Resumé af offentligt møde 21/9-97
for Københavns Statsskovdistrikts brugerråd i Københavns og Roskilde amter
afholdt i Ll. Hareskov og Jonstrup Vang

Mødedeltagere:
Ca. 40 borgere og følgende medlemmer af brugerrådet:
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand)
PBJ - P. E. Birk Jakobsen, DIF
GB - Gunnar Brüsch, Friluftsrådet
JJN - Jørn Johan Nielsen, Værløse Kommune
ABH - Anna Bodil Hald, Danmarks Naturfredningsforening
HCP - H. C. Petersen, Københavns Statsskovdistrikt
Sekretær: Christina Odgaard, Københavns Statsskovdistrikt

KS bød velkommen og præsenterede brugerrådet, fortalte om Skov- og Naturstyrelsens friluftspolitik og om
den nye driftsplan
Herefter var der mulighed for diverse spørgsmål, ytringer og diskussioner.
Der var spørgsmål og svar vedr. foryngelser, rydning og mose.
KS fortalte om naturskovsstrategien, “Rigere Skov” og pesticidstrategi med efterfølgende kommentarer, svar
og diskussion.
På et spørgsmål om det var overvejet at udlægge et særligt område til brug for (uorganiseret) mountainbikekørsel kunne HCP svare nej - det ville prisgive området. KS: Det er de kuperede (og ukendte) områder som
er dragende for mountainbike-rytterne, så udlæg af et område/bane er næppe en løsning. Vedr.
hastighedsbegrænsning kunne KS svare, at det ikke er muligt.
Et andet synspunkt var, at man ikke burde tillade organiseret mountainbike-løb, da det øger interessen for
yderligere brug af skovene til det. Det var ikke KS og HCP’s fornemmelse, at det er samme klientel.
Der blev efterlyst flere bænke (fra Søndersø til Hareskov Station).
Herefter var der vandretur i skoven.
HCP nævnte den hævning af vandstanden, som er påbegyndt i Parykmagermosen.
Ved stop i en 100-årig egebevoksning redegjorde HCP for drift med underskov i egebevoksninger for at
undgå vanris. En ridesti blev passeret og HCP fortalte om forhistorie med rytterproblemer og beslutning om

separering af ridende og andre ved hjælp af ridesti-nettet. Dette blev kommenteret med, at der er mange
ridende på alm. stier og veje.

Stop v. “Skrædderen”. I forbindelse med Rigere Skov har man frihugget store randtræer o.lign. så nye
“skræddere” kan fremelskes til om nogle hundrede år!
Stop v. juletræshegning bag Vangehus. Løbende generationsskifte for hele tiden at have træer i den rette
størrelse at sælge til lokalbefolkningen.
Der var stop og snak i en gammel bøgebevoksning under foryngelse.
På stop ved “Djævelen” fortalte HCP om det afdrevne granstykke, der nu blot skal ligge hen i medfør af
naturskovsstrategien.
Djævlemosen skal, iflg. den nye driftsplan, græsses helt ned til Tørvesø. På et spørgsmål om stenter kunne
HCP svare, at det kan laves, hvis der er interesse for det.
Så var der stop på Harevads bro og på Gisselfeldengen, som er en stor lejrplads, der bruges intensivt.
Sidste stop var på Madses Bakke i linde-naturskoven, hvor HCP fortalte om, hvorfor enkelte, farlige træer er
blevet topkappet.
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