RESUMÉ AF STIFTENDE BRUGERRÅDSMØDE 13/9-95Fejl! Bogmærke er ikke
defineret.
FOR KØBENHAVNS STATSSKOVDISTRIKT I FREDERIKSBORG AMT
Medlemmer af brugerrådet
Mødedeltagere:
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand)
MH - Mogens Holmen, Frb. Amt
FN - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frb. Amt
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
PP - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
VH - Vincent Hvenegård, Danmarks Naturfredningsforening (Birkerød
Lokalkomité)
OE - Otto Eriksen, Danmarks Naturfredningsforening (Farum Lokalkomité)
EM - Eva Meyle, Danmarks Idræts-Forbund (Dansk Golf Union)
SG - Steffen Gerdes, Forsvaret (Garnisonskommandanten i Farum)
LS - Lars Stubkjær, Københavns Statsskovdistrikt
JH - Jens Bjarke Hansen, Københavns Statsskovdistrikt
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt.
Farum og Stenløse kommuner er blevet anmodet om at udpege et medlem
hver. Udpegningen er p.t. ikke sket, men som suppleant for Stenløse
Kommune mødte Lykke Boye.
Ikke mødt:
OS - Ole Sommer, Friluftsrådet (Dansk Orienteringsforbund)
Dagsorden
1. Brugerrådets sammensætning, præsentation af medlemmerne
Efter en præsentationsrunde redegjorde KS for baggrunden for netop
den aktuelle sammensætning af rådet. Hensigten har været at få et
bredt dækkende brugerråd, som bedst muligt repræsenterer også de
uorganiserede brugere, og dette forventes at være opnået. Det er
svært at udpege typiske, uorganiserede brugere, da de jo i sagens
natur er uorganiserede. Tanken om at vælge blandt de fremmødte på et
offentligt møde havde distriktet forkastet - de, der møder op, vil
typisk være organiserede, og mange organisationer har netop bedt
medlemmerne om at være oppe på dupperne for at komme ind i brugerrådene.
PP bemærkede, at det netop er en af Friluftsrådets vigtige opgaver
at repræsentere de uorganiserede brugere.
KS erindrede forsamlingen om, at det til enhver tid skal afspejles i
distriktets beslutninger, at den største brugergruppe er de
uorganiserede brugere.
Andre råd på distriktet:

Vedrørende arealer i Frederiksborg amt findes to Furesøudvalg:
Et stort rådgivende udvalg om Furesøen med repræsentanter for amt,
kommuner, klubber m.v. er "sovende" og vækkes først ved overvejelser
af nye tiltag, som kan medføre fundamentale ændringer.
Et mindre rådgivende udvalg om fiskeplejen på Furesøen er i fuld
funktion.
2. Gennemgang af retningslinierne
Retningslinierne blev gennemgået. Herunder fremhævede KS følgende:
Formålet med at nedsætte
mellem skovforvaltningen
kender brugernes ønsker,
ønsker indpasses i driften

brugerråd er at få et stærkere bindeled
og borgerne, således at forvaltningen
og at man kan diskutere, hvordan disse
og beskyttelsen af naturen.

Den øgede offentlige indflydelse gøres gældende på 2 niveauer:
*

Den
langsigtede
planlægning,
driftsplanrevisioner

via

større

åbenhed

ved

*

Den daglige drift, navnlig fra brugerråd, men også fra Skovens
Dag.

Eksemler er den rekreative brug af arealerne og de heraf afledede
beskyttelsesmæssige aspekter samt faciliteter for publikum som
stier, bænke m.v.
Eksempler på politikker m.v., som umiddelbart skal respekteres:
Driftsplanen: Gennem driftsplanerne fastlægges den langsigtede anvendelse af det enkelte distrikts arealer. Endvidere angiver
driftsplanerne hovedretningslinier, niveauer og rammer for forskellige aktiviteter.
Friluftspolitikken: fremgår af styrelsens bog "Oplevelser i statsskovene", som brugerrådsmedlemmerne har fået tilsendt. Prioriteringen fremgår tydeligt på side 9:
Det er S&N's mål, at statsskovene skal give plads til de fleste
former for friluftsaktiviteter.
Når det er nødvendigt at prioritere eller vælge mellem alternativer,
vil S&N tillægge "den almindelige befolknings" almindelige skovtur
den største vægt.
Den uorganiserede brug vil blive vægtet højere end den organiserede.
Børns og unges brug bliver prioriteret over andre aldergruppers.
Bybefolkningens brug vil blive prioriteret særligt højt.
Motoriserede, meget støjende eller på anden vis meget dominerende
aktiviteter tillades kun på tidspunkter eller steder, hvor de ikke
kolliderer væsentligt med andre hensyn.

