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Referat fra møde den 23. marts 2022                   Hovedstaden 

                                                                                                                                                                  J.nr. 21/06986 

Mødedeltagerne var tidligere medlemmer af  
brugerrådene for Hovedstaden øst og vest 
 
Mødedeltagere: 
Fra tidligere brugerråd øst: 

 Ingelise Aarøe Petersen, (Dansk Ornitologisk Forening) 

 Hans Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening 

 Dorthe O. Andersen, Danmarks Idrætsforbund 

 Anders Adams, Foreningen til svampekundskabens fremme 

 Vibeke Preisler, Friluftsrådet 

 Klaus Back, Sporlauget Rude Skov 
 
Fra tidligere brugerråd vest: 

 Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 

 Anna Bodil Hald, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 

 Poul Evald Hansen, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 

 Hans Hjordt Hansen (Naturpark Mølleåens Venner) 

 Torben Clausen (Danmarks Jægerforbund) 
 
Fra Naturstyrelsen Hovedstaden Kim Søderlund og en række medarbejdere. 

 
 
Mødet blev holdt på skype som et orienteringsmøde uden diskussionspunkter, mens der ventes på 
de nye retningslinjer for Naturstyrelsens brugerråd. 
 
 
 

1. Brugerråd: 
De nye retningslinjer for brugerrådene er desværre ikke udarbejdet endnu. Vi må lokalt afvente 
nedsættelsen af det nye officielle brugerråd til de nye retningslinier er udarbejdet. 
 
 
 

2. Naturstyrelsens nye vision  
 
Repræsentanterne far de tidligere brugerråd fik udsendt et link til den Naturstyrelsens nye vision ved 
mail af 14.1 2022.  
 
I relation til HST, som ikke vil skulle forvalte en naturnationalpark (da HST ikke har arealer med på 
bruttolisten), skal man særligt bemærke følgende: 
 
Fra forordet skal man bemærke: ”Naturen og friluftslivet kommer fremover til at stå som hovedformålet 
for styrelsens arbejde. Det betyder at alle medarbejdere i Naturstyrelsen i endnu højere grad får til 
opgave at øge biodiversiteten og skabe flere muligheder for et rigt og aktivt friluftsliv.” 
 
Fra diverse afsnit skal man bemærke:  

 Naturstyrelsen skal sikre den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse. 

 Arealerne forvaltes helhedsorienteret, og der sikres varierede overgangszoner mellem skov og 
lysåben natur 
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 Naturen forvaltes med særligt fokus på naturlige processer og dynamikker eller med målrettet 
naturforvaltning (f.eks. i Natura2000 områder). 

 På arealerne tages ikke selvstændige produktionshensyn, men naturområderne forvaltes 
fortsat omkostningseffektivt. 

 De urørte skove skal give borgerne gode naturoplevelser, og hensynet til det aktive og 
organiserede friluftsliv sidestilles med hensyn til biodiversiteten, så der også kan skabes gode 
alternativer (aflastningsområder) i forhold til naturnationalparkerne. 

 I de urørte skove vil der kunne gives gode muligheder til friluftsliv, afholdes organiserede 
friluftsaktiviteter samt vedligeholdes og etableres friluftsfaciliteter, der understøtter, at borgerne 
kan opleve naturen. 

 Naturstyrelsen vil have et særligt fokus på at understøtte børn og unges friluftsliv og deres 
læring om natur og biodiversitet. 
 

Bemærk at den kommercielle skovdrift indstilles på en meget stor del af styrelsens arealer, men også 
at der vil være ca. 40.000 hektar som fortsat forvaltes efter principperne for naturnær skovdrift.  
 
