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Bemærkninger til referatet fra den 12.3 2003.

ABH gjorde opmærksom på, at der ikke er plads til flere landgangssteder i Nørreskoven og i Ryget
skov. Den mere ligelige adgang til pladserne må ikke have som konsekvens, at der etableres flere
pladser.
ABH gjorde opmærksom på, at flådeegene er levende dansk kulturhistorie og at en væsentlig del af
flådebeplantningerne derfor bør leve og fortælle levende historie til de ikke kan mere og ikke udsættes for hugst på grund af kortsigtet økonomiske omprioriteringer i samfundet.

2. Meddelelser.
KS: Miljøministeren offentliggjorde den 7.11 2003 Regeringens plan for fremtidens grønne hovedstad. Planen omtaler 18 konkrete projekter og er en invitation til samarbejde og baserer sig på samarbejde og fællesfinansiering - navnlig med kommunerne. Der er tale om fortsættelse og færdiggørelse af eksisterende store projekter som Vestskoven samt nye projekter, navnlig etablering af
strande i Øresund. Flere af projekterne har Københavns Skovdistrikt som projektansvarlig og er
tidligere drøftet i brugerrådet. (Planen blev udleveret).
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ABH orienterede om DN og Friluftsrådets planer om etablering af Hovedstadens Grønne Ring.
ABH savnede navnlig en sikring af Værløse Flyveplads som naturområde i regeringens plan for
fremtidens grønne hovedstad.

3. Evaluering af det offentlige møde den 24.8 03 i Ryget Skov.
KS fandt det offentlige møde for godt og berigende. Distriktet havde navnlig hæftet sig ved at
skovgæsterne ofte er tilfredse med den kvalitet af stier, som de er vant til. Dvs. har kvaliteten altid
været lav, så er det ikke så problematisk med dårlig kvalitet, som hvis kvaliteten har været høj og
forfalder.
ABH havde noteret sig, at der havde været deltagere som havde sagt nej tak til en sti/bro over Sækken. KS supplerede med, at der også var deltagere, som havde ønsket denne mulighed. Skovdistriktet ønsker dog ikke at medvirke til etablere en sti/bro over Sækken, idet det er vigtigt, at dyr og
planter har fred nogen steder.

4. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2004.
De to faste møder i 2004 blev fastsat til onsdag den 24. marts og onsdag den 10. november kl
14.30.
På mødet den 24.3 fastsættes dato og skov for det offentlige møde.

5. Status for jægerforum
Punktet ønsket af Kirsten Kragh
KS: Skovdistriktet har holdt et møde med repræsentanter for landsdækkende jagtforeninger for at
drøfte rådets nedsættelse. På mødet drøftede vi også distriktets invitationspraksis og en justering
heraf allerede i år. Vi afholder fremover 2 ungjægerjagter, hvor der sættes megen fokus på undervisning i praksis. Første møde i jægerforum er ikke afholdt, men det er aftalt at det sker efter
jagtsæsonen, så vi kan drøfte jagterne og invitationspraksis.
JJ supplerede med at jægerfora også skal drøfte prioritering af jagtlige naturforvaltningsprojekter.
Når vi holder jagter lukkes skovene ikke (og der advares ikke om jagten), men jægerne får tydelige
instruktioner om, at der kan være skovgæster i skoven og at der ikke skydes, medmindre man er helt
sikker på at en forbier ikke kan ramme skovgæster eller skuddet i øvrigt ikke frembringer farlige
situationer f.eks. ved at skræmme en hest.
Det aftaltes, at brugerrådet får kopi af referater fra møderne i jægerforum. Det første møde finder
nok sted i februar eller marts 2004

