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Bemærkninger til referatet fra den 6.3 2002.

Ingen bemærkninger
2. Meddelelser.
KS: Skov- og Naturstyrelsen er i gang med et internt strukturarbejde, som skal sikre en bedre service og en effektiv arealdrift. En flytning af arbejdsopgaver fra den centrale styrelse til distrikterne
indgår i arbejdet på linie med større regionalt samarbejde mellem distrikterne.
KS: Kroppedal er som bekendt solgt til Albertslund og Tåstrup kommuner. Der er nu ansat en direktør, så vi kommer nok til at høre mere fra museet i den kommende tid.
KS: Distriktet har som et led i forbedringen af økonomien forpagtet det tidligere græsareal (som ikke var udpeget til vedvarende græs) ved Ledøjevej ud til kornavl. Det betyder desværre også, at det
ikke er muligt for en række hundeklubber at anvende arealet til sportræning. Der er fortsat mulighed
for (gratis) sportræning på sletten ved Østbakkevej.
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3. Evaluering af det offentlige møde den 18.8 02 i Tokkekøb Hegn.
KS fandt det offentlige møde for godt og berigende. Havde navnlig hæftet sig ved ønsket fra børnefamilier til nogle sikre gynger og andre legeredskaber som mål for skovturen.
ABH spurgte til, om distriktet havde fundet en løsning på karpefiskeriet (forfodring forurener). Distriktet oplyste, at der ikke var fundet en løsning, og gode ideer derfor fortsat var yderst velkomne.
4. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2003.
De to faste møder i 2003 blev fastsat til onsdag den 12 marts og onsdag den 12 november kl 14.30.
På mødet den 12.3 fastsættes dato og skov for det offentlige møde.

