RESUMÉ AF BRUGERRÅDSMØDE 24/4-96Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
FOR KØBENHAVNS STATSSKOVDISTRIKT I KØBENHAVNS OG ROSKILDE AMTER
Medlemmer af brugerrådet
Mødedeltagere:
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand)
ML - Mogens Lethraborg, Danmarks Naturfredningsforening
(Albertslund Lokalkomité)
AH - Anna Bodil Hald, Danmarks Naturfredningsforening
(Hareskov 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
NJ - Nora Jørgensen, Solrød Kommune
JB - Jens Peter Bundgaard, Københavns Statsskovdistrikt
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 Christian Ebbe
Mortensen (CM).
Som observatør i forbindelse med driftsplanrevisionen deltog Jesper
Brodersen, Skov- og Naturstyrelsen.
Ikke deltaget:
TN - Tom Nielsen, Ballerup Kommune.
EM - Erik Mollerup, Albertslund Kommune.
Dagsorden
KS indledte mødet med at fortælle, at distriktets brugerråd for
Københavns Amt hhv. Roskilde Amt er slået sammen efter de
arealoverdragelser til Odsherred skovdistrikt, som var en følge af,
at Bistrup-skovene administrativt blev overført til Odsherred
Statsskovdistrikt.
1. Bemærkninger til referat af mødet den 20/9 1996
Ingen bemærkninger.

2. Drøftelse af antal publikumsfaciliteter
KS nævnte, at baggrunden for drøftelsen er den af Skov- og
Naturstyrelsen udarbejdede friluftspolitik (bogen “Oplevelser i
statsskovene”), en talmæssig udmøntning heraf (styrelsens brev af
25/10-95) og den foreløbige indberetning, skovdistriktet har givet
styrelsen om vore mål for antal af forskellige faciliteter i år
2000.
Som bynært skovdistrikt mener vi at skulle lægge arealer til flere
faciliteter end “gennemsnitsdistriktet”, hvad angår styrelsens
samlede mål for udbygning af faciliteter i statsskovene.
Herefter drøftelse af distriktets udspil:
Primitive overnatningspladser: På forespørgsel blev forskellen
mellem
primitive
og
“spejder”-pladser
forklaret:
Primitive
overnatningspladser er i princippet kun en lysning/åbent areal med
en pæl i jorden som indikation af, at der må overnattes.
BW spurgte, om man kan komme frem på cykel eller i el-kørestol til
overnatningspladserne. Distriktet svarede, at det ikke altid er
tilfældet. Den primære målgruppe er vandrerne.
AH spurgte, hvorfor der placeres primitive overnatningspladser i
nogle af de mest stille områder. Hertil bemærkede GB, at almindelige
menneskers færden i naturen ikke bør anses for “larm”. Der er heller
ikke mulighed for motorkørsel frem til pladserne.
ML spurgte, hvor en ny plads i Vestskoven vil blive anlagt. HJ
svarede, at det ikke er besluttet endnu, men det bliver nok i
nærheden af Herstedøster.
GB spurgte til benyttelsesomfang og til evt. konflikter. JJ svarede,
at der ikke føres statistik, men det er ikke indtrykket, at presset
er så stort.
HP fortalte, at der overvejes anlagt en primitiv overnatningsplads
ved Furesøen/Kollekolle-sletten. AH spurgte, hvorfor primitiv
lejrslagning på kano-landgangsstederne ikke gives fri for alle.
Hertil svarede LS, at brugere fra landsiden ville konkurrere for
stærkt med de sejlende, da placeringen ved vand erfaringsmæssigt
trækker meget. KS sagde, at distriktet også indadtil vil diskutere
problemstillingen vedr. forbeholdne rettigheder.
GB oplyste, at der af Friluftsrådet planlægges en høring
efteråret om konflikter mellem brugergrupper i Mølleå-systemet.

til

Spejderlejrpladser: Idet “spejderlejrpladser” også kan og må bruges
til f.eks. leg og af andre end spejdere, vil distriktet overveje om
navnet skal ændres.
På forespørgsel fra BW oplyste distriktet, at der generelt vil være
god fremkommelighed til de planlagte lejrpladser.
Af hensyn til naturen mente AH ikke, den planlagte lejrplads i Ryget
burde anlægges. KS og JJ oplyste, at Ryget under alle omstændigheder
vil skifte karakter p.g.a. boligbyggeri til ca 4.000 beboere lige
syd for skoven.

