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Realisering af gaveønsker til Vestskoven - 50 år       
 
Som et led i markeringen af Vestskovens 50 års fødselsdag opfordrede 

Naturstyrelsen borgerne  til i perioden 31.3 til 31.5 2017 at sende forslag ind 
til, hvad Vestskoven kan ønske sig.  
 
Forslagene er løbende offentliggjort på hjemmesiden. Naturstyrelsen 
modtog i alt omkring 200 forslag fra 150 personer og organisationer. 
 
Forud for processen var følgende oplyst: ” Efter at dommerpanelet har 
valgt et eller flere projekter, vil selve realiseringen  kræve, at der via en ny 
proces kan skaffes ekstern finansiering til etablering og måske drift. Den 
eksterne finansiering af selve ”Gaven til Vestskoven” er ikke vedtaget eller 
aftalt og vil afhænge af forslagene. Det vil blive overvejet om indsamling 
(crowd-funding) er en mulighed og/eller det er bidrag fra fonde og firmaer, 
som skal realisere forslagene. Projektet kan eventuelt blive en progression, 
med en lille billig model ved få penge som trinvis kan blive til den helt store 
drøm ved mange penge. Projektet er ikke nødvendigvis færdigt i 2017, men 
kan udbygges over flere år efterhånden, som det tilføres penge.” 
 
Der har været nedsat et dommerpanel med repræsentanter fra 
kommunerne, brugerne, pressen samt med Naturstyrelsen som sekretariat 
og formandskab. 
 
Dommerpanel:  
 Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune 

 Medlem af  brugerrådet Poul Evald Hansen fra DN 

 Medlem af  brugerrådet Ole Bertelsen fra Friluftsrådet 

 Journalist Ellen Ø. Andersen, Politiken 

 Naturvejleder Stephan Springborg, Naturstyrelsen 

 Skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen 

 
 

Ved prioritering mellem de mange forslag har dommerpanelet fastsat 
følgende principper: 
 
Høj prioritet, forslag som: 

 Giver Vestskoven nye og særlige attraktioner. 

 Højner de fleste skovgæsters skovtur i form af bedre adgang, bedre 
tilbud og bedre oplevelse – også ved at øge naturkvaliteten. 

 Har lang holdbarhedstid med lav vedligeholdelse. 

 Forebygger konflikter mellem brugergrupper. 
 
Lav prioritet:  

 Faciliteter til specielle brugergrupper  
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Dommerpanelet har anbefalet, at Naturstyrelsen arbejder videre med at realisere følgende 
projekter: 
 

A. ”Landart”: Jordhøj med hule som skitseret af  Mikael Hansen.  
 

B. ”Landart”: Oplevelsessti som skitseret af  designgrupppen ”Holdbar”. 
 

C. ”Bedre legemuligheder”: Der etableres 2 naturlegepladser hhv 400 meter nord og 
syd for Naturcenter Herstedhøje, hvor attraktionerne bliver, at børnene kan 
bygge huler, opsætte balancebomme mm. ved at bruge kvas og stammer. 

 
D. ”Flere vådområder, bedre forhold for biodiversiteten i Vestskoven”  ved at: 
 Gøre St. Vejleådalen vådere ved at lukke grøfter med respekt for, at fundamenterne til 

højspændingsmasterne skal stå tørt. 

 Etablere 2-3 nye paddehuller på i alt ca 1500 kvm i Bymosen lige øst for Herstedøster. 

 Etablere 2 nye paddehuller på i alt ca 1000 kvm i folden lige syd for selve Herstedhøje. 

Realisering kræver de rigtige jordbundsforhold, og dette skal klarlægges i et forprojekt. 

Hvis det ikke lykkes, planlægges i stedet  et nyt paddehul på ca. 500 kvm på sletten lige 

vest for Herstedøster (stiplet på kortbilaget). 

 
E. ”Realisering af en række mindre, men konkrete forslag som Naturstyrelsen kan 

realisere som et led i driften: 
 34.000 kvm fordelt på 2 arealer hhv sydøst og øst for Risby overlades til naturlig 

tilgroning.  Arealerne er ikke taget ud af forstlig drift, men der vil i de kommende 20-25 

år kun blive bekæmpet invasive arter som f.eks. bjørneklo. 

 ” Indvandringsskov” etableres nord for den gamle boldbane i det tidligere 

højspændingstrace i 2019. 

 
F. ”Bedre overnatningsfaciliteter”: En ny stor lejrplads med bålhytte/shelter 

etableres på slette/lysning nord for Risby og syd for Lindegården. 
 
 
I kortbilag ses placeringen  af projekterne. Forslag A og B er nærmere bekrevet i særskilte 
bilag, som kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. 
 
 
Forudsætninger for realisering: 
Forslag A og B kræver myndighedstilladelser (bl.a skovlov) og ekstern finasiering. 
Forslag C realiseres af Naturstyrelsen i 1. halvår af 2018 
Forslag D kræver myndighedstilladelser (bl.a. skovlov og planlov) og ekstern finasiering. 
Forslag E realiseres umiddelbart af Naturstyrelsen, idet arealerne hhv.  pr. 1.1 2018 
overlades til naturlig tilgroning og tilplantes i foråret 2019. 
Forslag F kræver myndighedstilladelse (byggetilladelse og planlov) og ekstern finasiering. 
 
 
Andre gevinster: 
Processen har i øvrigt givet Naturstyrelsen et godt indtryk af, hvad skovgæsterne lægger 
vægt på at møde i skoven. Ikke uventet efterlyser en del skovgæster bedre vedligeholdelse 
af stier, bænke osv. eller mere skånsom skovdrift. Naturstyrelsen er opmærksom på disse 
ønsker og vil opfylde dem i den udstrækning, at der er råd til det. 
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Kortbilag: 
 
Placeringen af ”gaverne” omkring Naturcenter Herstedhøje / Herstedøster 
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Kortbilag: 
 
Placeringen af ”gaverne” vest for Motorring 4 omkring Risby: 
 
 

 