5. Gentagne O-løb i B-skove.
KS: Indledningsvist kan det oplyses, at skovdistriktet har givet tilladelse til afholdelse af et langt Oløb (Jættemilen) i Hareskovene i november 2003. Det indebærer, at Store Hareskov (B-skov) rent
undtagelsesvist åbnes for O-løb. Åbningen kan godt rummes inden for distriktet nuværende praksis
for administration af B-skovene.
KS henviste til bilaget med DOF´s ansøgning om åbning af B-skovene: Ganløse Ore, Ryget og Nørreskoven øst for ca. 5 træningsløb om året for 10-15 eliteløbere som følge af oprettelsen af et TeamDanmark center i Farum. Derudover ønskedes også gerne tilladelse til to træningsløb for Farum Oklubs løbere.
Ansøgningen gav anledning til en engageret drøftelse, hvor alle medlemmer havde argumenter for
enten en tilladelse eller et afslag.
For en tilladelse: Der er tale om få løbere, og det er oplagt at man bør støtte et Team-Danmark
Center. Med naturzoner (vildtlommer) og god banelægning kan værdierne sikres.
For et afslag: B-skove er vigtige for dyrelivet og skovgæster, og en tilladelse vil dels genere dyreog plantelivet dels vanskeliggøre en fortsat stram administration af B-skovene, idet andre ansøgere
vil henvise til elitetræningsløbene. O-løbere er vant til transport og udgifterne hertil kan næppe være et problem, når Team-Danmark støtter. Der er endvidere mange åbne skove i området.
Under drøftelsen bekræftedes konklusionen fra sidste møde: Det er værdifuldt, at der er B-skove
med et lavere aktivitetsniveau, og brugerrådet er tilfreds med distriktets administrative praksis.
KS konkluderede, at distriktet ville give tilladelse for en foreløbig 2 årig periode i Nørreskoven øst,
idet dyrelivet her er vant til mange skovgæster. Ryget og Ganløse Ore er derimod stille skove, hvor
der er relativt færre skovgæster og dermed mere fred for dyrelivet; skovdistriktet vil give afslag i
disse skove. Distriktet ville ikke give tilladelse til almindelige træningsløb for Farum O-klub i Nørreskoven øst.
ABH ønskede til referat at hun var uenig i distriktet afgørelse: Det burde være et totalt afslag.
6. Nyt om Jyllingemotorvejens forlængelse
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ML havde ønsket punktet på dagsordenen, idet de planer han havde set ville ødelægge store dele af
Vestskoven. Den østlige del halveres og der bygges tæt på Harrestrup Mose. Der planlægges ikke
med støjafskærmning, så skoven bliver et ”støjhelvede”.
GB supplerede med at Vejdirektoratet skriver, at der ikke opsættes støjværn i naturområder for at
give billisterne en god synsoplevelse!
KS gjorde opmærksom på at distriktet, som en del af staten, naturligvis lagde til grund, at staten
ville prioritere korrekt mellem behovene for bedre transport contra rekreative værdier. Distriktet vil
derfor ikke principielt være modstander af udvidelsen, men vil gøre opmærksom på at en udvidelse
vil skade skoven og navnlig dens rekreative værdier. Distriktet har drøftet sagen med Vejdirektoratet og fremført, at en støjreduktion f.eks. ved støjvolde mod skoven vil være meget ønskelig. Distriktet har påpeget at udvidelsen vil ødelægge infrastrukturen i den inderste del af Vestskoven så
en omlægning af stisystemet samt en direkte forbindelse over eller under Ring 4 bør medtages i projektet.
Der var enighed om, at det var vigtigt, at organisationerne hver især bruger deres mulighed for indflydelse i offentlighedsfasen.
7. Rollespil i Vestskoven ved Oxbjerget
ML havde hørt og bemærket, at der foregik rollespil nordvest for Oxbjerget i Vestskoven.
KS: Det er korrekt og efter aftale med distriktet. Vi tillader 1 større rollespil (over 30-40 deltagere)
om måneden i de fleste ikke-B-skove. Vi er opmærksom på at store rollespil virker dominerende:
De slider meget på skoven og larmer, så de kan høres på lang afstand. Omvendt opfører spillerne
sig pænt overfor andre skovgæster og har stor glæde af at bruge skoven som kulisse. Og hvad ville
disse unge kaste sig over, hvis vi aht skovens ro ”smed dem ud”? Men vi styrer dem og vil ikke
øge antallet af store arrangementer i hver skov til mere end 1 pr. måned.
Medlemmer af brugerrådet var enig i eller tog politikken til efterretning.
8. Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil.
KS: Vi skal kort og godt levere tilbud, der giver et bedre friluftsliv og inddrager borgerne mere i
beslutninger og udførsel. Distriktet overvejer (konklusion og anbefalinger fra drøftelsen er anført
med kursiv):
Nye tiltag, (som også kan indrage borgerne i opførslen):
 Borge til rollespil : Støtte til at borge kunne ”markeres” af træstammer. Måske skulle nogle
grantræer kappes i 2-3 meters højde som stolper. Vigtigt at der levnes plads til ”løbende selvbyg og fri fantasi".
 Flere sheltere på lejrpladser. Støtte til flere sheltere. ABH frarådede shelter på Gieselfeldengen
(der er koldt og flot - ofte med græssende rådyr). GB mente, at der godt kunne være en shelter
på Gieselfeldengen. PP: Husk at Friluftsrådet støtter bygning af shelter, når den kan bruges af
alle.
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Primitive overnatningspladser: Støtte til flere pladser. PP: Gør noget ud af pladserne (placering, pæl og bålplads) - og er der begrænsede midler så hellere flere primitive overnatningspladser end én shelter.
Flere legeredskaber / skovlegepladser. Støtte til projekt og ideen med 25 klatretræer, som pt er
under realisering. Støtte til etablering af flere legeredskaber i skoven. Såfremt man har midler
til 30 redskaber foretrak brugerrådet 10 pladser med 3 redskaber frem for 3 pladser med 10
redskaber. Vigtigt at området ikke får karakter af legeplads, men fremtræder som lysninger
med naturlige legeredskaber. PP: I Hornbæk Plantage er der mobile kåter, som kan flyttes til
lysninger og væltede træer. ABH erindrede om at vi skulle efterlade træer til naturen og til klatring og at vi skulle lade træer med grene til jorden blive stående i skoven til klatring.
Etablering af Kælkebakke i Egebjergene, Jonstrup Vang. Støtte til projektet.
Fiskeplatform i Lergraven, Tokkekøb Hegn. Distriktet forventer at etablere platformen, så der
bliver adgang med kørestol og så den kan rumme en skoleklasse. Støtte til projektet.
Åbning for begrænset motorkørsel. Der var støtte til distriktets foreslag om at åbne Herstedhøje for motorkørsel til P-pladsen nær toppen 1 dag pr. måned ( f.eks. den 1. hverdag i hver måned i tidsrummet 9- 15). Der var også støtte til en begrænset øgning af motorkørslen for bevægelseshæmmede i grupper (f.eks. plejehjem) på udvalgte vejstrækninger i udvalgte skove (ikkeB-skove). Men ellers anbefales en fortsat restriktiv administration, som minimerer motorkørslen. SC anbefalede, at distriktet hørte Albertslund Kommunes holdning vedrørende Herstedhøje
før ordningen evt. sættes i værk.
Plantning af pil til pilefletteres selvklip: Nogen var betænkelig ved plantning af fremmede arter
mens andre fandt forslaget for konstruktivt og helt i velfærdsprofilens ånd. KS var betænkelig,
da der er et marked for salg af pil og distriktet derfor skal tage penge for klipningen.

