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Mødedeltagere:
KS
MH
OT
FN
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GS
KK
PP
GJ
GB
NI
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Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand)
Mogens Holmen, Frederiksborg Amt
Ole Thun, Københavns Amt
Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frb. Amt
Merete Wiid, Kommuneforeningen i Roskilde Amt
Gitte Schack, Kommuneforeningen i Kbh.Amt
Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
Gunnar Jonsson, Friluftsrådet (Dansk Islandsk Hesteforening)
Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
Nanna Ilmer, Friluftsrådet (Dansk Kano og Kajak Forbund)
Jørgen Christensen, Friluftsrådet
(Bolig-,Motor-og Hjælpemiddeludvalget)
AH - Anna Bodil Hald, (DN, Værløse)
KB - Kurt Borella, (DN, Allerød)
LA - Lone Andersen (DN Albertslund)
OF - Ole Frandsen, Forsvaret (Farum Kasserne)
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt
SS - Stephan Springborg, Københavns Statsskovdistrikt
HJ - Hans Jönsson, Københavns Statsskovdistrikt
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt.
Ikke
PJ EM HA BM -

mødt:
P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idræts-Forbund
Erik Mollerup, Kommuneforeningen i Kbh.Amt
Hjalte Aaberg, Kommuneforeningen i Kbh.Amt
Bent Mortensen, Stenløse Kommune

Desuden deltog Tove Enggrob (KVL) som følge af at hun forsker i
offentlighedens inddragelse i skovplanlægningen.

1. Præsentation af det nye brugerråd
Det var første møde i brugerrådet efter sammenlægningen af de to
brugerråd.

2. Det nye brugerråds funktion
KS: Baggrunden for at sammenlægge skovdistrikitets to brugerråd
var, at vi i over halvdelen af tiden drøftede sager eller politik
af principiel karakter. Og drøftelserne i de to brugerråd mundede
ikke altid ud i de samme råd/vurdering af sagen; og forskellen kan
ikke nødvendigvis tilskrives, at der er forskel brugernes ønsker i
de 3 amter. Det er ikke skovdistriktet mål, at det større
brugerråd skal resultere i, at der ikke er plads til lokale,

detaljerede drøftelser. Forslag til helt lokale drøftelser/tiltag
er fortsat meget velkomne. I det konkrete tilfælde må det
vurderes/aftales om brugerrådet inddrages eller efterfølgende
orienteres. Som eksempel kan nævnes at skovdistriktet, Kurt
Borealla og Frederiksborg Amt som opfølgning på mødet i juni 1998
holdt et separat møde i Terkelskov for at drøfte plejen af
foldfrø. Det resulterede i “vedtagelsen” af en plejeplan.
Skovdistriktet foreslog ved drøftelserne af sammenlægningen af
brugerråddene, at man (specielt de foreninger som blev reduceret i
antal medlemmer) kunne oprette suppleanter, som ville få det samme
materiale som de ordinære medlemmer. KS så gerne, at ikke alle
foreninger nødvendigvis udpegede suppleanter, men omvendt var
besværet for distriktet ikke større end, at hvis det hjalp
drøftelserne i organisationernes baglande, skulle man “oprette”
suppleanter.
AH foreslog at DN´s formand for samråddet i Roskilde Amt blev
suppleant. AH ville komme med navn og adresse.
NI vil “overgå” til suppleant, men gerne indkaldes som “ekspert”
når der drøftes emner i relation til brugen af søerne.

3. Evaluering af de offentlige møder den 6.9 98 i Ravnsholt Skov
og 13.9 98 i Karlstrup Skov
KS: På begge møder fremsat ønske om flere bænke. Distriktet vil
derfor satse på at opsætte flere bænke lavet af skårne planker i
løbet af sommeren 1999.
KB: Vigtigt at der ikke kommer for mange bænke, for det vil give
skoven park-karakter.
KS: Dette er skovdistriktet enig i og vil derfor også udbygge
antallet langsomt.

