Resumé af offentligt møde 26/9-99
for Københavns Statsskovdistrikts Brugerråd
afholdt i Store Hareskov og Bøndernes Hegn
Mødedeltagere:
Ca. 25 borgere og følgende medlemmer af brugerrådet:
KS
GS
GB
KK
JC

-

Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt (formand)
Gitte Schack, Kommuneforeningen i Kbh.Amt
Gunnar Brüsch, Friluftsrådet
Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
Jørgen Christensen, Friluftsrådet
(Bolig-,Motor-og Hjælpemiddeludvalget)
ABH - Anna Bodil Hald, Danmarks Naturfredningsforening
ELB - E.L. Bruun, Forsvaret (Farum Kaserne)
HCP - H. C. Petersen, Københavns Statsskovdistrikt
KS bød velkommen og præsenterede brugerrådet, fortalte om brugerrådets funktion, om driftsplanen samt
Skov- og Naturstyrelsens friluftspolitik, naturskovsstrategien, “Rigere Skov” og pesticidstrategi
Herefter var der vandretur i skoven.
1) HCP redegjorde for foryngelsen af en 133 årig bøgebevoksning – startet på frøfald i 1988, og hvor
fældningen af overstandere netop var sat i gang i den foregående uge. Pleje af de unge træer, salg af
kævler og udvælgelsen af de 3-5 træer/ha, som skal blive stående blev drøftet. Under punktet blev
også Mountain Bikes i skoven berørt – og rytternes kørsel blev ikke rost. GB gjorde opmærksom på, at
Friluftsrådet er opmærksom på problemet, og der satses på oplysning: Vi skal tage hensyn til
hinanden, men skovgæster til fods skal være opmærksom på, at det er lovligt at cykle på stierne og
dermed også vige / vise hensyn.
2) Renafdrift af ca 60 årig rødgran. Der var efterladt to gl rødgran som redetræer til rovfugle, vi håber at
de ikke vælter eller dør de nærmeste år, men rødgran er ikke stabil. Der var stor tilfredshed med den
netop opsatte bænk på stedet. Der er i skovområdet (Hareskovene + Jonstrup Vang) netop opsat 30
nye bænke på opfordring fra brugerrådet.
3) Stop ved Bagsværd Sø og rostadion
4) Stop ved Kobberdsammene (gl. tørvegrave)
5) Stop ved P-pladsen anlagt til rostadion på gl. teglværksgrund
6) Stop ved bøgebevoksning fra 1988 med overstandere. Var hugget sidste vinter og viser hvordan punkt
1 ser ud om et år.
7) Bålplads vist frem. Lejrplader, bålpladser og primitive overnatningspladser omtalt. Shelters omtalt og
GB fortalte om Friluftsrådets tilskudsmuligheder.
8) Brønd til Gladsaxe kommunes vandindvinding fremvist. Under skovene er der normalt rent vand, men
for meget vandindvinding påvirker naturen. Amtet har netop fastlagt hvor meget vand der må
indvindes i Bøndernes Hegn.
ABH forslog, at der blev fjernet et bælte rødgran i afdeling 290 ned mod den vest for liggende mose.
Distriktet vil se på sagen.

