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1. Bemærkninger til referatet fra den 14.11 2012
Ingen.

2. Meddelelser
KS meddelte:
• Ny national friluftspolitik: Interessen for at være med i det friluftspolitiske netværk, som skal
medvirke til at udarbejde en ny friluftspolitik, har været stor (over 250 ønskede en plads).
Naturstyrelsen har etableret 9 netværk med lidt over 100 deltagere: ”Friluftsliv for alle, Friluftsliv skaber engagement, Friluftsliv skaber vækst og arbejdspladser, Vi skal bruge naturen som social løftestang, Viden, Friluftsliv giver sundhed og livskvalitet, Vi skal lære i naturen, Vores byer skal indbyde til friluftsliv, Nytænkning giver mere friluftsliv”. Netværkene
starter op i april med et fælles ”Fremtidsværksted”. Efter Fremtidsværkstedet skal de enkelte netværk mødes tre til fem gange frem til september 2013. På møderne skal medlemmerne indsamle og sammen udvikle idéer og forslag til nye initiativer og projekter på friluftsområdet. Disse skal være med til at virkeliggøre og understøtte de friluftspolitiske pejlemærker – og bidrage til grøn omstilling og grøn velfærd. Til august mødes de enkelte netværk
for sidste gang og sammenskriver de gode idéer og forslag, de er kommet frem til. Det hele
offentliggøres så i efteråret 2013 i et samlet friluftspolitisk idékatalog.

•

•

•

Nyt skovrejsningsprojekt: Høje-Tastrup kommune overdrager Naturstyrelsen ca. 12 ha
landbrugsjord vederlagsfrit på betingelse af, at styrelsen etablerer statsskov på arealet.
Arealet ligger lige nord for Holbækmotorvejen og vil blive tilplantet i april 2014. Kommunens
skovråd vil blive inddraget som skovrejsningsråd.
Jagtudbud: Vi har udbudt jagten i Himmelev Skov, Gulddysse Skov, Sperrestrup Skov,
Grønlien Skov samt 3 områder i den vestligste del af Vestskoven. Der er budfrist den 20.3
2013. Det er vores vurdering, at vilkårene for jagtudøvelsen er tilfredsstillende for både jægere og alm. skovgæster.
Fredning af Bøndernes Hegn og Aldershvile Skov: Intet nyt siden sidste møde.

3. Fastsættelse af dato og sted for det offentlige møde i 2013
Mødet blev fastsat til onsdag den 21. august kl. 19.00 i Uggeløse Skov, med mødested på Ppladsen ved Krogenlundvej (KRAK side 94 B6).

4. Revision af driftsplanen, status med orientering om indkomne høringssvar
KS oplyste, at styrelsen ikke har fået færdiggjort retningslinierne om zonering for friluftslivet. Der
arbejdes fortsat på notatet efter høringen i efteråret 2012. Høringen gjorde det tydeligt, at der var
behov for præciseringer af teksten; men grundprincipperne opretholdes. Brugerrådet får tilsendt
retningslinierne, når de er færdige.
KS oplyste, at rådets medlemmer havde fået kopi af samtlige høringssvar til driftsplanens udarbejdelse. Der er mange gode konkrete forslag, som vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen
af de forskellige planer/skove. Der var i øvrigt mange svar, som viste, at styrelsens politik for driften
ikke er kendt af alle, f.eks. at der ikke må anvendes pesticider. Derudover var der mange forslag til
navnlig begrænsning af MTB-kørsel i skovene. Det er imidlertid ikke en problemstilling, som kan
løses ved driftsplanlægningen, da man ifølge naturbeskyttelsesloven må køre på cykel på alle veje
og stier i skovene.
Flere medlemmer af brugerrådet gav udtryk for, at styrelsen burde notere sig, mange i svarene
henviste til naturen som et gode, og at mange skovgæster føler sig generet af MTB-kørslen i skovene – uanset om kørslen er lovlig.
LSO orienterede om den kommende proces. Naturstyrelsen opdeler arealerne i områder, som kan
omfatte én skov (f.eks. Tokkekøb Hegn) eller flere skove (f.eks. Hareskovene dækkende Jonstrup
Vang, Store og Lille Hareskov, Bøndernes hegn, Kollekolle-arealerne og Nørreskoven). For hvert
område revideres planerne så på en gang, og her afvejes de forskellige tiltag og zoneringen (stille-,
facilietet- eller friluftzone). Pt er vi ved at sammenstille oplysningerne om arealerne (træarter og
alder, eksterne forpligtigelser (fredninger og deklarationer), osv.) hen over sommeren udarbejdes
udkast til konkrete planer og herunder også zoneringen. Det forventes – og der arbejdes efter - at
udkast til planerne er færdige 1. november 2013, så de kan sendes i 8 ugers høring på dette tidspunkt og ikke mindst drøftes på brugerrådsmødet den 13. november 2013.

