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1. Status for projektet 
 
Kim Søderlund orienterede:  

 Projektområdet er udvidet til ca. 445 ha ialt og skulle nu være officielt på plads i kommune-
planerne. Høje Taastrup Kommune har udvidet arealet med ”skovrejsning ønsket”, så der 
nu er mulig hed for at plante ca. 177 ha skov. Se bilag 2. 

 Samlet set ejer Naturstyrelsen ca. 104 ha. indenfor projekt området. Se bilag 1 og 2. 

 Tilplantningen er ved at blive VVM-screenet, men der forventes ingen problemer, da skov-
rejsningen jo foregår i område, som kommunen har udlagt til ”skovrejsning ønsket”. 

 At styrelsen ikke anvender dybdepløjning ved skovrejsning. 
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2.  Drøftelse af tilplantningsplanen for ca 67 ha i ”skovrejsning ønsket” og indretning af ca 
30 ha i ”skovrejsning uønsket”                   
 
Kim Søderlund orienterede om, at det i 2015 er muligt at få EU-tilskud til offentlig skovrejsning, og 
at planerne er indrettet, så de opfylder EU´s vilkår for støtte. Der er tale om ”lidt højere plantetal og 
krav til buskbælter i skoven kanter”. 
 
Jens Nielsen og Kim Søderlund gennemgik Naturstyrelsens forslag af 6.10 2014, som er vedlagt i 
bilag 3. Styrelsen ville anvende flere buskarter end angivet i forslaget, idet der også vil blive plantet 
tørst, benved, gedeblad og lidt tjørn. Arealerne vil blive hegnet; men der vil blive etableret klaplå-
ger, så der er adgang til de nytilplantede arealer. 
 
Der var generelt tilfredshed med forslaget. Eventuelt justeres den indhegnede hundefold, så den 
passer med skovvej og P-plads, men der var enighed om at selve placeringen var OK; og at det var 
rigtigt at bruge areal på en indhegnet hundeskov. Naturstyrelsen vil tage officiel kontakt til Høje-
Taastrup Kommune for at drøfte og få tilladelse til vejtilslutninger til Stærkendevej. 
 
Jens Nielsen fortalte, at for de åbne arealer, som ikke må tilplantes, så er det styrelsens forslag at 
afgræsse arealet med kvæg; og ind imellem tage slæt på det. Dette skulle sikre den bedste natur-
tilstand. Dvs planen er, at arealerne hegnes, når græsset er etableret i 2015; og udbydes til krea-
turgræsning med slæt-forpligtigelse på det enkelte areal; og at der skal være offentlig adgang via 
stenter og/eller klaplåger. 
 
Der var generel enighed om, at ovenstående var en god plan, og at det er vigtigt med klaplåger, så 
der er offentlig adgang til foldene. 
 
Der var enighed om at genskabelse af vandhuller på de åbne arealer til padder mv. ville være godt 
at få gennemført. Da vådområderne vil ligge i folde, som græsses, vil plejen oven i købet  være 
sikret. Det blev aftalt, at Høje-Taastrup Kommune og Naturstyrelsen ville  forsøge at skaffe res-
sourcer til dette. 
 
Kim Søderlund oplyste, at ejendommen Torslundevej 211 er erhvervet af Naturstyrelsen, og planen 
er at huset sælges, og marken fortsætter som slette med høslæt, idet arealet ligger i ”skovrejsning 
uønsket”. 
 
 
3.  Eventuelt 
Skoleplantning: Kim Søderlund fortalte at plantningen af den nye skov fint kunne bruges i undervis-
ningen; hvis der var lokale ønsker herom. Naturstyrelsen har ikke ressourcer til at være opsøgen-
de; men hvis skolerne henvender sig, så vil styrelsen gerne hjælpe med, at skoven også bruges 
som skoleskov / udeskole. 
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Bilag 1: Projektområdet er vist med rød ramme. De arealer, som Naturstyrelsen ejer og som er 
færdig indrette/tilplantet, er vist med grøn eller gul signatur. Arealer med rosa skravering ejes af 
Naturstyrelsen og indretning/tilplantning besluttes efter drøftelse i skovrejningsrådet i 2014. 
 

 
 
 
Bilag 2. Med rød ramme er vist området med ”skovrejsning ønsket” (ca 177 ha)  i henhold til kom-
muneplanen. Med grøn skravering er Naturstyrelsens arealer vist; i alt 67,4 ha 
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Bilag 3: Naturstyrelsens forslag af 6.10 2014 til tilplantning og indretning. 
 
