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Resumé af offentligt møde 15/8-2004 for skovdistriktets brugerråd 
afholdt i Jonstrup Vang og Lille Hareskov

Mødedeltagere:
10 borgere og følgende medlemmer af brugerrådet:
KK    -   Kirsten Kragh, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug)
GB    -   Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
AH    -   Anna Bodil Hald, Danmarks Naturfredningsforening (Værløse)
RP     -    Richard Petersen, Foreningen Naturparkens Venner
KS - Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt 
JN - Jens Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt
KT    -    Kaare Thyregod Madsen, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt

KS bød velkommen og præsenterede brugerrådet og fortalte om brugerrådets funktion. På ekskursionen
ville distriktet navnlig fokusere på, hvad der gøres på arealer med gammel rødgran, når rødgranen fæl-
des. Der var stop ved: 

1. Afd 442. I 2003 blev en stor rødgranbevoksning fra  1938 fældet. Bevoksningen var
”hugstmoden” og der er ikke reel mulighed for at gøre andet end at fælde alle rødgranerne på en
gang. Distriktet har tilplantet arealet med en blanding af douglasgran og rødgran. Om 70 år
behøver man ikke igen fælde alle træerne, idet douglasgranen kan blive væsentlig ældre og tåle
at nabotræer fældes (det kan rødgranen ikke). Arealet er hegnet for at undgå at råvildtet spiser
eller fejer douglasgranen. Distriktet har valgt et billigt hegn, da det kun skal stå i omkring 8 år.
AH synes man skulle have sat et pænere hegn, mens andre var enig i distriktets valg (for at
spare penge).  KS fortalte også om driftsplanlægningens metode og principper, herunder at
tilvæksten i skoven er estimeret til 3.500 kbm/år mens hugsten vil være 3.400 kbm/år – dvs. øgende
vedmasse i skoven.

2. Afd. 469. En lindebevoksning fra 1803, som er udlagt til urørt skov i henhold til naturskovsstra-
tegien fra 1992. Strategien omtalt herunder også at der overalt i statens skove skal efterlades  3-5
løvtræer/ha til forfald, når løvtræsbevoksninger fældes helt og en ny bevoksning startes ved na-
turlig opvækst eller plantning.

3. Afd 446 og 447. Her stod indtil 2003 en rødgranbevoskning fra 1941 som var hugstmoden. Be-
voksningen havde været hullet (dvs en del lys kom igennem kronetaget) og der var spredt op-
vækst af løvtræ; navnlig ær. Distriktet havde besluttet,m at benytte den spredte opvækst og den
kommende opvækst i stedet for at plante eg og rødgran/douglasgran som planlagt i driftsplanen.
Ændringen er helt i tråd med skiftet til en mere naturnær skovdrift, hvor man satser mere på
træer, som selv sår sig på arealerne og derved sparer mange penge. Det er dog ret sandsynligt at
den produktionsmæssige værdi af arealet bliver mindre ved valget. Der var ingen som talte imod
distriktets beslutning, og man fandt umiddelbart arealet for spændende. AH foreslog at man
prøvede at hæve vandstanden i lavning i afd 447.

4. Afd.432 b. Orkanen i 1999 fældede her en rødgranbevoksning fra 1952. Efter planen skulle rød-
granerne have vokset sig større. Rødgranerne stod i en lavning på en tidligere mosebund. Di-
striktet har hævet afløbet i grøftet og der er nu et lavbundet sø på knap 1 ha. AH foreslog at man
på søens nordlige bred slog vegetationen nogle gange om året på en udvalgt strækning aht. pad-
derne. Der blev efterlyst en bænk ved bredden og andre efterlyste bord/bænke andre steder. KS
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opfordrede til, at man sendte forslag ind med kryds på et kort, som viser at her vil man gerne
have en bænk.

