Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt
SNS-217-00022

Referat fra møde den 22. november 2006 i Brugerrådet
Mødedeltagere:
ABH - Anna Bodil Hald, DN (Værløse)
ML - Mogens Lethraborg, DN (Albertslund)
KB - Kurt Borella, DN (Allerød)
PEB - P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund
SC - Steen Christiansen, Kommuneforeningen i Københavns Amt
GB - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
RP - Richard Pedersen, Foreningen Naturparkens Venner
IP - Ivan Petersen, Forsvaret (Terrænkontoret)
FN - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
EP - Ellen Petersen, Friluftsrådet (som suppelant for TM/KIS)
KS - Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
JJ - Jens Juelstorp, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
JPB - Jens Peter Bundgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
Fraværende:
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
KIS - Kirsten Skovsby, Friluftsrådet
TM - Tonny Madsen, Friluftsrådet
MH - Mogens Holmen, Frederiksborg Amt
MW - Merete Wiid, Kommuneforeningen i Roskilde Amt
KRJ - Karin Ravn-Jonsen, Københavns Amt

1 Bemærkninger til referatet fra den 15.3 2006
Ingen bemærkninger

2. Meddelelser
KS meddelte:
• Den nye Finanslov: Der er afsat 558 mio. kr. ekstra på vand- og naturprojekter i 2007-09, 50 mio.
kr. til grønne partnerskaber og 66 mio.kr. til vand og landbrugsteknologier.
• Grønne Partnerskaber er et godt tilbud til os alle. Miljøministeriet har indgået aftale med Friluftrådet,
Kommunernes Landsforening og DN og lægger op til at lokale borgergrupper, virksomheder, institutioner, foreninger mv. kan indgå partnerskaber om frilufts- og naturprojekter, f.eks. nye stier og vandrerruter, naturpleje og formidling. Ministeriet stiller en årlig pulje på 10-15 mio.kr til rådighed.
• Erhvervelse af spejdergrund ved Ryget Skov: Spejdergruppen fra Frederiksberg ønsker ikke at eje
grunden som følge af fredningen. Vi er derfor ved at erhverve arealet og vil lade det indgå som natur,
dvs ikke til spejderaktiviteter, da vi ikke mener, at vi skal styrke organiserede aktiviteter eller overnatninger på dette sted.
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•

•
•

•
•
•

Certificering af skovdriften: Kronborg og Fussingø statsskovdistrikter blev i maj 2006 certificeret
efter FSC og PEFC. Miljøministeren har besluttet at de øvrige distrikter også skal certificeres og det vil
ske i løbet af 2007. Certificeringen sikrer bæredygtig skovdrift, et varieret dyre- og planteliv samt inddragelse af lokalbefolkningen i beslutninger om ændringer af driften. Certificeringen forventes at ske
uden de store omvæltninger, da vi allerede opfylder størsteparten af betingelserne.
Shelter på Åsevang og bålhytterne: Vi har opført en shelter på Åsevang med egen arbejdskraft og
haft et firma til at opføre de aftalte bålhytter.
Skiløjper: Indgået formelt samarbejde med Københavns Skiklub, hvorefter klubben har fået lov til at
trække skiløjper med en snescooter i alle vores skove, når mulighederne er der. Vi har ikke lovet at
friholde skoven for skovning eller give skiløberne førsteret til skoven. Samtidig har vi selv konstrueret et
redskab, som trækker et skispor på vejens midte efter en 4-hjulstrækker. Vi vil forsøge at lave et traktorredskab, som skraber et gåspor i den ene vejside og laver et skispor i midten, idet vi er opmærksom
på, at rigtig mange skovgæster vil sætte pris på et gåspor i skoven, når der er sne.
Hundeskove og sportræningsarealer i Vestskovens vestlige del: Vi har ikke nået at gøre noget ved
sagen, men vi forventer at effektuere den gamle beslutning næste år.
CD-ske folderen er genudkommet, idet formidlingen af turene via hjemmesiden ikke var god nok.
Hvor længe vi opretholder den vides ikke, idet økonomi og hjemmesidernes ”effektivitet” vil have afgørende betydning det enkelte år.
Pleje af små vandhuller i Vestskoven: Vi har haft en biologistuderende til at registrere alle de små
vandhuller i Vestskoven, som ligger vest for Ring 4 og komme med forslag til pleje. Det vil resultere i
rydninger om vandhullerne i de kommende år. og det vil sikkert også resultere i rydninger om vandhuller i den øvrige skove.

