RESUMÉ AF BRUGERRÅDSMØDE 28/1-98
FOR KØBENHAVNS STATSSKOVDISTRIKT I KØBENHAVNS OG ROSKILDE AMTER

Medlemmer af brugerrådet
Mødedeltagere:
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand)
JN - Jørn Johan Nielsen, Værløse Kommune
EM - Erik Mollerup, Albertslund Kommune
NJ - Nora Jørgensen, Solrød Kommune
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)
JC - Jørgen Christensen, Friluftsrådet (Bolig-,Motor-og Hjælpemiddeludvalget)
PJ - P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idræts-Forbund
HC - H. C. Petersen, Københavns Statsskovdistrikt
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt.
Som suppleant for Mogens Lock Hansen, Kbh. Amt mødte Christian Ebbe Mortensen(CM). Desuden
deltog Tove Enggrob,KVL, idet hun arbejder med offentlighedens inddragelse i skovplanlægningen.

Ikke deltaget:
BR - Bent Rasmussen, Ballerup Kommune.

Dagsorden
1. Evaluering af det offentlige møde den 21.9 1997 i Lille
Hareskov og Jonstrup Vang.
KS oplyste, at skovdistriktet har drøftet pesticidforbruget med Københavns Amt. Endvidere havde Helle
Degn skrevet til ministeren om sagen. Skovdistriktet har i den anledning fået pålæg om ikke at sprøjte
juletræsplantagen indtil videre. Skov- og Naturstyrelsen vil i lyset af styrelsens pesticidstrategi revidere
styrelsens politik for produktion af juletræer og pyntegrønt. I den forbindelse vil der blive taget konkret
stilling til, om nordmannsgran-juletræsproduktionen i Jonstrup Vang skal opretholdes. Skovdistriktet
forventer ikke at få lov til at sprøjte fremover og vil i stedet producere rødgranjuletræer på arealet.
Rødgran-juletræer kan produceres uden anvendelse af pesticider. Distriktet får alt i alt antagelig et driftstab
i størrelsesordenen 40-50.000 kr/år ved at stoppe produktionen af nordmannsgranjuletræer.
Skovdistriktet har endvidere kontaktet Københavns Vandforsyning for at drøfte distriktets pesticidanvendelse, som jo er meget beskeden og hvor der kun anvendes midler som Miljøstyrelsen har godkendt.
JN var tilfreds med at sprøjtningen i juletræsplantagen var indstillet, idet han havde taget sagen op med
Helle Degn. JN arbejder for et totalt pesticidstop i Søndersøens opland aht drikkevandet.

Derudover fremkom flere medlemmer med indlæg, spørgsmål og kommentarer til anvendelse af pesticider.
KS fortalte, at skovdistriktet i forbindelse med de problemer Mountainbikes giver skoven ved slid og
andre skovgæster ved “terror” ikke har fundet løsningen, idet det er tilladt at cykle på skovens stier uanset
bredde/belægning. Skovdistriktet ville tage på ekskursion til Århus Kommunes skove, hvor man har anlagt
en MTB-sti; måske kan det afhjælpe problemerne.
Den efterfølgende drøftelse mundede ud i:
- at oplysning om hensynsfuld kørsel nok er den bedste løsning,
- at hvis cykling kun måtte ske på befæstede stier i statsskovene,
ligesom i de private skove, ville det antagelig forbedre
situationen; men det forudsætter en lovændring,
- at distriktet, når man observerer en grov sag, burde optage
rapport, som overgives til politiet.
Ingen udtrykte kritik af at skovdistriktet årligt tillader 1-2 MTB-løb i Bøndernes Hegn, navnlig ikke i lyset
af, at distriktet gennemgår ruten og sikkerhedsforanstaltningerne med arrangøren forud for løbet.
Der var enighed om at kondibanen efterhånden virker slidt, og at nye redskaber (såfremt de er sikre (ad
ansvar)) kunne prøves her. Men vi skulle nok holde kondiredskaber til denne del af skoven og dermed
ikke opsætte redskaber andre steder.
AH gav udtryk for at hun var meget tilfreds med, at skovdistriktet afviser lys på skovens stier, der er alt for
meget lysforurening. Modstanden mod lys på skovstier var ret gennemgående for medlemmerne, dog
kunne PJ godt finde steder, hvor man kunne have lys på skovstien, f.eks., fandt han at lysløjpen i
Rudeskov var “et gode”.
ML spurgte hvorfor skovdistriktet havde anlagt en skovlegeplads i Vestskoven, når brugerrådet efter hans
opfattelse ikke havde udtrykt sig specielt positivt om skovlegepladser. KS fortalte, at det var korrekt at
brugerrådet generelt ikke var begejstrede for skovlegepladser, men der var også medlemmer som ikke var
imod/ var positive. Skov- og Naturstyrelsen havde imidlertid det mål jævnfør friluftspolitikken, at der skulle
etableres 30 skovlegepladser før år 2000. Skovdistriktet har - trods brugerrådets holdning - valgt at støtte
denne politik ved at etablere én skovlegeplads i Vest-skoven, fordi Vestskoven ikke har de samme
naturlige legemulighe-der, som der er i de gamle skove.
Efter skovdistriktets opfattelse skal vi stille arealer til rådighed med lege-mulighed i skoven - ikke en
egentlig legeplads. I skoven skal der leges med/på sten og træer og gives skjulemuligheder. Vores
lejrpladser og bålpladser opfylder i høj grad dette behov. Såfremt vi skal anlægge en skovlegeplads skal
formålet være at lokke børn og voksne i skoven, og pladsen må (følgelig) ikke være så attraktiv, at man
bliver der hele tiden. Skovlegepladsen i Vestskoven er simpel og lever op til den foregående målsætning.
Men det kan ikke udlægges som at skovdistriktet ikke lytter til brugerrådet, for var brugerrådet mere
positivt stemt, ville skovdistriktet sikkert have etableret flere skovlegepladser. Skovdistriktet har i øvrigt
ikke planer om at etablere flere på nuværende tidspunkt.

