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Mødedeltagere:  36 borgere  samt følgende medlemmer af brugerrådet:                       
GB  Gunnar Brüsch, Friluftsrådet (Det Danske Spejderkorps) 
KB Kurt Borella, DN (Samråd for Storkøbenhavn) 
OB Ole Bertelsen, Friluftsrådet (Dansk Vandrelaug) 
JH John Holm, Dansk Ornitologisk Forening 
PEB P. E. Birk Jakobsen, Danmarks Idrætsforbund 
JPB Jens Bjarke Hansen, Naturstyrelsen Østsjælland 
JJ Jens Trier Madsen, Naturstyrelsen Østsjælland 
KS Kim Søderlund, Naturstyrelsen Østsjælland  
 
 
KS bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet og brugerrådets funktion.  
 
Under turen rundt i skoven drøftedes: 
 
Driftsplanlægning og friluftspolitik samt styringen af friluftslivet – herunder A og B-skove. 
 
Den traditionelle drift af rødgran og bøg i monokulturer – en driftsform styrelsen er gået bort fra, men 
som vil dominere skovene mange år endnu. 
 
Naturnær skovdyrkning: Naturstyrelsens planer om mere dødt ved i skovene, mere vand, større varia-
tion i arter og brugen af naturlig foryngelse – og at ændringerne primært foretages, når bevoksninger-
ne skal forynges, dvs. lang omstillingsperiode.  
 
Eksempel på konvertering af et areal fra rødgran til mose med frit vandspejl en del af året. 
 
Certificering af skovdriften efter FSC og PEFC og markeringen af de faste kørespor ved tyndingerne. 
 
Nyt projekt med fælde-bunkelægning af ung egebevoksning. 
 
Pleje af rødgran-douglasgran, så birken ikke tager over på arealer, som skal blive til granskov. 
 
Information til deltagerne om de 2 puljer til støtte af ”familieskovturen” og ”initiativer for børn og unge” – 
med frist for at komme med forslag den 1.10 2011. 
 
 
Under turen blev følgende forslag/ønsker fremsat: 
 
Flere bænke på lysåbne arealer, f.eks. ved søen ved Vestre Hus og på kælkebakken ved Kratbjerg. 
 
Motionssti (til gående) med forhindringer/redskaber og med skilte, som angiver afstanden til udgangs-
punktet. 
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Sammentænkning af Allerød kommunes areal ved Allerød Sø og skovens nordøstligste del. Konkret 
burde der være en trampesti i Ravnsholt Skov – f.eks. fra en eksisterende låge, så man kunne få en 
rundtur. 
 
Farlige træer ved stier blev ”vist” – og de vil blive besigtiget og vurderet efterfølgende. 
 
Bedre vilkår for skiløbere. Kunne der ikke trækkes skispor i Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn, når 
der kommer sne nok? Kunne man ikke reservere dele af skovene til skiløb ligesom man har gjort i 
Gribskov? Kunne man ikke ved skilte opfordre gående til ikke at gå i skispor? KS svarede, at styrelsen 
gerne ville forsøge også at nå at trække skispor i de 2 skove. Styrelsen råder over et aggregat, som 
kan sættes efter en 4-hjulstrækker, men udstyret kræver mindst 10 cm sne. Udstyret giver et accepta-
belt spor og forgængerne mulighed for at gå i dæksporet; men skisporet har ikke samme kvalitet som i 
Gribskov, hvor det præpareres af en rigtig løjpemaskine. Styrelsen har ingen planer om at reservere 
dele af skovene til skiløjper, dertil er skovene for små, der er mange gående og løbende skovgæster 
og træfældningerne (som giver indtægter) vil ikke kunne flyttes til andre dele af skovene. Drøftelsen 
resulterede i kontakt med Allerød Skiklub og parterne vil finde ud af om skiklubben kan hjælpe til med 
at trække skispor – på den præmis, at der ikke bliver forbud med gående færdsel i sporet og heller 
ikke skiltning om at vise hensyn (det kan tolkes som forbud).  
 
Løbeklubben Blovstrødløverne virker meget dominerende, når de træner i skovene. De er mange 
og de fylder og generer på den vis den almindelige skovgæst, som vil nyde skovens dyb stille ro. 
Som eksemel nævntes, at når løberne varmer op ved Tokkekøbvej, så kan skovgæsterne ikke 
komme frem eller tilbage. KS fortalte, at styrelsen ikke har givet Blovstrødløverne tilladelse til træ-
ningen, men også at det ikke var givet at træningen kræver en tilladelse, da der ikke opsættes po-
ster. Styrelsen vil kontakte løbeklubben. 
 
 


