
Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Referat fra møde den 10. november 2004 i Brugerrådet

Mødedeltagere:
MH   - Mogens Holmen, Frederiksborg Amt
KRJ  - Karin Ravn-Jonsen, Københavns Amt
KK    - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
JC     - Jørgen Christensen, Friluftsrådet (Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget)
ABH - Anna Bodil Hald, DN (Værløse)
ML   - Mogens Lethraborg, DN (Albertslund)
KB    - Kurt Borella, DN (Allerød)
OF    - Ole Frandsen, Forsvaret (Farum kasernerne)
PEB  - P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
KS    - Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
 

Fraværende:
SC    - Steen Christiansen, Kommuneforeningen i Københavns Amt
MW  - Merete Wiid, Kommuneforeningen i Roskilde Amt
FN    - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
PP     - Poul Erik Pedersen, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
GB    - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
RP    -  Richard Petersen, Foreningen Naturparkens Venner

1 Bemærkninger til referatet fra den 24.3 2004.
Ingen bemærkninger 
 

2. Meddelelser.  
 
KS meddelte: 
• Vi har i november 2003 aftalt, at brugerrådet skulle have kopi af referater fra jægerfora. Dette er

ikke sket. Vi har holdt et første møde den 17.8 2004.  Referat udsendes sammen med referat fra
dette møde.

• Bedre mulighed for privat plantning i vores skove. Vi vil udpege bevoksninger, hvor private må
plante deres eget træ (uden metal skilte osv) ud fra en liste over de arter, vi vil acceptere. Ord-
ningen ikke helt klar, men bliver det i løbet af vinteren. 

• Shelterne: Der er gang i byggeriet på Gieselfeldengen. Taget er lagt, men der er en del arbejde
tilbage før den er færdig. Naturklagenævnet har givet tilladelse til shelteren ved Kroppedal og
byggeriet af den starter, når den på Gieselfeldengen er færdig. Begge sheltere bygges af Køben-
havns Kommune som et beskæftigelsesprojekt. 

• Ny organisering af vores salg af sankekort. Salg og oparbejdning koncentreres til marts og ok-
tober og kun salg via bestilling på hjemmesiden.
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Flere medlemmer anbefalede, at sankerne har en synlig køretilladelse i forruden, så skovgæsterne
kan se at kørslen er lovlig. KS mente, at det fremgik af betingelserne, men ville under alle omstæn-
digheder sikre det. 

3. Evaluering af det offentlige møde den 15.8 04 i Jonstrup Vang og Lille Hareskov. 
KS: Vi havde nogle gode drøftelse på mødet. Jeg fik bestyrket opfattelsen af, at skovgæster er posi-
tive overfor naturlig tilgroning af mindre arealer. Derudover havde vi en meget indgående drøftelse
om motorkørsel, som har givet anledning til et særskilt punkt på dagsordenen. Distriktet har også
fået øjnene mere op for andet landskabsukrudt end bjørnekloen. Vi har udarbejdet et notat om arter
og bekæmpelse/overvågning til skovløberne. Notatet sendes ud sammen med referatet.

  
4. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2005. 
De to faste møder i 2004 blev fastsat til onsdag den 16. marts på Fiskebæk Naturskole  og onsdag
den 16. november på Naturcenter Herstedhøje, begge gange kl 14.30.

På mødet den 16.3 fastsættes dato og skov for det offentlige møde. KS vil nok foreslå Lystrup
Skov, med mindre der dukker andre forslag op. 

5. Motorkørsel i skoven. 
KS: Punktet er sat på på baggrund af drøftelsen på det offentlige møde den 15.8 2004. 

Distriktets praksis er følgende: 
Distriktet tillader meget sjældent kørsel privat - inklusiv kørsel til bålpladser til famileskovture,
fødselsdage osv. fordi alle undersøgelser viser, at de fleste skovgæster er imod motorkørsel. Vi gi-
ver tilladelse til skoler og institutioners motorkørsel i på hverdage i arbejdstiden i forbindelse med
større udflugter/aktiviteter, når der er tale om mange små børn og få voksne (til at slæbe). Derud-
over gives tilladelse til plejehjems kørsel, når flere ”svage” har et ønske om en tur i skoven – igen
på hverdage og normalt ikke i B-skove.

Derudover tillades erhvervsmæssig kørsel til teambuildings øvelser samt privat afhentning af bræn-
de og sanketræ, samt grej til idrætsklubbers arrangementer (stævnepladser ved motionsløb og ori-
enteringsløb).

Al ulovlig motorkørsel politianmeldes konsekvent.