AH foreslog, at distriktet efterlod flere kævlestykker til brug for dem der efterlyser bænke.

2. Friluftsrådets friluftspolitiske Handlingsprogram: Friluftsliv
for alle.
GB gennemgik ovenstående. Gennemgangen og budskaberne fremgår af vedhæftede bilag
“Naturbeskyttelse og naturforvaltning - om at prioritere mennesker, dyr og planter”, som er leveret af GB.
Selve rapporten kan købes i Friluftsrådet men findes også på elektronisk form; interesserede kan kontakte
GB.
3. Friluftslivet i skovene.
Forskningscenteret for Skov- & Landskab har netop udgivet
rapporten: Friluftsliv i skovene 1976/77 - 1993/94. En artikel om rapportens resultater findes i
månedstidsskriftet SKOVEN nr. 11 1997 som er udsendt som bilag.
KS: Rapporten giver nok det bedste bud på den uorganiserede brugers ønsker til skovdriften og skovens
indretning. Artiklen i Skoven dækker rapporten godt, men nævner dog ikke, at vækstrør vurderes meget
negativt. Skal budskabet kortes ned, er følgende dækkende for den gennemsnitlige skovgæst:
Skovgæsterne kommer primært i skoven for at nyde skoven/naturen og den tilhørende stilhed - og helst
uden at møde andre. Skovfremmede elementer er upopulære og jo mere fremmed jo mere upopulær.
KS: Vi skal naturligvis ikke indrette skoven efter gennemsnits-skovgæsten, for der er naturligvis forskel på
folks ønsker. Hovedparten af skovbesøgene finder sted i den lokale skov, og dvs. at der næppe er behov
for de store facilitetstilbud som toiletter m.v. i vores skove og vi skal værne om “stilheden i skoven”. Det er
skovdistriktets vurdering at distriktets hidtidige politik stemmer fint med undersøgelsen. Påpegningen af at
vækstrør er meget upopulære vil dog resultere i, at vi vil være mere tilbageholdende med at anvende
vækstrør i større grupper.
Punktet gav anledning til en god debat, og det er distriktets opfattelse at der var opbakning bag
skovdistriktets politik vedrørende faciliteter.

4. Lystfiskeriet på Farum Sø
KS orienterede: Lystfiskeriet er udlejet på Farum Sø og kontrakten udløber i 1998, men er netop
forlænget med 1 år for at få tid til at drøfte mulige ændringer til en længerevarende kontrakt.
For Farum Sø vil skovdistriktet gerne fastholde den nuværende indtægt og samtidig give lystfiskeriet fra
bredderne frit.
Brugerrådet så ingen problemer i, at bredfiskeriet til Farum Sø blev givet frit.

