RESUMÉ AF STIFTENDE BRUGERRÅDSMØDE 20/9-95Fejl! Bogmærke er ikke
defineret.
FOR KØBENHAVNS STATSSKOVDISTRIKT I KØBENHAVNS AMT
Medlemmer af brugerrådet
Mødedeltagere:
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand)
ML - Mogens Lethraborg, Danmarks Naturfredningsforening (Albertslund
Lokalkomité)
GB - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
NI - Nanna Ilmer, Friluftsrådet (Dansk Kano og Kajak Forbund)
PJ - P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idræts-Forbund
JN - Jørn Johan Nielsen, Værløse Kommune
EM - Erik Mollerup, Albertslund Kommune
LS - Lars Stubkjær, Københavns Statsskovdistrikt
HJ - Hans Q. Jönsson, Københavns Statsskovdistrikt
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt
HP - H. C. Petersen, Københavns Statsskovdistrikt
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt.
Som suppleant for John Frederiksen, Friluftsrådet (Bolig-, Motor- og
Hjælpemiddeludvalget) mødte Bodil Westrup (BW).
Som suppleant for Mogens Lock Hansen, Kbh. Amt mødte Ole Thun (OT).
Ikke mødt:
AH - Anna Bodil Hald, Danmarks Naturfredningsforening
Lokalkomité)
TN - Tom Nielsen, Ballerup Kommune.

(Hareskov

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.
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:
Vestskovudvalget - træder sammen i forbindelse med større sager og
er i øvrigt "sovende".
Desuden 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).
KS fortalte, at brugerrådet normalt ikke vil komme til at beskæftige
sig med Vestvolden, da distriktet har indgået overenskomster med
beliggenhedskommunerne om, at disse forestår den løbende arealdrift.
Ydermere vil der ved fredningssagens afslutning skulle udarbejdes en
plejeplan for hele Vestvolden.
På forespørgsel oplyste KS, at distriktet varetager vildtforvaltningsopgaver i hele sin tilsynskreds (d.v.s. Roskilde amt, en del af
Københavns amt samt Farum kommune).
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.
ML spurgte til de i 1992 afgivne indstillinger vedr. driftsplanrevisionen og henledte opmærksomheden på, at bidragyderne blev lovet
et møde, når planen forelå.
KS sagde, at man må gå ud fra, at bidragene er indarbejdet i den
kommende plan, og at brugerrådet vil få forelagt væsentlige afsnit
af de kommende planudkast, såsom kulturplanen.
EM m.fl. understregede, at brugerrådet forventede rimelige frister
til kommentering af driftsplanudkast. KS tog dette til efterretning,
m.h.p. tilbagemelding herom til Driftsplankontoret.
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.
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.
Der udtryktes synspunkter for og
offentligt møde for Københavns amt.

imod

en

tidlig

afholdelse

af

JN mente, at artikler i lokalaviserne forud for mødet vil være langt
mere effektive end annoncer for mødet. Han lovede som EM, at
kommunerne vil hjælpe med pressekontakterne i dette øjemed.
GB fandt, at det var en god idé at lægge det offentlige møde i
forlængelse af Skovens Dag. KS tvivlede på, om mødet derved blev
tilstrækkeligt lokalt.
JN foreslog, at børn bydes med til mødet.
GB forudså, at fremmødet på et møde afholdt i Hareskov-området nok
vil blive ret præget af organisationer.
Foreløbig konkluderedes, at man på det offentlige møde må
koncentrere sig om et enkelt skovområde for at fange potentielle
deltageres interesse. 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.
Årsagerne til interessen for at deltage i brugerrådet:
ML: DN er brugere af Vestskoven - har således også lagt et stort
arbejde i indlæggene til den nye driftsplan.
BW: Vil gerne påvirke skovdistriktet til bedre stibelægninger og vedligeholdelse, mere handicapvenlige shelters/bygninger og oplysninger om disse forhold i de enkelte vandretursfoldere.
GB: Mandatet er at holde distriktet fast på målsætningerne i
Friluftspolitikken, at forbedre adgangsforhold og at opnå et
sammenhængende
stinet
(herunder
helårs-cykelstinet)
under
et
helhedssyn og med samlet publicering. KS sagde, at det også er Skovog Naturstyrelsens sigte, at stierne skal hænge sammen med det
amtslige og kommunale stinet, men at det var styrelsens politik ikke
at anvende asfalt i skovene.
NI: Vil tillige gerne arbejde for en udvidelse af forskellige andre
faciliteter.
PJ: DIF er interesseret i at bevare det gode forhold til
statsskovene og regner med via brugerrådet at få en lettere og mere
direkte dialog. Vil måske i fremtiden fremlægge enkeltsager, afgjort
af distriktet, for rådet. KS understregede, at det vil være i orden
at drøfte enkeltsager såsom allerede afgivne afslag/tilsagn til

