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1. Bemærkninger til referatet fra den 15. marts 2000
PEB spurgte til forespørgslen vedr. udsendelse af skoven til alle brugerrådsmedlemmer. KS oplyste,
at styrelsen centralt havde undersøgt sagen men at det ville koste ca. kr. 100.000 årligt, og at der
derfor ikke var midler dertil.

Ingen yderligere bemærkninger.

2. Meddelelser.  
KS oplyste, at styrelsen har overvejet at nedlægge 2-4 statsskovdistrikter af bl.a. økonomiske årsa-
ger. For Sjællands vedkommende har tankerne gået på sammenlægning af Frederiksborg og Tisvil-
de distrikter med samtidig overførsel af arealer til bl.a. Københavns distrikt. Overvejelserne er stil-
let i bero som følge af nærmere drøftelser i ministeriets øverste ledelse.

KS oplyste, at med Finanslovens vedtagelse er det besluttet at reducere Skov- og Naturstyrelsens
driftsbudget. Udgiftsbevillingen reduceres gradvist og vil om 4 år være ca. kr. 80 mio. mindre årligt
end i dag. Reduktionen vil i nogen grad blive modvirket af særbevillinger til blandt andet naturfor-
valtningsområdet, men det er uklart hvor stor en del af disse midler, der vil blive placeret indenfor
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distrikternes driftrammer. For statsskovdistrikternes vedkommende vil der fremover være færre
ressourcer til blandt andet friluftsliv og naturpleje.

ABH spurgte om det politisk var meldt ud at der skulle spares på naturplejen. KS svarede at den
formulering ikke var anvendt men at bevillingerne hertil reduceres.

KS oplyste, at skovfoged Jönsson i Vestskoven nu går på pension. Som følge af styrelsens økono-
miske situation får distriktet ikke nogen ny skovfoged. Skovfoged-området beskæres dermed med
20 %, hvilket forventeligt vil medføre en forringelse af bl.a den eksterne service.

JPB oplyste, at han fremover varetager både Vestskoven og de øvrige arealer i distriktets sydvestli-
ge område. Også de øvrige skovfogeders arbejdsområder tilpasses i overensstemmelse med den nye
bemandingssituation.

ABH foreslog på det offentlige møde i Bøndernes Hegn, at der blev fjernet et bælte rødgran i afde-
ling 290 ned mod den vest for liggende mose. KS oplyste, at distriktet har set på sagen og vurderet
at det vil indebære en for stor risiko for stormfald i den bagvedliggende rødgranbevoksning.

4. Fastsættelse af dato for de to faste møder i 2001
Mødedatoerne blev fastsat til eftermiddagene den 14. marts og 14. november. Dato for offentligt
møde fastsættes på mødet den 14. marts.

5. Generelle retningslinier for drift af statsskovene
Styrelsen har fremstillet et sammendrag af styrelsens retningslinier af betydning for arealdriften.
Sammendraget var vedlagt mødeindkaldelsen. KS hører gerne, såfremt der er bemærkninger til
sammendraget. 

Det blev foreslået, at sammendraget fremlægges på styrelsens hjemmeside. 

Der blev spurgt til hvorfor styrelsen fortsat omlægger vedvarende græsarealer. KT oplyste, at sty-
relsens vedvarende græsarealer generelt ikke omlægges, gødskes eller sprøjtes. Dog kan forpagt-
ningsaftaler for enkeltarealer være så gamle at vilkårene først indarbejdes ved aftalens ophør. For
arealer i egen drift er der i enkelttilfælde dispenseret fra retningslinierne, blandt andet i Vestskoven
hvor et areal må omlægges og gødskes aht. foderforsyningen til dyreholdet.

Der blev spurgt til hvorfor de fleste liggende træer, f.eks. vindfælder, oparbejdes. KS oplyste, at di-
striktet bestræber sig på at reducere skaderne på skovens jordbund ved at anvende faste køreveje i
bevoksningerne. Øget efterladen af liggende træer reducerer mulighederne herfor og er generelt til
betydelig gene ved udkørsel af skovede træer. Distriktet vil aht. skovens dyreliv fremover efterlade
flere liggende træer til naturligt henfald men størstedelen må fortsat påregnes oparbejdet.

6.  Orientering om hvad der sker med stormfaldshullerne
Udover spredt fald blev 19 ha sammenhængende bevoksninger stormfældet i orkanen december
1999. KS udleverede oversigt over den planlagte, fremtidige anvendelse heraf. Distriktet påtænker
at forynge ca. 5 ha med nåletræ, ca. 8 ha med løvtræ mens orkanen har fremskyndet retableringen af
tidligere moser eller kær på ca. 6 ha. 

Flere deltagere fremhævede den friluftsmæssige betydning af store stormfældede løvtræer, som ofte
anvendes som klatretræer.
7. Mountainbikes
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KS oplyste, at distriktet modtager et stigende antal klager over mountainbikeres adfærd i skovene.
Distriktet er enig i at den intensive mountainbike-kørsel især i Nørreskoven afstedkommer betyde-
lige sikkerhedsproblemer og andre gener for det øvrige friluftsliv. 

Distriktet har tidligere forsøgt at komme i dialog med klubberne, men de har ikke været  interesse-
ret heri. Distriktet har derfor set sig nødsaget til at overveje en generel lukning af Nørreskoven for
cykling. Efterfølgende har enkelte klubber henvendt sig til distriktet ligesom DIF har engageret sig i
sagen. 