3. Evaluering af det offentlige møde den 27.8 2006 i Sperrestrup Skov
KS: Fremmødet var mindre end forventet, men det regnfulde vejr var nok ikke den bedste anbefaling. Men
der var stor lyst til at drøfte driften, og de fremmødte dækkede de forskellige brugergrupper. Personligt har
jeg noteret mig, at vi skal sikre os, at jægerne bliver mindre synlige. Kontrakten udløber i 2008 og ved en
forlængelse vil vi sætte tidsfrister for bukkejagten; antagelig således at den skal slutte hver morgen kl 7.00.
Vi vil arbejde videre med at forbedre ridestierne - og samtidig forbyde ridning på skovvejene - hundefolden vil vi etablere i løbet af 2007.
GB og PEB syntes også det var et godt møde og anbefalede at formidlingen af busk-demonstrationen blev
opprioriteret og støttede at der blev gjort noget ved ridestierne således at rytterne får bedre vilkår og
kommer væk fra de almindelige stier.
JPB oplyste, at navneskiltene var bestilt, og at de ville blive sat op i skoven i 2007.

4. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2007
De to faste møder i 2007 blev fastsat til onsdag den 28. marts og onsdag den 14. november, begge
gange kl. 14.30.
På mødet i marts fastsættes dato og skov for det offentlige møde.
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5. Brugerrådets fremtidige sammensætning og funktion
KS: Skov- og Naturstyrelsen har den 16.11 2006 udsendt forslag til nye retningslinier for brugerråd og
samtidig orienteret om den nye partnerskabsaftale mv. udkast til retningslinierene vedlagt som bilag. Styrelsen tilkendegiver, at ministeren vil opfordre kommunerne til at oprette lokale grønne fora, som bl.a. skal
engagere sig i det grønne parterskabssamarbejde. Det er hensigten, at distrikternes brugerråd skal koncentrere sig om styrelsens arealer, mens drøftelsen af naturgenopretning mv. bør ske i de kommunale grønne
fora. Skovdistrikterne skal herudover oprette et kontaktudvalg med kommunerne for at drøfte fællesprojekter og indsatsen i området. Skovdistriktet indkalder til det første møde med kommunerne i begyndelsen
af 2007.
Mht brugerrrådet er der i funktionen ikke lagt op til de store ændringer for Københavns distrikt, idet vi
primært har drøftet driften og brugen af distriktets arealer. Derimod vil det være oplagt i samarbejde med
kommunerne at overveje, om skovrejsningsrådenes funktion skal overtages af kommuners nye lokale grønne fora.
Mht sammensætningen af rådet lægger styrelsen ikke op til større ændringer, bortset fra at amtets repræsentation i sagens natur udgår.
Vi har pt. 15 eksterne medlemmer:
2 udpeget af amterne (Københavns og Frederiksborg amter)
3 udpeget af kommuneforeningerne
4 udpeget af Friluftsrådet
1 udpeget af DIF
3 udpeget af DN
1 udpeget af Foreningen Naturparkens Venner
1 udpeget af militæret

Det var KS opfattelse, at ovenstående sammensætning havde sikret gode drøftelser med stor bredde i
synspunkterne, og det er jo vigtigt for et råd. KS vil derfor foreslå, at vi opretholder rådets sammensætning
med den justering, at vi tilbyder DOF (Dansk Ornitologisk Forening) en plads og derefter fortsætter med
14 medlemmer. Det vil være organisationernes opgave og ansvar at udpege repræsentanter, så distriktet og
baglandet er ordentligt dækket.
Brugerrådet var enig i ovenstående vurdering/konklusion.
Som følge af kommunalreformen justerer Skov- og Naturstyrelsen på distrikternes administrative grænser i
relation til forvaltning af skovloven og vildtforvaltningsloven. Københavns Skovdistrikt vil herefter være styrelsen lokale repræsentant i følgende kommuner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, HøjeTaastrup, Ishøj, Køge, Roskilde, Solrød, Vallensbæk
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Da kommuneforeningerne i de 3 amter nedlægges, aftaltes at SC og FN finder ud af, hvordan udpegningsproceduren for kommunernes 3 medlemmer kan ske mest hensigtsmæssigt. (SC og FN har efterfølgende
foreslået, at Kommunekontaktrådene for henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland anmodes
om at udpege politiske repræsentanter til brugerrådet).

