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1. Bemærkninger til referatet fra den 6.11 2002
Ingen bemærkninger.
KS erindrede om at samtlige referater fra brugerrådet findes på distriktets hjemmeside.

2. Meddelelser
KS: Aftalen om udfasning af pesticider på offentlige arealer vil blive genforhandlet i 2003. Indtil
aftalen er genforhandlet, er der givet dispensation til fortsat brug af round-up til bekæmpelse af
Kæmpe Bjørneklo. Indtil videre vil vi benytte denne dispensation enkelte steder, men vi anvender
hellere opgravning af planter, såfremt det er en realistisk mulighed. Ellers bruger vi ikke pesticider. 

Skov- og Naturstyrelsen skal som bekendt sælge ejendomme for 50 mio.kr jævnfør Finansloven
2003. Den samlede salgspakke er ikke klar endnu, men vi skal sælge en række huse i den forbindel-
se. Sandskredshus i Store Hareskov er ledigt og udbydes til salg i april/maj 2003.
 

3. Fastsættelse af dato og sted for det offentligt møde i  2003
På baggrund af distriktets forslag blev mødet fastsat til søndag den 24.8 2003 kl. 13 i Ryget Skov.

4. Skovens Dag den 11.5 i Store Hareskov
KS gennemgik distriktets udkast til program og aktiviteter. Nye forslag er fortsat velkomne. 
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5.   Oversigt over aktiviteter i skovene i 2002.

Skovdistriktet havde udsendt bilag over de organiserede aktiviteter i skovene.
Aktivitetsniveauet er på niveau med 2001, måske lidt stigende. Opgørelsen viser helt sikkert ikke
alle organiserede aktiviteter, for det er ikke alle, som kender reglerne og/eller husker, at de skal an-
søge, hvis de opsætter poster. 
  
Forskellen i organiserede aktiviteter mellem B-skove (beskyttet skov) og de øvrige skove er natur-
ligvis stor.  
  
Brugerrådet konfirmerede, at man forsat gerne vil modtage oversigten samt, at man var enig i di-
striktets administration/politik. Man foreslog, at oversigten eller dele af den fremstilles grafisk næ-
ste år.

6.   Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil

KS orienterede om status:
 
Vi vil på baggrund af ønsker fra borgere, foreninger, institutioner og vores drøftelser i brugerrådet
øge antallet af primitive faciliteter i vores skove:

1. Vores ”flagskib” vil være simple legemuligheder for børn op til 10 år formidlet via foldere:
• Vi vil opsætte i størrelsesordenen 20 gynge- og klatretove, 10 lave tovbroer og etablere 10

skovtunneler (smalle gange i tætte bevoksninger). Men vi vil i høj grad formidle nuværende
legemuligheder: Store sten, liggende og stående klatretræer samt bålpladser. Til forældrene
vil der blive opsat enkle bænke.

• Vi vil ikke betragte legemulighederne som en decideret legeplads og dermed anerkende
BUBL´s krav til indretning, men vil naturligvis checke redskaberne regelmæssigt og sikre
os, at der ikke er store, skarpe sten i faldområdet, men faldunderlag vil ikke blive standard.

• Ved opsætningen vil vi også styre færdslen, dvs vi vil ikke etablere legemuligheder alle ste-
der, for der skal også være stille områder i skovene.

2. Vi vil etablere en kælkebakke i Egebjergene. Det kræver en smule terrænarbejde, og distriktet
har derfor søgt Driftsplankontoret om tilladelse i henhold til Skovloven. I Egebjergene er vi og-
så indstillet på at  opføre en lille shelter ved den nye bålplads i samarbejde med den lokale skole
og lokale institutioner. 

3. Vi vil bygge bålhytter: dvs et tag over nogen bålpladser. Ingen vægge, ingen maling og trætag.
De skal bygges af/i samarbejde med Københavns Tekniske Skole. Vi har kun aftalt én endnu
(på Sletten i Store Hareskov), men på sigt vil der komme 1-2 i de fleste af vores skove, forudsat
vi synes det fungerer (bruges og ikke hærværkes) og vi har råd. Målgruppen til hytterne er bør-
nehaver og familier på skovtur.

4. Vi vil opføre en shelter svarende til den i Nyvang nær Gieselfeldengen i samarbejde med Kø-
benhavns kommune. Den skal være støttepunkt for deres institutioner på hverdage og ellers
fungere som lejrplads i weekends og helligdage. Vi har aftalt at satse på at opføre én mere, men
placeringen er ikke fundet endnu.

Distriktets forslag gav anledning til en længere drøftelse af det rimelige i at etablere faciliteter i
skoven i det hele taget.  Alle undersøgelser viser, at hovedparten af skovgæsterne kommer i skoven
for at nyde ”skovens dybe stille ro”. På den anden side efterspørger en stor gruppe borgere facilite
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ter i skoven som et mål for skovturen. Det er skovdistriktets opfattelse af forslagene til faciliteter
er begrænsede og de fleste skovgæster vil ikke opfatte dem som skovfremmede og/eller et problem. 