4. Populærudgave af distriktets driftsplan.
KS: henviste til det udsendte materiale. Distriktet er gået ind i
arbejdet med at “udvikle” en ny model for populærudgave af
driftsplanen. Ideen med modellen er følgende: Organisationer og
særligt interessede får orginalteksten med detaljerede oplysninger
(1). Den almindelige skovgæst får enkelte oplysninger om større
tiltag i “sin” skov - samt et godt kort (2):
1) Uddrag af driftsplanen. Kopi af relevante kapitler kopiers
direkte fra driftsplanen svarende til det brugerrådet allerede har
modtaget. Men som “officiel” udgave vil det blive forsynet med et
forklarende forord, forkortelsesliste og signaturforklaring.
2) En folder, hvor der findes et kort over en skov og med en tekst
om større tiltag (f.eks. afdrifter af nåletræ og igangsætning af
selvforyngelser af løvtræ) i planperioden. På kortet vil
bålpladser mv være markeret. I teksten vil “oplevelsesmuligheder”
også blive nævnt, men folderen vil skulle have en driftsmæssig
vinkel.

Skovdistriktet vurderer at efterspørgsel efter folderen vil være
stor, navnlig pga kortet. Der bliver i praksis tale om en slags
vandretursfolder - uden afmærkning i skoven.
Skov- og Naturstyrelsen har overfor organisationerne tilkendegivet
at man fortsat ønsker at udgive en populærudgave af driftsplanen.
Styrelsen har imidlertid ikke fundet den rigtige model. Københavns
skovdistrikt har drøftet en ny model med driftsplankontoret, og
det er denne model, som skovdistriktet gerne vil høre brugerrådets
mening om. Støtter brugerrådet denne model vil distriktet arbejde
videre med denne som et “pilotprojekt” for en populærudgave af
driftsplanen.
GB: Ideen vældig god. Måske skulle man på folderen have plads til
færdselsregler. Efterlyser et oversigtskort for arealerne i
uddraget til driftsplanen.
LA: God ide med folder, netop med vægt på et godt kort. I øvrigt
burde man kunne låne/se driftsplanen på biblioteket.
AH: vigtigt at “dramatiske tyndinger” i bynære bevoksninger er
beskrevet i folderen - så kan tilvækst og hugsttal bedre undværes.
FN, KB og OF synes godt om folder teksten herunder også at der var
tal på tilvækst og hugst.
KS fik opbakning til at konkludere, at brugerrådet anbefaler
udarbejdelsen af en populærudgave af driftsplanen som skitseret.
5. Skovdistriktets Grønne Regnskab for 1997
GB synes det var fint at 90 % af fortidsminderne var velplejet;
men det rejser spørgsmålet: Hvilken type er de 10 %, som ikke
tilfredsstillende plejede?
JJ: Oplysninger stammer fra skovfogedernes egen opgørelse, og det
drejer sig antagelig om høje, hvor trævæksten burde være fjernet.
AH spurgte til om forpagteres pesticidforbrug var med i
opgørelsen.
KS: det er de ikke; vi har ikke tallene. Men det er kun på
Kollekolle og Kroppedal, at kontrakterne ikke forbyder brug af
pesticider. Når disse kontrakter forlænges i hhv. 1999 og 2000 vil
brugen af pesticider blive forbudt.
Mødedeltagerne gav udtryk for, at det Grønne Regnskab var en
informativ præsentation af skovdistriktet.

6. Faste O-løbsposter i Tokkekøb Hegn og Ravnsholt Skov?
KS henviste til udkastet til aftale/retningslinier. KS fandt at
der var tale om et godt kompromis, som hjælper brugerne ved at de
ikke skal anvende tid på opsætning og indsamling af poster.
Gevinsten for skoven er mindre trafik (forstyrrelse, militæret må
endda køre poster ud) og at distriktet kan bruge mere tid til at
kontrollere, at posterne står rigtigt i forhold til vildtlommer
mv. Distriktet har ikke villet godkende aftalen før brugerrådet
var hørt. En accept her betyder ikke nødvendigvis en accept i
andre skove.
AH gav udtryk for at de alm. O-løbs-skærme ikke pynter i skoven.
PP fortalte, at der længe havde været en sådan aftale på Kronborg
distrikt, og at det efter hans oplysninger fungerede godt.

