
Skov- og Naturstyrelsen 
Københavns Statsskovdistrikt  
  
Resumé af offentligt møde 18/8-2007 for skovdistriktets brugerråd  
afholdt i Ganløse Eged og Krogenlund Skov      
 
Mødedeltagere: 18 borgere og følgende medlemmer af brugerrådet: 
 
KK Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
PEB P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund 
GB  Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
RP  Richard Petersen, Foreningen Naturparkens Venner 
JH John Holm, Dansk Ornitologisk Forening 
JN Jens Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
KS Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt  
 
KS bød velkommen og præsenterede brugerrådet og fortalte om brugerrådets funktion.  
 
Under turen rundt i skoven blev følgende drøftet og forslag stillet:  
 
P-pladsen ved Lerbakkehus:   

• Borde/bænke trænger til vedligeholdelse/udskiftning. 
• Stødene på pladsen og ved bordene burde fræses, da mange snubler over dem. Så kunne der også 

blive et par P-pladser mere, hvilket der angiveligt er brug for på velbesøgte dage. 
• Der burde være et P-skilt ude ved Lyngevej. 
• Den lokale løbeklub vil gerne have en overdækning i form af en bålhytte eller et madpakkehus til 

hygge før og efter træning og arrangementer. KS gav besked på, at distriktet er skeptisk pga. at 
andre skovgæster generelt ikke ønsker at se faciliteter, risikoen for hærværk ved en P-plads er ofte 
stor, samt at det koster penge i etablering og vedligeholdelse. Men distriktet vil alligevel overveje 
ønsket, som i givet fald kun kan realiseres med støtte fra de kommende brugere. 

 
Spørgsmål til lovligheden af ridning og MTB-cykling: 

• KS fortalte, at det i offentlige skove umiddelbart er lovligt at ride i skovbunden og på skovens 
grusveje – dog ikke i galop på vejene. 

• KS fortalte, at der må cykles på alle skovenes veje og stier. 
 

Skiltning: 
Den regionale cykelstis skiltning er mangelfuld. KS fortalte, at amtet havde etableret og skiltet stien, og at 
opgaven efter amtets nedlæggelse er kommunens. Men skovdistriktet vil tage kontakt til kommunen, da det 
er utilfredsstillende med dårlig skiltning af en regional sti. 
 
Bænke: 
Flere deltagere efterlyste flere bænke – og gerne ved flotte udsigter f.eks. i nordsiden af Ganløse Eged 
(afd. 1728) med udsigt til ”Småsøerne” og i den sydlige del af Ganløse Eged med udsigt over en privat sø 
(afd . 1747). 
 
Naturnær skovdyrkning og certificering: 
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• Fremover skal skoven forynges ved naturlig opvækst fra træernes egne frø. Der bliver mere løvtræ, 

flere forskellige træarter og aldre inden for et mindre område og færre nåletræer. Men der vil forsat 
i mange år blive plantet rødgran og douglasgran i blandinger med det mål at få gamle douglasgran, 
som kan forynge sig selv sammen med løvtræerne. 

• Der etableres permanente kørespor, således at der kun må køres med maskiner på disse. 
• Pt. ligger der nogle store grimme bunker med flistræ. De er solgt til et varmeværk, men skal ligge til 

tørring og som lager et årstid eller mere. Det ser ikke kønt ud, men det giver den bedste økonomi 
for skovdistriktet. 

• Pga. at der anvendes dyre specialmaskiner til fældning og udkørsel, skal maskinernes tid på lande-
vejen minimeres (uproduktiv), så fremover koncentreres hugsten mere, dvs. større indgreb med 
længere mellemrum i den enkelte skov. Når vejret er dårligt, (vådt som det sidste år) giver det også 
synlige skader på skovbunden. Distriktet er opmærksom på dette, og det vil indgå i beslutnings-
processen fremover, men det er ikke givet at tingenes tilstand ændres, da det ofte er en fordel med 
faste aftaler om levering/salg af en bestemt mængde træ til industrien. 

 
Forbindelsen i øst mellem Ganløse Eged og Krogenlund Skov finder sted over private arealer: 

• Broen over grøften, som længere mod vest løber ud i Damvad Å, er i dårlig stand. Broen er etable-
ret af amtet, og vedligeholdelsen er efterfølgende blevet en kommunal opgave. Skovdistriktet har 
gjort Egedal Kommune opmærksom på problemet (men det kan også være Allerød Kommunes 
opgave). 

• Når man kommer ind i Krogenlund Skov er der meget mudret. Skovdistriktet vil se på om det kan 
løses. 

 
Ved ”Småsøerne” orienterede JN om plejen af dette botanisk værdifulde område. Der plejes ved græs-
ning suppleret med slåning af tidsler, pil mv. 
 
Markering af vandskellet: Der var forslag om, at der opsættes en sten eller et skilt, der viser hvor vand-
skellet mellem afledningen til Øresund og Roskilde Fjord er. KS fortalte, at skovdistriktet generelt er meget 
tilbageholdende med skiltning, da det jo ikke pynter og skilte koster penge. Men skovdistriktet vil overveje 
forslaget, hvis vandskellet findes præcis på skovdistriktets ejendom.  
 
Ved Ganløse Ås, tæt på Buresø, orienterede JN om plejen af åsen og om at distriktet accepterer stien 
med cykling og ridning, men at vi bekæmper motorkørsel, selvom kørsel med knallert er vanskelig at holde 
væk. 
 
Bålhytten: Der var ros til hytten for dens udformning/udseende. En enkelt deltager foreslog, at der blev 
opsat en bordplade eller to mellem stolperne til afsætning af mad, tasker mv. 
 
Skovdistriktet fik 2 henvendelser/mails fra borgere, som ikke kunne deltage i mødet: 

• Børnehaven i Lerbakkehus vil gerne have en bålplads tæt på huset (der må ikke tændes bål pga. 
stråtaget). Børnehaven gør også opmærksom på at borde/bænke er i dårlig stand. 

• Et medlem af FNV gør opmærksom på, at stierne i skoven generelt er i dårlig stand og der ikke er 
ryddet op efter skovninger. Borgeren får direkte svar; men generelt ikke imødekommende da bor-
geren henviser til distriktets spor i bevoksningerne, som i sagens natur ikke vedligeholdes som sti-
er/skovveje. Men borgeren gør også opmærksom på, at stien fra P-pladsen ved Lyngevej helt i 
syd er ufremkommelig. Det sidste vil skovdistriktet prøve at løse, da der naturligvis skal være sti-
forbindelse mellem en P-plads og skovens vej/stinet. 
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• Andre forslag: Toiletter ved shelteret ved Bastrup Sø og ved shelteret i Nyvang. Rydning af hulvej 
ned til Røde led.  Filet’en gror til – de nye skilte er ikke oppe endnu. 

 