I det konkrete tilfælde ønskede borgeren, at vi skulle tillade kørsel til og fra den store bålplads i
Egebjergene. Det er klart, at vi har lignende pladser i andre skove, hvor man så også burde åbne for
kørsel: Mønterne og  i Vestskoven,  Salamandersøen i Uggeløse, Dæmpegård i Tokkekøb, Sletten i
Store Hareskov, lejrpladserne i Åsevang osv.

Distriktet er skeptisk med at indføre dette forslag, da kørslen vil være vanskelig at begrænse hertil
og pladserne vil antagelig udvikle sig til bålpladser med parkeringspladser. Det er også skovdi-
striktet erfaring at motorkørsel resultere i større fester med mere affald og larm. Omvendt er det og-
så et forståeligt ønske fra arrangører af spise-ture i skoven, og det kan virke lidt uden af trit med
udviklingen at have en så spartansk holdning til kørsel/service til denne brugergruppe. Distriktet har
endvidere enkelte grillpladser tæt ved offentlig vej, som vi kan henvise grupper med gangbesvære-
de til: grillpladsen i Nørreskoven ved Frederiksborgvej og i Tokkekøb Hegn ved Stumpedyssevej.

Hvad siger brugerrådet, skal praksis lempes?
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En grundig drøftelse viste, at der var fuld opbakning til distriktets nuværende politik med en re-
stiktiv administration af motorkørsel i skovene. Distriktet skulle dog være opmærksom på ikke at
diskriminere de (svage) ældre, som ikke var på plejehjem.

KS bekræftede at det fortsat er distriktets plan at åbne for bilkørsel til toppen af Herstedhøje på den
første hverdag i hver måned. Ordningen forventes indført i foråret 2005.

6. Frederikssundsmotorvejens 1. etape igennem Vestskoven. 
GB havde ønsket punktet på dagsordenen.

KS resumerede status for Frederikssundsmotorvejens 1. etape langs Vestskovens nordlige grænse til
Jyllingevej:

• Regeringen, Dansk Folkeparti, det Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgik i no-
vember 2003 en aftale om, at der skal gennemføres en 1. etape af Frederikssundmotorvejen
mellem Ring 3 og Ring 4. 

• Trafikministeriet har i ca. 30 år ejet et areal til en Frederikssundmotorvejslinjeføring, og
Københavns Statsskovdistrikt fik i sin tid lov til af Trafikministeriet til at låne arealet og
plante reservationsarealet til, således at dette "vejareal" i dag fremstår som en del af Vest-
skoven, indtil det skulle bruges til motorvej. 

• Miljøministeriet / v Skov- og Naturstyrelsen har løbende samarbejdet med Vejdirektoratet
om VVM-undersøgelsen af motorvejen for at sikre, at der bliver taget videst mulig hensyn
til Vestskoven og Vestvolden.

• Skov- og Naturstyrelsen har i september 2004 i henhold til NBL`s § 20 principgodkendt en
nordligere placeret linjeføring (lige syd for Jyllingevej) med en række vilkår om  bl.a. støj-
volde og stiadgange, således at der bliver taget så meget hensyn til Vestskovens brugere,
som overhovedet muligt.

• Lovforslag til linjeføring af motorvejen blev fremsat i Folketinget den 6.  oktober 2004.
Linjeføringen er således ændret fra tidligere, hvor den skulle have forløbet i det reserverede
areal gennem Vestskoven til nu at forløbe i den nordlige del af Vestskoven lige syd for Jyl-
lingevej. 

• Der er for tiden mange kritiske spørgsmål til både miljøministeren og trafikministeren om
forløbet af Frederikssundmotorvejens 1. etape. Kritikken er, at vejens forløb vil betyde, at et
skovbæltet (ca. 29 ha.) i den nordlige del af Vestskoven skal fældes/ødelægges, og at mo-
torvejen vil give mere støj i skoven osv. Trafikministeren har derfor modtaget nye forslag til
linjeføringer, hvor motorvejen foreslås sammenlagt med Jyllingevej (Lyngbyvejsløsning
hvor lokalvejene ligger på siden af motorvejen).  Disse forslag finder Vejdirektoratet ikke er
trafikalt forsvarlige, og denne vurdering henviser trafikministerens til i sit svar til forslags-
stillerne.

 

Trafikministeren og miljøminister Hans Christian Schmidt har været enige om, at det er vigtigt, at
skovens brugere, også efter anlægget af motorvejen, har gode muligheder for at færdes i området.
Derfor er der lagt vægt på at sikre adgang til sammenhæng mellem de forskellige dele af Vestsko-
ven, hvorfor ovennævnte lovforslag indeholder en realisering af en bro-  eller en tunnelforbindelse
under Nordre Ringvej. 
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7.  Naturcenter Herstedhøje, muligheder og vilkår for brug.
GB havde ønsket punktet på dagsordenen.

