Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Referat fra møde den 10. november 1999 i Brugerrådet
Mødedeltagere:
KS - Kim Søderlund, Københavns statsskovdistrikt (formand)
MH - Mogens Holmen, Frederiksborg Amt
MW - Merete Wiid, Kommuneforeningen i Roskilde Amt
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
PP - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
GB - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
JC - Jørgen Christensen, Friluftsrådet (Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget)
ELB - E.L.Bruun, Forsvaret (Farum kasernerne)
PJ - P.E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
ML - Mogens Lethraborg, DN (Albertslund)
Anette Eigaard, Københavns Amt
BM - Bent Mortensen, Stenløse Kommune
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt
HS - Hans Jönsson, Københavns Statsskovdistrikt
JPB - Jens Peter Bundgaard, Københavns Statsskovdistrikt
HCP - H.C. Petersen, Københavns Statsskovdistrikt
Benedicte Suldrup, Københavns Statsskovdistrikt
Fraværende:
Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frederiksberg Amt
Gitte Schack, Kommuneforeningen i Københavns Amt
Gunner Jonsson, Friluftsrådet (Dansk Islandsk Hesteforening)
Anna Bodil Hald, (DN, Værløse)
Kurt Borella, (DN, Allerød)
Erik Mollerup, Kommuneforeningen i KBH. Amt

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bemærkninger til referatet fra den 20. januar 1999.
Evaluering af de offentlige møder den 26. september 1999 i Bøndernes Hegn og Store Hareskov.
Fastsættelse af dato for 2 ordinære møder samt ét offentligt møde i 2000.
Nye retningslinier for brugerråd. Udsendt den 29. april 1999
Skovrejsning Gundsømagle. Kopi af udkast til grovplan vedlægges til brugerrådets interne orientering.
Status for ”Populærudgave af distriktets driftsplan”.
Friluftshensyn i god og flersidig skovdrift. Bilag udsendt den 9. september 1999.
Festplads på Tingsletten i Vestskoven? Til orientering vedlægges kopi af ansøgning fra Post Danmark
af den 17. juni 1999 og skovdistriktets svar. Resultatet blev intet arrangement; antagelig pga. distriktets
forbud mod at opstille et telt. Skal politikken ændres?
9. Eventuelt.
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1. Bemærkninger til referatet fra den 20. januar 1999.
GB ville gerne have, at der i referatet står om man har meldt afbud eller man bare er fraværende.
KS forudsatte at alle meldte afbud og skrev derfor bare fraværende.
2. Evaluering af de offentlige møder den 26. september 1999 i Bøndernes Hegn og Store Hareskov.
KS fortalte kort om mødet. Det var et fint møde, med nogen gode diskussioner med borgerne. Der var
blevet udtrykt generel tilfredshed med vores prioriteringer, især med de efter rådets ønsker opsatte bænke.
KK tilsluttede sig KS vurdering af mødet.
GB rejste spørgsmålet om, man kunne kalde det et brugerrådsmøde, når der ikke deltog mange medlemmer fra brugerrådet. Derudover blev det diskuteret om det skulle tælle med i møde statistikken.
Der var enighed om at møderne var gode både for medlemmerne af brugerrådet og for de almindelige
skovgæster, som mødte op.
3. Fastsættelse af dato for 2 ordinære møder samt ét offentligt møde i 2000.
Følgende møder blev fastlagt:
Onsdag den 15. marts 2000 kl. 14.30 på Fiskebæk Naturskole
Onsdag den 15. november 2000 kl. 14.30 på Kroppedal.
Datoen på det offentlige møde blev udsat til at skulle fastlægges på mødet på Fiskebæk til marts.
4. Nye retningslinier for brugerråd. Udsendt den 29. april 1999
KS informerede om at de væsentligste ændringer i retningslinierne. Der er et krav om 2 årlige møder og et
særskilt møde, hvilket vi allerede opfylder. Så konklusionen er, at vi ikke behøver ændringer, da vi allerede
opfylder kravene. Der var enighed om at fortsætte vores nuværende praksis, som har givet en god dialog
intern i brugerrådet og med borgerne.
5. Skovrejsning Gundsømagle. Kopi af udkast til grovplan vedlægges til brugerrådets interne
orientering.
KS orienterede:
• Grovplanen er til høring i kommunen
• Kommunen skal finde på et navn til skoven, antageligt ved at lave en konkurrence.
• Der skal nedsættes et skovrejsningsråd, der skal sidde i 5 år, evt. skal denne periode forlænges med
yderligere 5 år.
PJ og PP ville gerne orienteres om nedsættelsen af rådet og ville hjælpe med at finde en lokal repræsentation. KS takkede for det og vil sende evt. materiale til dem. GB spurgte til sammenhængen mellem et sådant
skovrejsningsråd og vores råd. KS svarede, at skovrejsningsrådet skulle arbejde konkret med skoven ved
Gundsø, mens brugerrådet rådgiver bredt og dermed er med til at udstikke retningslinier for Gundsøskoven. Det vil næppe give problemer, da KS er formand for begge råd.
6. Status for ”Populærudgave af distriktets driftsplan”.
KS orienterede om, at populærudgaven af driftsplanen nu var blevet færdig. Har været omtalt i Berlingske
Tidende den 9. november 1999. Der er blevet lavet 8. stk. foldere, som er blevet sat op i kasserne ved
indgangene til skovene. KS uddelte eksemplarer af ”Uddrag af driftsplanen 1995-2010” og de 8 foldere
til brugerrådets medlemmer. Foldere og uddraget er blevet tilbudt biblioteker og sendt til kommunerne.
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Der blev spurgt til den nye folder over Vestskoven. Den havde KS også med til udlevering. KK mente, at
der skal på folderne for Vestskoven burde stå hvilken afkørsel fra motorvejen man skal benytte. Dette vil
blive taget med i overvejelserne, når der skal laves en revideret folder.
7. Friluftshensyn i god og flersidig skovdrift. Bilag udsendt den 9. september 1999.
KS henviste til det udsendte bilag. Der er tale om en vis lempelse, men distriktet vil ikke ændre den nuværende restriktive praksis for skure, legepladser, toiletter m.v. idet brugerrådet m.fl. tidligere har tilkendegivet at skoven skal holdes mest mulig fri for skov-fremmede installationer.
MH pointerede at papiret kun vedrørte skovloven og at visse faciliteter f.eks. mange shelters vil kræve tilladelse i.h.t Planloven.
KS orienterede om at KBH´s kommune har forespurgt om mulighed for at etablere en kåte i distriktets
skov. Distriktet vil drøfte muligheder med kommunen, og såfremt distriktet herefter vil fremme sagen, vil
der ikke blive truffet en afgørelse før sagen er drøftet i brugerrådet.

