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1 Bemærkninger til referatet fra den 16.3 2005.
Ingen bemærkninger
2. Meddelelser.
KS meddelte:
• Brugerrådets fremtidige sammensætning i lyset kommunalreformen: Vi fortsætter uændret i
2006. Skov- og Naturstyrelsen vil overveje om nedlæggelsen af amterne skal give sig udslag i
lokalt aftalt justering eller der skal ske mere. Men det er Skov- og Naturstyrelsens samlede opfattelse, at distrikterne har stor glæde af brugerrådene, så der bliver næppe tale om nedprioritering.
• Bedre mulighed for privat plantning i vores skove: Oprindelig ville vi udpege bevoksninger,
hvor private måtte plante deres eget træ (uden metal skilte osv) ud fra en liste over de arter, vi
vil acceptere. Ordningen er sat i gang for alle skove - ikke kun udpegede bevoksninger - og
reglerne kan ses på vores hjemmeside.
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•
•
•

Sheltere: Shelteret på Gisseldfeldengen er færdig. Københavns Kommune har startet byggeriet af shelteret ved Kroppedal. Vi har netop ansøgt Værløse Kommune om etablering af shelter
på Åsevang lejrplads i lyset af EU-tilskudsmuligheder (punkt 10).
Ny organisering af vores salg af brænde til private: Vi opdaterer løbende vores salgslager på
hjemmesiden og sælger kun via en blanket på denne side 1 gang om ugen. Det giver en meget
mere rationel arbejdsopgave for vores sekretær, som sælger brændet.
Vi holder et årligt møde med Dansk Ornitologisk Forening. Vi har netop holdt mødet og brugerrådet får referatet ud til orientering.

ABH meddelte:
• DN har netop udsendt et fredningsforsalg for dele af Flyvestation Værløse i høring.
• DN har udarbejdet en vision for den nye Furesø Kommune.
GB meddelte, at Friluftsrådet igangsætter en kampagne for at få kommunerne til at oprette et grønt
råd.
3. Evaluering af det offentlige møde den 14.8 05 i Lystrup Skov
KS: Der var desværre kun 1 medlem fra brugerrådet udover repræsentanter fra distriktet. Men herudover var det et godt møde med gode, relevante drøftelser. Distriktet har fundet en løsning på rytternes adgangsforhold og har fjernet det grimme vejrly i afdeling 1026, da skolen ikke mere bruger
pladsen som udeskole. Pladsen vil i løbet af 2006 få status som lejrplads. Trods det ringe fremmøde
fra brugerrådets medlemmer er det distriktets vurdering, at vi skal fortsætte med at afholde et lokalt
offentligt møde uanset om det kan kaldes et åbent brugerrådsmøde eller ej, for mødet giver en god
dialog med de lokale brugere.
Der var enighed om fortsat at afholde et offentligt møde i 2006. I forbindelse med en eventuel
drøftelse af brugerrådets sammensætning som opfølgning på kommunalreformen vil det være naturligt også at drøfte mødestruktur mv og i den forbindelse drøfte, om der fortsat skal holdes et møde en søndag i august som et offentligt brugerrådsmøde.
4. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2006.
De to faste møder i 2006 blev fastsat til onsdag den 15. marts og onsdag den 22. november, begge gange kl 14.30.
På mødet i marts fastsættes dato og skov for det offentlige møde.

5. Fremtiden for græsningsplejen – i lyset af ændrede vilkår for EU-tilskud/MVJ-ordningen mv
ABH: Fødevareministeriet har omlagt tilskuddene, således at MVJ-midlerne målrettes Natura2000
arealerne og så statens arealer får lav prioritering. Kommer det til at gå ud over plejen af skovdistriktets lysåbne arealer?
EEA og JSN: Omlægningen af støtten sker som ABH nævner og det reducerer vores indtægtsgrundlag i nogen omfang (mindre MVJ tilskud mulig på vores arealer). Men vi har samtidig fået
nye støttemuligheder, idet der nu kan opnås EBO-støtte på en stor del af vores åbne sletter, og gevinsten herved ser pt. ud til at være større. Alle disse ændringer af tilskud påvirker økonomien ved
græsning for såvel ejere af dyr og arealer som for forpagtere. Distriktet skal holde en del arealer åbne, heraf nogle blot åbne, dvs afgræsning kan suppleres med eller erstattes af slåning. På andre are
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aler skal der ske afgræsning, f.eks. af naturplejemæssige årsager. Distriktet vil løbende følge og
tilpasse sig de markedsmæssige forhold. Det er pt. distriktets vurdering, at der ikke bliver problemer med at få afgræsset arealerne.