KS: Centerets formidlingsaktiviteter er i fuld gang. Vi er ved at få bygget 2 bålhuse, som står færdi-
ge til foråret. De er forsinket fordi vi satsede på at de skulle bygges af lærlinge i skolepraktik, men
det lykkedes desværre ikke. Vi forventer fortsat at centerets og navnlig cafeéns drift skal foretages
af en gruppe udviklingshæmmede. Det har imidlertid vist sig at være en meget langsommelig affæ-
re, at få etableret projektet på trods af at alle de politikere og embedsmænd, vi er i kontakt med,
udtaler sig positivt. Det er fortsat vores mål og håb at centeret åbner for offentligheden i løbet af
vinteren.

Der er til formidlingsbrug af lokalerne 2 brugergrupper: 
• Hovedbrugere med en fast aftale om brug af lokalerne: 20 hverdage i hhv. værksted og skole-

stue 100 dage i de store bålhuse samt med egen bålplads og 18 måneders reservationsmulighed i
centeret.

• adhoc brugere som kan reservere lokalerne med 2 måneders frist mod betaling af antagelig 800
kr i dagtimerne og 400 kr aften og weekends (priserne er ikke endeligt fastsat endnu). Forenin-
ger, som hjælper os med arrangementer for centerets andre gæster vil kunne låne lokalet frit i et
omfang som svarer til hjælpen.

Der er indgået hovedbrugeraftale med Albertslund Kommune, Københavns Kommune, Frederiks-
berg Kommune samt Københavns Amt. Frederiksberg Kommune har bedt om 1 aftale mere. Der er
plads til 8 hovedbrugere, så der er kun 3 ledige pladser tilbage.

Der er nedsat et centerråd med repræsentanter for hovedbrugerne samt DN og friluftsrådet. Det er
planen at centerrådet mødes 1-2 gange årligt for at drøfte centeret formidling og brug af arealerne.
Hovedbrugerne har deres eget råd hvor de koordinere formidling, materialer, bookingsprincipper
osv. 

8. Stensøen i Vestskoven taber vand. Kan der gøres noget?  
ML havde ønsket punktet på dagsordenen da vandstanden i Stensøen er faldet meget i år.

KS oplyste at distriktet er opmærksom på problemet. Der har også tidligere været en meget lav
vandstand i søen. Distriktet har ikke kendskab til løsninger, som kan sikre en højere vandstand. Så
vidt vides blev der gravet gennem lerlaget ved søens etablering og søen taber vand i dette ”hul”.
Distriktet har ledt mest mulig vand til søen og pumper rent faktisk vand i den fra grøfter nord for
Vestskovvej. Distriktet modtager gerne forslag til løsninger.

9. Naturen i de lysåbne skovarealer, hvad er forvaltningsmålsætningen?  
ABH havde ønsket punktet på dagsordenen idet hun ønskede, at distriktet og brugerrådet satte lidt
mere fokus på naturen i de lysåbne arealer, som distriktet har, og som ikke skal forvaltes med skov.
I første omgang ønskede ABH en orientering om, hvilke arealer distriktet forvalter som åbne area-
ler, hvad forvaltningsmålsætningen for disse arealer er, og hvordan distriktet gennem sin målrettede
forvaltning bidrager til at øge artsdiversiteten af disse naturtypers karakteristiske arter og sjældne
arter.



5
KS henviste til driftsplanen, hvor der er angivet mål for de åbne arealers tilstand og pleje. Distrik-
tets nye organisering med samling af naturplejen hos Jens Nielsen skulle gerne medvirke til at for-
bedre plejen. Distriktets græsnings- og forpagtningsaftaler er ret detaljerede for at kunne styre ple-
jen af naturarealerne, men aftalerne afspejler naturligvis også at de vedrører såvel omkostninger
som indtægter for distriktet (og forpagteren).

Distriktet modtager gerne forslag til forbedringer, men kan ikke garantere at der er økonomi eller
mandskab til den foreslåede pleje.

  
10. Status for skovrejsning i samarbejde med Københavns Kommune. 
KS: Det går trægt med erhvervelserne.

Gulddysse Skov: ingen køb, men vi er i forhandling om 15 ha

Himmelev Skov: Vi har ca 110 ha. Vi er netop blevet enige om tilplantningsplanen for kommeunes
arealer øst for Ringvejen.

Greve Skov: Der er erhvervet 3 ha indenfor projektområdets 240 ha. Vi vil nedsætte skovrejsnings-
råd i 2005 mhp tilplantning i april 2006.