OF kunne anbefale ordningen; det kan ikke gå galt med de mange
restriktioner, som er opstillet.
KS konkluderede at der generelt var opbakning til ordningen.

7. Kan fugletårnet i Harestrup Mose,Vestskoven forbedres?
SS skitserede problemerne: placeringen er forkert, fordi udsigten
til fuglene er mod vest. Kan dårligt flyttes. Vil foreslå at
siderne beklædes hele vejen rundt og med kighuller i front, samt
at taget forlænges. Endvidere opsættes nogle fugleplancher - to
fra fugletårnet i Ryget Skov kan genbruges.
LA meget enig i, at disse tiltag vil forbedre fugletårnet. Gjorde
endvidere opmærksom på, at dersom fugletårnet ikke kom til at
fungere ordentligt, kunne en platform syd for mosen i 1 meters
højde være en god erstatning - eller et godt supplement.
KS: distriktet vil arbejde videre med sagen, men det er ikke givet
at vi har ressourcer til at gøre noget ved det.
8. Færdsel på Brede Enge i Farum Kommune
KS redegjorde kort for sagen, som jo har været drøftet i
brugerrådet for Frederiksborg Amt. Kommunen har jo måttet medgive
en grundejer, at kommunen pt ikke har hjemmel til at åbne færdslen
for ridende på Brede Enge. Skovdistriktet har sat sagen i bero
indtil kommunen har besluttet sig for vejens fremtidige status.
Ender det med ingen ridning vil skovdistriktet naturligvis ikke
føre en ridesti ud til vejen. I så fald vil det være rigtigst kun
at føre en (gå-)sti ud til vejen. Men det kræver en dispensation
for NBL at gennembryde diget.
MH uddelte kopi af vejledningen til Naturbeskyttelsesloven om
beskyttelsen af sten- og jorddiger, således at brugerrådet har
information om den konkrete beskyttelse - og baggrunden herfor.

9.

Skovens Dag 9.5 1999 i Karlstrup Skov

KS: Distriktet har valgt at afholde Skovens Dag i Karlstrup Skov
for også at vise flaget i denne del af distriktet.
SS redegjorde kort for de nuværende planer, som ikke fokusere så
meget på skovbrug. Men en tur med skovfogeden og fældning af et
stort træ er med i programmet.
PEP: Husstandsomdeling af program har været en succes på Kronborg
distrikt. Hestevognskørsel mellem programpunkter er også en
succes.
MW mente at annoncering i Sydkysten vil være dækkende for
lokalområdets beboere.

10.

Fastsættelse af dato for 1 eller 2 møder i 1999 samt ét
offentlige møde i 1999

Offentligt møde om Bøndernes Hegn og Store Hareskov fastsat til
søndag den 26. september 1999 kl 13.00.