Fugletårne: Distriktet har planer om i år at opføre et tårn i Sækken
(nær Farum sø, i Ryget skov). AH mente umiddelbart, det var en
dårlig idé, fordi AH ønskede, at holde Ryget så stille som muligt
(lavt publikumspres). JN støttede tanken om et fugletårn ved Sækken.
På forespørgsel fra BW forsikrede KS, at vi generelt er opmærksomme
på spørgsmålet om handicapvenlighed.
Grill-/bålpladser: Ingen indvendinger eller konkrete forslag til
placering. På forespørgsel oplyste HP, at distriktets praksis er kun
at udstede kørselstilladelser i særlige tilfælde. Rådet tilsluttede
sig dette.
Skovlegepladser: KS fortalte, at distriktets grundsyn er, at børn
hellere skal overlades til de forhåndenværende legemuligheder i
naturen. BW og ML mente ikke, der skal bygges en skovlegeplads, og
AH advarede mod ansvarsproblemet - bedre at lade faldne træer ligge
til leg. GB så også hellere endnu en kondisti.
3. Drøftelse af gangstier og cykelstier.
Punktet var foreslået af JN, som fuldt ud kunne tilslutte sig det
siden
tilsendte
oplæg
fra
Driftsplankontoret,
Skovog
Naturstyrelsen hvoraf det fremgår, at på det overordnede regionale
rutenet bør det tilstræbes, at belægningen altid er i god stand til
cykling.
BW spurgte, om der på udgangspunkterne for nye ruter vil blive opsat
tavler, og HP bekræftede dette.
4. Drøftelse af skovdistriktets forslag
distriktets søer i relation til fiskeri.

til

kategorisering

af

KS understregede, at den overordnede politik - som fortsat kun
ligger i udkast - ikke skulle diskuteres på dette møde, idet
kompetancen til ændringer m.v. i politikken ligger i Skov- og
Naturstyrelsen og det alene er brugerrådets opgave at rådgive om
implementeringen af politikkerne på distriktets arealer.
LS fortalte, at udkastet til ny fiskeripolitik som mål har i
videre udstrækning end hidtil at stille fiskevande til rådighed
for den uorganiserede lystfisker. Distrikternes ferske vande
forventes inddelt i følgende 3 kategorier:
- Vande, hvor der ikke udøves fiskeri.
- Vande, hvor fiskeri udlejes.
- Vande, hvor fiskeri er frit.
Distriktet mener som udgangspunkt, at fiskeri skal være frit,
medmindre noget andet taler for det (såsom velfungerende udlejning,
særligt sårbar natur eller beliggenhed tæt opad bolig i skoven).
Distriktets foreløbige udpegning af “undtagelser” i Roskilde og
Københavns
amter
er
Kalkgraven
(udlejes),
Harrestrup
Mose
(yngleområde) og Stuekær (rytter-rute).
Det overvejes at udlægge dele af bredderne til Farum Sø til frit
fiskeri.
BW spurgte, om der vil blive etableret platforme (brede broer),
hvorfra der kan fiskes. LS erkendte, at der ikke hidtil var blevet

tænkt i handicapbaner og derfor heller ikke planlagt nogen broer, da
der i almindelighed godt kan fiskes fra bred i distriktets søer.
AH spurgte, hvordan udsætningsforbuddet kontrolleres. LS/KS svarede,
at vore fiskeriforpagtere selv skal tage sig heraf. På uudlejede
arealer er det ikke noget, vi gør ret meget ved, men vi vil aldrig
give lov til udsætning.
AH/ML var bekymrede for frit fiskeri i små (padde)søer. LS/KS sagde,
at vi næsten ingen deciderede paddehuller har, og at fiskeri de små
steder nok regulerer sig selv (få fisk og dermed næppe interesse).
På JN’s forespørgsel oplyste LS, at information herom vil blive i
form af foldere.
KS
konkluderede,
at
brugerrådet
politik/holdning i sagen.

bakkede

op

om

distriktets

5. Fastlæggelse af brugerrådets første offentlige møde.
Vestskoven vedtaget som lokalitet. Dato: søndag den 29/9-96 fra kl.
13. Formentlig indendørs (afhænger dog af fremmøde).
Idé til diskussionsemne: rideforbud alle andre steder i Vestskoven
end på anlagte ridestier?
GB og ML meldte sig som medhjælpere til udarbejdelse af oplæg m.v.

