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Referat møde den 7. april 2021 
i brugerrådet for Hovedstaden øst     
 

Hovedstaden 

J.nr. 21/07086 
17. maj 2021 

  
          
                                                                                                                                           
 
Mødedeltagere: 

Ingelise Aarøe Petersen DOF KBH, Birgitte Rühmann Dansk Ride Forbund, Hans Nielsen DN, Dorthe 
O. Andersen DIF, Vibeke Preisler Friluftsrådet, Ole Jervin Danmarks Jægerforbund, Jesper Kamp 
Nielsen Gentofte Kommune, Court Møller Rudersdal Kommune, Karsten Lomholdt Lyngby-Tårbæk 
Kommune. Kim Søderlund, Torben Christiansen, Stella Blichfeldt, Peter Søland, Ole Ejlskov, Jes 
Aagaard Naturstyrelsen   

 
 
Fraværende: 

Niels Mellergaard Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Peter Læssøe Dragør 
Kommune, Jan H. Klit, Hørsholm Kommune, Anni Kær Pedersen Tårnby Kommune, 
Tobias Bøllingtoft Foreningen til svampekundskabens fremme, Aslak Kappel Hansen 
Entomologisk Forening, Henrik Troels-Smith Rytter, Klaus Back Sporlaug Rude skov 

Mødet afholdt på skype pga coronaretningslinier om at begrænse kontakten. 

 
 
 
 
 
 

 
Mødet startede med at byde Ingelise Aarøe Petersen fra DOF KBH velommen som nyt medlem. 
Ingelise afløser Hans Harrestrup Andersen som DOF´s repræsentant. 
 
 

1. Meddelelser  
 
Kim Søderlund meddelte:  

• Corona-retningslinierne har påvirket enhedens medarbejdere, men drift og administration har 
fungeret godt i perioden. Medarbejderne på kontoret arbejdede hjemmefra i perioden 12.3 til 15.6 og 
igen fra dem 8.9 og indtil videre. Driften af arealerne har ikke været påvirket på samme måde, idet 
udendørsarbejde har været tilladt, dog på en række vilkår. Og vi har haft rigtig mange gæster – og 
generelt med god opførsel. For ikke at øge smitterisikoen og for at beskytte medarbejderne mod 
smitte har opsynet med overholdelse af regler mv været nedprioriteret; selvom de mange nye 
brugere har vist, at behovet for opsyn var stigende. Vores mødevirksomhed har primært været på 
skypemøder. 

• Skovstatistik 2019 er udarbejdet af Københavns Universitet og udgivet i januar 2021. Det danske 
skovareal er nu på 633.353 ha (14,7 %) en stigning på lidt over 6.000 ha i forhold til 2018. Den 
stående vedmasse er steget med omkring 1,5 mio kbm til 137 mio. kbm. Mængden af dødt ved er 
steget fra gns 6,1 kbm/ha til 6,3 kbm/ha og har været stigende siden man startede med at måle det i 
2002. For løvtræet er mængden af dødt ved 7,7 kbm/ha. 
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• Nye booking systemer: NST planlægger at indføre et nyt IT system til booking af lejrpladser og 
udarbejder i den forbindelse også nye retningslinier. Formålet med de nye retningslinjer er at sikre 
dels et bookingtilbud i overensstemmelse med campingreglementet/sommerhusloven, dels et 
ensartet bookingtilbud på tværs af styrelsen med afsæt bl.a. i nye målgrupper, der fordrer både 
bookbare overnatningstilbud og mulighed for en spontan overnatning. Det betyder, at lejrpladser 
fremover er til over 15 personer og kun kan bookes af skoler, foreninger, institutioner, spejdere og 
lignende og tidligst 1 år før og maksimalt for 2 nætter. Pladser til mindre grupper end 15 bliver til 
primitive lejrpladser, som ikke kan reserveres. Dog kan op til 2/3 af shelterne på primitive 
lejrpladser gøres mulige at reservere, mens den sidste 1/3 af shelterne er til ”den der kommer først”. 
Det vil fremgå af bookingsystmet og ”ud-i-naturen” hvilke sheltere, der kan reserveres, og at det 
kun kan ske for 2 nætter og ½ år frem. Dem som har reserveret en lejrplads eller shelter får også 
krav til at bekræfte reservationen 2 uger før brugen – og gør de ikke det, ”ophæves reservationen”. 
Det er målet, at systemet er i drift ultimo 2021. Det er også planen, at der indenfor 1 års tid kommer 
et nyt system til styring af de organiserede aktiviteter. 
 
