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1 Bemærkninger til referatet fra den 28.11 2001.
Ingen bemærkninger
2. Meddelelser.
KS: Bent Mortensen, Stenløse Kommune er udtrådt af brugerrådet. Stenløse Kommune skal ikke
genudpege i henhold til gammel aftale, idet det er kommunenforeningen, som skal udpege medlemmerne. Skovdistriktet har ikke hørt fra nogen af kommuneforeningerne om nyt valg og sender
derfor materiale mv til de "gamle" medlemmer.
KS: Københavns kommune har fået tilladelse til at etablere en shelter i Nyvang. Den er nu færdig
og invies den 7.3. Den skal bruges som støttepunkt for kommunens institutioner, men kan bruges af
alle andre skovgæster om aftenen som bålplads og til overnatning fredag til lørdag eller lørdag til
søndag.
3. Fastsættelse af dato og sted for det offentligt møde i 2002.
Skovdistriktets forslag: Tokkekøb Hegn den 18.8 2002 kl. 13 blev vedtaget.
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4. Skovens Dag den 5.5 i Nørreskoven.
SS gennemgik distriktets udkast til program/aktiviteter. Der var forslag om at man også burde fokusere på plantekendskab. Det er ikke givet at der er reel interesse fra skovgæsterne på Skovens Dag
for en egentlig botaniktur, men distriktet vil overveje om eller hvordan viden om forårsblomster kan
formidles/indrages.
5. Oversigt over aktiviteter i skovene i 2001.
Skovdistriktet havde udsendt bilag over de skovvise aktiviteter.
Forskellen i organiserede aktiviteter mellem B-skove (beskyttet skov) og de øvrige skove er naturligvis stor. Men der gives tilladelser til aktiviteter i B-skove ud fra følgende retningslinie:
Hvis en ansøgning ikke har specifik brug for den pågældende B-skov, gives afslag. Og ved accept
stilles oftest krav om kun færdsel på skovveje. Eks: Farum Kommune ønsker at arrangere et motionsløb rundt om Farum Sø. Distriktet har sagt ja til passage af Ryget Skov (B-skov) idet løbet ellers
ikke kunne gennemføres. Men der må kun løbes på den store gennemgående skovvej og der må ikke etableres "hvileplads mv." i Ryget Skov. Hvis der var tale om et alm. motionsløb - og ikke Farum Sø rundt, ville distriktet have foreslået en anden skov. Et andet eksempel: Spejdere, som overnatter i hytter op af Ganløse Ore, får tilladelse til spejderløb i Ganløse Ore for de overnattende.
Andre spejdere (uden overnatning i nabo-hytte) får afslag på dagsløb i Ganløse Ore.
Medlemmerne af brugerrådet fandt det værdifuldt, at der er B-skove med et lavere aktivitetsniveau,
og var tilfredse med distriktets administrative praksis.
MTB-ruten går også gennem B-skove. Det er ikke nødvendigvis i konflikt med begrebet, idet skovdistriktet giver afslag på ønsker om cykelløb i B-skoven. Men man må gerne cykle i B-skove - også
på MTB. Distriktet har også ridestier i B-skove.

6. Orientering om skovdistriktets økonomiske situation.
KS orienterede:
Skov- og Naturstyrelsens netto-udgiftsbevilling til drift skal reduceres fra 405 mio.kr i 2001 til 357
mio.kr i 2003 (12 %). Hertil kommer yderligere reduktioner på naturforvaltningsmidler og tilskudsordninger.
Der vil fortsat være bevilling til naturforvaltning, men i 2002 vil der være ekstra knaphed, idet der
er stort behov for bevilling til færdiggørelsen af Skjern Å.
Skov- og Naturstyrelsen har måttet varsle afsked af 27 medarbejdere i den centrale styrelse og 80
skovarbejdere.
Det betyder naturligvis ændring i opgavernes prioritering, som f.eks.:
• Ekstensivering af skovdriften (navnlig på de magre jorder).
• Reduktion af naturplejeaktiviteter og statslig skovrejsning.
• Reduktion fredningsindsats, opfølgning Wilhjemsudvalg og adgangsudvalg.
• Bortfald af naturskovsregistreringen.
• Reduktion koordinerende funktioner på friluftsområdet.
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Distrikterne driftsomkostninger skal reduceres med 10 mio. i 2002 og yderligere 5 mio.kr. i 2003.
Disse sparekrav kommer oven i allerede udmeldte besparelser i efteråret fra den gamle regering.
For Københavns distrikt er der udmeldt besparelser på 863.000 (684.000 kr til natur og publikum,
179.000kr i skovdrift) i 2002; yderligere 100.000 kr i 2003. Dertil kommer at træpriserne er faldet
markant; umiddelbart koster det 755.000 kr i rent indtægtsfald i forhold til 1999 priserne.
I forhold til driftsresultatet 2001, hvor skovdistriktet ikke kunne opfylde årets ordinære budgetkrav
pga. lave træpriser og lav hugst pga dårlig afsætning (eftervirkning af orkanen 1999) skal skovdistriktet forbedre det økonomiske resultat i 2002 med 2,6 mio. kr.
