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Mødedeltagere:  40 borgere  samt følgende medlemmer af brugerrådet:    

                    
GB Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 

OB Ole Bertelsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 

HB Helle Bomgaard, Friluftsrådet (Danske Handicaporganisationer) 

TB Troels Brandt, Foreningen Naturparkens Venner 

EP         Egon Petersen, Solrød Kommune 

FV         Flemming Villadsen, Allerød Kommune 

JC John Christensen, lokal opsynsmand/Naturstyrelsen Østsjælland  

DV Dan Vinther, Naturstyrelsen Østsjælland  

JJ Jens Juelstorp, Naturstyrelsen, Østsjælland 

JSN Jens Nielsen, Naturstyrelsen, Østsjælland 

KS Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland  

 

KS bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet og brugerrådets funktion.  

 

Under turen rundt i skoven drøftedes følgende ønsker, bemærkninger og emner: 

 Træartsvalg og naturnær skovdyrkning: Naturstyrelsens valg af træarter og blandingsbevoks-

ninger blev drøftet. JSN orienterede om udtynding og indlæggelse af spor. JSN orienterede også 

om brugen af egesåning som et billigt alternativ til plantning af ege. 

 Driftsplanlægning og styringen af friluftslivet. Styrelsen er i færd med at revidere den gældende 

driftsplan. I den forbindelse introduceres en ny zonering af skovene til styring af friluftslivet: 

o Stillezone: Understøtter den stille skovoplevelse: få faciliteter, generelt gives afslag til  

organiserede aktiviteter, som cykelløb, rollespil og store årlige O-løb (den gamle B-skov). 

o Facilitetszone: Fremtidige investeringer i faciliteter (f.eks. shelter og bålhytter) 

koncentreres i disse. 

o Friluftzone: Understøtter friluftlivet uden de store faciliteter. Generelt gives tilladelse til 

organiserede aktiviteter, såfremt det ikke giver konflikter med andre aktiviteter eller 

naturbeskyttelsen. Dette bliver den største zone. 

Pt. er NST ved at udarbejde sit udkast til plan, som sendes i høring i juli eller august 2014. I 

denne er der facilitetszoner og friluftszoner i Gulddysse Skov; men ingen stillezoner. 

 Bålpladsen ved Gulddysse Skovvej/ridebanen: Må de unge bruge den? KS oplyste at 

bålpladsen er til fri afbenyttelse, så de unge må bare bruge den, og den kan ikke reserveres. 

Men man må ikke spille høj musik med brug af højtalere, for i skoven skal der være fred og 

ro aht. andre skovgæster og dyrene. Og så skal man huske at tage sit affald med. 

 En gruppe unge ville gerne have en bålplads i skoven ved den gamle vildtremise. KS oplyste 

at NST gerne ville medvirke til en etablering, hvis lokale ville bidrage ved etableringen. Men 

det ville ikke blive en festplads med accept til at spille høj musik – selvom der er langt til 

naboer, fordi i skoven skal der være fred og ro aht. andre skovgæster og dyrene. 
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 Ridning: Rytterne savner ridestier / steder de kan ride. KS oplyste, at han havde hørt om 

problemer. Rytterne skal naturligvis sætte sig ind i reglerne for færdsel – og overholde dem. 

Konkret må der ikke rides på selve grusvejene, da det vil ødelægge disse. Dette fremgår af 

piktogrammer ved indgangene. Der må heller ikke rides på MTB-ruten ifølge gældende 

regler i Naturbeskyttelsesloven. Dvs der må pt rides på sletterne, i rabatterne til grusvejene 

og mellem træerne, hvor det er muligt. Der er i nord etableret et ridespor vest for 

Gulddyssevej, men der er ikke ridespor i skovens sydlige del. Naturstyrelsen vil gerne 

etablere ridespor i skoven. Men det kræver at lokale ryttere henvender sig og hjælper med 

etableringen: ruteforløb (så man kan komme ind og rundt i skoven) og også med 

vedligeholdelsen i form af klipning af grene osv. Man kan måske også få penge til udlægning 

af stenmel fra Lokale Grønne Partnerskaber eller Friluftsrådet – og her er lokal 

engagement/bidrag et krav/fordel. Så hvis rytterne vil bidrage, så er der muligheder.Konkret 

ville en deltager forsøge at samle en gruppe ryttere som ”talsmænd” for lokale ryttere. 

