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1. Bemærkninger til referatet fra den 10.11 1999.

Ingen bemærkninger.

2. Meddelelser.  

KS: 
• Den formelle godkendelse af at der kan rejses ny statsskov i Gundsø Kommune forventes at ske

i dag (den 15.3 2000), idet aktstykket forelægges Finansudvalget i dag. Det første træ forventes
plantet i april 2001. En studerende udarbejder pt. en landskabanalyse for området.

• Skovdistriktet forventer fortsat at Taastrup og Albertslund kommuner køber Kroppedal pr 1.11
2000, men der er ikke skrevet under endnu. Det er fortsat planen at bygge et mini-besøgscenter
ved foden af Herstedhøje. Statens del af salgsprovenuet forventes at finansiere halvdelen af
projektet.

• Fugletårnet i Vestskoven er blevet forbedret ved at sætte en overbygning på for at undgå siluet-
ter. Der kommer også plancher.

• Mønterne i Vestskoven: projektet blev sat i gang i efteråret, men blev stoppet af regnen. Gøres
færdigt når jorden igen kan bære maskiner. En studerende udarbejder pt. et forslag til plejeplan
for Mønterne.
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• Løse hunde i skoven: skovdistriktet vil efter den 1.4 2000 konsekvent tage rapport (dvs. politi-

anmelde) på løse hunde i skoven. I den anledning er der udgivet 4 nye foldere der fortæller om
reglerne og deres baggrund og viser, hvor hunden må luftes uden snor (hundeskove). Folderne
har den samme tekst men forskellige kort og omhandler hhv: Allerød, Værløse, Vestskoven og
Karlstrup Skov.

ML oplyste at Albertslund Kommune vil iværksætte en kampagne senere på året for at få hundene i
snor i de kommunale parker.
GB supplerede med at Friluftsrådet i april 2000 iværsætter en kampagne for at få hundeejerne til at
opføre sig hensynsfuldt.

3. Fastsættelse af dato og sted for det offentligt møde i  2000.

Mødet blev fastsat til Farum Lillevang den 10.9 2000 kl 13.00 . Skovdistriktet sørger for indbydelse
mv. svarende til de foregående år.

 

4. Etablering af kåte/shelter i Nyvang, primært som støttepunkt for børnehaver. 

KS: Københavns Kommune vil gerne betale for opførelsen af en kåte/shelter med henblik på at an-
vende den som et fast mødested for børnehaver, som køres fra byen og ud i skoven. Skovdistriktet
er positiv overfor ideen forudsat, at shelteren kan anvendes af alle skovgæster og børnehaver og at
vedligeholdelsen påhviler kommunen. Skovdistriktet er ikke indstillet på at enhver kommune skal
kunne opføre en shelter til deres børnehaver i skovene, det vil være ødelæggende for skovene. KS
henviste til de udsendte bilag om placering og udseende. Såfremt brugerrådet giver sin opbakning
vil skovdistriktet først søge om en tilladelse i henhold til Skovloven og dernæst i henhold til Zone-
loven. Hvis alt går vel vil den blive opført i efteråret 2000.

MH gjorde opmærksom på at den valgte placering måske også krævede en dispensation for en nær-
liggende fredning.

KB gjorde opmærksom på, at mange skovgæster helst er fri for installationer som borde, bænke mv
i skovene, og at man derfor bør være forsigtig med at tillade for mange installationer i skovene.

KS konkluderede efter en længere drøftelse at brugerrådet kunne tilslutte sig, at der opføres en
shelter som skitseret af skovdistriktet. 

KS noterede sig også at brugerrådet er skeptisk overfor at tillade for mange instalationer i skovene
og vil ikke lade større ting opføre uden at de er drøftet i brugerrådet. Skovdistriktet vil dog fortsat
sætte nogle bænke op hist og her i henhold til tidligere drøftelser og ønsker og måske anlægge en
bålplads eller to.

