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Referat fra møde den 10. november 2021            Hovedstaden 

                                                                                                                                                                  J.nr. 21/06986 

i brugerrådet for Hovedstaden vest     
 
Mødedeltagere:                                                                                      
Helle Bomgaard, Friluftsrådet (Danske Handicaporganisationer) 
Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
Arne Riis, Friluftsrådet deltog som stedfortræder for Alexander Helm 
Anna Bodil Hald, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
Poul Evald Hansen, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
Hans Hjordt Hansen, Naturpark Mølleåens Venner 
Torben Clausen, Danmarks Jægerforbund 
Jesper Tranberg, Naturstyrelsen Hovedstaden 
Kim Søderlund, Naturstyrelsen Hovedstaden 

 

Fraværende: 
Tina Graugaard, Albertslund Kommune 
Rasmus Keis Neerbek, Allerød Kommune 
Kurt Borella, DN (Samråd for Nordsjælland) 
Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening 
Alexander Helm, Friluftsrådet (Dansk Rideforbund) 
Lars Bruun, Friluftsrådet (Dansk Rideforbund) 
Troels Bent Hansen, Danmarks Idrætsforbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meddelelser  

Kim Søderlund meddelte:  

 Risiko for PFOS-forurening på flyvestationen:  

o Tidligere ansat brandmand på Flyvestation Værløse har oplyst til Region Hovedstaden og 

Naturstyrelsen, at der er anvendt brandslukningsskum på Naturstyrelsens areal. Forsvarets 

tidligere brandøvelsesplads er ikke beliggende på Naturstyrelsens areal, så derfor har der ikke 

indtil oplysningerne fra brandmanden været mistanke om PFOS-forurening på Naturstyrelsens 

areal. Brugen af brandslukningsskum på Naturstyrelsens areal har primært haft til formål at 

træne i at udlægge og anvende skummet; ikke i at slukke brand. Region Hovedstaden, der er 

myndighed for jordforurening, er i gang med at undersøge sagen nærmere.   

o NST videreformidlede straks informationen til dyreholdere og forpagtere på flyvestationen med 

beskeden om, at indtil videre bør al salg af kød til konsum og foder til dyr, der stammer fra 

flyvestationen sættes på pause – dette ud fra et forsigtighedsprincip for at sikre, at evt. PFOS-

holddigt foder og kød ikke spredes. NST er i god dialog med forpagtere og dyreholdere.    

o Fødevarestyrelsen anbefaler, at der tages analyseprøver af græs og dyr for at afklare evt. PFOS-

indhold – og for at kød evt. kan sælges til konsum og wrap/foder til dyr. Der vil blive taget 

prøver på levende dyr (blodprøve) og af græsset udvalgte steder snarest, og når vi kender 

resultaterne af analyserne kan vi sammen med Fødevarestyrelsen og regionen drøfte, om kød og 

wrapgræs kan sælges til konsum/foder.  Efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed er 

der sat skilte op ved vandhuller/moser i Bringe Mose om, at badning og spisning af fisk frarådes.  

o Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der ved rekreativ aktivitet i området, ikke er risiko 

for betydende eksponering for PFOS hverken ved indånding eller ved optagelse igennem huden. 

Evt. nye anbefalinger om begrænsning af rekreative aktiviteter vil naturligvis blive formidlet på 

arealet. 
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 De nye Natura2000 arealer. Som bekendt besluttede regeringen i 2018 at udpege den tidligere 

enhed Østsjællands gamle skove (bortset fra Uggeløse Skov) til at blive Natura2000-områder. Fra 

1.11 2018 blev de hver især omfattet af beskyttelsen. Processen med selve den officielle udpegning 

og godkendelse i EU er fortsat i gang. 

 Dæmpegård: Uændret status. Naturstyrelsen afventer foreningen ”Dæmpegårds Venner” 1 årige 

undersøgelsesperiode, som nok forlænges med ca ½ år, som skal afdække om foreningen kan bevare 

bygningerne ved at få dem sat i stand og fundet en bæredygtig drift. ”Dæmpegårds Venner” har 

udarbejdet et meget flot ”idekatalog”, som også beskriver problemer med, at skovgæster og naboer 

ikke nødvendigvis ønsker mere motoriseret kørsel. 

