Skov- og Naturstyrelsen
Østsjælland

Resumé af offentligt brugerrådsmøde 23/8-2008 for Karlstrup Skov
Mødedeltagere: 13 borgere og følgende medlemmer af brugerrådet:
GB
JPB
KS

Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps)
Jens Peter Bundgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland
Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland

Mødet var præget af kraftig regn (ca. 55 mm i dette døgn)
KS bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet og brugerrådets funktion.
Under turen rundt i skoven blev følgende drøftet og forslag stillet:
Tynding af bevoksningerne sker for at sikre at træerne i bevoksningerne kan udvikle sig til store harmoniske og sunde træer. Skovningen kan desværre ikke ske helt uden gener for skovenes daglige
brugere, idet det kan blive nødvendigt, at man omlægger ruten for den daglige tur i skoven. Styrelsen kan ved skiltning afspærre de bevoksninger, hvor fældningsarbejdet aktuelt finder sted, for at
sikre at ingen uforvarende forvilder sig ind i et område, hvor maskiner er i færd med at fælde træer.
Eventuelle afspærringer vil blive nedtaget ved arbejdstids ophør. De store skovveje ryddes løbende
(dagligt) for grene; de mindre stier ryddes, når arbejdet er afsluttet. Små trampestier må skovgæsterne selv optrampe igen.
Ridestier: 2 ryttere afleverede et kort med ønsker til ny ridesti og med markeringer af bløde huller på
eksisterende ridestier. Styrelsen takkede for hjælpen og vil lade ønskerne indgå i de løbende prioriteringer. Styrelsen gjorde også opmærksom på, at hvis brugerne selv ville hjælpe med arbejdskraft, så ville
mulighederne for realisering af ønskerne stige.
Vandføringen i moserne: Blandt deltagerne var Tove Grønborg (TG) fra Solrød Kommune. Under drøftelser om det er muligt at ændre på afvandingsforholdene i moserne ved f.eks. at lede vandet ind i mosen lige øst for motorvejsbroen oplyste TG, at Solrød og Greve kommune samarbejder om et projekt
hvor de undersøger mulighederne for at lade vandet løbe mere frit gennem moserne og dermed ved store regnfald tilbageholde nedbøren nogle dage. Det skulle gavne både naturen og formindske risikoen
for vand i kældrene i de nærliggende parcelhusområder. KS oplyste at Skov- og Naturstyrelsen som
grundejer er positiv for projektet. KS og TG vurderede at projektet er realisabelt, men det tager tid og
kræver megen administrativt arbejde, da moserne er fredet, og der også er private grundejere i moserne.
Det er kommunerne der er myndighed og ansvarlig for vandløb mv. så det er også kommunerne, der er
projektejer.
Fortællerpæl: DN vil gerne opsætte en pæl ved Møllebækken så borgere via et telefonnummer kan ringe og få naturvejledning/kulturhistorie i forbindelse med den planlagte vandresti mellem Køge Bugt
og Isefjorden: Gudernes Stræde. Styrelsen er positiv, dog skal pæle være styrelsens sædvanlige røde
pæl, men piktogramskiltet kan godt have en anden afsender end styrelsen. Styrelsen er positiv, så længe
der er tale om få pæle, da skoven ikke skal ende som en skilteskov.
Rydning ved granitbroen ved Tåstrupvej/Møllebækken: Der var forslag om at styrelsen sørger for rydning af træer og buske, så broen igen bliver synlig. Det er et godt forslag og arbejdet vil indgå i styrelsens prioriteringer.