5. Vild og autentisk natur i skovene efter stormfaldet. 

KS henviste til de udsendte bilag og omdelte Anna Bodil Halds brev af 5.3 2000 om emnet. 
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Skovdistriktet har oparbejdet stormfaldet i henhold til styrelsens retninglinier. Der er på distriktet
væltet 7.000 kbh nåletræ i større eller mindre fladefald og 2.000 kbm løvtræ som spredt fald. Nåle-
træet vil blive oparbejdet af skovningsmaskiner i de kommende måneder og det bedste nåletræ kørt
på vandlager ved Centralsavværket for at sikre, at de private skovejere kan sælge deres nåle-
træstømmer. Løvtræet er nu oparbejdet af distriktets medarbejdere og solgt til danske savværker
eller eksporteret af handelsfirmaer. 

Vi har naturligvis oparbejdet størstedelen af det stormfældede træ, for vi har brug for indtægterne
og industrien har brug for træet som råvare. Ligeledes kan de delvist eller helt væltede træer mange
steder udgøre en fare for skovens gæster. Her må vi naturligvis vælge at fjerne træet, så ingen
kommer til skade. Det er også vigtigt at sikre, at vi fortsat kan drive et rationelt skovbrug. Dette in-
debærer, at såvel skovveje som traktorspor skal ryddes af hensyn til den senere færdsel med maski-
ner. Skovdrift handler jo i høj grad om at være fremsynet. Hvis et væltet træ er til gene for den
fremtidige drift, må vi fjerne det, så vi ikke senere gør skade på bevoksningerne ved at lave sår på
træerne eller sammenpresse jordbunden og derved ødelægger rødder ved kørsel med tunge maski-
ner. Men en del af træet får lov til at blive liggende i skoven, fordi dødt ved i skovbunden beriger
skoven i biologisk forstand. Så det er sikkert, at skovens gæsterne fremover vil se knækkede træer
og mere ved i skovbunden. 

Skovdistriktet vil ikke - som ønsket af Anna Bodil Hald - anvende ressourcer til at udarbejde en
oversigt over hvor skovdistriktet har efterladt træ i skovene. I den urørte skov er alt væltet træ na-
turligvis efterladt og i plukhugstarealerne og resten af bevoksningerne er der efterladt træ i henhold
til styrelsens udmelding.

  
6. Skovens Dag. 

Der kom ikke nye forslag til aktiviteter. HL tilbød at medlemmer af DN sikkert gerne ville hjælpe
med arrangementet. KS takkede for tilbudet og ville lade det gå videre til naturvejleder Stephan
Springborg, som er ansvarlig for dagen og bemandingen.

7. Friluftsliv i Landskabet. 
 
KS fremhævede, de oplysninger han havde hæftet sig ved:

Side 12: 80 % går i en gruppe på op til 4 personer, 67 % er ude at gå tur, de fleste belaster ikke
landskabet, turen varer typisk 1-2 timer,  17 % luftede hund, 2 % på MTB

Side 14: mere skov tæt på byerne

Side 18: 90 % af alle voksne kommer mindst 1 gang om året i skoven; den alm. skovgæst kommer
10 gange/år i skoven, kommer i grupper på 2 personer og besøget tager 1 time; 2/3 gik en tur og
oplevede naturen; 20 % af besøgene i skove ved Kbh. og Århus. Antallet af besøgende er stigende,
besøgende bliver kortere.

Side 20: Stilhed; rådyr; bøg fremfor gran; ingen særlig interesse for skovens opbygning eller 
blanding af mange træarter. 

Side 22: Vækstrør er ikke populære; og man vil gerne have ryddet op på skovbunden!
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Side 24: jo færre vi møder jo bedre; ikke glade for at møde: MTB, lejrpladser, løse hunde og store 
arrangementer (O-løb og militær).

Side 26: Små P-pladser.
 