Brugerrådet får herefter følgende repræsentation:
2 udpeget af Kommunekontaktudvalget for Region Hovedstaden
1 udpeget af Kommunekontaktudvalget for Region Sjælland
4 udpeget af Friluftsrådet
1 udpeget af DIF
3 udpeget af DN
1 udpeget af DOF
1 udpeget af Foreningen Naturparkens Venner
1 udpeget af militæret

6. Teltning uden forbindelse med overnatning
KS henviste til det udsendte forslag (vedlagt som bilag). Skovdistriktet forudser stigende ønsker om opstilling af telte ved dagsarrangementer og ønskede derfor at distriktets politik på området var på forkant med
situationen.
Brugerrådet fandt forslaget til politik tilfredsstillende.
7. Mulighed for reservation af bålhytter
GB havde ønsket sagen drøftet, idet han havde været ude for at 2 grupper mødtes med bålhytten ved
Stuekjær, og de løste sagen i fordragelighed, men det kunne også være endt med en dårlig oplevelse.
KS fortalte, at distriktet har drøftet forslaget internt tidligere på året og konkluderet, at vi ikke vil etablere
en reservationsordning fordi:
• det kræver arbejdstid/ressourcer selv med booking via internettet.
• Da det ikke koster noget, vil man sikkert komme ud for bookinger, som ikke bruges. Derved vil
skovgæster opgive ture til hytterne, fordi de tror, der er optaget, og i virkeligheden er der ledigt.
• Vi havde i en årrække tilbud eller krav om, at bålpladser skulle reserveres. Den ordning droppede
vi for ca. 10 år siden i forbindelse med en generel lempelse af reglerne for færdsel i skovene, og
ordningen er ikke blevet efterlyst i særlig stort omfang. Typisk finder skovgæsterne en løsning i
fordragelighed. Omvendt har vi en reservationsordning for overnatning på vores lejrpladser og specielt vigtigt i disses sheltere, idet det har været uholdbart, at 2 grupper mødes på en lejrplads uden
at vide om der er plads og om man kan bruge shelteret til overnatningen.
Brugerrådet fandt skovdistriktets argumenter for ikke at etablere en reservationsordning af bålhytterne og bålpladserne for holdbare.
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8. Erfaringer med fri teltning i Ganløse Eged
RP ønskede at vide hvor meget den frie teltning i Ganløse Eged blev benyttet. RP har jeg selv kun hørt om
to telte. Bør/kan ordningen udvides til andre skove/arealer (og måske blive en begyndelse til noget, der
minder om den svenske allemandsret)? Hvorfor er teltstørrelsen anført som 3-mandstelt og ikke med 2- eller 4-mandstelt? Sidstnævnte teltstørrelse er vistnok den almindeligste og kan rumme en familie på 2 voksne og 2-3 børn.
KS: Distriktets medarbejdere har kun registreret få telte samt én person, som slog sig ned i 14 dage ved
handicaptoilettet. Dvs. ordningen har ikke været anvendt særlig meget, enten fordi behovet er lille eller fordi, borgerne ikke kender tilbudet. Distriktet mener, at vi i de bynære skove skal styre færdsel, overnatning
mv. for at alle brugerne får en god skovtur. Vi vil hellere oprette flere primitive overnatningspladser med
tilhørende bålplads end at tilbyde fri teltning, som jo indebærer at man ikke må tænde bål. Den frie teltning i
Ganløse Eged var et led i et landsdækkende tilbud og målgruppen var den ”ensomme vandrer” og derfor
tillades der ikke telte til 4 personer.
Brugerrådet enedes om, at vi på næste møde drøfter, om distriktet skal tillade overnatning ved alle
bålpladser dvs. de får status som primitive overnatningspladser, hvor små grupper kan telte uden
reservation af pladsen.