5. Opdatering af pas-på-kort og hvordan kortene anvendes
Punktet sat på dagsordenen af ABH. ABH ønskede punktet drøftet som en del af driftsplanprocessen, men KS havde opfattet det som særskilt punkt ved fastsættelsen af dagsordenen.
KS: Kortene opdateres 1 gang årligt. Vi registerer kun de værdier, som vi vil tage hensyn til i driften.
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Vi registerer reder for følgende fugle: Duehøg, spurvehøg, musvåge, natugle, ravn samt grævlingegrav, fredet flora og kildevæld. Dertil vises arealer omfattet af naturskovsstrategien (plukhugst,
græsningsskov og urørt skov) og Natura2000 områder. På sigt kommer fortidsminderne også med
på kortet. Vi bruger oplysningerne, når vi planlægger driften og nye faciliteter/stier og herunder også ved zonering af arealerne.
JH og KB gjorde opmærksom på, at navnlig duehøg bliver forstyrret af færdsel.

6. Plejen af lysåbne områder (græsnings- og høslætarealer)
Punktet sat på dagsordenen af ABH. ABH ønskede punktet drøftet som en del af driftsplanprocessen, men KS havde opfattet det som særskilt punkt ved fastsættelsen af dagsordenen.
KS: Vi prioriterer plejen, så de værdifuldeste arealer har høj prioritet, mens de mindre værdifulde
plejes under stor hensynstagen til at bevare indtægtsmulighederne. Dvs ved Småsøerne plejer vi
med græsning suppleret med leslåning og fjernelse af det afslåede materiale, Ved Klevads Mose
har vi egne dyr på for at sikre stort græsningstryk, mens vi på andre arealer prioritere at leje ud til
hestegræsning.
Punket var også på på sidste møde og siden da har vi konkret:
• Der er aftalt høslet til wrap til egne dyr ca 1. juni på Ravnehusengene
• Græsningen i Djævlemosen udvides, så den bliver åben ud til Måløvvej. Det bliver til afgræsning med kvæg (ikke egne dyr)
• I Greve Skov etableres en græsningseng på 12 ha.
ABH gjorde opmærksom på, at de lysåbne arealer er vigtige for f.eks. sommerfugle – og det er rabatterne langs skovvejene er også lysåbne arealer, som derfor er vigtige som spredningskorridorer.

7. Øvelser på enhedens arealer 2012
KS henviste til det udsendte materiale.
Vores opgørelse er ikke helt konsistent, så materialet kan kun anvendes til at få et overblik og vurdere tendenser.
Det ses at antal aktiviteter (uden lejrslagning) ligger på samme niveau som de foregående år, knap
800 arrangementer med 80-90.000 deltagere.
Benyttelsen af lejrpladserne er stigende, med et niveau i 2012 på 600 lejrslagninger med knap
30.000 deltagere, og det er tydeligt at de store sheltere er populære.
Antallet af arrangementer i 2011 svarer til antallet i 2010, og dermed lidt færre end de foregående
år. Antallet af overnatninger på lejrpladser er fortsat stigende. Generelt er antallet af arrangementer
faldende, bortset fra cykelløb og rollespil. Det er tydeligt, at vores sheltere er populære – også fordi
de ligger de rigtige steder.
Vi er meget opmærksomme på, at de aktiviteter, som er ”voldsomme” eller som er meget forstyrrende for andre skovgæster som hundetræning, cykelløb og rollespil ikke overtager skovene på
bekostning af den stille skovgæst. Det gøres via styringen:
• Hundetræning i form af organiseret lydighedstræning får som udgangspunkt et nej. Men
man må naturligvis træne sin egen hund i en hundeskov – forudsat den er under kontrol.
Sidste år åbnede vi for spor- og markprøvetræning i hundeskove, og vi har ikke registeret
problemer i den forbindelse.
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•
•
•