5. Afd 431. Hegnet bevoksning med nordmannsgran og rødgran til ”selv fæld juletræer”. Skiftet
fra nordmannsgran til rødgran skyldes, at der ikke mere må anvendes pesticider på arealet aht
grundvandsmagasinet, og det er vanskeligt/umuligt at dyrke nordmannsgran uden pesticider til
bekæmpelse af lus.

6. Afd 429. Lejrplads i bøgebevoksning. Legemulighederne omtalt.

7. Gisseldfeldengen ved den nye shelter. Shelteren opføres af Københavns Kommune som et be-
skæftigelsesprojekt og skal være et fast støttepunkt for dens busbørnehaver. Materialerne beta-
les af Miljøministeriets og Friluftsrådets velfærdsmidler. I weekender er den til rådighed for alle
skovgæster, men skal reserveres til overnatning. Der var enighed om at shelteren var et godt til-
bud. Spørgsmålet om toilet blev rejst. Der er intet og distriktet har ikke planer om at opføre et.
Større grupper, som overnætter opfordres til at ”medbringe” toiletvogn.

Under sidste punkt blev følgende drøftet og/eller foreslået:

• Motorkørsel i skoven: Distriktet tillader meget sjældent kørsel privat - inklusiv kørsel til bål-
pladser til famileskovture, fødselsdage osv. fordi alle undersøgelser viser, at de fleste skovgæ-
ster er imod motorkørsel. Der var generelt opbakning til en restriktiv holdning til kørsel, men
enkelte mente, at vi skulle tillade kørsel til og fra den store bålplads i  Egebjergene. Distriktet
var skeptisk med at indføre dette forslag, da kørslen kunne være vanskelig at begrænse hertil og
pladsen ville antagelig udvikle sig til en bålplads med parkeringsplads. Det er også skovdistrik-
tet erfaring at motorkørsel resultere i større fester med mere affald og larm. Omvendt er det også
et forståeligt ønske fra arrangører af spise-ture i skoven, og det kan virke lidt uden af trit med
udviklingen at have en så spartansk holdning til kørsel/service til denne brugergruppe. Distriktet
tillod jo megen privat kørsel ved afhentning af sankebrænde og alm. brænde i skoven.  KS kun-
ne godt se en parallel, men distriktet skulle have indtægterne fra salg af brændet, og det kræver
jo at det kommer ud af skoven - og det vil ikke være et økonomisk alternativ, at lastbiler kører
træet ud mhp videresalg. KS ville overveje synspunkterne nøje og tage emnet op i brugerrådet.

• RP mente at hver skov skulle have sin bålhytte svarende til hytten på Sletten i Store Hareskov

• En deltager var forundret over hvor meget distriktet økonomien fyldte i distriktet beslutninger
og præsentation af driften. KS kunne kun bekræfte at der var hårde økonomiske krav til ind-
tægter og udgifter, og i den sidste ende vejer økonomien tungest: man kan ikke bruge penge
man ikke har/tjener. Det er Regeringen som fastsætter kravene til økonomien i Finansloven.

• AH: gyldenris bør bekæmpes på linie med bjørneklo.
• En deltager efterlyste bedre opsyn: I gamle dage holdt skovløbere ro og orden i skoven.
• AH efterlyste bedre pleje (nedskærring af opvækst) på stendigerne. Ønskede endvidere at skrå-

ningerne mod Gl. Hareskovvej blev slået tidligt på året aht insektlivet/edderkopperne.

• Indragelse af borgerne blev drøftet. Distriktet modtager gerne hjælp og har da også nogle små
succeshistorier: Strandrensning Staunings Ø, rydning af fortidsminder i Værløse, bjørneklobe-
kæmpelse i Himmelev Skov, men generelt er det vanskeligt at få etableret hjælp ved frivillig ar-
bejdskraft.

• MTB-stien har været en succes: mindre konflikter og bedre tilbud til cykelrytterne.

• En deltager (ikke rytter) brød sig ikke om at der var slagger på ridestierne i Jonstrup Vang: De
støver.
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