9. Bekæmpelse af Gylde nris
RP: Er distriktets strategi den rigtige? Jeg har bemærket, at planten i år er dukket op utroligt mange steder i
smågrupper (passende til en buket eller to), hvilket må indikere, at der vil være mange gange flere til næste
år samtidig med, at de allerede etablerede større populationer breder sig yderligere.
KS: Distriktets politik er følgende: Sildig Gyldenris og Kanadisk gyldenris bekæmpes ved at slå dem midt i
juni måned. Spredte forekomster – op til 500 kvm - bekæmpes. Store massive bestande - over 500 kvm –
bekæmpes i første omgang ikke. Vi er begyndt at registere forekomsten, og det er vores fornemmelse, at
bestandene på distriktets arealer er for opadgående.
ABH syntes det var vigtigt at bekæmpelsen opprioriteres – navnlig af de små nye bestande.
KB supplerede med, at man i Allerød Kommune havde konstateret, at en såkaldt nul-parcel i et naturpleje
forsøg var ved at springe i gyldenris.

10. Mountainbike rute i Vestskoven?
ML: Er der etableret en MTB-rute i Vestskoven, for det er der lokale rygter om? Jeg erindrer ikke, at vi
har drøftet det i brugerrådet.
KS: Distriktet har ikke etableret eller givet andre lov til at etablere en MTB-rute i Vestskoven. Men vi har
tilkendegivet, at hvis der er ryttere, som vil være med til at etablere en MTB-rute i Vestskoven, så vil distriktet være positiv. Generelt er terrænet fladt, så ruten vil nok få størst værdi for lokale ryttere, modsat
den i Hareskoven som har regional værdi.
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11. Harrestrup Mose i Vestskoven – skal forbudet mod fiskeri ophæves?
KS: I forbindelse med registreringen af tilstanden af vandhullerne vest for Ring 4 drøftede vi også Harrestrup Mose. Det er åbentlyst, at der fiskes i søen, og vi har ikke prioriteret håndhævelsen af forbudet
højt. Vi har vanskeligt ved at begrunde forbudet mod fiskeri og vil derfor foreslå, at vi ophæver forbudet
samtidig med at det pointeres, at der ikke må fiskes i og fra rørskoven. Vi vil også drøfte sagen med DOF.
Det var brugerrådets holdning, at såfremt DOF ikke havde væsentlige indvedninger, så kunne distriktet
godt ændre på status. Sagen ville eventuelt blive drøftet igen på næste møde.
ABH gjorde opmærksom på at nogen lystfiskere fjernede bundplanter, og det skulle også indgå i vurderingen af, om lystfiskeri er ønsket eller ej.

12. Nye faciliteter og tiltag for skovens brugere
KS: Der er i de forskellige år forskellige muligheder for at skaffe ekstrabevillinger til tiltag indenfor friluftliv
og naturpleje. Distriktet har derfor udarbejdet den udsendte bruttoliste for mulige tiltag og vil gerne have
bemærkninger til denne. Bruttolisten er vedhæftet som bilag.
Drøftelsen gav anledning til følgende råd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre synliggørelse af fugletårnet i Harrestrup Mose.
Stilhed er også vigtig, og vi burde derfor bl.a. også søge om støjvolde i skoven.
I Hareskoven er der gamle vandhuller, som aldrig har været oprenset, og det bør der ikke ændres
på.
Generelt godt at skaffe lys til de små vådområder ved fældninger (konkret blev der nævnt problemer ved Rævemosen/birkemosen og Småsøerne ved Ganløse Eged)
Hellere end god søbred end en bro, idet en bro i en skovsø forstyrrer den landskabelige oplevelse.
Fiskebroer i Furesøen er et godt forslag.
God ide med fiskebro i Harrestrup Mose, hvis der åbnes for fiskeri.
En opprioritering af faciliteterne i Sperrestrup er vigtig – også som opfølgning på brugerrådsmødet.
Vigtigt, at Farum Lillevang gøres klar til den nye bydel.
Ridester i skovene – også stier, som binder skove sammen - er vigtige.
Godt med en stor shelter i Tokkekøb Hegn
Legemulighederne i skovene er gode, så prioriter både vedligeholdelse og nyetablering i de skove,
som ikke har legemuligheder. (legemuligheder = simple skovtilpassede legeredskaber i form af gyngetove og klatretræer (fra skoven)). (Konkrete forslag: Udbyg gerne ved Salamandersøen i Uggeløse Skov. Der er store sten ved byggeri nær Gulddysse Skov – få disse sten og læg dem ud til leg
i skoven).