arrangementer; men distriktet vil aldrig udskyde en konkret afgørelse, til den har været drøftet i brugerrådet. Men en drøftelse
af konkrete sager kan naturligvis påvirke den fremtidige praksis.
JN: Værløses borgere er virkeligt interesserede, eftersom 75% af
kommunen er sø/skov.
EM:
Forventer,
at
man
i
brugerrådet
vil
kunne
varetage
Vestegnskommunernes
interesser
og
forlige
evt.
modstridende
interesser.
OT: Amtet har som myndighed - bl.a. i relation til udbygningen af
den grønne struktur i regionplanlægningen - en naturlig interesse.
Nævnte, at rådet således har berøringsflade til amtets Grønne Råd.
KS opfordrede til, at medlemmerne af brugerrådet efter behov
indgiver forslag til fremtidige møde-dagsordener samt melder ud,
hvis der måtte føles behov for at indkalde til møde.

5. Orientering om distriktets drift
JJ og HP orienterede om planlagte bøgeselvforyngelser (generationsskifter) i publikumsnære områder. Der vil også blive skrevet herom i
lokalaviserne.
Desuden orienteredes om statsskovenes nye skilteprogram - herunder,
at kæder stadig vil være nødvendige i Vestskoven i modsætning til i
de gamle skove.
KS redegjorde for Naturskovsstrategien, og JJ og HP 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.
BW savnede generelt nogle flere åbne kig i skovlandskabet. KS, HC og
JJ fortalte, at der generelt bruges uhyre mange ressourcer på at
rydde opvækst, men at der nødvendigvis over tid vil være en vekslen
mellem ung og gammel, lav og høj, åben og tæt skov - og at synspunkterne vedr. ideel skovstruktur også er forskellige de enkelte
brugergrupper imellem.
ML spurgte til Kulturby 96-planerne i Vestskoven. HJ fortalte, at
der med sponsorstøtte skal etableres en 5 km lang handicapvenlig sti
inden
sommeren
1996.
Desuden
er
distriktet
ansvarligt
for
forskellige
børneaktiviteter
finansieret
af
Kulturby-Fonden.
Kommunerne er ansvarlige for andre projekter (en børnefestuge, et
musikarrangement og aktiviteter i tilknytning til Ole Rømers
Museum), og distriktet er ansvarligt for den overordnede koordinering og formidling af alle projekterne. Konsulenten Katrine
Thuesen lønnes af kulturbymidler til at varetage opgaverne som
projektleder.
JN påpegede, at sikkerhedsanliggender må overvejes, når en sti går
hen og bliver en decideret transportkorridor.
Der udspandt sig en meningsudveksling om forskellige eksisterende
stiers kvalitet.

6. Eventuelt
KS spurgte, om lokal presseomtale af det afholdte møde kunne
bifaldes. Rådet erklærede sig indforstået med avisomtale, herunder
listning af medlemmerne.
7. Næste møde
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.

herunder,

om

det

skal

EM bad om, at evt. vigtigt materiale, som måtte fremkomme vedr.
skovene, udsendes til rådsmedlemmerne.

27/9-95
Christina Odgaard.
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BILAG: Medlemsoversigt.