6. Skov- og Natusstyrelsens velfærdsprofil; status for distriktets projekter
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KS henviste til og gennemgik kort den udsendte oversigt.
Undervejs gav gennemgangen anledning til følgende bemærkninger:
ABH: Skovdistriktet skal bruge flere penge/ressourcer på at friholde små moser i dødishuller i Store
Hareskov for hugstaffald (grene og stammer). Det åbne kildevæld i Store Hareskov er ved at være
ødelagt. Når der etableres nye søer/vådområder bør man også fjerne de øverste 30 cm tørv. Dunhammeren i ”Den døde dames sø” bør også fjernes. Og husk at nogle lokale DN-afdelinger gerne
deltager i naturplejen.
MH supplerede med at der fortsat lever ferejer i Store Hareskov.
Legemulighederne: ABH syntes at folderen fjerner det spændende ved at gå på opdagelse. PP, KK
med flere var uenige og fandt det som et godt tiltag og en god service, som vil få flere til at gå på
opdagelse i skovene.
ML efterlyste et billede af bålhuset og udtrykte tilfredshed med, at der opføres en shelter ved Ole
Rømers statue.
PP bemærkede at projekterne og samarbejdet med Friluftsrådet om finansieringen og borgerinddragelsen havde virket godt.
7. Ridning i Ganløse Ore
KS: Ridning har været drøftet adskillige gange i rådet, og vil nok også blive det fremover. Vores rideregler fra 1.2 2002 med forbud mod skridtning på skovveje i Vestsskoven, Hareskovene og Ganløse Ore har givet forskellige reaktioner fra rytterne. I første omgang kunne vi desværre ikke konstatere den store forskel på ridningen, antagelig fordi der til reglerne ikke var knyttet et nummersystem til identifikation, samt at distriktet gik ud fra ”at selvfølgelig overholder rytterne reglerne.”
Derudover fik vi påpeget nogle dårlige strækninger på ridestierne, navnlig i Ganløse Ore, men også
i Vestskoven. I begyndelsen af 2003 evaluerede vi situationen og besluttede, at vi måtte skrue bissen på, for at få reglerne overholdt. Distriktet havde udbedret de fleste dårlige strækninger og kunne
således med god samvittighed sige at skovene incl. Ganløse Ore har et godt tilbud til rytterne – også
selvom der ikke må skridtes på skovvejene. Vi informerede rytterne direkte og via pressen om, at
fra den 15.8 2003 ville vi politianmelde overtrædelser. Det har givet anledning til anmeldelse af 2
ryttere i Ganløse Ore. Skiftet i praksis har kun givet anledning til lokale protester i Ganløse Ore. Vi
har fået klage fra 6 forskellige personer. Pt har én klaget til ministeriet over regler og proces og
krævet aktindsigt. Distriktet har også fået ros af ryttere for ridestiernes kvalitet i Ganløse Ore og fra
andre skovgæster for at gøre noget ved rytternes ødelæggen af skovvejene.
Det er fortsat distriktets vurdering at ridereglerne i Ganløse Ore er rigtige og tilbudet til rytterne er
godt nok. Men det er også rigtigt, at forholdene forringes for rytterne i Ganløse Ore, idet de i lang
tid har haft et stadig bedre net af ridestier samtidig med at de har redet (som de ville incl. galop) på
skovvejene. Vi har indstillet til ministeriet, at man bakker op om distriktets rideregler.
KK havde af lokale ryttere lovet at fremføre en kritik af vores rideregler i Ganløse Ore. Disse ryttere mente, at reglerne var urimelige og besluttet, fordi der var problemer med rideskolerne.
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JJ kunne oplyse at distriktet ikke kunne bekræfte ovenstående. Vi havde observeret mange overtrædelser i tidens løb, og at det er ikke entydigt ryttere fra rideskoler, som overtræder reglerne. De 2
ryttere, der var politianmeldt, var således ikke fra rideskolen.
Der var enighed om, at en fortsat dialog med rytterne er vigtig. Skoven og andre brugere skal forstå
rytterne, men rytterne skal også forstå at deres ridning har konsekvenser (økonomiske for distriktet
og oplevelsesmæssigt for andre skovgæster). I takt med at skovene bruges mere og mere rekreativt
er der behov for gensidig forståelse og antagelig ”firkantede regler”, der er nemme at administrere
og formidle.
PP ville fortsætte drøftelserne med rytterne i Friluftsrådets bagland.

8. Status for revision af reglerne for færdsel på Farum Sø og Furesøen.
KS: Vi har endnu ikke nået at få detaljerne om strafbestemmelserne på plads. Vi forventer og arbejder på at reglerne udsendes i januar 2004. Reglerne i relation til vandskiklubben og kano og kajakkerne har været sat i værk i år, og de har vist fungeret tilfredsstillende.