KS: En realisering af projekterne vil afhænge af såvel ekstrabevillinger som distriktets arbejdsressourcer.
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13. Orientering om status for projekt Mølleåen
KS: Det er nu besluttet, at de 7 beliggenhedskommuner og skovdistrikterne nedsætter en styregruppe.
Derudover nedsætter en projektgruppe med undergrupper for de forskellige projekter og en følgegruppe,
hvor en række organisationer vil få tilbudt en plads. Der er ikke bevilliget midler til forprojekter endnu; men
der er stor vilje hos samarbejdspartnerne til at realisere projekter indenfor området til glæde for naturen,
vandet og dermed også befolkningens friluftsliv. På det første styregruppemøde (antagelig i januar 2007)
vil mulige forprojekter blive prioriteret/besluttet.

14. Status for skovrejsning i samarbejde med Københavns Kommune

KS: Det går trægt med erhvervelserne, men der er dog fremskridt.
Gulddysse Skov: Vi har erhvervet 25 ha, som tilplantes i april 2008 og april 2009.
Himmelev Skov: Ingen erhvervelser, men vi har fået 550.000 kr fra S&N til delvis åbning af rørlagt grøft
og gravning af ny sø i lavning.
Sperrestrup Skov: Vi erhverver 7 ha pr. 31.12 2006. Dvs i løbet af 2007 skal der antagelig enten nedsættes et skovrejsningsråd for at drøfte arealanvendelsen eller det skal aftales med Egedal kommune, at sagen
drøftes i kommunens grønne fora.
Hørup Skov: Tidligere omtalt som ny skov ved Slangerup. Vi holder indvielse den 27.4 2007.

15. Eventuelt
ABH gjorde opmærksom på at vegetationen på stendiger skal slåes tidligere på året end i år aht insekter
og firben.
ABH spurgte til den nylige rapport om rødlisten, i hvilken det står, at rødlistearterne er trængt i skovområder pga fældning af gamle træer og brændesankning. KS gjorde opmærksom på, at der næppe henvises til
statens skove, idet vi har udlagt store arealer under naturskovsstrategien, og at der i disse arealer ikke må
sankes brænde – og i de urørte skove fældes de gamle træer ikke og i plukhugstarealerne skal der efterlades mindst 10 gamle træer pr. ha. til naturlig henfald. I de almindelige løvtræbevoksninger skal der efterlades 5 gamle træer pr ha. til naturlig henfald.
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Bilag til punkt 5

Retningslinier for brugerråd
Udkast oktober 2006
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Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Oktober 2006
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Retningslinier for brugerråd
Øget inddragelse af befolkningen i driften af statsskovene
Lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove skal have indflydelse på skovenes drift og
benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale brugeres engagement i driften og benyttelsen af
befolkningens skove, og de skal øge brugernes indflydelse herpå.

Antal brugerråd
For hvert statsskovdistrikt nedsættes ét brugerråd. Distrikterne kan vælge at nedsætte flere.