6. Skov- og Naturstyrelsens værdier – specielt kundemålingen i august 2005.
KS: Skov- og Naturstyrelsen har besluttet følgende værdigrundlag:
Troværdighed Vi er fagligt kompetente, ansvarlige og leverer det vi lover
Handlekraft Vi kan omsætte viden til handlinger
Samarbejde Vi er lydhøre og gode til at samarbejde på alle niveauer
Arbejdsglæde Vi skaber gode muligheder for udvikling og medindflydelse
Imødekommenhed Vi er hjælpsomme og service-mindede over for vores kunder og hinanden

Som en opfølgning på ovenstående beslutning har de sjællandske distrikter foretaget en kundemåling blandt de organiserede kunder (offentlige myndigheder, brugere (skoler, instututioner, idrætsklubber mv) interesseforeninger samt leverandører og kunder.
Københavns distrikt udsendte 166 spørgeskemaer, herunder også til nogen af brugerrådets medlemmer, hvis de blev ”udtrukket” som interesseorganisation eller samarbejdspartner.
Kundemålingen viste, at kunderne/brugerne mente, at distriktet genrelt lever op til værdierne, og at
man i øvrigt er tilfredse med servicen og sagsbehandlingen.

7. Orienteringsløb på MTB-cykler
KS: Skovdistriktet har indenfor det seneste år fået et stigende antal ansøgninger om tilladelse til
orienteringsløb på MTB-cykler. Skovdistriktet er betænkelig ved at tillade orienteringsløb på MTBcykler. Erfaringsmæssigt er der en del konflikter mellem gående og cyklende skovgæster. Konflikten skyldes primært at de gående skovgæster bliver forskrækkede over cyklisternes fart og er bange
for at blive kørt ned (uanset hvor velbegrundet frygten er). Når vi tillader cykelløb i skoven stilles
der derfor krav rutens afmærkning og herunder også til opstilling ”levende vagtposter” på ekstra
farlige steder. Da man i sagens natur ikke ved hvorfra MTB-rytterne kommer pga det frie rutevalg,
er det vanskeligt at sikre de gående skovgæsters sikkerhed (eller følelse af sikkerhed) under et
MTB-orienteringløb vha. markering af ruten samt vagtposter.
Indtil videre har distriktet besluttet følgende praksis:
Skovdistriktet giver kun tilladelse i begrænset omfang til MTB-orienteringsløb - og kun i de ikke
meget besøgte skove og kun lørdag-søndag med afslutning senest kl 11.00. Dvs indtil videre ingen
MTB-orienteringsløb i : B skove, samt Vestskoven, Hareskovene og Nørreskoven. Det vil endvidere
være et krav, at der ikke cykles på gravhøje og jord- og stendiger samt på ridestier. Det sidste stiller store krav til arrangøren og rytterne, men vil være et krav.
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PEB: Der er nu ofte kun 1-2 fornuftige vejvalg mellem 2 poster, så man må kunne sætter vagtposter ud på linie med vagtposterne på de almindelige cykelløb i skovene. Dansk orienteringsforbund
har i øvrigt taget problemstillingen og herunder skovdistriktet nuværende praksis op med Skov- og
Naturstyrelsens hovedkontor.
GB: Amtsbestyrelsen har drøftet sagen. Der var enighed om at skovgæsternes sikkerhed skal respekteres, og at man derfor godt kan stille krav om vagtposter, samt at deltagerne bærer nummer,
således at man kan identificere den enkelte deltager ved en eventuel klage. GB kunne støtte distriktets retningslinier.
RP var enig med GB og foreslog, at der skulle skiltes ved indgangen til skoven om, at der var cykelløb. Derudover er problemerne med MTB-cyklisterne måske større ved almindelig vild kørsel
end under et organiseret løb!
ABH: God ide med nummer på deltagerne. Men skove må naturligvis ikke lukkes pga et cykelløb.
Derudover giver cykling i hundeskove ofte problemer.
Efter flere indlæg konkluderede KS:
Der er opbakning til distriktets nuværende ”praksis indtil videre”. Udviklingen følges i 2006. Hvis
distriktet ikke konstaterer problemer, kan det overvejes at lempe praksis (tidsrum og skove, men ikke i B-skove). Når der er cykelløb i skoven (både MTB orientering og på fast rute) bør der ved indgangen være et høfligt velkomstskilt, som gør det tydeligt, at man er velkommen i skoven og kan
færdes der på normalvis, men at der også er et cykelløb i gang. Teksten må ikke skræmme skovgæster væk. Der skal også stå, hvem der er løbsansvarlig. Deltagerne skal bære nummer, så en ”grov
deltager” kan identificeres.