Borgerinddragelse i udførslen:
KS: Distriktet har lejlighedsvist haft aftaler om borger-hjælp: Strandsrensning på Staunings Ø af
grundejerforening; ryttere har hjulpet med ridestier og inden for formidling er Københavns Befæstnings Dag et eksempel på et arrangement, som i høj grad baserer sig på frivillig arbejdskraft. Vi vil
prøve at gøre det mere systematisk f.eks at få cykelryttere indraget i vedligeholdelse af MTB-ruten
og ryttere i vedligeholdelsen af ridestierne. Også oplagt at overveje en årlig skov-oprydningsdag og
rydning af moser som naturpleje. Måske også frivillig hjælp ved det nye center ved Herstedhøje. Vi
modtager gerne forslag til opgaver og hvem, der kan løse opgaven. Så henvis gerne arbejdsivrige
borgere og foreninger til distriktet. Men det er vigtigt, at hjælpen skal medvirke til, at vi når mere
for de samme penge.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at distriktet styrer udviklingen og sikrer, at de faciliteter, som
etableres får det rigtige udseende, og at der ikke gives bygherrerne fordele på bekostning af borgerne som helhed.
KS: Distriktet kan ikke etablere de drøftede faciliteter indenfor den nuværende driftsramme. Der
kræves ekstra bevillinger fra centralt hold og/eller ekstern finansiering. Men vi vil gå videre med
arbejdet.

Under punktet aftaltes, at vi på næste møde drøfter reglerne for brug af landgangsstederne ved Furesøen og Farum Sø.
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9. Rideforbudet på de grusbelagte skovveje i Hareskovene
KK: Friluftsrådets medlemmer af brugerrådet fra Frederiksborg Amt har fra deres lokalafdeling af
Dansk Islandshesteforening modtaget en klage over, at distriktet havde indført rideforbud på de
grusbelagte skovveje i Hareskovene. Klubben hæfter sig meget ved, at der i Bekendtgørelsen om
offentlighedens adgang til naturen (nr. 575 af 25.6 1992) står man må ride på ”asfalterede veje,
stenlagte veje og på grusveje over 2,5 meter”.
GB: I Københavns Amt har vi ikke modtaget klager fra ryttere.
KS: Skovdistriktet har ikke modtaget klage over reglerne i Hareskovene fra klubben. Der er endvidere hjemmel i den nævnte bekendtgørelse til at fastsætte andre regler for ridning, og det er det distriktet har gjort efter drøftelse i brugerrådet. Vi har modtaget en protest fra en lokal rideklub over
det samme forbud i Ganløse Ore, men med henvisning til at ridestierne er for dårlige. Vi arbejder
derfor med at forbedre kvaliteten af ridestierne i Ganløse Ore og har fået velfærdspenge i år til det.
KS resumerede ridereglerne: Vi har i skove med et stort og veludbygget ridestissystem (Hareskovene, Ganløse Ore og Vestskoven) indført rideforbud (også i skridt) på skovejene. Det skyldes, at hestene ødelægger skovvejene, hvilket fordyrer vedligeholdelsen og/eller generer færdsel til fods, med
barnevogn eller på cykel. I de skove, hvor vi ikke har et tilfredsstillende tilbud i form af ridestier,
må man fortsat skridte på skovvejene.
HCP: Vi har konstateret, at rideforbudet allerede har hjulpet på vejenes kvalitet i Hareskovene.
Brugerrådet bakkede op om distriktets politik for ridning / rideregler.
10. Årsberetning 2001.
KS: Det er ikke mere obligatorisk for distrikterne at udarbejde en særskilt årsberetning. Vi har alligevel valgt at gøre det, fordi det giver en samlet, aktuel præsentation af distriktets aktiviteter, som
kan bruges til drøftelser med brugerråd, medarbejdere og andre nysgerrige skovgæster. Udarbejdelsen er endvidere ikke specielt tidskrævende, da megen tekst og tabeller kan genbruges. Distriktet
modtager gerne kommentarer og besvarer spørgsmål på udvalgte emner efter mødet. Har spørgsmålene generel karakter, kan emnet sættes på dagsordenen på næste møde.
Årsberetning blev ikke drøftet yderligere pga tidspres.

