arealer til 

sportræning, da det er vigtigt at kunne sportræne med sin hund.  

 

Der var bred enighed i brugerrådet om, at der ikke på flyvestationen skulle være et 

areal til spor- og hundetræning og fortsat heller ikke skulle gives tilladelse til begge 

dele. Af argumenter blev det fremført, at sportræning ødelægger mulighederne for 

jordrastende fugle som lærker, viber og mosehornugler. Dels forstyrrer selve 

aktiviteten når den udføres, dels afsætter det lugtspor som også kan påvirke dyrelivets 

færdsel i området. Flere fra brugerrådet påpegede, at erfaringerne fra andre arealer til 

sportræning er, at sportrænerne ødelægger sporene for hinanden pga. gamle duftspor 

og at der derfor er risiko for, at sportræningen vil brede sig til andre arealer. Et 

medlem af brugerrådet nævnte, at vedkommende havde gode erfaringer med at 

sportræne i klubregi, der primært benytter private arealer til at træne på.  

 

Naturstyrelsen konkluderede på baggrund af drøftelsen, at man ikke går videre med at 

udlægge et areal til sportræning. Sportræning er fortsat forbudt på flyvestationen og vil 

blive politianmeldt.  

 

 

 

10. Brugerbetaling på statens arealer 
Gunnar Brüsch havde sat punktet på dagsordenen pga, at han havde konstateret, at 

enheden i 2019 var begyndt at opkræve penge for køretilladelser.  

 

Kim Søderlund oplyste, at Naturstyrelsen internt har gennemdrøftet emnet i 2018 og 

2019.  I relation til brugerne er det besluttet, at opkræve 500 kr/køretilladelse, fordi 

Naturstyrelsen har omkostninger til sagsbehandlingen og ikke mindst fordi, det har en 

adfærdsregulerende effekt.  

 

Drøftelsen i rådet viste, at der var opbakning til at være yderst tilbageholdende med at 

give tilladelse til motorkørsel samt også at det var i orden at opkræve 500 

kr/køretilladelse både for at dække omkostninger men også fordi, det har en 

adfærdsregulerende effekt.  
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11. Status for Naturpark Mølleåen 
 

Troels Brandt orienterede om, at Allerød Kommune sammen med DN var ved at 

udarbejde et fredningsforslag for området nord for Bastrup Sø. Charlotte Mølgaard 

orienterede om, at Naturpark Mølleåens hjemmeside er opdateret, npmaa.dk samt t der 

er sat QR-koder op ved attraktionerne. Hjemmesiden og QR-koder blev lanceret op 

mod efterårsferien for at lokke flere ud i naturen.  
 
 
 

12. Eventuelt  
Kurt Borella gjorde opmærksom på at der var rigtig mange gamle egetræer i Farum 
Lillevang og opfordrede til at man frihuggede dem, før skoven overgår til urørt skov. 
Kim Søderlund oplyste, at det var styrelsen opmærksom på og enig i. 
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Bilag 1 oversigt over Livstræer – omtalt under punkt 2 
 

Natustyrelsen, brugerråd vest  

status den 18.11 2019 
 

Skov Foreslået Godkendt Markeret 

Tokkekøb Hegn 0 18 4 

Ravnsholt/Sønderskov 0 8 50 

Lillevang/Nyvang/Terkelskov/Ore 0 10 42 

Ryget 0 90 0 

Nørreskoven 0 27 0 

Hareskovene 0 140 13 

Uggeløse 0 0 6 

Slagslunde 0 5 0 

Sperrestrup 0 5 0 

Vestskoven 0 35 0 

 0 338 115 

 
 
Bemærk at Lystrup er overgået til NSJ 

 
 
Status 2018 

Skov Foreslået Godkendt Markeret 

Tokkekøb Hegn 5 4 4 

Ravnsholt/Sønderskov 2 2 50 

Lillevang/Nyvang/Terkelskov/Ore 0 7 32 

Ryget 0 88 0 

Nørreskoven 2 22 0 

Hareskovene 116 18 13 

Lystrup  0 2 0 

Uggeløse 2 0 6 

Slagslunde 0 5 0 

Sperrestrup 0 5 0 

Vestskoven 0 35 0 

 127 188 105 
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Bilag til punkt 6 
 
Beliggenhed: 
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11 

Forslag til løsning: 
 
Forudsætter, at Naturstyrelsen kan prioritere midler til den nye sti i 2020 
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Bilag 9 
Forslag til mulig placering af areal til sportræning 
 

 
 