8. Hundeskove og sportræningsarealer i Vestskovens vestlige del
KS: I forbindelse med den planlagte tilplantning i Vestskoven bliver vi nødt til at hegne det areal
ved Risby, hvor det hidtil har været lovligt at sportræne sin hund (område 1A på vedhæftede kortbilag 1). Vi har derfor revurderet reglerne for hunde i den del af Vestskoven, som ligger vest for
Motorring 4. På nuværende tidspunkt er der ingen hundeskove (hunde uden snor) i denne del af
skoven, og det tilbud synes vi også, der skal være her.
På vedlagte kort er område 1A, 1B, 2, 3 og 4 vist. Følgende er skovdistriktets forslag:
Område 1 A er i dag udlagt til sportræning (i snor). Arealet vil blive sået til med eg og hegnet i foråret 2007
og derfor kan der ikke sportrænes her fremover.
Område 1 B er i dag udlagt til sportræning (i snor), og denne funktion fortsætter uændret.
Område 2 udlægges som nyt areal til sportræning (i snor). Området vil være afgrænset af Østbakkevej og
skovvejen Bousagervej.
Område 3 udlægges som nyt areal til sportræning (i snor).
Område 4 udlægges som ny hundeskov (hunde uden snor). Vi vil i den forbindelse anlægge en grussti i bevoksningen. Området vil ikke være hegnet.
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ML: Der er majgøgeurt og ægbladet fliglæbe i område 4. DN vil derfor foreslå, at hundeskoven
etableres på det nytilplantede areal nordvest for Harrestrup Mose i Vestskovens nordligste del.
KS: konkluderede, at der var opbakning til ændringen af sporarealerne og etablering af en hundeskov. Den endelige placering af hundeskoven vil ske under hensyntagen til ML´s bemærkninger
og/eller under yderligere inddragelse af ML/DN i Albertslund.
9. Afmærkning af løberuter/afstande i St. Hareskov
KS: Værløse Kommune har foreslået, at der opsættes sten/pæle, som angiver hvor langt man har løbet/gået på en bestemt rute i Store Hareskov. Skovdistriktet ønsker at drøfte forslaget, da svaret vil
være med til at fastlægge en politik på området. Indledningsvist skal det nævnes, at skovdistriktet
for en del år siden har afmærket 3 løberuter i Vestskoven med udgangspunkt fra Rovej ved Herstedøster. Det er imidlertid skovdistriktet vurdering, at der skal gives afslag til Værløse Kommune
fordi:
• Et ja vil på sigt give rigtig mange pæle/markeringer i en skov og vil på den måde være med til
at urbanisere skoven yderligere.
• Der findes også andre metoder til at formidle afstande på end markering på pæleIsten. Distriktet vil i stedet foreslå kommunen, at der udarbejdes en folder eller et kort, hvor man med udgangspunkt fra skoler/idræts-haller/store indgange viser længden af forskellige ruter og afstande
mellem vejkryds.
Forslaget gav anledning til en livlig debat. Nogen medlemmer fandt det acceptabelt med en diskret
afmærkning, mens et flertal så det som en glidebane hen mod en ikke ønsket urbanisering af skoven.
KS konkluderede, at der var opbakning til at distriktet, som foreslået, giver kommunen afslag, da vi
ønsker at holde skiltningen i skoven på et lavt niveau.
10. Nye faciliteter for skovens gæster.
KS: EU har besluttet fra og med 19.7 2004 at medfinansiere vores (statens projekter i offentligt ejede skove) omkostninger med 50 % ved projekter, der forbedrer forholdene for friluftslivet og for
”naturen”. Der gives ikke tilskud til drift og vedligeholdelse, dvs der skal være tale om nye tilbud
eller førstegangspleje; borset fra at bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo, japansk pileurt mv.
samt mink er tilskudsberettiget.
EU-tilskudet betyder, at vi får råd til at igangsætte en række projekter. Da vi ikke får midler til den
efterfølgende vedligeholdelse, skal vi naturligvis overveje karakteren af projekter nøje. Vi ved
heller ikke om ordningen bliver forlænget efter oktober 2006. På denne baggrund ønsker skovdistriktet som en slags brainstorming at få forslag til tiltag:
Drøftelsen gave anledning til følgende forslag (i tilfældig orden):
•
•
•
•

Bekæmpelse af invasive arter som gyldenris, japansk pileurt og selvfølgelig bjørneklo (det sidste er sket helt systematisk i en lang årrække).
Flere bålhytter
Flere sheltere
Flere broer/fiskeplatforme (handicap venlige)
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•
•
•
•
•
•
•