 Løse hunde. Flere deltagere påpegede at løse hunde er et problem. KS svarede at det 

desværre er et generelt problem, at en del hundeejere ikke mener, at de behøver overholde 

gældende lovgivning. Naturstyrelsen har som et tilbud til hundeejeren etableret 2 indhegnede 

hundefolde, hvor hunden må være løs, hvis den er under fuld kontrol. Hvis medarbejdere 

møder løse hunde, bliver ”hundelufteren” meldt til politiet. Men styrelsen har ikke ressourcer 

til at være i skoven på opsyn særlig tit, så problemet løses næppe ved opsyn. Men lokalt kan 

man hjælpe ved høfligt at gøre opmærksom på reglerne (vil du ikke være så venlig at tage 

din hund i snor) og/eller ved at skrive læserbreve (det ødelagde min skovtur da….. fordi 

hunde skræmte en fugl, et rådyr mit barn…..). 

 Udlejning af jagten: KS oplyste at jagten på rådyr er udlejet- et leje mål i nord og et i syd. 

Jagtlejerne må i foråret/sommeren skyde bukke, men kun fra solopgang til kl 07.00. 

Derudover har de hver 1 jagtdag i hhv. november, december og januar – på en hverdag. I 

disse måneder må der skydes voksne dyr og lam – indtil den aftalte kvote rådyr er skudt. 

Kvoten er fastsat af Naturstyrelsen ud fra en vurdering af skovområdets bæreevne; således at 

naboområder ikke tømmes for rådyr, som trækker ind i skoven og skydes af jagtlejeren. 

 Opstilling af bænke: Naturstyrelsen fik 2 forslag til opstilling af bænke: en tæt på toppen af 

Ørebjerg og én ved søen syd for det nyplantede areal i skovens nordøstlige del. KS gav 

tilsagn om, at der ville blive opsat 2 bænke, som foreslået. 
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Før mødet har Naturstyrelsen fået modtaget en mail fra Jørn Borggreen, DN i Roskilde: 

 

”DN Roskilde ser sig desværre ikke i stand til at stille med en repræsentant til det offentlige møde 

om Gulddysseskov i morgen mandag 19. juni. Vi vil imidlertid meget gerne at Du tager følgende 

indlæg i betragtning: Forslag til nye plejetiltag af hensyn til dyr og planter 

De to søer nærmest Gulddyssevej -- og muligvis andre -- er i en forfatning af stærk tilgroning og 

algevækst. DN Roskilde foreslår at der lægges en plan for oprensning og pleje, så søerne gøres til-

trækkende for padder. Vandoverfladen på Sø2 ser ud til at være delvist dækket af slam. Og man 

kunne foreslå at fælde enkelte træer på sydsiden af Sø1.” 

 

Kim Søderlund, NST har svaret følgende: 

”Konkret kan jeg oplyse, at sø2 lejlighedsvis modtager spildevand, altså vej- og tagvand – en ret 

forsyningen havde, fra før området blev skov. Vi er opmærksom på, at vi skal forhindre tilgroning 

og skaffe lys til søerne, men vi vurderer ikke, at det behøver at være nu.” 

 

 

Før mødet har Naturstyrelsen fået modtaget et brev fra Palle Gram, formand for Gundsømagle 

Landsbyråd: 

 

Landsbyrådet vil gerne i dialog med Naturstyrelsen om opstilling motionsredskaber tæt på byen, 

men i skoven f.eks. ved den tidligere ridebane eller ved sundhedsporet. 

 

Naturstyrelsen har ikke svaret; men vil naturligvis gå i dialog med landsbyrådet. Styrelsen har imid-

lertid ikke midler til hverken etablering eller drift, så ud over at redskaberne skal passe æstetisk ind i 

skoven, så skal landsbyrådet også stå for etablering og vedligeholdelse. (Naturstyrelsen tager kon-

takt til landsbyrådet.) 