Sperrestrup Skov:  Det er fremgår af aftalen med Købehavns Kommune at skoven skal udvides. Der
er ikke indgået aftale med Ølstykke kommune herom, men vi forhandler.

Ny skov ved Slangerup: Der er erhvervet ca 10 ha indenfor projektområdets på ca. 420 ha. Vi vil
nedsætte skovrejsningsråd i 2005 mhp tilplantning i april 2006.

Ny skov i Taastrup ved Solhøj Kildeplads? Ministeren og borgmesteren har skrevet til Høje-
Taastrup og Ishøj kommuner om det var en ide at rejse statsskov i området.

 
11.  Status for Skov- og Naturstyrelsen nye struktur 
KS: Skov- og Naturstyrelsen er nu på plads med sine 20 distrikter, hvoraf de 6 er landsdelscentre
(LDC). LDC’erne har tilskudsadministrationen i henhold til Skovloven samt administrationen af
habitatområder i fredskove. Med den nye kommunalreform har ministeriet fået nye decentrale en-
heder. Hvordan de passes ind i Skov- og Naturstyrelsens decentrale organisation er pt ikke beslut-
tet.

Skovdistriktet har nu den interne organisation helt på plads. Skovfogederne arbejder funktionsdelt
med udgangspunkt fra distriktskontoret. Jens Juelstorp styrer mænd og maskiner, Jens Bjarke Han-
sen hugten og det meste af skovdyrkningen, Jens Nielsen naturplejen, fortidsminderne og de nordli-
ge skovrejsninger, Jens Peter Bundgaard vildtforvaltning, skovgæster og den sydlige skovrejsning,
herunder Vestskoven. Skovløberne skal i højere grad være vores mandskab i marken, og alle skov-
løberne har fået et fast areal (en skov, del af en skov), som de særlig skal holde opsyn med. Men
skovløberne har også fået tværgående specialer. Vi har væsentlig færre ressourcer end tidligere, vil
ikke kunne levere den samme vare mere. Øget brug af naturlig tilgroning, selvforyngelser  ekstensiv
pleje af træerne og rationelle arbejdsgange skal give besparelser, så friluftsliv og naturpleje forhå-
bentlig kan opretholdes på det nuværende niveau.
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12. Eventuelt  

JC ville gerne have materialet sendt i word og ikke som jpg-fil, så han kan forstørre teksten.  KS
ville sørge for dette fremover.

KK spurgte til om problemet med fårenes afføring på Herstedhøje var løst. KS fortalte at problemet
var blevet mindre end sidste år som følge af at vi havde udvidet folden med et stykke elleskov i
nord, så fårene kunne ligge i skygge. Men det er ikke tilfredsstillende, at vi har megen fårelort på
toppen, for toppen er til menneskers friluftsliv, og fårene er alene hyret som plæneklippere. Men vi
har 6 år tilbage af kontrakten med forpagteren, så vi kan ikke bare skifte race. Vi arbejder med for-
pagteren på at finde andre løsninger, som bevirker, at fårene ikke bruger toppen til toilet.

ML ville gerne vide, hvor man kan se om et arael er fredskovspligtigt. KS: det fremgår af det digi-
tale matrikelkort.

ML syntes at det virker som om entreprenørerne laver mere sporkørsel end tidligere, f.eks. på Krin-
gelstien. KS kunne fortælle at vi skal udbyde arbejdet og tage de billigste entreprenører. Vi kræver
oprydning og hensyntagen til f.eks. Kringelstien, men det varer et stykke tid inden vi får en ny en-
treprenør ”opdraget”.

KS ville gerne høre, hvordan stemningen var for flere MTB-ruter, f.esk. i Vestskoven og Tokkekøb
Hegn? Distriktet har pt ikke konkrete planer, men der er rigtig mange brugere af MTB ruten i Hare-
skoven, og det er ikke kun inkarnerede MTB-ryttere. Distriktet ser også mange børn og løbere på
ruten. Brugerrådets medlemmer var generelt positive, men det var vigtigt at DN tidligt i forløbet
kunnne være med til at drøfte linieføringen med udgangspunkt i at visse dele af skovene skal frihol-
des for MTB-ryttere.
 
KS ville gerne høre, hvordan stemningen var for flere fiskebroer, f.eks. synes Skallemosen i Jon-
strup Vang for egnet? Distriktet har pt ikke konkrete planer, men hvis vi får midler til velfærdspro-
jekter er det godt at kende stemningen. Brugerrådets medlemmer var generelt positive, men det var
vigtigt at broen ikke ville ødelægge stemningen af uberørt skovsø for andre skovgæster. Dvs en di-
skret bro på det rigtige sted var nok en mulighed.
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