 

• Konflikter mellem gående og cyklende skovgæster. Vi har modtaget mange klager og/eller nødråb 
om problemer med hurtige cykler, navnlig på Kalvebod Fælled. Her er der store vider og smalle 
veje/stier ofte med hegn på begge sider. Vi har iværksat en kampagne om at følge færdselsloven, 
dvs gående skal være i venstre side og cyklister i højre. Hvis de store besøgstal ikke falder, når 
coronaen er et mindre problem, så skal dette budskab måske også forsøges introduceret i skovene, 
idet praksis jo er at skovgæsterne går i højre side af skovvejene.  HST er også gået i dialog med og 
DCU og DGI om cykelklubbernes brug af skovene til cykelløb og træning og med repræsentanter 
for de nye brugere af gravelbikes, hvor ”ikke-klubber” udlægger ruter til træning og konkurrencer 
på tid. Målet er at forebygge konflikter og sikre naturbeskyttelsen; men også at give borgerne 
mulighed for at dyrke deres fritidsinteresse på cykel. 
 
Kommentar – Dorte O. Vil gerne rose Naturstyrelsen for at tage hånd og sikkerhed ved færdsel. 
Court Møller Rudersdal Kommune: Vigtig at vi forsætter kampagner for god opførsel blandt gående 
og cyklende. 
Birgitte: Hvad gør I for at hindre det stærke lys om natten?  
Kim: Der er ingen lovgivning om lysstyrke på pandelamper.  Torben: Hjortene har mindre adgang 
til foderveje, fordi der er lysforstyrrelse om aftenen. Vores eneste middel er oplysningskampagner 
om at tage hensyn. 
 

• Discgolfbane i Rude Skov. Processen tager tid, da der er mange faktorer, som skal afvejes. Rude 
Skov blev pr 1.11 2018 omfattet af Regeringens udpegning af nye natura2000 områder og er også 
pr. 25.3 2021 udpeget som  urørt skov jævnfør den igangsatte høring.. Sagen afventer den endelige 
udpegning til urørt skov samt hvordan bliver retningslinierne i ”urørt skov” for sådanne særlige 
faciliteter. 
Kommentar 
Court Møller Rudersdal Kommune: Håber at der kan findes en anden løsning på en bane for måske 
passer den ikke særligt godt ind i en urørt skov 
Kim: Vi har hele tiden meddelt, at vi ikke er i mod aktiviteten, og at vi gerne giver tilladelser til 
opstilling af discgolfbaner i f.eks. en weekend, for det kræver ikke konkrete myndighedstilladelser. 
Og det har en lokal klub i Gentofte benyttet sig af  ved at opstille en bane i Ermelunden i nogle få 
dage i efteråret 2020.  
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Ny sightmannager Parforce verdensarv. Liv Thøger-Aldahl tiltræder som ny sitemanager den 1.5 
2021 og skal navnlig have fokus på udvikling af formidlingen herunder indgangene.  

• Samarbejdet i Ravneholmene om fjernelse af uønskede stier. Samarbejdet med frivillige og  DN om 
at fjerne uønskede stier i Ravneholmene fungerer godt. Ved en besigtigelse i ugen før påske kunne 
man stort set ikke genfinde de uønskede spor, som den frivillige gruppe havde nået  at sløre. Stor ros 
til gruppen, som Hans Nielsen er en del af. Der er bragt et indslag i TV2 Lorry om de frivilliges 
indsats. NST har været opmærksom på at mange MTB-ryttere ikke vil være enige i, at stierne 
fjernes, så der ikke må cykles på dem; men NST har vurderet at hensynet til naturbeskyttelsen og de 
øvrige skovgæsters ”rolige skovtur” samlet gør, at nedlæggelsen af stierne er den rigtige beslutning. 
 

 

•  
Stella Blichfeldt oplyste at NST planlagde lokale hundekampagner i vores skove for at huske alle på 
reglerne for færdsel med hund. I den forbindlese udarbejdes en folder der viser, hvor hundeskovene er 
og hvilke regler der gælder og ikke mindst baggrunden for reglerne.  
 
 
Kommentar 
Karsten Lomholt – roser NST for indsats mod løse hunde, medgiver der også er behov for kampagner 
og indsats mod uønsket MTB kørsel. 
 
 

2. Offentlige møder i 2021 

Kim Søderlund foreslår, at den tid enheden skal bruge på offentlige møder reserveres til offentlige 

møder om urørt skov. Når skovene er udpeget til urørt skov skal der udarbejdes nye forvaltningsplaner 

iht til de nye retningslinier for urørt skov og det vil være oplagt at holde offentlige møder i den 

forbindelse. Møderne kan derfor ikke fastsættes endnu. 

Der kommer en invitation sammen med processen for udarbejdelse af nye driftsplaner for urørt skov. 

 

Brugerrådet var enig i ovenstående. 

