Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Referat fra møde den 14. marts 2001 i Brugerrådet
Mødedeltagere:
KS - Kim Søderlund, Københavns statsskovdistrikt (formand)
BM - Bent Mortensen, Stenløse Kommune
MH - Mogens Holmen, Frederiksborg Amt
HV –Mogens Loch Hansen, Københavns Amt
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
PP - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
GB - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
ABH - Anna Bodil Hald, DN (Værløse)
PEB - P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
KB - Kurt Borella, DN (Allerød)
ML - Mogens Lethraborg, DN (Albertslund)
OF - Ole Frandsen, Forsvaret (Farum kasernerne)
JC - Jørgen Christensen, Friluftsrådet (Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget)
FN - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
MW - Merete Wiid, Kommuneforeningen i Roskilde Amt
HCP - H. C. Petersen, Københavns Statsskovdistrikt
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt
SS - Stephan Springborg, Københavns Statsskovdistrikt
Anna–Marie Olesen, Københavns Statsskovdistrikt, referent
Fraværende:
Gitte Schack, Kommuneforeningen i Københavns Amt
Erik Mollerup, Kommuneforeningen i Københavns Amt
Hjalte Aaberg, Kommuneforeningen i Københavns Amt
1. Bemærkninger til referatet fra den 15. november 2000
Ingen bemærkninger.
2. Meddelelser.

KS oplyste, at:
• den 19/4 starter tilplantningen af den nye skov i Gundsø Kommune. Brugerrådet vil få tilsendt
en indbydelse med programmet for dagen.
• Skov- og Naturstyrelsen har besluttet at opprioritere plejen og formidlingen af Vestvolden og
derfor har overført Jens Bekmose til distriktet.
• Roskilde amt har fået bevilliget midler til en forundersøgelse af moserne i Karlstrup Skov med
henblik på at etablere et ”vandmiljøplan II” vådområde. ABH gjorde opmærksom på, at man
skulle sikre sig at eventuelle kalkkær ikke drukner, når vandstanden hæves.
• Praksisændringen med politianmeldelse af personer med løse hunde i skovene sammen med udgivelsens af de nye hundefoldere har virket, idet der er færre løse hunde i skovene nu end for et
år siden. Distriktet anmeldte 34 personer i år 2000 og vil forsætte med denne praksis.
• Distriktet er med hjælp fra DIF´s konsulent Dorthe Andersen kommet i dialog med en række
cykelryttere og cykelledere, som vil hjælpe med til at få en mere hensynsfuld cykling i skovene.
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Vi satser på at etablere en 20-25 km lang MTB-rute (svarende til en ridesti) og få bedre styring
på klubberne træningsløb i skovene. Samarbejdet tyder på, at vi kan få resultater til glæde for
både cykelryttere og de andre skovgæster.
Distriktet vil også satse på at få etableret flere ridestier i de nordlige skove og udgive foldere om
rideregler i skovene.
Distriktet forventer også at få udgivet en ny vandretursfolder for Hareskovene og Jonstrup
Vang, antagelig med angivelse af vejenes stigningsprocenter aht kørestolsbrugere. Samtidig
forventes en ny kørestolsvenlig sti etableret fra Hareskoven Stations østlige perron og ud til
skovens vejsystem.
Københavns Kommune har fået lov til at etablere en shelter i Nyvang. Den er nu under opførsel
og vil skulle fungere som støttepunkt for børnehaver samt som primitiv lejrplads (for alle). Københavns Kommunes børnehaver har ikke fortrinsret til shelteren.
Der blev spurgt til hvordan det gik med planerne om at hæve vandstanden i St. Vejle Ådalen i
Vestskoven. KS oplyste, at projektet havde ligget stille af ressourcemæssige grunde. Distriktet
havde søgt om midler til den opmåling af dalen, som skal gøre det muligt at drøfte sagen med
NESA, som pga deres master har vetoret. (Distriktet har efter mødet fået bevilling til opmålingen og det vil sætte skub i planerne).

3) Fastsættelse af dato og sted for det offentligt møde i 2001.
Mødedatoen til det offentlige møde blev fastsat til 19.8 2001 kl. 13 i Vestskoven. Sammen med referatet vil skovdistriktet vedlægge indbydelsen, så organisationerne kan orientere sine baglande om
mødet.
4) Tanker om det nye center i Vestskoven
SS orienterede om den hidtidige proces med afholdelse af et møde den 20.12 2000 med mulige brugere af stedet til formidling. Der skal antagelig etableres en bygning med informationsmateriale til
skovgæster samt et undervisningslokale og et grovværksted. Derudover skal der være en ”primitiv”
café samt en toiletbygning og et bålhus (en slags madpakkehus). Der vil sikkert også blive mulighed for at f.eks. nogle kommuner bygger et depotrum til deres undervisningsmateriale af skoleklasser.
KS fortalte at man pt. afventede, at salget af Kroppedal falder på plads (er sket efter mødet), idet
provenuet herfra skal anvendes til etableringen. Dernæst vil distriktet udarbejde et udkast til bygningernes placering, funktioner og størrelser, som vil blive drøftet med den kreds, som deltog i mødet den 20.12 2000. Målgruppen ligger nogenlunde fast og er den alm. skovgæst samt formidling til
og af børn og unge. Etableringen vil også forudsætte, at kommunen vedtager en lokalplan. Sidstnævnte er aftalt med kommunen og meget vigtigt, idet denne proces skal sikre, at beboerne i Herstedøster for mulighed for at bidrage med forslag herunder også protester mod etableringen, og at
kommunen får det sidste ord.
5) Skovens Dag den 6.5 i Ravnsholt Skov.
SS gennemgik et oplæg om Skovens Dag i Ravnsholt Skov. Oplægget vedhæftet som bilag. Temaet
i år er ”skovens produkter” og der vil blandt andet igen i år blive lavet en bog om Emma og Mikkel.
Allerød Kommunes naturskole Vestrehus er medarrangør.
6. Implementeringen af Habitatdirektivet af Mogens Holmen
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MH gennemgik og fortalte om status for implamenteringen af Habitatdirektivet med fokus på
Nordsjælland.
7. Det nationale skovprogram. Sidste nyt.
PEB, ABH og PP havde deltaget i konferencen.
De to udsendte artikler fra hhv. Skoven og Skov&Land afspejlede drøftelserne på bedste vis.
8. Eventuelt
ABH uddelte DN´s syn på skov af 20.1 2001, som vedlægges som bilag.
ML orienterede om at DN har 90 års jubilæum i år og det bl.a. bliver markeret med et arrangement i
Vestskoven ved Kridtbjerget den 20/5 fra kl. 10-16.