Medlemmer
Brugerrådet bør højest have 14 medlemmer foruden distriktets repræsentation og ad-hoc-deltagere.
De enkelte medlemmer kan samtidig sidde i flere brugerråd. Medlemmer af brugerråd skal have lokal
tilknytning.
Fast repræsentation
Skovrideren er formand og distriktet fungerer som sekretariat for brugerrådet.
Følgende organisationer og myndigheder skal tilbydes repræsentation med hver ét medlem:
Friluftsrådet
Medlemmet udpeges af rådets kredsbestyrelse eller af flere kredsbestyrelser i fællesskab, hvis
distriktet administrerer arealer i flere kredse.
Danmarks Naturfredningsforening
Medlemmet kan udpeges af foreningens samråd eller af flere samråd i fællesskab, såfremt distriktet
administrerer arealer, der omfatter flere samråd.
Danmarks Idræts-Forbund
Medlemmet udpeges af forbundets …udvalg eller af flere af disse i fællesskab, såfremt distriktet
administrerer arealer i flere …..
Kommuner
Medlemmet udpeges af kommuneforeningen eller foreninger i fællesskab.
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Yderligere repræsentation kan være:
Udvalgte kommuner
Andre organisations-, forenings- og myndighedsrepræsentanter
Andre brugere eller interessenter
Distriktet kan tilbyde udvalgte kommuner at udpege hver ét medlem. Kommuneforeningen skal orienteres
herom.
Distriktet kan tilbyde yderligere organisationer, foreninger og myndigheder repræsentation i brugerrådet.
Disse kan hver udpege ét medlem.
Yderligere pladser kan besættes med enkeltpersoner udpeget af distriktet eller indvalgt, f.eks. på offentlige
møder.
Udskiftning af medlemmer
For hvert brugerråd fastsættes en udpegningsperiode af mindst 2 og højst 4 års varighed. Distriktet træffer
beslutning om udpegningsperiodens længde på baggrund af en indstilling fra brugerrådet.
Organisationer mv. kan på eget initiativ udskifte medlemmerne i udpegningsperioden ligesom medlemmerne
selv kan træffe beslutning om udtræden. Der kan foretages genudpegning eller genvalg af alle typer af
medlemmer. Medlemmer kan have faste suppleanter.

Ad-hoc-deltagere
Der kan efter distriktets eller de øvrige rådsmedlemmers ønske inviteres særligt interesserede eller
kvalificerede enkeltpersoner, organisations- og myndighedsrepræsentanter til møderne i rådet. Ligeledes
kan brugerrådet nedsætte midlertidige arbejdsgrupper med repræsentation af enkeltpersoner eller
repræsentanter for f.eks. interesseorganisationer, som ikke er faste medlemmer af brugerrådet.
Ad-hoc deltagere skal ikke nødvendigvis have lokal tilknytning.

Udgifter
Der ydes ingen godtgørelse for medlemmers eller ad hoc-deltageres udgifter i forbindelse med deltagelse i
brugerrådsarbejdet.
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Brugerrådsmøder
Der afholdes mindst to årlige møder i hvert brugerråd. Brugerrådsmøder kan indgå i andre arrangementer.
Inden mødet indkalder distriktet forslag til dagsordenspunkter fra rådets medlemmer.
Mødereferater fremgår af distriktets hjemmeside.
På møderne drøftes spørgsmål og emner rejst af brugerrådets medlemmer og distriktet orienterer om dets
arbejde, aktuelle emner og planlagte tiltag. Drøftelserne kan omfatte alt vedrørende drift, pleje og brug af
distriktets arealer, dog kan personale- og kontraktforhold ikke behandles af brugerrådet. Brugerrådet kan
også drøfte andre spørgsmål vedr. friluftsliv og naturforhold.

Driftsplanen er en virksomhedsplan med forskrifter for distriktets drift. Når driftsplanen revideres
inddrages brugerrådet i dette arbejde.