 

3. Brugerrådets fremtidige virke  

Kim Søderlund orienterede om, at brugerrådene i 2020 havde fungeret i 25 år. Ministeren markerede 

jubilæet ved at sende en hilsen til alle brugerrådsmedlemmer den 9.12 2020 med oplysning om, at 

Naturstyrelsen vil invitere til dialog om revision af brugerrådene rammer. Naturstyrelsen har ikke 

udarbejdet rammerne for denne dialog endnu og har også vurderet, at den bedst vil kunne ske ved 

møder med fysisk fremmøde.  

Kim foreslår derfor, at rådet reserverer mandag den 23.8 kl 14.00 – 16.30 til eventuelt møde om 

brugerrådets fremtidige virke.  

 

Dette blev aftalt. 
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4. Status for udpegning af skove til urørt skov  

 

Kim Søderlund oplyste at Regeringen den 10. juni 2020 officielt udpegede følgende til:  

• Urørte skove: Pinseskoven (på Kalvebod Fælled) og Jægersborg Hegn (sydlige del) 

 

Følgende skove er med i høring af 25.3 2021 om yderligere 9.000 ha urørt skov: 

• Jægersborg Hegn (Nordlige del) 

• samtlige delarealer i/til Jægersborg Dyrehave, samt Ravneholmene, Ordrup Krat og 
Ermelunden  

• Rude Skov (hele skoven) 

• Charlottenlund Skov 

I høringsmaterialet findes også udkast til retningslinier for urørt skov, herunder også de 10.200 ha skove 
som blev endeligt udpeget til urørt skov den 10.6 2020 

Det er besluttet, at den tidligere regerings kategori ”Anden biodiversitetsskov” udgår, og de af den 
tidligere regering udpegede skove overgår til ”naturnær skovdyrkning” med mindre skoven udpeges til 
urørt skov, som det f.eks. er tilfældet med Charlottenlund Skov 

 
Som I vil kunne læse, skal der udarbejdes forvaltningsplaner for skovene. Disse skal konkretisere 
driften af arealerne som urørt skov. I vil naturligvis blive inddraget i udarbejdelse af 
forvaltningsplanerne. Pt er det forventningen at det sker i løbet af 2021 og 2022. 
 
 
Som bekendt er der i Finansloven 2021 afsat midler til udpegning af yderligere urørt skov, således at 
Danmark når op på i alt 75.000 ha urørt skov. Dvs at der kommer nok yderligere urørte skov på 
enheden på et senere tidspunkt. 
 

Kim Søderlund understregede, at brugerrådet bliver orienteret og inddraget i takt med at den af 

ministeren besluttede proces effektueres. 

 

5. Anvendelse af Rewilding i Dyrehaven ved Hans Nielsen DN 

Hans Nielsen gennemgik en lang række biologiske argumenter for at fastholde den nuværende drift i 
Dyrehaven, som har sikret en af landets højeste indhold af biodiversitet. Han finder de nye 
forvaltningsmetoder, som rewilding og hegnet Naturnationalparker vil skade biodiversiteten i 
Dyrehaven frem for at gavne.  

Derfor forslår Hans Nielsen, at brugerrådet arbejder for: 

1. Fjern Dyrehaven fra listen som Naturnationalpark 
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2. Vi ønsker ikke fælles retningslinjer for drift af Naturnationalparker 

Der var fra alle medlemmer stor ros til Hans Nielsen og opbakning til hans konklusioner. 

 

Kim konkluderede, at enheden med den opbakning vil argumenterer for at driften af Jægersborg 

Dyrehave bør fortsætte uændret, og hvis dyrehaven udvides med den sydlige del af Jægersborg Hegn, så 

vil enheden også arbejde for at driften af denne skal ske efter samme præmisser. 

  

Oplægget fra Hans Nielsen er vedlagt referatet, som bilag 1 Forslag om drøftelse af Dyrehaven som 
naturnationalpark på næste møde i Skovbrugerrådet  
 

6. Friluftsliv og urørt skov ved Dorte O. Andersen 

Dorte havde sat punktet på før udkast til retningslinierne var kendt og sendt i offentlig høring. Dorte 
havde med tilfredshed noteret sig at der i de nye retningslinjer er ønske om at fastholde muligheder for 
friluftslivet. Det er positivt at friluftslivet forventes at kunne opretholdes i de urørte skove.  

Kim: nævnte at på sigt vil udpegningen til urørt skov og for de skove som også bliver natura2000 
beskyttet kunne medføre øgede beskyttelseshensyn, hvis truede/sårbare arter slår sig ned i på arealerne 
Men naturligvis forventer regeringen at skovene fortsat kan og skal bruges til friluftliv. 

Ingelise – DOF, Der er for mange der bruger naturen og måske savner naturen flere borgere, som vil 
beskytte den?  

Stella: nævnte at mange af vores friluftsfaciliteter er til for at styre aktiviteterne ved at tiltrække 
borgerne og/eller lede dem væk fra sårbar natur, så faciliteter skal ikke kun ses som et problem.  