6. Kurset “Rigere Skov” (potentielle deltagere?).
Distriktet vil prioritere brugerrådsmedlemmer højest ved besættelsen
af de op til 6 eksterne pladser.
PJ og JN meldte sig.
AH vil gerne have
muligheden herfor.

tilsendt

kursusmaterialet,

og

KS

undersøger

7. Drøftelse af Skov- og Naturstyrelsens oplæg til de “store linier”
af driftsplanen for Vestskoven.
KS sagde, at hvis brugerrådsmedlemmer skulle finde det fornødent,
kan der aftales særskilt møde (eller “konsultationer”), også når
oplæg til driftsplandelene for de øvrige skovområder foreligger og
udsendes til medlemmerne.
På ML’s forespørgsel sagde KS, at der ikke vil ske detaljerede
tilbagemeldinger til bidragyderne. Tilbagemeldinger vil hovedsageligt ske i brugerrådsforum’et.
GB håbede, at de kommende populærudgaver af driftsplanerne ikke, som
for Hanherreds vedkommende, vil blive skrevet specielt henvendt til
brugerrådene.
Stiudvidelser:
KS lagde op til drøftelse af de foreslåede trampesti-anlæg.
Distriktet kunne ikke umiddelbart støtte ideen om at anlægge og
afmærke trampestier, fordi distriktet har indtryk af, at mange
skovgæster netop sætter pris på selv at skulle/kunne finde vej
og/eller nye veje. Distriktet var defor spændt på brugerrådets
holdning til dette spørgsmål.
Det blev fra flere sider pointeret, at gode og tilgængelige kort
(også over det tilgrænsende landskab) er vigtigere end afmærkninger
i terrænet af stiruter. Stier vil i øvrigt opstå “af sig selv” med
tiden, når skoven gror til og arbejdsspor også etableres.
KS konkluderede, at der efter bruggerrådets opfattelse ikke er behov
for anlæggelse og markering af trampestier (ud over de nuværende
naturstier), men at forbindelsesstier eventuelt kunne frihugges
(uden afmærkning) hen ad vejen for at støtte den uorganiserede
færdsel.
KS sagde, at ringvejsforbindelsen - og valg mellem bro og tunnel beror på en økonomisk drøftelse, som skal tages efter udarbejdelsen
af driftsplanen - men at det antagelig vil blive en langvarig
proces/sag at få finansieringen på plads.
Øget tilplantning:
KS
fastslog,
at
distriktet
grundlæggende
er
enig
med
driftsplankontoret i, at der skal plantes mere til. Det konkrete
forslag vedr. Herstedhøje drøftedes, og rådet tilsluttede sig, at
tilplantningen her bør opgives af landskabelige hensyn.
BW og GB efterlyste flere gruppevise plantninger/spredte træer. HJ
svarede, at udbygningen hermed er i gang.
Emner som naturlig tilgroning, udsigtskiler og de åbne arealers
drift blev bragt på bane af panelet og drøftet kort.
KS konkluderede, at rådet grundlæggende er trygt ved oplægget og
skovdistriktets politik/holdning til dette. Skovdistriktet vil på
den
baggrund
færdiggøre
driftsplanen
i
samarbejde
med
Driftsplankontoret.
8. Eventuelt

KS har sørget for, at brugerrådsmedlemmerne bliver abonnenter på det
gratis nyhedsblad Essens, udgivet af Skov- og Naturstyrelsen.
KS fik rådets opbakning til, at hegnstypen i Vestskoven efterhånden
konverteres til enkle elhegn om de fleste folde. Denne ændring
betyder en sløfning af “udvendige” hegn, som beskytter publikum mod
elhegnet.
AH udtrykte ønske om, at det påny forsøgtes at lave en registrering
i prøvefelter af flora-indvandring i Vestskoven.
ML foreslog spærringer af gamle, nu blinde veje i Vestskoven, så der
ikke opstår lossepladser for enden af dem. HJ svarede, at det i de
konkrete tilfælde dårligt lader sig gøre, da man så spærrer
tilkørsel til boldbaner/sportsplads.

30/4-96
Christina Odgaard.
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BILAG: Medlemsoversigt.
Brochurerne “Klap hesten”.