Ovenstående har betydet, at skovdistriktet har varslet afsked af 5 skovarbejdere (ud af 27). Skovdistriktet bliver nødt til at have fokus på at spare omkostninger og tjene penge, hvilket vil kunne ses i
skoven. Der er fortsat midler til at gøre noget for naturen, for skovgæsterne og til formidling, men
på et lavere niveau. Det bliver ikke muligt at opretholde den nuværende standard på veje og stier,
og opkapning til ridestier og lignende kan også blive vanskelig at nå. Derudover er det besluttet, at
nedlægge skovdistriktets eget dyrehold i Vestskoven i løbet af 2002. Skovdistriktet vil satse på at
finde en forpagter, som vil have skotsk højlandskvæg gående på et synligt sted i Vestskoven.
Skovdistriktet forventer at dette er muligt, men kan ikke garantere, at der fortsat vil kunne ses
skotsk højlandskvæg i Vestskoven. Skovdistriktet har allerede forhandlinger i gang med en forpagter, som vil sætte får på Herstedhøje. Ellers vil nogle folde blive brugt til kreaturer, andre til får eller heste mens enkelte folde nedlægges og overgår til slette med "fri færdsel". Nedlæggelsen af distriktets eget dyrehold resulterer ikke væsentlige ændringer i Vestskovens funktion og udseende blot vil der være andre græsende dyr end distriktets får og højlandskvæg. Skovdistriktet vil også
vurdere om enkelte sletter, som hidtil har været anvendt til hø-produktion fremover skal forpagtes
ud til økologisk kornproduktion. Målet er naturligvis at hæve indtægten med behørlig hensyntagen
til friluftslivet.
Det er ikke besluttet om der skal ske ændringer i planerne om et center ved Herstedhøje. Vi har
(antagelig) fortsat de 5. mio.kr til opførelsen. Distriktet har imidlertid ikke mere umiddelbart midler
til den efterfølgende drift. Vi skal derfor ud at finde eksterne samarbejdspartnere, som vil bidrage til
driften. Vi har tilbagemelding fra Københavns Amt og Albertslund kommune om at de gerne vil
bruge centeret og bidrage til driften. Målet er fortsat at centeret skal betjene skovens alm. skovgæster og være udgangspunkt i eksterne samarbejdspartneres formidling af naturen for deres målgruppe (typisk børn og unge - eller deres kommende lærere). Centeret bliver kun en realitet ved at der
indgås en bindende aftale om driften for en årrække. Driften med en leder vil koste omkring
750.000 kr. Skov- og Naturstyrelsen vil centralt prøve at finde midler til styrelsens/distriktets bidrag; men der skal findes omkring 500.000 kr/år eksternt til driften.
7. Orientering om ridefolderne, (herunder specielt modtagelsen i Tokkekøb Hegn).
KS: Generelt har rytterne ikke reageret på folderne om ridning. Generelt er der også "bare" tale om
en bedre præsentation af de gældende regler. Stramningerne i Hareskovene (ikke mere skridtning på
skovvejene) har ikke givet anledning til klager.
I Tokkekøb Hegn har 5-6 ryttere har henvendt sig til distriktet og/eller direktionen om de nye regler, som de finder umuliggør ridning i skoven. Vi har pointeret, at ridning i galop hidtil har været
ulovligt (men næppe overholdt), at der fortsat må skridtes på skovvejene, så den reelle stramning
vedrører forbudet mod ridning i tølt, pas og trav. Omvendt har distriktet etableret 6 km ridestier
hvor disse gangarter er lovlige og hvor der også må rides i galop. Vi ønsker at fastholde reglerne og
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satse på en forbedring af de nye ridestier, så de tilfredsstiller brugernes ønsker. Men nogen brugere
har måske for store krav til ridestiernes kvalitet? Skovdistriktet vil invitere de ryttere, som har henvendt sig til et møde i løbet af foråret. Et stort problem vil nok være, at distriktet ikke har økonomiske midler til større arbejder på ridestierne.
Brugerrådet bakkede op om de nye regler. Det var holdningen, at ridestierne skulle have en kvalitet
så robuste "skovheste" kunne bruge dem; men man skulle ikke nødvendigvis tilfredsstille krav til at
stierne har samme kvalitet som ridebaner.
8. Drøftelse af rygter om ændring i skovpolitikken. Punktet er ønsket drøftet af Anna Bodil
Hald.
Anna Bodil Hald havde sat punktet på dagsordenen, da hun havde hørt rygter om, at den nye minister ville tillade boligbyggeri i skoven; men hun havde senere hørt, at det ikke var tilfældet.
KS: Ministeren har overfor Miljø- og Planudvalget slået fast, at han ikke ønsker at bygge i de bynære skove eller sælge statsskov.

9. Eventuelt.
Skovdistriktet har udarbejdet en folder om Fileten, som jo er et arboret (forstbotanisk have) i Farum
Lillevang. Skovdistriktet har pt. ikke midler til trykningen. PEP foreslog, at distriktet søgte
Friluftsrådet om tilskud.
ML efterlyste resultater fra vandboringerne i Vestskoven. KS mente ikke der var sket noget nyt
siden sidst.
KS oplyste at de regelmæssige brugergruppemøder i reservaterne vil blive nedprioriteret så følge af
nedskæringerne i styrelsen (reservatsektionen). Det betyder færre møder i brugergruppen om reservatet Roskilde Fjord.