5. Foreløbig drøftelse af evalueringen af brugerrådet.
KS havde til orientering udarbejdet en oversigt over
møderne og medlemmernes mødefrekvens for at man bedre kunne vurdere om vores sammensætning og
mødestruktur er i
orden. Formålet var ikke at hænge enkeltpersoner ud.

Vi skal drøfte emnet på næste møde i forbindelse med selve evalueringsdrøftelsen.

6. Status for antallet af publikumsfaciliteter.
Status pr. 1.1 98 var udsendt
KS orienterede om, at skovdistriktet forventer at Albertslund og Tåstrup kommuner køber Kroppedal
med et passende areal til P-pladser pr. 1.11 2000 med henblik på at etablere et museum i bygningerne.
Skovdistriktet vil i stedet etablere et minibesøgscenter ved foden af Herstedhøje. Centeret skal rumme
møde- og informationslokale, toiletter og køkken/kiosk. Opføres “miljørigtigt” og antagelig med græstag.
Vi arbejder p.t. med skitser og forventer i løbet af 1998 at have skitser på et hus i størrelsesordenen 400
kvm. Amt og kommune skal godkende projektet og der skal også skaffes økonomiske midler udenfor
styrelsen.

7. Skovens Dag 10.5 1998 i Store Hareskov.
Ingen bemærkninger til programmet.

8. Færdsel med robåde på Farum Sø.
Skovdistriktet havde netop modtaget en ansøgning fra Birkerød Roklub om at få tilladelse til at ro på
Farum Sø med en 2-mands inrigger med styrmand. Ansøgningen har også været drøftet i det andet
brugerråd. Skovdistriktet har hidtil prøvet at holde aktivitetsniveauet meget lavt på Farum Sø, primært af
hensyn til dyrelivet. Det har været muligt fordi aktiviteterne kan ske på Furesøen.
Der var stemning for at give en tilladelse til nogle få både på forsøgsbasis i f.eks. 1 år. Går det godt, kan
tilladelsen forlænges.

9. Fastsættelse af dato for næste møde og næste offentlige møde.
KS: Det er distriktets vurdering at vores lokale offentlige møder fungerer godt. KS foreslår derfor, at vi
fastsætter et “inde”-møde til evaluering af brugerrådets arbejde og en dato til et offentligt møde i Karlstrup
Skov. Den fremtidige mødestruktur skal naturligvis afpasses resultatet af vores evaluering.
Næste brugerrådsmøde blev fastsat til mandag den 8. juni kl. 14.
Det offentlige møde afholdes søndag den 13. september kl. 13.

10. Eventuelt.
KS uddelte uddrag af driftsplanen og tilhørende skovkort. KS har udvalgt de kapitler, som han skønnede
havde brugerrådets interesse. Medlemmerne er velkomne til at efterspørge indholdet i andre kapitler/bilag.

Der følger ikke signaturforklaring med skovkortene. Skovkort kan fremover købes af alle hos
skovdistriktet ved personligt fremmøde eller i Skov- og Naturstyrelsen, hvis de skal sendes.

KS orienterede om de foreløbige planer et vandprojekt i Karlstrup Skov herunder også for benyttelsen af
vandet, som pumpes væk fra Kalkgraven. Skovdistriktet arbejder også på at få etableret en naturskole i
denne skov. Bygningerne er erhvervet og der er drøftelser med Solrød og Greve kommuner. Solrød er
nok ikke interesseret, men så må vi finde en anden kommune som er interesseret.
KS: Skovdistriktet arbejder p.t. sammen med Gundsø Kommune om et skovrejsningsprojekt på 350 ha
ved Jyllinge. Vi undersøger p.t. om det er realistisk med statslig skovrejsning. Dersom der kommer gang i
sagen vil brugerrådet blive orienteret, men brugerrådet ønsker ikke at blive aktivt inddraget. Skovdistriktet
bør kontakte Friluftsrådets amtsudvalg i Roskilde Amt, den lokale DN mv. AH ville gerne inddrages.
KS: Skovdistriktet er i dialog med hundeklubber, som anvender sletterne ved Risby til hundetræning,
primært sportræning. Den organiserede hundetræning er ikke tilladt, men har foregået i mange år.
Skovdistriktet ønsker at indgå en aftale om hundetræningen, så den styres - og legaliseres. Udkast til
regler, som ikke er forhandlet med hundeklubberne, uddelt. Kommentarer modtages indenfor en uge.
ML efterlyste skilte med: “fiskeri forbudt” ved Harrestrup Mose.

3.2 1998
Christina Odgaard / Kim Søderlund