Kompetenceforhold
Brugerrådet er rådgivende.
Afgørelse af, hvorvidt et forslag skal fremmes eller ej, er distriktets. Distriktet skal sikre, at fremsatte
forslag og ønsker afvejes, også i forhold til interesser, som ikke er repræsenteret. Distriktet er ansvarlig
overfor Skov- og Naturstyrelsens direktion for at forvaltningen lever op til de overordnede rammer for
distriktets drift. Den centrale styrelse skal inddrages, hvor forslag fra brugerrådet, som distriktet ønsker at
fremme, går ud over disse rammer.
Distriktet kan nedsætte andre såvel faste som ad-hoc-brugergrupper til løsning af specialopgaver. Disse vil
typisk bestå af interessenter og/eller folk med specialviden i modsætning til de mere bredt sammensatte
brugerråd.
Brugerrådet orienteres på møderne om forhold af relevans for rådet. Det kan f.eks. være henvendelser fra
borgere eller organisationer vedr. distriktets drift eller arbejdet i andre brugergrupper nedsat af distriktet.
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Anden inddragelse
Statsskovdistrikterne skal understøtte inddragelsen af befolkningen udover brugerrådene.
Distrikterne afholder årligt en række arrangementer med offentlig deltagelse og med lejlighed til at
fremkomme med kritik af og forslag til driften af statsskovene. Distrikterne skal understøtte en yderligere
inddragelse af befolkningen ad denne vej. Distrikterne skal endvidere mindst en gang årligt og i samarbejde
med brugerrådet iværksætte initiativer, som særligt har til formål at øge inddragelsen af statsskovenes
brugere og interessenter.

14
Bilag til punkt 6
Københavns Statsskovdistrikt
Den 13. oktober 2006
Til Brugerrådet - tilladelse til opstilling af telte og pavillioner i distriktets skove
Vi kan konstatere at skovens gæster i stigende grad ønsker at opsætte telte i forbindelse med deres skovtur eller arrangement.
Formelt tillader vi p.t kun opstilling af telte på vores lejrpladser i forbindelse med overnatning; men vi kan
konstatere:
•
•
•

I forbindelse med skovture opstiller nogen skovgæster pavilloner eller små telte – typisk på lejrpladser
eller bålpladser – uden at vi har tilladt det og uden at vi har påtalt det.
I forbindelse større organiserede idrætsarrangementer (O-løb, MTB og motionsløb) opstiller arrangøren på stævnepladser eller ved start/mål telte eller pavilloner til ly for officials og deres grej. Der gøres typisk ikke opmærksom herpå ved ansøgningen, og vi har heller ikke påtalt opstillingen.
I forbindelse rollespil – navnlig i Hareskoven - opstiller rollespillerne store hvide telte/pavilloner på deres faste pladser (borge) (typisk på lejrpladser eller bålpladser). Vi har tilladt dette, men har ikke forholdt os tydeligt til størrelse og farve. Vi har også i enkelte tilfælde tilladt borge på ikke bålpla dser
med grønne pressinger i Harreskoven og telte/pavilloner i Vestskoven.

Der er ingen tvivl om at de øvrige skovgæster helst vil se skoven uden telte og pavilloner, og jo større og
mere iøjenfaldende teltet er jo værre. Det kan derfor drøftes, i hvilke udstrækning vi skal tillade teltning til
skovture og arrangementer, og om vi i givet fald skal stille krav til teltenes udseende og størrelse.

Forslag til retningslinier i fed med bemærkninger i kursiv:
Teltslagning på lejrpladser: ingen konkrete krav til teltes udseende og størrelse.
Bemærkning: Transport på cykel / til fods er med til at holde teltenes størrelse nede. Brugere af store telte vil typisk søge om en køretilladelse, og hvis vi vurderer, at det er relevant (typisk mange
børn og få voksne) så giver vi tilladelse til kørsel. Typisk positiv for skole/ungdomsarbejde og negativ ved festligheder. Vi har via kørseltilladelserne ”fingeren på pulsen”.
Teltslagning til skovture på bålpladser: Opstilling af telt er OK og vi stiller ikke krav til udseende/farve, men vi giver ikke tilladelse til transport vha. motorkørsel.
Bemærkning: Pga ingen kørsel vil omfanget og teltenes størrelse holde sig på et minimum.
Teltslagning ved idrætsstævner: Vi tillader opstilling af telte ved stævnepladser og start/mål
med krav om ingen reklamer på teltene .
Bemærkning: Vi tillader normalt kørsel ind med telte og grej som et led i godkendelsen af arrangementet . Vi kunne overveje at stille krav til størrelse og farve (ikke selvlysende/skrigende farver,
ikke-hvide telte (bortset fra ved sne), men det har vi valgt ikke at gøre – men det er en mulighed,
hvis vi registrerer problemer.
Telte til borge ved rollespil: Vi tillader opstilling af telte og læskærme på lejr- og bålpladser og
andre faste borge (de sidste kun efter konkret aftale) i ikke hvide/selvlysende/skrigende farver.
Bemærkning: Her vil vi stramme op over en periode, så borgene bliver mindre iøjnefaldende. Da
det er faste og regelmæssige brugere, mener vi det er OK med krav til udstyr.
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Bilag til punkt 12:
Københavns Statsskovdistrikt