 Konflikter mellem gående og cyklende skovgæster. Vi har modtaget mange klager og/eller nødråb 

om problemer med hurtige cykler, navnlig på Kalvebod Fælled. Vi har iværksat en kampagne om at 

følge færdselsloven, dvs gående skal være i venstre side og cyklister i højre. En lokal ildsjæl har 

skaffet 50.000 kr så man 50 steder på asfalten kan brænde budskabet fast – uden at budskabet skal 

ses på lodretstående skilte. HST er fortsat i dialog med og DCU og DGI om cykelklubbernes brug af 

skovene til cykelløb og træning. Målet er at forebygge konflikter og sikre naturbeskyttelsen; men 

også at give klubberne nem mulighed for at dyrke deres fritidsinteresse på cykel. 

 Naturnationalparker. Enheden har ikke haft kandidater til disse, fordi der er bedre egnede arealer på 

andre enheder. 

 

Jesper Tranberg meddelte: 

 Status for nedrivninger og opkøb i Vestskoven. Der er i perioden 1967 til 2021 sammenlagt 

opkøbt 1.388 hektar. Dette er sket gennem i alt 218 handler. Samarbejdet om finansiering af 

opkøb sker mellem kommunerne og NST. I forhold til målet for Vestskoven er der omkring 20 

hektar, som fortsat ønskes opkøbt, når muligheden opstår. De seneste opkøb er Gl. Landevej 46 

og Rovej 12. De er begge under nedrivning som forventes at være gennemført inden årsskiftet. 

Rovej 6-8 er ledigt og rives ned i foråret 2022. Det blev vendt, at NST i forbindelse med 

nedrivninger kan have for øje, at der kan bibeholdes kældre og lignende. Disse kan opfyldes 

med sten og udgøre levesteder for flagermus, padder mv. 

 

 

 

2. Status for fremtidens brugerråd 

Kim Søderlund orienterede om, at enheden havde indsendt ”svaret” fra mødet den 25.8 til 

hovedkontoret. Hovedkontoret har meget travlt med udlæg af urørt skov og etablering af 

Naturnationalparker, så det er ikke givet, at de nye retningslinier for brugerrådene er klar ultimo 2021. 

Ved årsskiftet udtræder de 2 kommunalt udpegede medlemmer. Indtil de nye retningslinier og 

udpegning af nye medlemmer er på plads, vil de tilbageværende medlemmer fortsat få information om 

processen med brugerrådet og også andre relevante informationer i relation til driften. 
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3. Reservation til mulige møder i 2022  

Kim Søderlund orienterede om, at enhedens 2 brugerråd skal lægges sammen og udpegning af nye 

medlemmer nødvendigvis må afvente de nye retningslinier. Kim havde foreslået mulige medlemmer 

reserverer 2 tidspunkter til et møde i marts og 2 til et møde i november. Kim vil efterfølgende melde 

disse datoer ud til det andet brugerråd.  

Der var enighed om at reservere onsdag den 23. marts og 30 november til mulige møder; begge dage kl 

14.30 til 17.30. Mødestedet kunne fint være på Herstedhøje og/eller i Dyrehaven. 

  

 

 

4. Status for urørt skov  

Kim Søderlund oplyste at Regeringen tidligere har udpeget: 

Urørte skove: Store Hareskov, Nørreskoven, Ryget Skov, Ganløse Ore, Nyvang, Terkelskov og Farum 

Lillevang. 

Enheden er i gang med at udarbejde forvaltningsplaner, og de forventes at komme i 8 ugers høring 

primo 2022. 

