
 RESUMÉ AF STIFTENDE BRUGERRÅDSMØDE 27/9-95 
 FOR KØBENHAVNS STATSSKOVDISTRIKT I ROSKILDE AMT 
 
 
Medlemmer af brugerrådet 
 
Mødedeltagere: 
 
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand) 
JT - Jørgen Thomsen, Roskilde og Københavns Amts Landboforening 
PL - Per Lotzfeldt, Danmarks Naturfredningsforening (Skovbo Lokalko-
mité) 
OS - Ole B. Stagsted, Friluftsrådet (Danmarks Jægerforbund) 
IS - Inga Skjærris, Danmarks Idræts-Forbund 
NJ - Nora Jørgensen, Solrød Kommune 
JB - Jens Peter Bundgaard, Københavns Statsskovdistrikt 
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt. 
 
Roskilde kommune er blevet anmodet om at udpege et medlem. Ud-
pegningen er p.t. ikke sket, men som suppleant mødte Jørn Pedersen. 
 
Ikke mødt: 
 
LR - Lars Rudfeld, Danmarks Naturfredningsforening 
LL - Lillian Larsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
FD - Flemming Damgård Larsen, Roskilde Amt. 
 
 
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 brugerrå-
dene. 
 
KS erindrede forsamlingen om, at det til enhver tid skal afspejles i 
distriktets beslutninger, at den største brugergruppe er de 
uorganiserede brugere. 
 
 
2. Gennemgang af retningslinierne 
 
Retningslinierne blev gennemgået. Herunder fremhævede KS følgende: 
 
Formålet med at nedsætte brugerråd er at få et stærkere bindeled 
mellem skovforvaltningen og borgerne, således at forvaltningen 
kender brugernes ønsker, og at man kan diskutere, hvordan disse 
ønsker indpasses i driften og beskyttelsen af naturen.  
 



Den øgede offentlige indflydelse gøres gældende på 2 niveauer: 
 
        * Den langsigtede planlægning, via større åbenhed ved 
driftsplanrevisioner  
 
        * Den daglige drift, navnlig fra brugerråd, men også fra 
Skovens Dag. 
 
Eksempler 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 an-
vendelse af det enkelte distrikts arealer. Endvidere angiver 
driftsplanerne hovedretningslinier, niveauer og rammer for for-
skellige aktiviteter. 
 
Friluftspolitikken: fremgår af styrelsens bog "Oplevelser i stats-
skovene", som brugerrådsmedlemmerne har fået tilsendt. Priori-
teringen 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 der endnu ikke var truffet beslutning om den 
administrative placering af Bidstrup-skovene, som Skov- og Natur-
styrelsen overtager fra Københavns Kommune. Det forudsås, at 
overtagelsen under alle omstændigheder ville få betydning for 
brugerrådets sammensætning/fremtid. 
 
Tadre Mølle bliver formentlig solgt til en selvejende institution. 



4. Drøftelse af rådets videre arbejde 
 
KS understregede, at kun vore egne arealer kan tages op til dis-
kussion i brugerrådet. 
 
Med hensyn til enkeltsager vil det være i orden at drøfte allerede 
afgjorte sager, såsom afslag/tilsagn til arrangementer; men di-
striktet vil aldrig udskyde en sådan konkret afgørelse, til den har 
været drøftet i brugerrådet. Men en drøftelse af konkrete sager kan 
naturligvis påvirke den fremtidige praksis. 
 
Mødehyppighed: 
 
Distriktet forestillede sig umiddelbart, at der skulle afholdes to 
møder årligt - hhv. forår og efterår. Herudover ad hoc-møder efter 
behov, på medlemmernes eller distriktets foranledning. Det sidst-
nævnte 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 og vil naturligvis stadig 
indgå i revisionsarbejdet. 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 driftsplan-
lægningen 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. På distriktets brugerrådsmøder 
for hhv. Københavns og Frederiksborg amter er det foreløbigt 
konkluderet, 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. Det pågældende 
brugerråd vil kunne inddrages i planlægningsarbejdet og vil evt. 
udgøre et panel på mødet. KS oplyste, at distriktet nok vil lægge ud 
i foråret 1996 med et møde i Frederiksborg amt og heraf drage lære 
om, hvordan det fremover skal gribes an. 
 
 
5. Orientering om distriktets drift 
 
KS orienterede om statsskovenes nye skilteprogram. 
 



På IS' forespørgsel redegjorde JB for praksis vedr. øvelsestil-
ladelser og statistisk registrering af afholdte øvelser. KS nævnte, 
at reglerne for, hvilke øvelser der kan ske uanmeldt, antagelig er 
under slækning (maksimalt deltagertal hæves), idet Skov- og Natur-
styrelsen er ved at revidere reglerne. 
 
JB gav en orientering om driften af de enkelte arealer: 
 
I Karlstrup-komplekset er tilplantningsfasen snart afsluttet. Brugen 
af vejene til ridning er nu så intensiv, at distriktet overvejer at 
indlede drøftelser med fredningsnævnet om anlæg af ridestier. 
 
I Hyrdehøjskoven vil der snart blive behov for publikumsfaciliteter. 
 
På Gl. Lejre-arealerne er fredningssagen afsluttet, og der skal 
laves en plejeplan i samarbejde med amtet. En kongshal fra 
vikingetiden er under afmærkning i terrænet. 
 
I Gershøj skal der antagelig opsættes shelters. 
 
PL udtrykte ønske om skiltning ved kysten om teltslagningsforbudet. 
KS svarede, at distriktet ikke ønsker en sådan skiltning, som der 
alligevel ikke er mulighed for at håndhæve. I stedet forsøges 
teltslagning kanaliseret bort fra kysten ved hjælp af den "autori-
serede" plads. 
 
I forbindelse med revision af den gældende fredning af Ølsemagle 
Revle og Staunings Ø er der i foråret 1995 blevet nedsat en lokal 
brugergruppe på anmodning fra Skov- og Naturstyrelsen. Brugergruppen 
har samme "selvtillagte" kommisorium som ved udarbejdelsen af de 
jagt- og forstyrrelsesfri kærneområder. Der er afholdt 1. møde i 
gruppen, og 2. møde forventes at blive afholdt i indeværende år. 
 
Arbejdet i den lokale brugergruppe er i øvrigt med til at udfylde 
intentionerne i Ølsemagle Revle og Staunings Ø's udpegning til 
EU-habitatområde. Habitatområde er et begreb, der dækker områder i 
EU, hvor der er særlige interesser vedr. truede flora- og 
faunaarter. Udpegningen indebærer ikke nogen begrænsninger i sig 
selv, men er en "påmindelse" om, at der ved fremtidige dispositioner 
skal tages særlige hensyn. På længere sigt vil EU-
fuglebeskyttelsesområderne "forsvinde ind i" habitatområde-begrebet. 
 
 
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 
 
IS udtrykte ønske om, at møder fremover begynder tidligst kl. 15, så 
mindre af arbejdsdagen medgår. 
 
OS tilbød, at han i så fald nok ville kunne skaffe et mere centralt 
mødelokale. 
 
 
24/10-95 
       Christina Odgaard. 