Distriktet vil nu tage initiativ til møder med parterne ligesom man nærmere vil overveje at udlægge
en fast og lang mountainbike-rute i Nørreskoven og Hareskovene. KS slog imidlertid også fast, at
såfremt dette ikke afstedkommer en afhjælpning eller betydelig reduktion af problemet vil distriktet
være nødt til igen at overveje at lukke Nørreskoven for cykling.

Mødeindkaldelsen var vedlagt Friluftskontorets skrivelse af 29. marts 2000. Heraf fremgår blandt
andet den lovmæssige hjemmel til lukning for cykling samt at styrelsen er indstillet på at ty hertil
som en sidste udvej.

8. Bevægelseshæmmedes brug af styrelsens arealer
Distriktet er blevet kontaktet af Dansk HandicapForbund med henblik på at diskutere generelle og
konkrete muligheder for at forbedre adgangsmulighederne for handicappede i skovene. Der er
foreløbig afholdt en fælles besigtigelse i Hareskoven, hvor et konkret projekt nu er under nærmere
overvejelse.

Generelt er distriktet positiv overfor overkommelige forslag med ringe eller ingen efterfølgende
vedligeholdelsesomkostninger. Distriktet overvejer blandt andet at markere stipartier med særlig
stor hældning ved revision af vandretursfolderen for Hareskovene.

9. Kano og kajakker i Farum Sø
KK havde ønsket punktet optaget, da der uden for brugerrådets regi er fremsat ønske om revision af
adgangsreglerne på søen. 

KS bekræftede, at der er stillet spørgsmålstegn ved det tidsvarende i den aktuelle regulering af
færdslen på søen, som sker i overensstemmelse med et direktiv fra Landbrugsministeriet af 1948.
Sagen behandles i styrelsen centralt, og der foreligger endnu ikke nærmere om sagens håndtering
eller udfald derfra. 

10. Grønt regnskab og årsberetning 1999
Der har været meget ringe interesse for statsskovdistrikternes grønne regnskaber. Det er derfor be-
sluttet at opstille friere rammer for udarbejdelsen heraf ligesom det er besluttet at publikationsom-
kostningerne skal reduceres. KS oplyste, at distriktet har besluttet at fortsætte omtrent uændret for
så vidt det angår emner og omfang.

Distriktets grønne regnskab for 1999 var tidligere udsendt til medlemmerne. Der blev spurgt til
hvorfor antallet af nedkørseler af råvildt var stigende i antal. KT svarede, at årsagen er en kombina-
tion af den tætte råvildtbestand i de fleste af distriktets skove og den generelt stigende biltrafik.

11. Ændrede klageregler efter Naturbeskyttelsesloven
KS beskrev ændringerne på baggrund af udleverede bilag. 
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12. Den nye skov i Gundsø
KS oplyste, at der i forbindelse med Finansloven er tilført flere midler til blandt andet statslig skov-
rejsning. Samtidig er distriktet blevet tilbudt yderligere arealer i området, så nu bør der være
grundlag for et øget tempo i projektet. 

13. Det nationale skovprogram
KS havde udarbejdet et udkast til samlet tilbagemelding på de offentlige møder til styrelsen cen-
tralt. Udkastet havde været forelagt brugerrådet til kommentering. Der var kommet få bemærknin-
ger, herunder et mere omfattende brev fra ABH.

KS fandt ikke, at ABH’s bemærkninger kunne indarbejdes i den generelle tilbagemelding, men at
den kunne fremsendes til styrelsen som enkeltindlæg. Flere af de fremmødte gav udtryk for at det
var de fremmødtes synspunkter som helhed der skulle formidles og at den opgave var løst tilfreds-
stillende. Brugerrådet bekræftede på spørgsmål fra KS at proceduren med høring af svarudkastet
havde været god.

14. Eventuelt
ABH fandt, at adgangen til Djævlemosen i Lille Hareskov bør forbedres med stenter i begge ender.
KT oplyste, at den nuværende forpagter har sagt op som følge af gentagne tilfælde af hærværk mod
hegnet, hvilket udover økonomiske tab også medfører betydelige sikkerhedsproblemer som følge af
nærheden til Ballerupvej. Den fremtidige hegning er nu taget op til revision. Flere medlemmer fandt
det vigtigt, at den hidtidige pleje af mosen fortsættes.

Der blev spurgt om statens bestræbelser på at finde plads til en muslimsk begravelsesplads også
havde berørt distriktet. KS bekræftede, at også Københavns distrikt er blevet bedt om at pege på
mulige arealer.

Der blev spurgt til salget af Kroppedal til Albertslund og Tåstrup Kommuner. KS oplyste, at salget
stort set er på plads, og at overdragelsen formentlig vil ske gradvist over det næste års tid.

KS oplyste samtidig, at distriktet har udarbejdet et forslag til lokalplan for minicenteret ved Her-
stedhøje. Lokalplanen er dog stillet i bero indtil de nærmere rammer for centeret er fastlagt. Di-
striktet får næppe midler til centerets efterfølgende drift. Distriktet er derfor gået bredt ud til at stør-
re antal organisationer, museer mv. mhp. at undersøge alternative indretninger af centerets anven-
delse og drift.


	Skov- og Naturstyrelsen

