Resumé af offentligt møde 24/8-97 i Ganløse Ore

Mødedeltagere:
Ca. 27 borgere foruden følgende medlemmer af brugerrådet:
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand)
FH - Finn Henriksen, Farum Kommune
FN - Flemming Nejstgaard, Kommuneforeningen
LO - Lise Olsen, Stenløse Kommune
PEP - Poul Erik Pedersen, Det Danske Spejderkorps
JJ
- Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt.

KS bød velkommen og fortalte om baggrunden for møderne og brugerrådet. Herefter var der mulighed for
diverse spørgsmål, ytringer og diskussioner.
Der blev berørt emner omkring rødmarv, ær i skoven, den urørte skov, selvforyngelser, skovsundhed og
lignende.
På et spørgsmål om statslig skovrejsning, svarede KS, at det næppe kan forventes i skovdistriktets regi i
Frederiksborg Amt.
Brugen af skoven blev drøftet. Bl.a. politi-træning på motorcykel, nedtagning af spejdernes o-løbsposter,
udbedring af ødelagte grusstier (evt. medfinansiering fra ryttere).
Under turen rundt i skoven besigtigedes et større område med hugstmoden gran, og man kom ind på emner
om foryngelse, hegn, maskinskovning, birkeindblanding og “ny” filosofi omkring træartsblandinger.
På et synspunkt om nabo-repræsentation i brugerrådet svarede KS, at det er uoverkommeligt med 1 råd pr.
skov. Brugerrådet og skovdistriktet skal synliggøres. De offentlige møder om den enkelte skov er netop
indgangsvinklen til opsamling af lokale signaler.
Der var diskussion om udlejning af spejderhytter til andre. Hvis der er tale om hytter som ikke er ejet af
skovdistriktet, skal man henvende sig til amtet. Færdslen på vore arealer forsøges dirigeret via adgangsveje
o.lign.
Så blev der talt om vildtet - hvad vi gør for det, trafikdrab og krybskytteri, som anmeldes til politiet, hvis vi får
kendskab til det. Vi har stor glæde af publikums hjælp, også vedr. brand, brændetyve og andre lovbrydere.
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Den nuværende sankekortsordning blev omtalt. JJ kunne svare på spørgsmål omkring beskæring af skovbryn,
som vi har pligt til at holde i given højde langs veje og i skel.
Skydebanearealets drift er status quo, men er ved at springe i skov på skrænten, hvor man formentlig vil
etablere græsning.
KS fortalte om den fremtidige mulighed for at købe skovkort.
Der blev fremsat det synspunkt at Farum Naturparks Venner bør repræsenteres i brugerrådet. Hertil svarede
KS, at det havde man fravalgt i 1995, for ikke at “hyppe” særinteresser, da brugerrådet jo f.eks. også
dækker Tokkekøb Hegn; men ordningen skal evalueres sidst i 1997, og da vil ønsket indgå i processen.
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