7. Organiserede aktiviteter i 2020 på enhedens arealer  

Kim Søderlund henviste til det udsendte materiale, som nu viser alle enhedens arealer, og 
understregede, at opgørelsen ikke er helt konsistent mellem årene, så materialet kan kun anvendes til at 
få et overblik og vurdere tendenser. Jægerborg Dyrehave er grundlæggende ikke med i tallene. 
 
Det ses, at 

• Der var 1000 arrangementer med 86.000 deltagere – dvs nogenlunde samme antale 
arrangementer som i 2019 men med færre deltagere. 

• Dagorienteringsløb er den dominerende aktivitet med 435 arrangementer med 25425 deltagere – 
men forstyrrelsen er lav idet det svarer til 58 deltagere/løb. 

• Skovmæssigt har anvendes Rude Skov med 107 arrangementer og 9000 deltagere og Tokkekøb 
Hegn med 103 arrangementer og 6200 deltagere mest; dog overgået af Hareskovene som et 
kompleks med har 209 arrangementer og 19.000 deltagere. 

• Benyttelsen af lejrpladserne udviser en stigning i niveau og antal:  i 2019 var der 2400 
overnatninger med 52.000 deltagere i 2020 var der 3750 overnatninger med 70.000 deltagere. 
Det er tydeligt, at de store sheltere er populære. Vi har sidst i 2020 fået etableret 3 nye små 
sheltere på Flyvestation Værløse – heraf har den ene et hejseværk, så den kan bruges af personer 
i kørestol. Og så er der et das – også med god adgang for kørestolsbrugere. 
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erstatning stor shelter med 7 små shelter i Strandmøllen 
  

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: Der er fortsat krav til skiltning som ved cykelløb men uden vagtposter, da 
ruten ikke er kendt. Og normalt giver vi kun tilladelse i Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov, 
Slagslunde Skov, Krogenlund Sperrestrup Skov samt Rude Skov. 

• 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. 

 
Kommentar 
Der er opbakning til styringen af de mange aktiviteter på enhedens arealer. 

  
 

8. Erfaringer med ændret kørsel til Eremitageslottet  

 

Torben orienterede om at den nye ordning havde reduceret kørslen betydeligt, og at det gav mere ro i 

Dyrehaven – navnlig til glæde for de mange gående borgere. Det er tydeligt, at skovgæsterne som 

gruppe er tilfredse med ændringen. 

Kim supplerede med at det i processen havde det været en stor hjælp, at brugerrådet så entydigt havde 

anbefalet at ”kørslen burde reduceres til personer med handicapskilt” og havde også sat pris på at 

medlemmerne havde støttet op om det efterføglende. Der er ingen tvivl om, at det var en rigtig og 

nødvendig beslutning, der blev taget til glæde for de fleste af dyrehavens brugere. 

 
9.   Status for Naturpark Amager og projektprogram 

Projektet forventes fortsat realiseret inden udgangen af 2023. Inden for selve projektperioden er der dog 

sket lidt forskydninger, hvilket har betydet forsinkelser på opførelsen af de planlagte nye 

hovedindgange og publikumsanlæg ved vandet. Et enkelt af de fem oprindelig planlagte blå 

støttepunkter er også taget ud af projektet.   

Vi er her primo 2021 imidlertid meget tæt på det første spadestik på tre af de fire planlagte 

publikumsanlæg på Københavns Kommunes arealer. Forventningen er at disse tre faciliteter vil stå klar 

foråret 2022.  

Igangsætning af de to planlagte hovedindgange og et blåt støttepunkt på Naturstyrelsens arealer afventer 

fortsat en række myndighedsgodkendelser. Håbet er fortsat, at de alle tre vil kunne stå færdige i 2022.   
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Der er til projektet tilknyttet en række initiativer, der skal være med til at øge folks brug af området. 

Håbet er ikke mindst at kunne gøre flere af dem, der normalt ikke kommer så meget i naturen, 

interesseret i at bruge området. Denne væsentlige del af projektet skydes for alvor i gang her i 2021.      

 
10. Eventuelt 

Birgitte: Der sker en stor vandalisering af vedbend i forstbotanisk have i Charlottenlund skov. Er der 
mulighed for at gøre noget.  
 
Steen: Opmærksomhed og presse omtale er nok det bedste værn, så flere bliver opmærksom på at 
holde øje med Forstbotaniks Have 
Karsten Lomholt: Oplever folk samle brænde i Dyrehaven. Kim – det er ikke noget vi har ret mange 
muligheder for at gøre noget ved.  
 
Ingelise – Ros til NST for vores forvaltning af Kalvebod Fælled, hvor vadefuglene kvittere med 
fremgang.  
 


