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Resumé af offentligt brugerrådsmøde 6/9 2009 for Nørreskoven      
 
Mødedeltagere:  6 borgere  samt følgende medlemmer af brugerrådet:                       
 
GB  Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
ABH Anna Bodil Hald, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
JJ Jens Juelstorp, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland 
PHJ     Poul H. Jørgensen, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland 
KS Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland  
 
 
KS bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet og brugerrådets funktion.  
 
Hovedpunkter på turen var Von Langens plantage (både den oprindelige og kopien fra 1975), Søstien, 
den primitive overnatningsplads ved Fandens Mose, urørt skov i svenske bøgene og ny urørt skov fra 
1999. 
 
Under turen rundt i skoven orienterede enhedens medarbejdere om naturnær skovdyrkning og certifice-
ringen af skovdriften. Følgende blev drøftet eller foreslået:  
 

• Der var enighed om, at der i Nørreskoven er meget dødt ved af store dimensioner  (både stående 
og liggende), så naturtilstanden er god til glæde for dyre- og plantelivet - samt skovgæsterne. 

 
• Der cykles desværre fortsat på Søstien, men nogle faste gæster har bemærket at omfanget er 

faldende.  Enheden har haft hjælp til opsyn og information fra organiserede MTB-ryttere. Det er 
vigtigt at forbuddet opretholdes og enheden holder opsyn med dette. 

 
• ABH viste eksempler på morbund og nævnte, at det var vigtigt at der ikke foretages jordbe-

handling. Enheden kunne bekræfte, at vi generelt ikke mere foretager jordbehandling ved for-
yngelse af skoven. 

 
• Gennem den urørte skov fra 1999 går det er tidligere spor. Dette er ved at lukke. Enheden kan 

holde det åbent med en traktor eller lade det gro til og dermed styrke det urørte. Men der er også 
et kildevæld, som bør plejes, og det kunne tale for at sporet holdes åbent som trampesti med lidt 
manuelt arbejde. 

 
Repræsentanter fra den lokale orienteringsklub havde inden mødet via mail forslået, at skoven fik ænd-
ret sin status fra B-skov til A-skov, således at der kunne åbnes for orienteringsløb. KS havde svaret at 
dette spørgsmål først tages op i forbindelse med revisionen af driftsplanen – og det vil ske i løbet af en 
kortere årrække.  Repræsentanterne fra O-klubben valgte så ikke at deltage i mødet, nu hvor de havde 
fremsat deres forslag og havde fået et svar på proceduren. 