Ønsker om "hårde" aktiviteter vil blive vurderet i lyset af, om
udøverne
er
afhængige
af
skoven
eller
naturen,
eller
om
aktiviteterne ligeså godt kunne foregå andre steder.
3. Præsentation af distriktets arealer i amtet
(Den på mødet omdelte oversigt og kortkopi over distriktets arealer
er vedlagt til fraværende medlemmer).
Det blev præciseret, at brugerrådet alene vedrører de statsejede
arealer, administreret af Københavns Statsskovdistrikt, indenfor
amtet.
4. Drøftelse af rådets videre arbejde
Mødehyppighed:
Distriktet forestillede sig umiddelbart, at der skulle afholdes to
møder årligt - hhv. forår og efterår. Herudover ad hoc-møder efter
behov. Det sidstnævnte er aktuelt som følge af driftsplanrevisionen.
Driftsplanrevisionen:
Den reviderede driftsplan for Københavns Statsskovdistrikt skulle
oprindelig have ligget færdig i 1992, men p.g.a. omlægninger m.v. er
arbejdet ikke afsluttet. Der er afholdt møde med bidragyderne primo
1991, og bidrag er modtaget i 1991/92. Planen forventes færdig medio
1996 og skal dække perioden 1995-2009. Brugerrådet vil blive søgt
inddraget, men der afholdes ikke offentligt møde. Der kommer en
populærudgave af driftsplanen.
I "Oplevelser i statsskovene" er der skrevet lidt om driftsplanlægningen på side 39-41.
Som noget nyt er skovenes status som A- eller B-skov til diskussion
ved de nye driftsplanrevisioner. Det er derfor antagelig også muligt
at ændre på den nuværende inddeling, hvor følgende skove har status
som B-skove: Ganløse Ore, Ryget, Nørreskoven Øst og Kollekolle samt
Store Hareskov. Status vil ikke blive ændret uden en drøftelse i
brugerrådet.
Brugerrådet vil få forelagt andre væsentlige afsnit af de kommende
planudkast,
såsom
kulturplanen.
Der
må
påregnes
korte
høringsfrister, idet planen som nævnt skal være færdig medio 1996.
Brugerrådets afholdelse af offentligt møde:
Ifølge retningslinierne for brugerråd skal der for hvert distrikt
afholdes et årligt offentligt møde.
KS efterlyste meninger og gode ideer vedr. mødernes afholdelse og
"rekruttering" af menigmand til dem.

Rådet stillede sig positivt til, at dette brugerråd evt. holder
først for.
Der fremkom forskellige forslag til annoncering af det offentlige
møde.
Det konstateredes som et problem at få dem i tale, der ikke bruger
skoven. Hensigten vil være at afklare, om den manglende brug skyldes
utilfredshed, uvidenhed (manglende formidling) eller alene manglende
interesse/behov.
Det konkluderedes, at man på det offentlige møde må koncentrere sig
om et ret afgrænset skovområde for at fange potentielle deltageres
interesse. Dagsordenen må ikke være for "ligegyldig" eller for
"teknisk". Idet Skovens Dag finder sted om efteråret, bør det
offentlige møde lægges om foråret. Skovdistriktet tager initiativet
til en fastlæggelse af tidspunkt for og form på mødet og til
annoncering/indkaldelse. Rådet vil kunne inddrages i planlægningsarbejdet og vil evt. udgøre et panel på mødet.
KK efterlyste en måde at få mountainbike-rytterne i tale på. JJ
orienterede om den forestående "rytterkampagne", der søges forberedt
i et samarbejde mellem Dansk Idrætsforbund, rytterorganisationer,
Danmarks Cykle Union og Skov- og Naturstyrelsen, til lancering v.
Friluftsrådet overfor primært de uorganiserede (cykel)ryttere.
Drøftelse af faciliteter i skovene:
Lejrpladser, skiltning m.v. blev kort berørt. Der var enighed om, at
en konkret drøftelse af faciliteter m.v. med fordel kunne ske i
skoven, og at det ville være et godt tema for næste møde.
5. Orientering om distriktets drift
JH og JJ orienterede om planlagte bøgeselvforyngelser (generationsskifter) i publikumsnære områder. Der vil også blive skrevet herom i
lokalaviserne.
FN opfordrede til små kvartalsvise
skovdriften - endelig med fotos.

artikler

i

lokalaviserne

om

KS: Distriktet udarbejder årligt hugstplaner, som brugerrådene vil
kunne blive orienteret om på efterårsmøderne.
KS redegjorde for Naturskovsstrategien, og JJ og JH orienterede om,
hvilke arealer der er udlagt som hhv. urørt skov (hvor der kun
fældes træer, som vurderes at udgøre en stor risiko mod almindelige
skovgæster og forbipasserende), plukhugstskov og græsningsskov. Der
vil i dette efterår udkomme en bog af Skov- og Naturstyrelsen om
alle naturskovsudlæggene i landets statsskove.
6. Eventuelt
KS havde kontaktet Frederiksborg Amts Avis m.h.p. en evt. artikel om
brugerrådets nedsættelse. Rådet erklærede sig indforstået med

avisomtale, herunder listning af medlemmerne, idet man så det som et
naturligt led i rådsarbejdet at kunne kontaktes af offentligheden
inkl. de uorganiserede borgere, som rådet jo også repræsenterer.
7. Næste møde
Der udtryktes ønsker om, at møderne fortsat lægges onsdag eftermiddag.
Næste ordinære møde bliver formentlig i foråret 1996 - evt. et
temamøde om faciliteter i skovene, med en besigtigelsestur i et
skovområde efter udsendelse af noget materiale om emnet.
Distriktet fastlægger mødet og beslutter
kombineres med et offentligt møde.
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Christina Odgaard.
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