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Miljøministeren og Københavns miljøborgmester underskrev i dag en samarbejdsaftale om 
skovrejsning på Sjælland, der kan give mulighed for at rejse 8 nye statsskove – og sikre, at vi 
fortsat kan hente rent drikkevand fra områderne. 

Underskrivelsen af den nye samarbejdsaftale fandt sted i Gulddysse Skoven i Gundsø, som er én af 
de nye skove. 

- Jeg er glad for den samarbejdsaftale, som staten nu har indgået med Københavns Kommune om 
at få mere gang i skovrejsningen tæt på de kildepladser, som forsyner hovedstadsregionen med 
godt drikkevand, siger miljøminister Hans Christian Schmidt (V). Aftalen er et godt eksempel hvor 
langt man kan komme, når staten og kommunerne går sammen. Og når vi gerne vil øge skovarelet 
i Danmark, så handler det om samarbejde mellem Miljøministeriet, de enkelte kommuner, 
vandværkerne og interesseorganisationerne. 

Københavns miljøborgmester Winnie Berndtson (S) fortsætter: 

- Med den nye samarbejdsaftale kan vi på én gang skabe nye grønne oaser og beskytte de 
kildepladser, hvor vi dagligt pumper rent drikkevand op til den millionbefolkning, der bor i 
hovedstadsområdet. Vores grundvand er desværre truet af forurening i Københavns Energis meget 
store indvindingsområder rundt om på Sjælland. Med et beskedent beløb betalt over vandprisen 
kan vi rejse skov omkring kildepladserne – og på den måde sikre en permanent beskyttelse mod 
forureningen, så de kommende generationer også er sikret rent vand i hanen. 

Den nye Gulddysse Skov i Gundsø bliver på sigt en 220 ha stor statsskov. Gundsø Kommune har 
vederlagsfrit overdraget 12,7 ha jord til skovrejsningen i skovens sydøstligste hjørne. Som skovens 
startskud blev området allerede i april 2001 tilplantet med bøg, rødel, fuglekirsebær, douglasgran 
og ædelgran. 

Samarbejdsaftalen omfatter skovrejsning på i alt 8 store arealer på samlet godt 2.600 ha – 
svarende til halvdelen af Grib Skov. Områderne ligger omkring en række af Københavns Energis 
regionale kildepladser spredt over store dele af Sjælland. Københavns Energi er Københavns 
Kommunes forsyningsvirksomhed, som med landets største vandforsyning leverer drikkevand til 
København, Frederiksberg og 18 omegnskommuner. I alt forsynes over 1 million mennesker med 
rent vand fra Københavns Energi – og endnu flere vil få glæde af de nye skove til leg, traveture og 
naturoplevelser. 

Pengene til skovrejsning kommer dels fra den særlige afgift på drikkevand leveret af Københavns 
Energi, som er øremærket til grundvandsbeskyttelse, dels fra de statslige midler til skovrejsning. 
Samtidig er der håb om lokal medfinansiering fra kommuner og vandværker i de områder, som er 
udpeget til skovrejsning. 

I flere af de udpegede områder har Skov- og Naturstyrelsen og Københavns Energi allerede taget 
kontakt til de enkelte kommuner og andre interessenter for i fællesskab at få gang i arbejdet med 
at rejse ny skov. Flere steder er der stor interesse for sagen. 

Samtidig viser en undersøgelse fra Forskningscentret for Skov & Landskab, at der er store 
samfundsmæssige værdier knyttet til nye bynære skove. 

- Vi har undersøgt udviklingen i huspriserne set i forhold til skabelsen af to nye statsskove tæt på 
byer. I begge tilfælde repræsenterer disse værdistigninger i sig selv en større værdi end 
omkostningerne ved at etablere skoven. Hertil kommer andre afledte værdier, som f.eks. rent 
drikkevand. Og alt tyder på, at de nye skove – som her – skaber betydelige samfundsværdier, siger 



forskningschef Bo Jellesmark Thorsen. 
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