Næste møde kun for brugerrådet bliver onsdag den 10. november 1999
kl 14.30. På dette møde fastsættes mødedatoer for år 2000.
På det offentlige møde i Karlstrup Skov kritiserede de lokale
DN’ere, at de ikke var indkaldt i ordentlig tid.
Det blev aftalt at organisationerne hver især har ansvaret for at
give deres lokale organisationer besked om de offentlige møder.
Til hjælp herfor vedlægges referatet indbydelsen til mødet.
Skovdistriktet sørger fortsat for den offentlige indkaldelse via
presseomtale og annoncer i lokale blade.
JC mindede om, at Søndagsavisen har en rubrik: “Det sker i ugen”.
11. Eventuelt herunder meddelelser
Færdsel i Tokkekøb Hegn med motorkøretøjer. KS henviste til det
udsendte notat. Målet har været at begrænse biltrafikken mest
muligt og mindske risikoen for at lejrpladsen ved Dæmpegård bliver
til en larmende festplads. Aftalen det bedst mulige kompromis. Er
sendt til Allerød og Karlebo kommuner samt politiet med anmodning
om eventuelle bemærkninger fremsendes til distriktet senest den
31.1 99.
Nyt center ved Herstedhøje / salg af Kroppedal i Vestskoven. KS
orienterede om planerne: Salg af Kroppedal til kommunerne til et
vestegnsmuseum. I stedet bygges nyt minicenter ved foden af
Herstedhøje. Beskrivelse vedhæftet referatet.
Mønterne i Vestskoven. KS: Fungerer og fremtræder ikke
tilfredsstillende i dag. Formålet med de store stenfelter ikke
helt klart, og efter vi er stoppet med brugen af pesticider kan de
ikke holdes fri for vegetation -> området virker rodet og ikke
vel-vedligeholdt. Distriktet overvejer derfor følgende:
1) Stenene fjernes (og genbruges til udbygning af vejnettet i
Vestskovens nordvesthjørne,
2) De nu stenfri felter i Mønterne tilføres jord, således at der
kan etableres græsplæner, evt plantes nogle felter til med
forskellige træer og buske.
3) Jorden skaffes ved at anlægge en sø på ca 1.600 kvm på slette
nord for Mønterne.
Realiseringen kræver økonomiske midler (ca. 500.000 kr) samt
tilladelse til søen fra Skov- og Naturstyrelsen og Kbh. Amt.
AH foreslog at nogle felter kun tilføres råjord og hvor
vegetationen får lov til at indfinde sig selv.
KS: det er måske en mulighed i et hjørnefelt, men Mønterne skal
bruges til skovture og der skal derfor være pæne græsplæner, man
kan slå sig ned på. Men vi tager forslaget med i vores
planlægning. Men det er ikke givet at planerne i det hele taget
realiseres.
Færdsel med robåde på Farum Sø. KS: Distriktet gav efter høring af
brugerrådene tilladelse til at ialt 6 robåde fra 3 lokale klubber
kunne ro på Farum Sø. Det er distriktets vurdering at det ikke har
givet anledning til væsentlige gener, og distriktet har derfor
givet klubberne lov til også at ro med 6 både i 1999.

GB spurgte til fiskeriet på Farum Sø. KS: Erhvervsfiskeren fra
Furesøen har også forpagtet Farum Sø. Lystfiskeriet er forpagtet
ud til Sjællandske Sports- og Lystfiskeriforeningers
Samarbejdsudvalg (SU). Kontrakten med lystfiskerne vil antagelig
blive forlænget i 1999 for 5 år. Samtidig vil bredfiskeriet blive
givet fri ved de bredder, hvor man kan komme til søen uden at
skulle gå gennem rørskov mv.
Rapport om færdslen på Mølleåen (Farum Sø -> Øresund): NI fortalte
om den i Friluftsrådets regi netop udarbejdede rapport. Der var
bred enighed om at der ikke måtte komme flere både i systemet, da
der mange steder er slidskader ved bredderne. GB supplerede med at
Friluftsrådet gerne ville have en naturvejleder tilknyttet brugen
af Mølleåen. Rapporten kan rekvireres hos NI.
Skovrejsning mellem Gundsømagle og Jyllinge: KS: Forundersøgelse
fædig i løbet af februar 1999. Distriktet forventer at reducere
projektområdet i sydøst og det nordlige område mod Værebro Å, som
i øvrigt ikke skulle tilplantes (skovrejsning uønsket). Skoven
skulle herefter blive på ca. 175 ha. Projektet skal først
godkendes af Naturforvaltningsudvalget og dernæst af
Finansudvalget.
Vestvolden: Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentater for
skovdistriktet, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Kommune,
Københavns Amt samt Rødovre, Hvidovre og Brøndby kommuner.
Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til den første 5 årige
plejeplan, gældende fra år 2000. Denne har været forlagt
offentligheden og interesseorganisationerne - og arbejdet skrider
planmæssigt fremad.

28.2 1999
Christina Odgaard / Kim Søderlund