Cykelløb: krav til ruteafmærkning og skiltning - og som udgangspunkt maksimalt 3 cykelløb
pr. halvår pr. skov
MTB-orientering: Ingen tilladelser i B-skove og Hareskovene plus Vestskoven. I weekenden
skal man være i mål senest kl. 11 aht. andre skovgæster. Krav til skiltning.
Rollespil: som udgangspunkt kun 1 stort rollespil pr. måned i ikke-B-skove. Dog gives der
derudover løbende tilladelser til SFO’ers rollespil på hverdage.

Sammendraget vedhæftes referatet som bilag.
ABH havde før mødet ønsket ”ekstremløb” på dagsodenen. ABH gjorde opmærksom på, at hun
ikke synes, at skovene skal anvendes som idrætsstadion eller som kulisse for idrætsudøvelse.
KS oplyste at de aktiviteter, som ABH kalder ekstremløb, nok er registeret under øvrige/andet, da
der cykles, løbes, og løses opgaver forskellige steder. Vi har nok omkring 5 af sådanne arrangementer, og de slider ikke voldsom på skovene eller er særligt synlige, da der er relativt få deltagere,
som kommer på et stort areal (mange skove) med stor spredning. Enheden er opmærksom på, at
cykling på våde/bløde stier er et problem, men indtil videre er der ikke planer om at kræve af arrangøren, at de skal aflyse ved vådt/blødt føre.

8. Status for projekt Mølleåen
KS orienterede med fokus på de uafsluttede delprojekter:
Delprojekt: Rent vand i Mølleåsystemet:
Det er planen, at renset spildevand skal ledes fra Lundtofte Renseanlæg til Mølleåsystemet via
Kalvemosen , Søllerød Sø og Vejlesø. En revideret VVM-redegørelse har været i høring den 16.
marts 2012 og med 8 ugers høringsfrist. Efter høring er der den 29.6 2012 udstedt VVM-tilladelse,
redegørelse og kommuneplantillæg. Der er indgivet klager til Natur- og Miljøklagenævnet
(NMKN) fra hhv. DN og Det økologiske Råd. Der forventes først et svar fra NMKN i starten af
2014. Naturstyrelsen har trukket sin LIFE-ansøgning hos EU og vil først genfremsætte den,
når der foreligger en tilladelse fra NMKN.
Delprojekt: Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet:
Der er planlagt vandløbsrestaurering i områderne: Hestetangs Å, Vassingerødløbet og Dumpedalsrenden. Vandløbsprojektet for Hestetangs Å og Vassingrødløbet indgår i den LIFE-ansøgningen,
der pt. er trukket tilbage. Dette vandløbsprojekt afventer fremsendelse af en ny LIFE-ansøgning.
Vandløbsprojektet Dumpedalsrenden forventes gennemført i løbet at 2013, idet dette projekt udelukkende er finansieret af Naturstyrelsen.

9. Status for skovrejsning
KS orienterede:

•
•
•

Himmelev Skov: Intet nyt om erhvervelser eller nye initiativer.
Gulddysse Skov: Intet nyt om nye samarbejdspartnere.
Sperrestrup Skov, udvidelse af denne: HOFOR (tidligere Københavns Energi) har opsagt aftalen i februar 2012, fordi ny kortlægning af grundvandsressoucerne har vist, at Sperrestrup Skov
ikke ligger indenfor fokusområdet for grundvandsbeskyttelsen af Egholm Kildeplads. Naturstyrelsen er i dialog med Egedal Kommune om, kommunen vil bidrage økonomisk til en videreførelse af projektet.