8. Festplads på Tingsletten i Vestskoven? Til orientering vedlægges kopi af ansøgning fra Post
Danmark af den 17. juni 1999 og skovdistriktets svar. Resultatet blev intet arrangement; antagelig pga. distriktets forbud mod at opstille et telt. Skal politikken ændres?
KS orienterede om baggrunden til og henviste til bilagene. Arrangementet med Post Danmark blev ikke til
noget, nok pga. distriktets politik med ingen telte. ML og ELB udtrykte som de eneste bekymring for at
ændre den nuværende politik, idet de frygtede store fester. Ellers var der generelt opbakning bag en lempelse.
KS konkluderede efter en længere drøftelse at distriktet fremover vil tillade, at der opsættes telt til et skovturspræget familiearrangement ved Tingsletten. Det er en forudsætning at skoven ”bruges”, og at der ikke
bliver tale om en billig festplads. Ingen højtalere og arrangørerne skulle selv sørge for oprydning og toiletfaciliteter.
9. Eventuelt
Betaling af ydelser:
GB udtrykte bekymring for, at han havde bemærket, at vi var begyndt at tage betaling for ydelser. KS orienterede om distrikts politik. Der vil selvfølgelig ikke bliver krævet penge af almindelige borgere for en
skovtur. Ved kommercielle arrangementer på arealerne, hvor arrangøren decideret tjener penge, er det
kun retfærdigt, at distriktet får en del af de penge, der bliver tjent ved at bruge distriktets areal. F.eks. til
reklamefotos, teambuildingkurser og filmoptagelser. Lige så snart vi snakker om nyhedsformidling/undervisning koster det selvfølgelig ingen penge. Ved serviceydelser, som åbning af bomme, bliver der
taget en pris, der dækker for vores omkostninger. Der er ved at blive udarbejdet et generelt sæt regler for
priser i Nordsjælland til intern brug, således at prisniveauet er det samme uafhængigt af hvilket distrikt, der
lægger areal til arrangementet.
Drøftelsen viste, at rådet fandt det vigtigt at almenheden vederlagsfrit kunne benytte skovene. Der var enighed om distriktets politik vedrørende de kommercielle arrangementer virkede fornuftig.
Åbent hus:
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KS: orienterede om Skov- og Naturstyrelsens fælles arrangement med Junckers industrier den 31. Oktober 1999, hvor distriktet orienterede om dyrkning af bøg. Junckers havde orienteret om bøg som råvarer
for industrien.
Kims svar til Morell i Albertslundposten:
ML ville sige tak til Kim for svaret til Morell i Albertslundposten. KS orienterede om at læserbrevet havde
drejet sig om højspændingsmaster og stavefejl i højskilte. Nogen ønskede at skiltene blev udskiftet p.g.a.
stavefejl. Det er da også ærgerligt at der var så mange stavefejl, men skiltene repræsenter en vis værdi og
ville derfor ikke blive skiftet før, de skal udskiftes alligevel.
Der var ikke yderligere bemærkninger og kommentarer.

Mødet sluttede 16.10