 
 

3. Urørt skov  
 
Skove som udpeges som ”urørt skov” skal forvaltes i henhold til: 
”Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove” fra juni 2021. Denne findes på 
Naturstyrelsens hjemmeside 
 
HST´s skove bliver urørte i 2 tempi: 
 
Følgende skove er udpeget til urørte skove: 
 
”vestlige skove”: 
Nørreskoven, Åsevang, Store Hareskov, Ryget Skov, Ganløse Ore, Nyvang, Terkelskov og Farum 
Lillevang 
 
”østlige skove”: 
Rude Skov, Jægersborg Hegn, Ravnholm, Ordrup Krat, Ermelunden, Charlottenlund Skov og 
Pinseskoven. 
 
Forvaltningsplanerne for disse skove forventes sendt ud i offentlig høring om nogle uger, dvs antagelig 
i løbet af april måned. 
 
Generelt er skovene udpeget pga. deres nuværende høje biodiversitet og som generelt er tilknyttet den 
lukkede skov. Det betyder, at der ikke lægges op til nye store græsningsområder i disse – bortset fra 
Jægersborg Hegns sydlige del, som foreslås at blive en del af dyrehaven. Derudover planlægges det 
også at udvide foldene ved Klevads Mose og samtidig omlægge Mølleåstien på den strækning. 
 
 
I disse skove skal vi fælde og sælge de ikke-hjemmehørende træer, dog kan unikke træer eller 
bevoksninger af ikke-hjemmehørende arter bevares med følgende bemærkninger: 

 Rødgran udryddes ikke. Der foretages tyndinger, der understøtter rødgranens fortsatte 
tilstedeværelse i den enkelte skov bl.a. aht sortspætten og blank gæstemyrer. 

 Ahorn/ær skal heller ikke forsøges udryddet, men må gerne reduceres i antal. 
 



3 

Derudover skal der veteraniseres træer – særligt bøge – og de store ensartende bøge bevoksninger 
skal gøres mindre homogene. Fældede løvtræer – typisk bøg – efterlades i skovbunden. 
 
Der sælges ikke eg og bøg fra disse skove; bortset fra at det overvejes at sælge 10.000 kbm bøg fra 
Jægersborg Hegn (sydlige del) og Charlottenlund Skov, fordi det vil være klogt ikke at fylde 
skovbunden med alt for megen bøgetræ aht. færdsel i skoven (men der vil naturligvis blive efterladt 
dødt ved i skovbunden). Derudover vil de 10.000 kbm så ikke skulle leveres fra de kommende nye 
urørte skove – jævnfør vores forpligtigelser over for træindustrien – se nedenfor. 
 
 
Følgende skove bliver snart udpeget til urørte skove: 
 
Resten af enhedens skove  
 
dog ikke Sperrestrup Skov (for ung) og Enrum Skov (privatejet skov som er forpagtet af NST frem til 
30.9 2039). Disse 2 skove forvaltes så efter retningslinierne for naturnær skovdrift. 
 
Udpegningen forventes udsendt i offentlig høring i foråret 2022. Derefter skal der udarbejdes 
forvaltningsplaner, som også skal i offentlig høring. I forbindelse med dette arbejde vil der blive afholdt 
en række offentlige møde om skovene. Udarbejdelsen af forvaltningsplanerne er en stor 
arbejdsopgave, som forventes at tage 3-4 år. 
 
Skovene bliver omfattet af ”Overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove”, dog med den 
væsentlige ændring, at der som følge af en politisk aftale skal leveres løvtræ som eg og bøg til 
savværks-industrien i en kortere årrække. Træindustrien henvendte sig til ministeren i 2021, fordi et 
hurtigt hugststop i de potentielle urørte skove ville give dem – og dermed også beskæftigelsen – 
problemer. Derfor er der ikke totalt hugststop for hjemmehørende løvtræer i de potentielle urørte 
skove, eksempelvis Geel Skov og Tokkekøb Hegn. Planhugster for disse træarter er først reduceret til 
70 % i 2021 og de trappes ned til 20 % i 2026 og vil være 0 % i 2027. På den måde får industrien 
mulighed for at finde alternative leverandører af certificeret træ. 
 
