
Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Resumé af offentligt møde 24/8-2002 for skovdistriktets Brugerråd 
afholdt i Ryget Skov

Mødedeltagere:
21 borgere og følgende medlemmer af brugerrådet:
KS - Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
JJ - Jens Juelstorp, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
KRJ  -   Karin Ravn-Jonsen, Københavns Amt
KK    -   Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
GB    -   Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)

KS bød velkommen og præsenterede brugerrådet, fortalte om brugerrådets funktion, om driftsplanen,
om målene for driften af distriktets skove inklusiv naturskovsstrategien samt Skov- og Naturstyrelsens
friluftspolitik. 

På ekskursionen var der stop ved: 
1. En opstemmet sø (Dammen i skovens sydvestlige hjørne), hvor skovgæster tidligere havde set

skildpadder. Skovdistriktet har ikke fjernet dem, men de er sikkert død under en streng vinter.
2. Skovdistriktet har ikke planer om at bygge en ny bro over dammen, pga at det er dyrt, samt fordi

skovdistriktet snart overtager arealet lige vest for (fredningen af Ryethøj), således at der kan etable-
res en sti vest om dammen.

3. Der blev fremsat ønske om en mindre stejl stiforbindelse fra skovens sydlige del til skovvejen.
Skovdistriktet kendte til ønsket og ville tilstræbe at holde en "sti" slået (men ingen grusbelægning
pga omkostningerne hertil).

4. Den indre del af Sækken holdes fri for skov aht landskabet (udsigten) og variationen.
5. Mudderhul på stien: Det var acceptabelt, såfremt man kan gå uden om.
6. Fugletårnet: Der var kun ros til tårnet, dets placering og konstruktion. Man savner børneskamler.
7. Landgangssted: KS fortalte om, at det er besluttet at ændre på reglerne for brugen, men offentliggø-

relsen afventer offentliggørelsen af de nye regler for færdsel på søerne. Landgangsstederne bliver
åbne for alle, og ikke kun for gæster, som kommer sejlende.

8. Stop ved skovvej, hvor man på den ene side dyrker bøgeskoven i plukhugst, på den anden side på
traditionel vis med selvforyngelse af hele bevoksningen på én gang.

9. Stop ved renafdrift efter rødgran, hvor der er plantet rødgran og douglasgran. JJ fortalte om risiko-
spredning med 2 træarter, forskellen mellem rødgran og douglasgran og forventningen om store
douglasgraner om 80 år, som kan forynge sig selv.

10. Ryethøj: JJ fortalte om hovedlinierne for den plejeplan, som er under udarbejdelse af amt, kommu-
ne og skovdistriktet som opfølgning på fredningen af arealet.

  

Undervejs fik distriktet følgende særskilte råd:
• Der bør absolut ikke anlægges en kondisti
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• Der var ønske om en jævn sti på en bakke til løbetræning. KS efterlyste et efterfølgende konkret

forslag og fortalte at organiseret løbetræning (uden skilte og poster i skoven) var i orden for mindre
(5-10) grupper, selvom skoven har status som B-skov (beskyttet skov, hvor der ikke tillades organi-
serede aktiviteter).

• Vigtigt at distriktet gør noget ved  løse hunde i skoven. KS fortalte at vi politianmelder ”løse hun-
de” og opfordrede til at andre skovgæster høfligt påpeger overtrædelser indbyrdes.  

• Der var opbakning til at skoven skulle holdes fredelig (uden store/flere lejrpladser mv).
• Der var en lokal rytter, som spurgte til ridning eller ridestier i skoven. KS svarede at der er ridning

forbudt i skoven aht andre skovgæster og ingen planer om at ændre på dette. Såfremt distriktet får
flere midler til etablering af nye ridestier, ville distriktet satse på en udbygning fra Ganløse Ore og
op i Nyvang, Terkelskov og Farum Lillevang.

• Der er skovdistriktets vurdering, at der blandt mødedeltagerne generelt enighed om, at driften af
Ryget fortsat skal fokusere på naturværdierne i området, og at skoven ikke - selvom den har fået
en ny bydel som nabo - skal udvikle sig med en skov med aktivitetstilbud i form af installatio-
ner, som kondibaner m.v.

KS fortalte om distriktets økonomi. Skovdriften i sig selv skal give overskud, og der er krav til effekti-
vitet, og der er ikke umiddelbart midler til ”park”-oprydning efter fældninger. Overskuddet fra skov-
driften samt ekstra bevillinger anvendes til naturpleje og tiltag for skovgæster. Pt. er træpriserne falden-
de og bevillingerne er også faldende pga. Regeringens overordnede omprioriteringer, så distriktet har
færre midler til driften herunder vedligeholdelse af veje og oprydning mv. Distriktet vil gerne indrage
borgerne i driften dels med råd, men også med frivillig arbejdskraft (rydning af opvækst ved søer, op-
kapning ved (ride-)stier, bekæmpelse af bjørneklo) kan i fremtiden komme på tale (tilbud/forslag mod-
tages gerne).   
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