ABH var specielt betænkelig ved bålhytten ved Sletten pga floraen og tovbroerne, da de er for
skovfremmede. 

ML foreslog at man opførte en shelter ved lejpladsen ved Kroppedal, idet der allerede kom mange
børn i det område, og shelteren vil kunne øge deres glæde ved området.

Under drøftelsen bekræftede KS, at distriktet ikke ville hente nye sten ind i skoven, der var blot tale
om at formidle, hvor der allerede fandtes store sten.
 
KS afsluttede debatten med at konkludere, at der var opbakning til skovdistriktets planer og under-
stregede, at distriktet ikke selv har midler til at realisere planerne: Det kræver ekstra bevillinger fra
Skov- og Naturstyrelsen samt eksterne samarbejdspartnere (evt. i form af arbejdskraft). 

7. Etablering af Frisbee golf bane i Hareskovene 

KS henviste til  Peter Jepsens ansøgning og oplyste, at skovdistriktet har holdt møde i skoven med
Peter Jepsen for at få demonstreret spillet og set på de kurve, som Peter Jepsen ønsker at opstille
permanent i skoven.

Det er skovdistriktets vurdering:
• At frisbee golf som aktivitet sagtens kan tillades i skovene.
• At en permanent bane vil skæmme skovbilledet og genere skovdriften.

Skovdistriktet er derfor indstillet på at meddele ansøgeren, at der ikke vil blive givet tilladelse til en
permanent bane, men spillerne vil kunne påregne at få tilladelse til dagsarrangementer i konkrete
bevoksninger, dog ikke i B-skove.

Brugerrådet var enig i skovdistriktets vurdering og anbefalede at distriktet gav afslag til etablering
af en permanent bane i skovene.  

8. Brug af landgangstederne i Nørreskoven og Ryget Skov 

KS: Punktet er sat på dagsordenen efter aftale på sidste møde. I dag er landgangsstederne formelt
forbeholdt kano- og kajakklubbernes medlemmer. I udkastet til de nye regler for Farum Sø og Fure-
søen lægges op til, at landgangsstederne i Furesøen kan benyttes af alle både fra søsiden. I Farum
Sø er der kun fri sejlads for organiserede kano- og kajakroere, så her bliver pladserne indirekte for-
beholdt denne gruppe. 

Skovdistriktet er ikke sikker på, at en fastholdelse af sejlernes eneret til landgangsstederne er ”den
rigtige” løsning. 

Drøftelsen i brugerrådet viste, at der var opbakning til at give landgangsstederne status som primiti-
ve overnatningspladser. De kan herefter også anvendes til én overnatning for skovgæster, der kom
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mer til fods eller på cykel. Brugerrådet lagde stor vægt på, at distriktet konsekvent giver afslag på
ønsker om motorkørsel til landgangstederne (også aflæsning af telte), da det i høj grad vil kunne
øge anvendelsen fra land og dermed kunne skabe problemer for de sejlende. 
 

 
9. Sejlads på ministeriets søer 

KS henviste til Skov- og Naturstyrelsens brev af 21.11 2002 og nævnte, at revisionen af reglerne for
færdsel på Farum Sø og Furesøen var en opfølgning på dette. 

Ud over ovenstående 2 søer har distriktet ”kun” administrationen af små skovsøer. I søerne tillader
skovdistriktet ikke sejlads med følgende undtagelser:

• Enkeltstående tilladelser til undersøgelse af plante- og dyrelivet samt sjældent til filmoptagelser.
• I Store Donsedam har forpagteren af fiskeriet ret til 3 robåde.  

Det er skovdistriktet vurdering, at sejladsen med robåde på Store Donsedam og de øvrige skovsøer
ikke skal øges aht opretholdelse af søernes fred og ro. Distriktet modtager i øvrigt få henvendelser
om lov til at sejle i skovsøerne. 

Brugerrådet var enig i distriktets vurdering af, at der ikke bør gives lov til mere sejlads på distriktets
”små” skovsøer.

10. Status for arbejdet med revision af reglerne for færdsel på Farum Sø og Furesøen 
 
KS: Vi har holdt 3 møder i arbejdsgruppen. Personligt synes jeg, at vi har haft nogen gode drøftel-
ser med gensidig respekt for hinandens interesser.  

Drøftelserne har vist, at reglerne var tidssvarende, og der ikke er behov for radikale indholdsmæssi-
ge ændringer. Dvs der bliver i højgrad tale om at konfirmere, at de gældende regler forsat er rigtige.
De største ændringer, der lægges op til, er:

• Sejlads med ballast til frembringelse af  kunstige store bølger til wakeboard forbydes bortset fra
enkelte stævner sidst på sommeren (det er Vandskiklubben naturligvis ikke tilhænger af).

• Sejlads på sejlbrædder i perioden 1.10 til 31.3 er kun tilladt i et stort afgrænset område (det er
surferne naturligvis ikke tilhængere af).