I bevoksninger med de europæiske og oversøiske træarter vil træet blive solgt og der vil ofte blive 
benyttet renafdrift. I forvaltningsplanen kan der tages beslutning om at fælde hjemmehørende arter, 
f.eks. for at skabe variation i store bøgeselvforyngelser eller fritstille ege. Her vil alt træ blive i skoven 
dvs. der vil ikke ske salg med mindre, det er hugst til savværkerne frem til og med 2026.  
 
Herefter dvs. efter 6 år med en vedtagen forvaltningsplan, fældes der som udgangspunkt ikke træer i  
de urørte skove. Der vil fortsat kunne fældes træer, som er til fare eller gene for borgerne, friluftslivet 
eller kulturværdier, eller som er problematiske i relation til beskyttelse af biodiversitet f.eks. invasive 
arter. 
 
 
 
I retningslinierne står der bl.a følgende om friluftsliv: 
Infrastruktur som skovveje, afmærkede spor og faciliteter til understøttelse af friluftsliv vil i et passende 
omfang fortsat blive opretholdt og kan fortsat udvikles og tilpasses, også selvom det kræver 
fældninger. 
 
I forbindelse med etablering af nye friluftsfaciliteter skal der ske en afvejning mellem bl.a. faciliteternes 
betydning for friluftslivet og for naturværdierne; herunder kan områderes integritet som vild natur spille 
ind. Mulighederne for friluftslivet i den enkelte skov beskrives i forvaltningsplanerne. 
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 Det er fortsat tilladt at udøve elle de former for friluftsaktiviteter, som generelt kan gennemføres 
uden tilladelse i Naturstyrelsens skove. F.eks. MTB-kørsel, ridning, fuglekiggerture m.fl. 

 Det er som hidtil muligt at få tilladelse til friluftsaktiviteter, som kræver styrelsens tilladelse. 

 Der kan oparbejdes gratis brænde til brug på skovens bålpladser. (Det kan ske ved anvendelse 
af træer, som fældes som et led i naturgenopretning eller aht. publikums sikkerhed og adgang). 

 Regler for indsamling af svampe, planter og brænde til brug på bålpladser i de urørte skove vil 
være de samme som i de øvrige statsskove.   

 I og ved steder i urørt skov med væsentlig anvendelse eller færdsel af mennesker vil der kunne 
ske fældning, fjernelse og salg af træer for at opretholde sikre, attraktive og lysåbne forhold for 
færdsel og ophold uden voldsom ophobning af dødt ved. Det gælder også opretholdelse af 
udsigter, som traditionelt har været holdt åbne ved jævnlig fældning af opvækst.  

 
 
 Andre arbejdsopgaver og projekter vil blive berørt i de kommende år: 
 
Det er en stor arbejdsopgave at udarbejde og implementere så mange forvaltningsplaner, som 
udpegningen af de urørte skove kræver. Det betyder, at HST må nedprioritere sagsbehandlingen af 
ønsker fra borgere til nye faciliteter, som kræver en del sagsbehandling. Det er f.eks. disc-golfbaner og 
nye større legepladser. Dog har HST tidligere forpligtiget sig til at være positive for en ”Trold i 
Ravnsholt Skov”. Derfor er det etableringen af trolden under proces. 
 
Naturstyrelsen har i 2021 tilkendegivet, at der bliver taget stilling til om Naturstyrelsen vil tillade 
etablering af Disc.Golf-baner i hhv. Rude Skov og Ermelunden i forbindelse med at 
forvaltningsplanerne udarbejdes. Resultatet vil ikke fremgå direkte af de 2 forvaltningsplaner, men 
ansøgerne vil få særskilt besked på, om Naturstyrelsen vil tillade etableringen af banerne eller ej; efter 
at forvaltningsplanerne er sendt i høring. Og hvis Naturstyrelsen beslutter, at disse baner kan 
etableres, vil denne proces også blive sat i gang for disse konkret. Deltagerne i de tidligere brugerråd 
vil få kopi af Naturstyrelsens beslutning.  
 
                                                                                 