Til Brugerrådet
Mulige projekter på Københavns distrikt
Skovdistriktet har mulighed for at få bevillinger til projekter til glæde for borgerne. Vi har på baggrund af
tidligere drøftelser opstillet nedenstående muligheder i uprioriteret rækkefølge. Hvis vi kan finde samarbejdspartnere – gerne med økonomisk bidrag – vil det øge mulighederne for bevilling.
Hvad synes brugerrådet om forslagene? Der er tale om store runde tal, som man ikke skal hæfte sig så meget ved.
Sperrestrup Skov trænger til faciliteter for skovens gæster, i alt 1,3 mio.kr:
udbygning og opgradering af ridestier: 500.000 kr
udbygning og opgradering af veje:
200.000 kr
Ny stor shelter til lejplads:
500.000 kr
ny indhegnet hundeskov + bord/bænke: 50.000 kr
nye søer på slette (bl.a. lukning af dræn): 50.000 kr
Grønlien Skov trænger til faciliteter for skovens gæster, i alt 0,3 mio.kr:
udbygning af ridestier og veje: 250.000 kr
bålplads med lille shelter:
50.000 kr
Himmelev Skov kunne udbygges med lejrplads og fiskebro, i alt 0,55 mio.kr:
Ny stor shelter til lejplads: 500.000 kr
Fiskebro:
50.000 kr
Gulddysse Skov kunne udbygges med lejrplads, i alt 0,5 mio.kr:
Ny stor shelter til lejplads: 500.000 kr

Farum Lillevang (og Terkelskov og Nyvang) bliver ved udbygningen af Farum Kaserne til en meget bynær skov. For at tilfredsstille de nye naboer er der behov for at etablere et ordentligt stisystem og det kræver også et nyt ridestissystem i skovene og gerne med forbindelse til Ganløse Ore´s ridestier. I alt 0,75
mio.kr. (vi har allerede bygget et bålhus i år til opgraderingen af skoven)
Tokkekøb Hegn. Lergraven ved Dæmpegård er nu retableret og klar til at blive udbygget som lejrplads
med en stor shelter; ialt 0,5 mio.kr
Karlstrup Kalkgrav. På Tippen findes en shelter betalt af Roskilde Amt som pga beliggenheden ikke fungerer specielt godt. Fjernelse af denne shelter og etablering af ny: 0,1 mio.kr
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Vestskoven. Vi er ved at få bygget en stor shelter af Københavns kommune ved Kroppedal, men der er
også behov for et godt overnatningstilbud i form af en stor shelter ved Kridbjerget; ialt 0,5 mio.kr
Legemuligheder i skovene : renovering af legepladsen i Vestskoven 100.000 kr og af de eksisterende legemuligheder i de gamle Københavns skove : 100.000 kr. Etablering af legemuligheder i Lystrup Skov og
Buresøskovene: 100.000 kr, i alt 0,3 mio.kr.
Broer i Furesøen: Etablering af fiske- og badebroer/platforme ud for Caspers Dam og Høje Klint (Farum
Kommunes): 0,4 mio.kr.
Pleje/istandsættelse af små søer i skovene lysning og oprensning: 0,5 mio.kr. Generelt er vi bagud
med sikring af lys til vores små vådområder. Projektet vil gavne/sikre naturværdierne og dermed og øge
skovenes værdi som rekreativt område.
Fiskebroer i 3-4 skovsøer: 0,3 mio. kr. Vi vil gerne bygge enkelte broer i nogle søer for at give lystfiskerne bedre forhold – men broerne vil også give ikke-lystfiskeren en bedre oplevelse i skoven (det er
spændende at gå ud på en bro og se ind på bredden og ned på bunden)