4

•

•
•

•
•
•

Solhøj Fælled: Som følge af ny kortlægning af grundvandsressoucerne har samarbejdspartnerne har udarbejdet et forslag til en udvidelse af projektområdet; navnlig mod sydvest. Det er målet og forventningen, at samarbejdspartnerne indgår en ny aftale med et revideret projektområde i løbet af 2013. Naturstyrelsen har erhvervet omkring 15 ha som byttejord i det udvidede projektområde, dvs der kommer antagelig gang i projektet i 2014 eller 2015.
Tune Skov: Ingen nye erhvervelser. De 10 ha i øst tilplantes i 2013.
Greve Skov: Samlet set er skoven nu oppe på 110 ha, hvoraf de 105 ha er sammenhængende.
Der mangler at blive tilplantet ca. 20 ha – det sker i foråret 2013. Skovvejene er under etablering, og 2 hundeskove er også etableret. Ingen nye erhvervelser i 2012. Naturens dag afholdes
den 8.9 2013 sammen med kommunen, DN og Friluftsrådet.
Hørup skov: Der tilplantes 3,5 ha i foråret 2013, idet resten af de erhvervede arealer enten er
tilplantet eller ligger i en aftalt udsigtskile. En jordfordeling er startet op med offentligt møde. Der
er forhåbninger om erhvervelser i løbet af 2013-2014, så der kommer gang i skovrejningen.
Kildebrønde Skov: Naturstyrelsen har den 1.11 2012 erhvervet den 1. ejendom på 11 ha. Bygningerne skal frasælges. Der planlægges efter tilplantning i april 2014.
Vestskoven: Ingen nye erhvervelser. Arealerne ved Hede Enge tilplantes først i foråret 2014.

10. Eventuelt
ABH spurgte til projektet i Tungegårdsgrøften i Sperrestrup Skov på baggrund af, at NMKN ikke
havde omgjort kommunens afgørelser, som DN havde ønsket ved deres anke. ABH pointerede, at
hun ikke mente, at projektet skulle gennemføres – alternativt skulle det stoppes ved det første
vandhul. KS svarede, at dersom enheden havde råd til at betale sin del, så var det enhedens plan
at gennemføre projektet i 2013 i samarbejde og samfinansiering med Egedal Kommune i henhold
til de kendte planer og tilladelser.
OB spurgte til Fileten i Farum Lillevang – OB syntes den trængte til pasning. JJ svarede, at Skovhjælperne holder stierne, og at vi kun fælder træer, hvis det er nødvendigt (ikke for at få indtægter),
og at vi så prioriterer at beholde de sjældne træer længst muligt.
ML gjorde opmærksom på, at Mønterne i Vestskoven også kunne ”trænge til et løft”.
KS svarede til begge, at der skal findes store besparelser på driften af publikumsfaciliteter, idet bevillingerne er skåret kraftigt ned. Brugerne vil opleve, at vedligeholdelsesstandarden af stier vil være faldende, og at ikke alle borde, bænke og bålpladser vil blive opretholdt på sigt.
ML oplyste, at DN gerne vil have fjernet lyset på Gl. Landevej langs Vestskovens sydlige skovbryn,
og spurgte til Naturstyrelsen holdning. KS oplyste, at Naturstyrelsen ikke var modstander af, at lyset blev fjernet, men oplyste samtidig, at det var kommunens vej og afgørelse.
JH spurgte til projektet om at gøre dele af Bøllemosen (Uggeløse Skov) vådere. KS oplyste, at enheden havde nivelleret mosen og vurderet projektet til at være realisabelt og relevant, (dvs. et godt
projekt), men også at enheden pt. ikke havde råd til at gennemføre det. Projektets realisering kræver endvidere en VVM-screening og en tilladelse iht. vandløbsloven. Dvs. pt. mangles penge (selvom det er billigt) og sagsbehandling, så hvornår det kan realiseres, vides ikke endnu.
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Bilag:
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Aktiviteter fordelt på skove/arealer i 2012:
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