Hovedplan for tilplantning /indretning vil give følgende resultat: 

  8,9 ha krat/skovbryn (gul skravering) 

  21,1 ha eg (rød skravering) 

  20,3 ha bøg (grøn skravering) 

  3,3 ha spidsløn (orange skravering) 

  2,0 ha ask frøplantage (orange skravering) 

 2,6 ha douglasgran (lysebrun lodret streg) 

 1,2 ha skovfyr (lyseblå lodret streg) 

 8,0 ha slette (hvid ramme med hvide græstotter ) i ”skovrejsning ønsket” 

 Ca 30 ha slette (hvid ramme med hvide græstotter ) i ”skovrejsning uønsket” 

 

Med anlæg af 2,9 km grusvej/skovvej (sort streg) og P-plads (P) og 1 ha indhegnet hundeskov (hund) 
Den røde ramme viser grænsen for skovrejsningsområdet og den grønne ramme grænsen for ”skovrejsnings 
ønsket”. 
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Udkast til tilplantningsplan i detaljen: 
Nord (matr. nr. 19e), 17,0 ha 
På sigt ingen ydre bryn, derfor kun ”midlertidige” EU-skovbryn med buske i 10-20 meter. 
6,6 ha eg med avnbøg (hver femte række) og holme af lind, lind, kirsebær, lærk, douglas, ædelgran (rød 
skravering) 
4,8 ha bøg med rødel som ammetræ og holme af: ædelgran, ær, douglasgran, ægte kastanie, lind (grøn 
skravering) 
3,3 ha spidsløn med rækker af eg (1/8) og lind (1/8)(orange skravering) 
1,2 ha skovfyr med hver 4. række lærk (lyseblå lodret streg) 
1,0 ha slette (hvis græs signatur) 
640 meter grusvej (sort streg) (0,1 ha) 
 
Det er målet at denne parcel får skov på alle sider. Derfor plantes ikke et blivende skovbryn i kanterne. Men 
der plantes buske(f.eks. hassel, hyld, kvalkved)  i de yderste henholdsvis 20 meter (mod nord og vest)  og 10 
meter (mod syd og øst) så EU-krav om buske opfyldes. 
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Syd, 3 delområder: 
Nordlige del  (matr. nr. 4a) 14,4 ha til skovrejsning: 
1,3 ha krat/skovbryn (gul skravering) bl.a. eg, alm. røn, skovabild, kvalkved, slåen, hyld, hassel 
5,1 ha eg  med spidsløn (hver femte række) og holme af avnbøg, kirsebær, lærk, ædelgran, lind (rød skrave-
ring) 
5,6 ha bøg med rødel som ammetræ og holme af: ædelgran, ædelgran, lærk, kirsebær, ægte kastanie (grøn 

skravering) 
1,3 ha douglasgran med rødgran i rækker (lysebrun lodret streg) 
1,0 ha slette (hvis græs signatur) 
grusvej (sort streg) (0,1 ha) 
 
Det er målet at denne parcel får skov mod nord og nordøst. Derfor plantes ikke et blivende skovbryn i disse 
kanter. Men der plantes buske(f.eks. hassel, hyld, kvalkved)  i de yderste henholdsvis 20 meter (mod nord)  
og 10 meter (mod øst) så EU-krav om buske opfyldes. 
 
Uden for ”skovrejsning ønsket” etableres hundeskov på 1,0 ha , P-plads og 400 meter grusvej 
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Østlige del (matr.nr. 4g), 15,9 ha: 
3,6 ha krat/skovbryn (gul skravering) bl.a. eg, alm. røn, skovabild, kvalkved, slåen, hyld, hassel 
3,1 ha eg  med avnbøg (hver femte række) og holme af kirsebær, lind, skovfyr  (rød skravering) 
3,7 ha bøg med rødel som ammetræ og holme af: ædelgran, lærk, ægte kastanie  (grøn skravering) 
5,5 ha slette/folde (hvis græs signatur) 
 
Vestlige del (matr.nr. 3g og 3h), 20,1 ha: 
2,0 ha ask – frøplantage  - ikke del af EU-tilskuddet (pga lavt plantetal) (orange skrå skravering) 
4,0 ha krat/skovbryn (gul skravering): bl.a. eg, alm. røn, skovabild, kvalkved, slåen, hyld, hassel 
6,3 ha eg  med avnbøg (hver femte række) og holme af kirsebær, ædelgran, lind, skovfyr, spidsløn, lærk (rød 

skravering) 
6,2 ha bøg med poppel som ammetræ og holme af: 3 af ædelgran og 3 af lind, (grøn skravering) 
 1,3 ha douglasgran med rødgran i rækker (lysebrun lodret streg) 
0,3 ha slette 
 
grusvej (sort streg): 1,8 km 
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Oversigtkort for vejsystem i den sydlige del: 
 

 
 
 
 