Oprensning af salamandersøen i Uggeløse Skov (kræver tilladelse fra amt) og det lille vendhul
på Ravnehusengen.
Den nye vej nord for Bymosevej i Vestskoven savner grus
Pleje af fortidsminder, f.eks er Dyssekilde i Vestskoven ved at gro til.
Bekæmpelse af minørmøl på hestekastanie. Markante træer bør hjælpes ved at bladene om efterådet fjernes og brændes af.
Sikring af at grene og kævler fjernes fra dødishuller.
Etablering af ”et pas på lag” på skovdistriktet digitale skovkort, så skovdistriktet kan sikre at
man ikke ved driften ødelægger naturværdier, fordi videnden ikke blev videregivet til medarbejdere og entreprenører.
En affaldskampagne.

11. Potentielle, vandrelaterede, naturplejeprojekter 2005/2006
JSN gennemgik kort den liste over mulige projekter, som er vedhæftet som bilag. Der er ikke taget
beslutning om projekterne endnu, men Carl Bro er hyret til at undersøge muligheder og omkostninger.
ABH nævnte i relation til undersøgelsen om den nye sø på Stensletten skulle forbindes til en åben
Bymose Rende, at hun gerne så at den sø - og flere med den - ligger isoleret og med egen dynamik.
Der kommer fisk ind i søen via vandløbet, og fiskene spiser padderne. Dynamik med skiftende
vandstand er godt.
MLI nævnte at små, isolerede søer ofte har et fint vandmiljø, og at han ofte så eksempler på at tilløb
ødelagde de små søer ved at tranportere nærringsstoffer fra landbruget ud i den lille sø.
ML håber på at det bliver en god lille sø på Stensletten, idet den jo etableres i samarbejde med DN
og primært betales af DN. Han og DN havde ikke taget stilling til om det var en god eller dårlig ide
med afløb/tilløb.
KS konkluderede at brugerrådet var positive overfor de skitserede projekter. Skovdistriktet havde
hyret Carl Bro for at sikre at muligheder og problemer bliver ordentligt belyst, før der træffes beslutninger. ML og DN ville som samarbejdspartner i søen på Stensletten blive indraget konkret i beslutningen om søen skal have af- og tilløb. Skovdistriktet arbejder for mere åbent vand i skovene og herunder også i Vestskoven - til glæde for skovens gæster og plante– og dyreliv (inklusiv både
fisk og padder).

12. Status for skovrejsning i samarbejde med Københavns Kommune.

KS: Det går trægt med erhvervelserne, men der er dog fremskridt. Vi vil fremover forsøge os med
såning af eg. Fyns distrikt har gode erfaringer, og det burde halvere prisen. Der sås dækafgrøde af
hvede og så skal man antagelig bare vente i 4-5 år til man ser egetræerne dukke op over ukrudtet.
Det betyder besparelser og ingen rensninger, hvilket er godt for jorden og miljøet. Vi forsøger i år i
Himmelev og i 2007 også i Vestskoven. På distriktets hjemmeside findes referater fra møderne i de
lokal skovrejsningsråd.
Gulddysse Skov: Vi har erhvervet 25 ha, som tilplantes i april 2007 og april 2008.
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Himmelev Skov: Vi har erhvervet 21 ha. Derudover har vi modtaget 100.000 kr som gave fra Rotary. Beløbet skal anvendes til etablering af 2 ha bøgeskov med bålplads.
Greve Skov: Der er erhvervet 3 ha indenfor projektområdets 240 ha. Der er nedsat et skovrejsningsråd, som har godkendt tilplantningen af de 3 ha. Invielse med presse, minister og borgmestre den
21.4 2006 om formiddagen.
Sperrestrup Skov: Høring om udvidelsen afsluttet. Høringen gav ikke anledning til ”nye problemer”, så aftalen forventes underskrevet sidst i 2005.
Ny skov ved Slangerup: Der er erhvervet ca 10 ha indenfor projektområdets på ca. 420 ha. Vi har
som følge af drøftelser om en del af området er i skovrejsning ønsket eller uønsket udskudt processen 1 år. Dvs i 2006 nedsættes skovrejsningsrådet mhp tilplantning i april 2007.
Ny skov i Taastrup ved Solhøj Kildeplads? Ministeren og borgmesteren har skrevet til HøjeTaastrup og Ishøj kommuner om det var en ide at rejse statsskov i området. Projektet er fortsat under drøftelse, da skovrejsning ikke harmonerede med Regionplan 2001.

