
Skovrejsningsområdet Skævinge Skov
I 1999 blev det besluttet, at der i området nord for
Skævinge by skal plantes en ny skov på ca. 400 ha. Ud-
over skoven er planen, at der skal være ca. 320 ha
ubevoksede arealer. Formålet er dels at sikre rent
drikkevand og dels at blive et område, der kan udvikle
sig til et attraktivt rekreativt areal med stort naturindhold.
Skoven forventes plantet til over de næste 20-30 år.
Projektet er et samarbejde mellem Københavns Energi,
Hillerød- og Skævinge kommune samt Skov- og
Naturstyrelsen.

Træarter i den nye skov
Der er anvendt mange forskellige træ- og buskarter i
Skævinge Skov. Der er bl.a. plantet eg, lind, bøg,
kirsebær og rødel. Der er kun plantet danske arter, og
derfor findes der ikke andre nåletræer end skovfyr. Der
er desuden plantet en del forskellige buske bl.a. hyld,
tjørn, hassel, solbær og mange flere. Den store
mængde bær og frugtbærende buske er til stor glæde
for fuglelivet i skoven.

Skovrejsning og beskyttelse af grundvandet
Plantning af skov i Danmark er ikke et nyt
fænomen. Skovarealet er siden begyndelsen af
1800-tallet øget fra ca. 2 % til ca. 12 % af landets
areal. Formålet med skovrejsningen har varieret
gennem tiderne.
Et af de vigtigste formål med plantningen af
Skævinge Skov er beskyttelse af grundvandet. I
Danmark er der god tradition for, at drikkevand
fremstilles af uforurenet grundvand. Dette
grundvand kan nøjes med en simpel behandling,
bestående af iltning og filtrering, før det er klar til at
drikke. Dette ønskes fastholdt, og derfor er det af
afgørende betydning, at grundvandet også i
fremtiden har en god kvalitet. Skævinge Skov yder
god beskyttelse af grundvandet, fordi der ikke
anvendes gødning, sprøjtemidler eller andre stoffer,
som kan skade grundvandet. Herved sikres en
permanent beskyttelse af det grundvand, der
dannes under den nye statsskov.

Færdsel: Du må færdes til fods overalt på Skov- og
Naturstyrelsens arealer – også om natten. Hunde skal
holdes i snor af hensyn til det naturlige dyreliv og de øvrige
skovgæster.
Grillpladsen er til fri benyttelse – medbring selv kul og
sørg for at grillen er slukket, når du forlader den.

Offentlig transport:
Bus nr. 325 og tog mellem Hillerød og Hundested kører til
Skævinge.
Endnu engang velkommen i den nye skov – brug den
med omtanke.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Frederiksborg Statsskovdistrikt, Gillelejevej 2 B, 3230
Græsted, tlf.: 48 46 56 00. E-mail: d13@sns.dk, eller se
hjemmesiden: www.skovognatur.dk/Frederiksborg
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Skov- og Naturstyrelsen

Velkommen til
Skævinge Skov

Derudover er det bl.a. muligt at se rådyr, ræv, hare og
forskellige mus, samt spor fra disse. Man kan f.eks. se
musegnav i barken på de nye træer, og der er flere
rævegrave. De nyopsatte fuglekasser vil sikkert også
trækker hulrugende fugle til, som ellers måtte vente
mange år før træerne bliver gamle og hullede.

Plante- og dyrelivet
De forskellige dyr og planter ,som normalt findes i de
danske skove, vil indvandre efterhånden som træerne
bliver ældre og skoven vokser til. I og omkring
vandhullet ved grillpladsen vil det være muligt at se
forskellige frøer og tudser, specielt i foråret er
chancerne gode.

Københavns Energi

     Miljøministeriet

        Skov- og Naturstyrelsen
                 - forvalter statsejede skov og andre naturområder i hele landet
                - tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion

    af træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier



Grillplads

Kortet viser de fremtidige ønsker og planer for
skovrejsning i NyHillerød Kommune. Områderne
inden for de optrukne streger vil blive opkøbt og
tilplantet med skov i takt med at de bliver til salg.

Store dele af de udpegede områder er allerede
udlagt som „Skovrejsningsområder“ og „områder
for særlige drikkevandsinteresser“ i regionplan
2001.
Områderne udgør ca. 1100 ha. Heraf bliver de
ca. 720 ha til Skævinge Skov og de ca. 380 ha til
Gørløse Skov. Købehavns Energi bevilger
pengene til opkøb af ejendommene, efterhånden
som de bliver til salg, og Frederiksborg
Statsskovdistrikt står for opkøbene, tilplantningen
og pasningen af arealerne fremover.

Kortet til venstre viser skoven tættest på
Skævinge by med den nye sti og grillplads.


