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Den nye skov
I år 2003 aftalte Skov- og Naturstyrelsen, Slangerup og Køben-
havns kommuner at der over de næste 20-30 år skal etableres
en 445 ha (hektar, 1 ha = 10.000 kvm) stor statsskov syd for
Slangerup – Hørup Skov.

Den røde ramme på kortet viser skovens grænser, når og
hvis staten får erhvervet alle ejendomme. Skoven kommer til at
ligge over et vigtigt grundvandsmagasin og samtidig meget by-
nært til gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed. Der skal
ikke kun være træer i den nye skov, men også åbne naturområ-
der til glæde for naturen og besøgende. Endelig skal skoven også
producere træ til f.eks. møbler og huse.

Skovens arealer
Skov- og Naturstyrelsen har erhvervet de første 2 ejendomme
på i alt 11,3 ha beliggende i skovens nordvestligste hjørne nær
Hørup landsby. Arealerne er vist med grønt og bliver tilplantet i
april 2007. Der plantes en bøgeskov med indblanding af rødel,
ædelgran, douglasgran og kirsebær samt bevoksninger af spids-
løn og ask med indblanding af ege. Helt i syd plantes en lille
egeskov med indblanding af avnbøg. De ”hvide” arealer er fort-
sat private ejendomme.

Skovens fortsatte tilplantning afhænger af, at det lykkes sta-
ten at købe flere arealer inden for skovrejsningsområdet.

Valg af træarter i den kommende skov
Valg af træarter er tilpasset de lokale forhold. Skoven vil blive
etableret med hovedvægt på løvtræ – primært eg, men der bli-
ver også plantet mange bøg, ask og ær. Af hensyn til variation
og sikring af læ om vinteren plantes også nåletræer, navnlig skov-
fyr, rødgran og douglasgran. Ved skovens ydergrænser plantes
der brede skovbryn.

På de ”grønne arealer” bliver der i april 2007 plantet 30.800
planter; heraf er 90 % løvtræer, 4 % nåletræer og 6 % buske; i alt
17 forskellige arter. Bøg er dominerende med 10.100 stk. Der er
4 delarealer (gule), som ikke tilplantes af landskabelige grunde
(i nord og sydvest) i midten for at skabe en stor lysning til ophold
for skovens gæster og i sydøst af arkæologiske grunde (der er
en boplads under muldlaget).

Træer i rækker
Skoven er plantet i rækker for at gøre det muligt at bekæmpe
ukrudt ved at lade en traktor med harve køre mellem rækkerne.
Derved undgås brug af pesticider. Ukrudtsbekæmpelsen er vig-
tig, fordi ukrudtet konkurrerer med træerne om vand, lys og næ-
ring. Den største fare er dog, at ukrudtet giver musene gode be-
tingelser. Musene gnaver barken af de små træer og kan på den

måde slå tusindvis af træer ihjel. Langsomt (over 30-40 år) vil
rækkerne blive mere og mere usynlige i takt med, at der fældes
træer i skoven, og buske og træer selv spirer frem.

Plante- og dyrelivet
De forskellige dyr og planter, som normalt findes i danske skove,
vil indvandre efterhånden, som skoven vokser sig stor. De fugle,
som bygger rede i buske og på jorden, kommer med det samme.
Der vil gå årtier, før de typiske skovbundsplanter indfinder sig.

Færdsel
Du må færdes overalt på Skov- og Naturstyrelsens natur-arealer
til fods – også om natten. Da den nuværende statsskov er meget
lille, vil der kun være en lille trampesti fra den lille P-plads ved
Hørupvej til græssletten midt i skoven. Længere stiforløb, bål-
pladser mv. kan først etableres, når der er erhvervet et større
areal til den nye statsskov. Hunde skal holdes i snor af hensyn til
dyrelivet og andre skovgæster.

Skovrejsning og beskyttelse af grundvandet
Plantning af skov i Danmark er ikke et nyt fænomen. Skovarealet er siden
begyndelsen af 1800-tallet ved plantning hævet fra ca. 3% til ca. 14% af
landets areal. Formålet med skovrejsningen har varieret gennem tiderne.

Et af de vigtigste formål med etableringen af Hørup Skov er at beskytte
grundvandet. I Danmark er der god tradition for, at drikkevand fremstilles
af uforurenet grundvand. Dette grundvand kan nøjes med en simpel be-
handling 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. Hørup Skov yder god beskyttelse af
grundvandet, fordi der ikke anvendes gødning, pesticider eller andre stof-
fer, som kan skade grundvandet. Herved sikres en permanent beskyttelse
af det grundvand, der dannes under den nye statsskov.

Glæd dig over den nye skov og brug den med omtanke – af
hensyn til naturen og dit og mit drikkevand.
 
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt, Fægyden 1, 3500
Værløse. Tlf. 44 35 00 35. Koebenhavn@sns.dk eller www.skovognatur.dk

Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer over hele
landet, og driften heraf tilgodeser både friluftsformål,
produktionshensyn og beskyttelse af natur- og kulturværdier. Ap
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