9. Regler for brug af landgangsstederne ved Furesøen og Farum Sø
Punktet blev aftalt den 12.3 2003. Det er skovdistriktets holdning at landgangsstederne ikke skal
forbeholdes gæster fra søen. Skovgæster sætter også pris på at være ved søkanten. Distriktet vil
imidlertid ikke give tilladelse til tranport af telte, mad mv. vha. en bil til landgangsstederne.
Der var enighed om ovenstående, herunder også den meget restriktive holdning til motorkørsel.
10. Status for det nye center ved Herstedhøje.
KS henviste til det udsendte notat.
FJ kunne oplyse at Albertslund Kommune havde vedtaget lokalplanen den 11.11 2003.

11. Status for skovrejsning i samarbejde med Københavns Kommune.
KS: Gulddysse Skov er nu på 46 ha. Ny folder udgivet. Strukturdirektoratet er ved at kontakte
landmænd i området mhp. at vurdere om vi kan købe mere jord evt. ved jordfordeling.
ML bemærkede, at ”fremmede” ikke kunne finde Parkeringspladsen ved Piledyssen. FJ, som er ansat i Gundsø Kommune, ville undersøge mulighederne for skiltning af P-pladsen.
KS: Vi er ved at planlægge de første tilplantninger i Himmelev Skov. Vi forventer at starte med 23
ha den 15.4 2004 kl 9.30 (indvielse).
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Der er problemer med Bjørneklo på arealet og distriktet håber, at den lokale grundejerforening i
samarbejde med DN vil påtage sig bekæmplesen. ABH nævnte at DN i Lyngby havde god erfaring
med kun at fjerne frøstanden og så lade en store blade leve og skygge for de mindre bjørneklo.
KS: Vi er i gang med den indledende lokalisering og planlægning af 2 nye skove i Greve kommune.
De skal ligge ved Kildebrønde og syd for Greve landsby. Aftalen og rammerne for skovene falder
antagelig på plads i løbet af 2004.

12. Status for Skov- og Naturstyrelsen nye struktur
KS: Skov- og Naturstyrelsen skal i 2007 spare 90 mio. kr/årligt i forhold til 2003, hvilket betyder
medarbejderstaben skal reduceres med 161 årsværk (alle personalegrupper). Man forventer en naturlig afgang på 111 årsværk, hvilket betyder, at man skal afskedige 50 i efteråret 2003. Pga stor
interesse for frivillig fratræden er antallet af afskedigelser reduceret til 25 funktionærer på distrikterne i efteråret 2003. For de 25 skovdistrikter skal der således i alt fjernes 60 funktionærer frem til
2007.
På organisationsniveau foretages følgende ændringer
• 5 distrikter nedlægges. I vores område sammenlægges Tisvilde og Frederiksborg. Samtidig
overføres Tisvildes sydlige arealer til Københavns distrikt. Vestvolden overføres fra Københavns distrikt til Jægersborg.
• Planteproduktionen nedlægges; frøforsyningen opretholdes og overføres til distrikt/region.
• Der oprettes 6 landsdelcentre med basis i distriktskontorerne på 6 distrikter. På Sjælland bliver
Falster og Frederiksborg distrikter således landsdelscentre. På Landsdelscentrene samles tilskudsager og nogle regionale sagsbehandlings- og driftsopgaver.
Det er vigtigt at notere sig, at vi fortsat skal være leverandør af velfærdsydelser og indrage borgerne
og deres ønsker i driften. Besparelserne skal først og fremmest findes ved at rationalisere og ekstensivere den traditionelle skovdrift.
Det er planen, at det nye Københavns distrikt skal bemandes med 11 funktionærer, hvilket isoleret
set ud fra skovdriften er 1 skovfoged mindre end i dag. Skovfoged HC Petersen har søgt frivillig
fratræden fra den 1.6 2004 og det vides pt ikke om stillingen genbesættes. Hvis stillingen ikke genbesættes skal 3 skovfogeder fremover (og med hjælp fra andre medarbejdere) varetage de arbejdsopgaver som i år 2003 blev varetaget af 5 skovfogeder. Skovparterne som administrative enheder
nedlægges og skovfogederne skal fremover have funktionopgaver på hele distriktet. Det kan gøre
kontakten til distriktet både lettere eller mere besværlig/kompliceret alt efter opgaven.
13. Eventuelt
Ingen punkter

