Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Resumé af offentligt møde afholdt 10/9-00 i Farum Lillevang, Terkelskov og
Nyvang
Mødedeltagere:
Ca. 20 borgere og følgende medlemmer af brugerrådet:
KS - Kim Søderlund, Københavns Statsskovdistrikt
KK - Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
MH - Mogens Holmen, Frederiksborg Amt
JH - Jens Hæstrup, Københavns Amt
JJ - Jens Juelstorp, Københavns Statsskovdistrikt
KS bød velkommen fortalte at dagens møde egentlig var to møder:
En offentlig debattur som et led i offentlighedsfasen for udarbejdelsen af et nationalt skovprogram,
Et offentligt møde i brugerrådsregi specielt om Farum Lillevang, Terkelskov og Nyvang.
Skovdistriktet havde valgt at lægge møderne sammen som følge af at den potentielle deltagerkreds
nok var identisk.
KS fortalte herefter om skovprogrammets udarbejdelse og hvilke emner der kunne drøftes. Der var
god debat om skovpolitik og træproduktion.
KS præsenterede brugerrådet, fortalte om brugerrådets funktion samt om Skov- og Naturstyrelsens
friluftspolitik.
Under skovturen blev erhevrvsmæssig skovdrift, naturskovsstrategien, "Rigere Skov" og pesticidstrategien drøftet. Tilfredshed med den meget ringe brug af pesticider (her i skoven kun aktuelt med
insectisid på rodhals af nåletræ mod den store brune snudebille) samt med accept af at større grupper bjørneklo bekæmpes med pesticider.
I forbindelse med urørt skov blev stier, bænke mv drøftet. Der var enighed om, at der godt kan holdes en "pæn" skovsti åben ind gennem en urørt skov for at "dovne" eller dårligere gående skovgæster kan komme nemt ind i den urørte skov og opleve denne. Men bord og bænke osv skal holdes
uden for den urørte skov, også af sikkerhedsmæssige grunde.
Kørestolsbrugeres adgang drøftet: KS redegjorde for styrelsens politik og understregede, at distriktet var positiv for tiltag, navnlig udspringede fra konkrete ønsker fra brugere.
Der var generelt et ønske om, at skovdistriktet fik bedre styr på rytterne, såvel til hest som på MTB.
Konkret i skovene ødelægger (antagelig) en lokal rideskole med islandske heste skovveje og stier.
Der var konkret ønske om at få stoppet ridningen rundt om Svanesøen , således at man igen kunne
gå rundt om søen.
Drøftelserne viste, at mødedeltagerne var tilfredse med den nuværende, flersidige og grønne skovdrift.