11. Drøftelse om procedure ved revision af reglerne for færdsel på Farum Sø og Furesøen.
KS gennemgik et notat, som blev uddelt under punktet (vedhæftet referatet som bilag). Der var tilfredshed med forslaget til bemanding af arbejdsgruppen og til proceduren. PEB foreslog at vi skrev
til DIF att. PEB og bad DIF udpege de 3 repræsentanter for henholdsvis sejlklubberne, roklubberne
og kano/kajak klubberne. PEB ville koordinere med GB.
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12. Status for det nye center ved Herstedhøje.
KS: Albertslund Kommune er ved at udarbejde lokalplanen som er en forudsætning for centerets
etablering. Kommunen forventer at offentliggøre forslaget i begyndelsen af 2003. Vi forsøger fortsat at finde samarbejdspartnere, som vil bidrage med midler til driften. Det går lidt trægt, men vi er
fortsat optimistiske.

13. Status for skovrejsning inklusiv Gulddysse Skov.
KS orienterede om aftalen med Købehavns Energi, som indebærer at der skal etableres 8 nye statsskove i hovedstadens "vand-opland", og at Købehavns Energi sammen med beliggehedskommunerne betaler for den statslige arealerhvervelse. Det er en økonomisk indsprøjtning til statslig skovrejsning af dimensioner. Det bliver en stor gevinst for friluftslivet.
Konkret er distriktet i færd med at erhverve yderlige 4 ha i Gulddysse Skov, som dermed når op på
45 ha.

14. Eventuelt
JC gjorde opmærksom på, at området ved Dyssekilden i Vestskoven var under tilgroning, og der
burde ryddes opvækst. JPB ville se på sagen og drøfte den med JC.
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Københavns Statsskovdistrikt
Den 6. november 2002
Ref. KSL
Brugerrådet

Notat om procedure for udarbejdelse af nye regler for Farum Sø og Furesøen
Reglerne for Furesøen er skrevet i 1978 og for Farum Sø 1949, og der er gennem årene ophobet et
stadig større behov for en gennemskrivning af reglerne.
Skov- og Naturstyrelsen har besluttet at reglerne skal revideres. Revision vil blive sat i gang ultimo
2002 med det mål at de reviderede regler er på plads i foråret 2003.
Det vil være målet at få udarbejdet enklere regler, som kan medvirke til at flere får glæde af søernes
rekreative værdier, samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til naboer, flora og fauna i henhold til reglerne for EF-Habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder.
Styrelsen har tidligere haft ”Det rådgivende udvalg vedrørende Furesøen”, som havde repræsentanter fra Københavns Amt, Danmarks Idræts-Forbund, Friluftsrådet, de 5 Furesøkommuner (ved
Værløse Kommune) og de søsportsklubber der er hjemmehørende i Furesøen.
Det er skovdistriktets vurdering, at repræsentationen i den arbejdsgruppe, som skal revidere reglerne skal være bredere end det gamle udvalg.
Distriktet vil opfordre en kreds af personer til at indtræde i en arbejdsgruppe som kan være behjælpelig med at få udarbejdet nye regler. Afgrænsningen af gruppen er vanskelig, idet der er mange interessanter. Det er vigtigt at arbejdsgruppen har indsigt i alle interesserne og omvendt i en håndterlig størrelse.
Det er umiddelbart distriktet vurdering at følgende organisationer/myndigheder skal med i arbejdsgruppen:
2 fra amterne (Københavns og Frederiksborg amter)
5 fra beliggeheds kommunerne (Farum, Birkerød, Søllerød, Lyngby-Taarbæk og Værløse)
3 fra lokale klubber (1 sejl/windsurfer, 1 roer og 1 kajak/kano)
2 fra lystfiskerklubber (Fiskeringen og Lystfiskeriforeningen)
1 fra vandskiklubben.
1 fra Dansk Ornitologisk Forening
1 fra Danmarks Naturfredningsforening
1 fra bådfarten
1 fra de private ejede parceller
Det er pt. uafklaret, hvorledes ejerne af de 2 private søparceller i den nordlige del af Furesøen skal
inddrages i arbejdet, men distrikter forestiller sig, at de skal have en repræsentant i udvalget.
Politi, Søfartsstyrelse og Fiskeriinspektorat er eksempler på myndigheder som givet har interesse i
visse områder af et nyt regelsæt.
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Distriktets køreplan:
Der indkaldes til første møde i arbejdsgruppen i medio januar 2003 og et andet møde i begyndelsen
af februar. Skovdistriktet vil inden møde udsende et forslag til den nye tekst (regler) med kommentarer om problemer osv.
På det første møde vil man identificere ”knasterne” og finde ud af om de eventuelt skal løses i mindre arbejdsgrupper, da det ikke er givet at emnerne har interesse eller betydning for hele arbejdsgruppen.
På mødet aftales det videre arbejde,
hvad skal uddybes / undersøges nærmere / ny tekst der skal præciseres…….

Mødetid: er kl. 13-18 et rimeligt kompromis mellem frivillige ledere og embedsfolk?