Regeringen har den 26.10 2021 besluttet at udpege yderligere 30.000 ha til urørt skov. Blandt de 30.000 

ha vil være alle enhedens resterende skove bortset fra Sperrestrup Skov (skovrejsning nyere end ca 

1980) og Enrum Skov (som ikke ejes af Naturstyrelsen, men er forpagtet). Det betyder f.eks. at 

Vestskoven som helhed udpeges til urørt skov - også nyere bevoksninger. Der er aftalt en 

overgangsperiode på 6 år, hvor der fra disse nye skove skal leveres f.eks. bøgeplanker og flis til 

industrien nedtrappende fra 70 % af planhugsten til 0 % i 2027. Det skal hjælpe industrien med at skaffe 

nye leverandører af træ fra certificerede skove. Derudover skal der som naturgenopretning fjernes 

eksoter og bevoksningerne skal gøre mindre homogene ved strukturhugst.  

I første omgang kommer forslaget til udpegninger i høring; derefter skal der i løbet af 3-4 år udarbejdes 

konkrete forvaltningsplaner, som også kommer i høring. Indtil videre drives skovene i 

overensstemmelse med de overordnede retningslinier for forvaltning af urørte skove fra juni 2021. 

Naturstyrelsen er med i et nyt EU-projekt med navnet ”Open Woods”. Det giver tilskud til at fremme 

biodiversiteten i visse skove (hos HST: dele af  Farum Lillevang og Terkelskov), men mere vigtigt så 

betales der til en stor efteruddannelse. HST har således 4 funktionærer og 3 skovløbere med på et 

længere kursusforløb, som skal øge medarbejdernes viden om og hvordan, biodiversiteten kan og skal 

fremmes i skovene. 

 

Naturstyrelsen giver løbende målrettede interne bevillinger til veteranisering af træerne. Formålet er at 

der hurtigt ”skaffes” veteraner med huller og blottet ved som mad og levesteder for insekter, svampe og 

fugle. Vi laver også strukturhugst i vores store ensartede bøgebevoksninger hvor vi fælder enkelte træer 

og i en cirkel om denne lysning skader nogle træer, så vi på sigt får en større lysning med døde og 
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døende træer. Biodiversiteten fremmes også ved at begunstige de sjældnere løvtræer som ask, kirsebær, 

birk, lind, røn osv. Eksotiske træer fjernes systematisk, dog efterlades store unikke eksoter. 

 

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

effektueres. 

 

 

 

5. Status for Flyvestation Værløse 

Kim Søderlund orienterede om status siden sidste møde. 

 

Naturmæssigt:  

 Fortsat naturpleje ved afgræsning og slet bl.a. med fokus på at fremme forholdene for mere 

blomstring og insekter. Der er møde senere på ugen med frivillige om evt. mindre justeringer i 

naturplejen. 

 

Friluftsliv:  

 Siden sidst er der etableret en café/mødested i Shelter 214. Der er indtrykket, at mange er glade 

for muligheden for at få en kop kaffe og få et hvil.  

 

Anna Bodil Hald gjorde opmærksom på at Hangar 72 er en langt bedre placering for den aktivitet end Shelter 214. 

Dels ligger hangar 72, hvor folk kommer forbi, den ligger med åbning mod syd og  dels vil det give mere fred til 
naturen i området ved shelter 214. Hangar 72 er planlagt til en sådan aktivitet, det er shelter 214 ikke. 

 

 

6. Status for Naturpark Mølleåen 

Kim Søderlund orienterede om status. 

 

 Der er udarbejdet en ny naturparkplan, som er under godkendelse hos kommunerne. Planen skal 

anvendes til at ansøge om genmærkning som naturpark. Der har været et 

borgerinddragelsesarbejde forud for udarbejdelse af planen.  

 

 

7. Eventuelt 

Gunnar Brüsch orienterede om, at den nye sti fra Roskilde Fjord til Øresund nu var formidlet digitalt via 

Friluftsrådets hjemmeside og søgenavn ” stienfrafjordtilsund.dk”. 

 

Kim Søderlund orienterede om at Regeringen fra 2023 etablerer en sekretariat for ”danske naturstier” 

hos Naturstyrelsen.  

 

Anna Bodil Hald uddelte en ny folder: ”Flere vilde blomster på din vej - Hvordan?” udgivet af Furesø 

Kommune og Natur & Landbrug. 

 


