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SO - S. M. Olsen, Forsvaret (Garnisonskommandanten i Farum) 
OS - Ole Sommer, Friluftsrådet (Dansk Orienteringsforbund) 
 
 
Dagsorden 
 
 
1. Meddelelser. 
 
KS: Ville gerne byde velkommen til Kurt Borella, som har afløst Otto Eriksen, men ikke muligt da Kurt 
Borella desværre havde meldt afbud. 
 
KS: Fugletårnet i Ryget Skov ved Farum Sø blev ikke etableret i 1996 p.g.a. at DN ankede amtets 
tilladelse til etableringen. Naturklagenævnet har efterfølgende godkendt etableringen, som vil ske i 1997. 
 
KS: Vi får ingen Populærudgave af driftsplanen p.g.a. at styrelsen har måttet finde besparelser.  
 
Brugerrådet udtrykte ærgrelse over denne besparelse, idet det var et godt initiativ. 
  
 



2. Evaluering af det offentlige møde den 25.8.1996 
 
 
Der var enighed om at det offentlige møde i Tokkekøb Hegn havde været godt. Mange lokale skovgæster 
har ofte et budskab/spørgsmål, men de kender ikke den rettelige modtager. 
 
Derefter drøftedes problemerne med hundeskov, løse hunde og kontrollen med hunde. Der var enighed 
om: at løse hunde i almindelighed er et problem; at mange hundeluftere i hundeskove ikke har kontrol over 
deres hunde; at der er behov for hundeskove. Der blev ikke besluttet at hundeskoven i Tokkekøb Hegn 
skulle reduceres; men dersom distriktet finder det gunstigt at reducere hundeskoven, vil brugerrådet bakke 
op om beslutningen. 
 
PP forventede, at Friluftsrådets næste store kampagne bliver en hundekampagne. Brugerrådet anså en 
sådan kampagne for nyttig. 
 
Herefter drøftedes rytterkampagnen og dens tilsyneladende ikke alt for store effekt på ryttere. 
 
 
3. Orientering om Driftsplanen 1995-2010   
 
De næste 15 års foryngelser (fældning af hele bevoksninger og efterfølgende kultivering (plantning eller 
fremspiring af frø)) er nu fastlagt.  
 
JJ og JH viste foryngelsesplanerne frem for de enkelte skove. 
 
Generelt selvforynges de ældre bøgearealer, og rødgran-arealet reduceres, idet der plantes douglasgran 
eller eg efter gamle rødgran på nogle arealer. Men rødgranen vil fortsat være en betydende træart. 
  
 
Planerne for arealer til særlig behandling, d.v.s. arealer hvor der skal tages særlig hensyn til publikum - 
typisk faciliteter - eller til naturen, er ikke færdige. Det er den korte, verbale beskrivelse af formålet for 
driften af de enkelte skove heller ikke. Brugerrådet vil blive orienteret mundtligt ved næste møde og/eller 
skriftligt, dersom distriktet skønner, at der sker drastiske ting, som brugerrådet bør vide/tages med på råd 
om (evt. ekstra møde). KS forventer, at planerne vil være både natur- og publikumsvenlige - og dermed at 
brugerrådet vil være tilfredse med disse. 
 
 
4. Ridning i Ganløse Ore  
 
Der var enighed om, at når der er et veludbygget ridesti-system, vil det være naturligt at forbyde ridning på 
almindelige veje og stier - af hensyn til ikke-ridende publikum og vejenes standard/vedligeholdelse. 
 
Skovdistriktet vil på den baggrund forsøge at få rytternes/ rideetablissementernes accept af, at der ikke må 
rides på veje og stier i Ganløse Ore. (Forhandles i 1997). 
  
 



5. Militærets aktivitet i Tokkekøb Hegn  
 
KK ønskede dette punkt på dagsordenen, fordi hun havde været overrasket over at de lokale på det 
offentlige møde havde påpeget gener af den store militære øvelsesaktivitet. 
 
JH redegjorde for status. Militæret kan ikke nægtes adgang til at afholde øvelser; de skal bare betale for 
det, de fysisk ødelægger. I praksis søger militæret om lov og tager hensyn til andre skovgæster og dyrene 
(vildtlommerne); men der er nok for stor aktivitet i perioder, ligesom der kan være uheldige episoder. 
Statistikken for årene 1991-93 viser, at Københavns distrikt har 2/3 af alle militære øvelser i 
Nordøstsjælland, og hovedparten finder sted i Tokkekøb Hegn. 
 
Brugerrådet anbefalede, at skovdistriktet af hensyn til de lokale skovgæster søger at reducere antallet af 
militære øvelser i Tokkekøb Hegn. 
 
Skovdistriktet vil på baggrund af denne anbefaling, klagerne på det offentlige møde og statistikken iøvrigt 
tage en drøftelse med militæret om situationen. 
  
  
6. Orientering om skovdistriktets brug af pesticider fremover. 
  
KS gennemgik kort pesticidstrategien og konsekvenserne for skovdistriktet/statsskovene som helhed. Som 
bilag vedlægges tabel 5 fra strategien. 
 
Som skov- og naturforvalter er skovdistriktet naturligvis tilfreds med og enig i at pesticidforbruget skal 
minimeres/stoppes - men det er ikke problemfrit, for der er områder hvor vi i praksis ikke har alternativer 
til pesticiderne. På Københavns distrikt er pyntegrøntsproduktionen meget beskeden, så der betyder det 
ikke meget; men i Vestskoven får vi problemer med vedligeholdelsen af vejene. Skovvejene ligger ikke i 
skygge (som i de gamle skove), og der kommer derfor en kraftig ukrudtsvegetation, som vi ikke ved 
hvordan vi skal håndtere. Kan i værste fald resultere i en betydeligt ringere vejstandard. 
  
 
7. Skovens Dag den 11.5.1997. 
 
Temaet for Skovens Dag er skoven, og distriktet forventer at ville fokusere på skoven som arbejdsplads. 
 
SS uddelte vedlagte bilag, som er 1. udkast til program. 
 
PP foreslog, at man også orienterede om køb/handel med brænde og navnlig om måleenheden.  
 
Distriktet arbejder videre med forslaget. 
 
PP foreslog at man hyrede Bådfarten til formidling af fiskeriet på Furesøen.  
 
KS ville ikke bruge penge på at leje Bådfarten til dette; men distriktet ville drøfte sagen/forslaget med 
Bådfarten. 
  



   
8. Eventuelt 
 
PP forventer, at Friluftsrådet - som et led i rytterkampagnen - afholder et møde om og med ryttere den 27. 
februar 1997. 
 
 
9. Næste møde. 
 
Der var enighed om at rytmen: et lokalt offentligt møde i skoven om sommeren suppleret med et 
indendørsmøde for selve brugerrådet om vinteren virker fornuftigt (suppleret med ad hoc-møde, hvis der 
dukker presserende sager op). 
 
Næste møde bliver dermed et offentligt møde, som efterfølgende er fastsat til søndag den 24. august 
1997 kl. 13 i Ganløse Ore. 
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Christina Odgaard. 
 
 
 

./. BILAG: Tabel fra Pesticidstrategien 
   Udkast til program for Skovens Dag 