13. Eventuelt
ML: Åbningstiderne for cafeén i centret fremgår ikke af centerets hjemmeside.
RP: På vores oversigtsskilte forsvinder ringen med ”her står du”.
ABH efterlyste viden om hvordan Skov- og Naturstyrelsen har prioriteret distriktets og DN´s forslag om et forprojekt om naturgenopretning på Flyvestation Værløse. KS ville undersøge sagen og
give ABH direkte besked herpå.
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Kortbilag 1 Vestskoven vest med markering af områder med forslag til sporhundetræning og hundeskove – punkt 8.
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Bilag 2. bilag til punkt 11
Potentielle, vandrelaterede, naturplejeprojekter, 2005/2006.
Mere vand i Vestskoven:
1. Stensøen i Vestskoven, afd 622e, er en ca 15 år gammel sø på ca. 2 ha, der nu ikke mere holder vand.
Der tilføres overfladevand. Årsagen til, at vandet forsvinder er angiveligt, at der er gravet ler op til andet
formål, og det har gennembrudt bunden i søen, så vandet løber væk. Det skal undersøges, om det er
praktisk muligt at genskabe bundforholdene, så søen igen holder vand, og hvad det kræver og koster?
2. Regnvandsbassin, afd 560c-sydlig dellitra, ca 1/2 ha. modtager overfladevand fra Fabriksparken, Herstedsøster. Vandkvaliteten er ikke for god. Vandet løber i en underjordisk føring videre ud i den nu rørlagte Bymose rende. Det skal undersøges, om vandkvaliteten kan forbedres, fx ved at lave et "risteværk"
eller ved at etablere rodzoneanlæg. Hvad kræver og koster det?
3. Bymose Rende. Den er nu rørlagt. På gamle kort ses den som et åbent vandløb.Det skal undersøges, om
en evt. åbning af rørlægningen vil være hensigtsmæssigt: Vil den føre vand hele året? Vil det give nogen
gener i forhold til nuværende arealanvendelse. Hvad vil det kræve og koste at åbne den?
4. Hakonsøen, afd 562c er ligeledes en kunstigt gravet sø. I sin tid blev Jorden blot lagt op omkring søen,
og den fremstår nu som en lille, meget tilgroet sø, med nogle meget høje volde omkring. Der er afløb fra
søen ned til en mindre sø, afd 560c-nordlig dellitra, ca 100m SSV for Hakonsøen. Derfra kendes ikke
vandets videre forløb. Det skal undersøges, hvad det kræver og koster at køre jorden (vi har et estimat på
1200m3) fra de kunstige volde bort. Friskæring af søen foretager skovdistriktet. Det skal samtidig undersøges om vandet fra 560c, nordlig dellitra, kan ledes til Bymose rende, og hvad det kræver og koster?
5. Vi skal til at grave en ny sø på ca 750 m2 på sletten, afd. 560 a´s vestlige del. Det skal undersøges om leret fra denne opgravning kan bruges som bundlag i Stensøen, og om denne nye sø vil kunne få forbindelse til en evt genåbnet Bymose Rende.
6. Evt. deltagelse af kommune og Amt i projektet. Det skal undersøges om Albertslund kommune (og andre?) og / eller Københavns Amt vil indgå i projektet.
7. St. Vejleå. Kbh Amt har haft et VMP2 projekt med hævning af vandstand i st.Vejleå / Nybølle å. Det er
skrinlagt – da omkostningerne i stod mål med miljøgevinsten. Distriktet overvejer et mindre projekt med
hævning af vandstanden blot i st. Vejleå, på egne arealer. Det skal undersøges om der er tilstrækkeligt
vand til at gennemføre vandstandshævningen mv.

Andre Vandprojekter
•

Ramsøen er en lavvandet sø, etableret landbrugsraeal ved ophør af afvandig 1995 vest for Gadstrup. Området er EU-fuglebeskyttelsesområde for sortterne. Langvad Å er ført udenom i en stor grøft, fordi vandkvaliteten ved sø-etablering var for dårlig. Det skal undersøges om vandkavliteten nu er så god, at åen
kan få et naturligt løb igennem søen

•

Karlstrup Kalkgrav er kunstigt holdt dyb ved kontinuerlig udpumpning af vand, 6-700.000 m3. Vandet
pumpes direkte til Køge Bugt. Det er fordi, der er for meget nikkel i vandet, bl.a. Det skal undersøges om
vandet kan renses og nyttiggøres

Kort over Vestskoven med markering ved tal (1,2, 4 og 5) af vandprojekter
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Med blåt er forløbet af den rørlagte Bymoserende vist