• Den maksimale bredde på 2 meter for motorbåde fjernes. Den maksimale længde opretholdes.
• Den maksimale hastighed for motorbåde sænkes fra 10 knob til 8 knob.

Udkast til regler vil blive sendt i høring til de lokale klubber og de landsdækkende organisationer
senest den 19.3 og med frist for svar den 30.4 2003. I den samme perioden kan borgere kommentere
udkastet og komme med forslag via distriktets hjemmeside. Vi holder et sidste møde i arbejdsgrup-
pen den 20.5 og forventer herefter at sende de endelige regler ud omkring 1.6 2003. 

11. Status for det nye center ved Herstedhøje.
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KS: Albertslund Kommune er ved at udarbejde lokalplanen som er en forudsætning for centerets
etablering. Kommunen forventer at offentliggøre forslaget i foråret 2003 og vedtage lokalplanen i
juni 2003. Distriktet har fundet tilstrækkelig med samarbejdspartnere til, at vi tør gå i gang med
byggeriet, når lokalplanen er vedtaget.

12. Status for skovrejsning. 

KS: Som et led i aftalen med Københavns Kommune, Københavns Energi (KE) drøfter vi konkrete
skovrejsningsprojekter i Roskilde og Greve kommuner. 

Vi var allerede godt i gang med drøftelserne med Roskilde Kommune før aftalen med KE. Der er
således enighed om områdeafgrænsningen for en 300 ha ny statsskov. Projektet sendes til høring i
april 2003. Der er fastsat offentligt møde den 6.5 på Trekroner skole. Det er planen, at de første
træer skal plantes i april 2004. 

Drøftelserne med Greve Kommune er først startet i begyndelsen af 2003. Greve Kommune priorite-
rer et område i kommunes nordlige del meget højt, og vi har derfor indraget Ishøj Kommune i
drøftelserne, idet tilstødende arealer i Ishøj kommune er udpeget til skovrejsningsområde i Region-
planen. Vi forventer at blive enige med kommunerne om projektafgrænsningen i 2003. 

13. Eventuelt  
  
ABH beklagede, at skovdistriktet havde fældet 24 flådeege og spurgte om det var i overensstem-
melse med driftsplanen, idet hun mente, at træerne var fredet. KS bekræftede, at fældningen var
sket i overensstemmelse med driftsplanen. Flådeegene var ”plukket” i 4 forskellige skove. Nogle af
bevoksningerne har status som administrativt fredet, hvilket betyder, at bevoksningerne skal søges
bevaret længst muligt, men også at værdierne skal realiseres inden forfald. Hvis træerne ikke måtte
fældes, ville bevoksningerne have haft status som urørt skov i Driftsplanen. Og distriktet har brug
for indtægterne fra en sådan ordre og synes i øvrigt, at det var en ekstra gevinst, at træerne skulle
bruges til rekonstruktion af et gammelt træskib. Vi har ved udvælgelsen af træerne sikret os, at der
fortsat er store flådeege tilbage i hver bevoksning. Således lod vi flådeege stå, som købere gerne
ville købe. GB synes, at det var fint at træerne nu var blevet anvendt i overensstemmelse med de
200 år gamle planer og fandt historien med tilhørende pressedækning flot.

KB mindede distriktet om, at det er vigtigt, at der løbende lysnes om de store solitær-træer i skove-
ne. KS meddelte, at det er distriktet enig i, men det var også et resource-spørgsmål for distriktet. 

ABH mente at distriktet fældede for meget træ i Hareskovskomplekset. KS svarede, at distriktet ik-
ke fælder mere end fastlagt i driftsplanen 1995-2010. Af status i 1995 fremgår det, at skoven er
præget af overmodne bevoksninger, som skal forynges. Der er tale om planlagte foryngelser, ikke
rovhugst, og den stående vedmasse i skoven vil i øvrigt ikke falde væsentligt i perioden.

ML spurgte om distriktet havde synspunkter til Albertslund kommunes lokalplanforslag for en na-
bogrund til Vestskoven i Herstedøster. KS fortalte, at skovdistriktet ikke havde indvendinger mod
forslaget.

ML fortalte om og uddelte Alex Dubgaards rapport om værdisætning af Vestskoven ud fra borger-
nes lyst til at betale for skovture.
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KRJ meddelte, at der afholdes møde om fredning af Porsemosen og Høholm onsdag den 26.3 2003.

GB fortalte, at Friluftsrådet vil sætte fokus på, at handicappede skal have ordentlige faciliteter i og
adgang til naturområderne.

GB fortalte om Friluftsrådets forslag til Nationalpark: Hovedstadens Grønne Ring.

KS fortalte, at Skov- og Naturstyrelsen har besluttet, at alle statsskovdistrikter skal nedsætte et jæ-
gerfora, som skal styrke distriktets dialog med jægerne. Distriktet har ikke fået den endelige besked
på at nedsætte jægerforaet endnu.
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