Der var enighed om, at undersøgelsen bekræfter mange af de ting vi havde på fornemmelsen, og det
naturligvis er en styrke at fornemmelserne bekræftes i en videnskabelig undersøgelse. Undersøgel-
sen gav ikke umiddelbart anledning til, at der skulle ændres på skovdistriktets politik eller på kon-
klusioner draget i brugerrådet.

8. Information om Friluftsrådets nye regionale friluftsoplæg for Københavns Amt 

GB fortalte at Friluftsrådets regioner netop nu var ved at færdiggøre og offentliggøre regionale fri-
luftsoplæg. Oplægget for Københavns Amt vil blive præsenteret den 27.3. Der er 40 konkrete for-
slag til aktiviteter, der kan styrke friluftslivet i amtet.

PEP supplerede med, at man også var færdig i Frederiksborg Amt, og at man også der havde om-
kring 40 konkrete forslag. De regionale friluftsoplæg er kun trykt i begrænsede oplag, men findes
på Friluftsrådets hjemmeside.

 
9. Offentlig adgang i forbindelse med privat skovrejsning og pålæggelse af fredskovspligt. 

KK ønskede ved at sætte forslaget på dagsordenen at fortælle at Friluftrådet finder det vigtigt, at der
sikres offentlig adgang til de nye skove, navlig når de anlægges med offentlig støtte.

KS fortalte at Skov- og Naturstyrelsen var opmærksom på, at det er vigtigt at sikre offentlig adgang
til de nye skove. Der er umiddelbart offentlig adgang i skove over 5 ha, hvis man lovligt kan kom-
me ind på en skovvej/traktorspor uanset om der er flere ejere af skoven. Når Skov- og Naturstyrel-
sen prioriterer mellem ansøgningerne til privat skovrejsning fremmes ansøgninger, som ligger by-
nært og er over 5 ha (bl.a. aht. offentlig adgang), alt andet lige.

10.  Skov- og Naturstyrelsens tilladelse til en prøveboring efter drikkevand i Vestskoven. 

Punktet var ønsket drøftet af såvel GB som ML.

KS indledte med at henvise til de udsendte bilag (Skovdistriktet brev af 26.1 2000 til Albertslund
Kommune  og Skov- og Naturstyrelsen skovlovsafgørelse af 24.1 2000) og pointere, at Skov- og
Naturstyrelsen som udgangspunkt er positiv overfor at tillade vandindvinding i skovene, naturligvis
forudsat at vigtige natur/vådområder ikke skades. Amterne er i den sidste ende den myndighed, som
skal afveje eventuelle modstridende interesser, men det er naturligvis vigtigt at der skaffes drikke-
vand. 

GB var enig i Skov- og Naturstyrelsens politik på området, men vidste at vandindvinding i Jægers-
borg Dyrehave havde givet anledning til ”voldsomme” drøftelser mellem diverse myndigheder og
intrassenter. 
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ML havde i Albertslund Kommunes kommuneplanforslag set, at kommunen ønskede at være
selvforsynende med vand. DN var naturligvis nervøse for eventuelle konsekvenser for vådområder-
ne.

KS ville sørge for, at brugerrådet på generelt plan blev holdt orienteret om vandindvindigstiltag i
skovene.

11.  Naturklagenævnets afgørelse nr.201 vedr. skovrejsning på Rårise Sædder. 

GB havde anmodet om orientering om ovenstående sag, som var udsendt som bilag. KS orienterede
kort om sagen, som skovdistriktet var involveret i som myndighed og ikke som skovejer.

12.  Eventuelt

KB foreslog, at medlemmerne af brugerrådet modtog tidsskriftet Skoven, idet det ville øge med-
lemmerne indsigt i skovbrugsforhold. 
KS var enig i, at det er en god ide, og vil foreslå Skov- og Naturstyrelsen, at styrelsen og Dansk
Skovforening finder ud af, hvordan det kan gøres i praksis.
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