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Nordsjælland 

J.nr. NST 229-00027 

Ref. iddni 

Den 20. januar 2015 

     

Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Gørløse Skov.  

Mødet blev holdt den 22. september 2014 i Gørløse Forsamlingshus 

 

Deltagere: 

Anne Johannison,  ajo@nst.dk (Naturstyrelsen) 

Britt Brandum  BRB@PKA.DK, nabo  

Ida Dahl-Nielsen,  iddni@nst.dk (Naturstyrelsen) 

Jan Erik Løvgren,  jel@nst.dk (Naturstyrelsen)  

Jens Bøcher,   dryas@youmail.dk, DN-Hillerød 

Karsten Kjærulff,  kkjhandel@post.tele.dk, Gørløse Lokalråd 

Lene Kattrup,   lenekattrup@hotmail.com, mig selv (hundene) 

Niels Jensen,  niels.jensen@jetra.dk, Spejderhytten, Harbo, 

Langebjergvej 5 

Søren Lohse,  S.AAVANG33@gmail.com, NSF + Hillerød 

Samvirkende Idrætsforeninger 

Kirstine Thoresen-Lassen  kthl@hillerod.dk, Hillerød Kommune 

Mads Jepsen    dyrelund@pc.dk, Jægerforbund 

 

Derudover er der på udsendelsesliste også nedenstående personer. Hvis du ønsker 

at blive slettet fra listen så send en mail til iddni@nst.dk. 

 

Egon Trust   egon@togotrust.dk, NSF (Flyveklub)  

Erik Hulsrøj,   liseogerik@mail.dk , Gørløse Lokalråd  

Gert Engedd  Gert@engedd.info 

Glenn Carstensen GlennCarstensen@yahoo.dk 

Jens Kristensen asgaard@mail.dk, Jægerforbundet 

Jens Kromose  jfkromose@hotmail.com, DN Hillerød 

Jens Soelberg  jenssoelberg@gmail.com 

Mark Hviid Borning superrolex@gmail.com 

Mikael Kure,   mik@miku.dk, Nabo (hundeejer)  

Niels Erik Worm new@nst.dk (Naturstyrelsen) 

Ole Nicolaisen  ejendomsmester@glider.dk, NSF (Flyveklub) 

Søren Agerlund sar@nst.dk (Naturstyrelsen) 

Torben Rønne Petersen ROEDKILDE@DLGTELF.DK, nabo 
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Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden for i dag 

3. Status og fremdrift for beplantning 

4. Stier. Input fra vores egen lille gruppe, Naturstyrelsen og kommunen 

5. Andre forhold omkring publikumsfaciliteter herunder ankomstarealer, 

adgangsforhold til hegninger, mm. 

6. Græsningslaug. Oplæg fra gruppe og Naturstyrelsen 

7. Evt. 

 

Ad. 1. og 2. Velkomst og dagsorden 

Ida bød velkommen til det andet møde i skovrejsningsrådet. Der var ingen 

kommentarer til referat og dagsorden. 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/find-et-

naturprojekt/hovedstadsomraadet/skaevinge-og-goerloese-skov/ 

 

 

Ad. 3. Status og fremdrift for beplantning  

 

 

 
Naturstyrelsen har forhandlinger i gang om køb af ejendommen beliggende på 

Kurreholmvej 40- 42. På nedenstående kort ses med rødt afgrænsningen af 

ejendommen. Ejendommen er efter mødet med skovbrugerrådet blevet erhvervet 

af Naturstyrelsen, og jorden er ved at blive gjort klar til, at der kan plantes ,når 

diverse tilladelser er på plads 
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Det er planen, at selve huset beliggende på Kurreholmvej 42 skal sælges fra med 

en mindre have. Afgræsningen herfor er endnu ikke vedtaget. På kortet ovenfor 

er således vist med rødt det areal, der som minimum forventes at indgå i 

skovrejsningsområdet. 

 
På ovenstående kort ses afgræsningen af hele det areal, som på sigt ønskes som 

Gørløse Skov. Det nye skovrejsningsareal, som netop er opkøbt, ses markeret som 

rødt. 
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Grøn  og rød skravedere er arealer opkøbt at Naturstyrelsen  

 
Det lilla skraverede område viser områder, hvor skovrejsning i flg. Hillerød 

Kommuneplan er uønsket. De lilla arealer, der ligger inden for Gørløse Skov og 

som er statsejede, vil blive holdt lysåbne. 
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Jan-Erik gennemgik den endelige beplantningsplaner for de arealer, der skal 
tilplantes i Gørløse Skov. Skovudviklingstypen vil her være en egedomineret type, 
”Eg med lind og bøg”, Skovudviklingstype 22. Det vil således primært være 
løvtræer som eg, bøg, lind, birk, kirsebær, ær, røn, avnbøg mv., mens der kun 
plantes lidt nåletræer som skovfyr. Der vil maksimalt være 25% nåletræer jvnf 
samarbejdsaftale med HOFOR.  
 

Derudover etableres et skovbryn med en bredde på ca. 30 m, hvor der indgår en 

hel del buske. Buskene er danske hjemmehørende arter som almindelig hyld, 

kvalkved, tørst, dunet gedeblad, slåen, benved, skovabild, ribis, alm hæg, hassel, 

hvidtjørn, navr.  Der var interesse for, at der plantes træer med spiselige  frugter. 
 
Arealet med forsytia ved Langebjerg bliver stående sådan som det var ønsket ved 
sidste møde. 

 

 

Areal ved Langebjerg og Kurreholm. 

Det røde areal bliver skov, det lilla 

skovbryn, det gule fri succession og det 

lysegule lysåbent 

 

 

 

 



6 

 

Tilplantningsplan for det 

sidst tilkøbte areal ved 

Kurreholmvej. Det røde 

areal forventes  at blive 

skov, det lilla skovbryn og 

det lysegule lysåbent 

 

 

4. Stier. Input fra stigruppen, Naturstyrelsen og Kommunen 

Stier 

Stigruppen fremlagde sit forslag til sammenhængende stiforløb. Det vil kræve at 

der fyldes lidt grus på et par steder og etableres en bræddebro og at flere lodsejere 

giver lov til passage på kortere strækninger.   Ajo vil gennemgå forslaget i felten og 

se på mulighederne for at etablere stien indenfor Naturstyrelsens opkøbte arealer. 

Måske kan stigruppen forhører sig hos lodsejere om deres holdning til sti over 

deres arealer? 

 

Der opsættes et velkomst skilt ved den, til foråret, nyanlagte p-plads. 

 

Hundeskov 

I forbindelse med den nye hegning i 2015  opsættes der piktogrammer  med 

hundeskov ved de nyhegnede  og nytilplantede arealer Dette vil være gældende, så 

længe hegnet står. Samtidig skrives der om mulighderne i lokalpressen.  

Der fremkom et forslag om permanent hundeskov ved spejderhytten, men der vil I 

første omgang blive arbejdet med de midlertidige hundehegn. 

 

5. Andre forhold omkring publikumsfaciliteter herunder 

ankomstarealeradgangsforhold til hegninger, mm. 

Der vil blive sat klaplåger i det hegn, der etableres i forbindelse med nyplantning i 

foråret 2015 på Kurreholmvejs sydside og stenter ved hegnet omdet bøgestykke, 

der ligger overfor på nordsiden af Kurreholmvej, hvor der dog ikke blive 

hundeskov, men mulighed for passage gennem bøgekulturen.  

 

6. Græsningslaug. Oplæg fra gruppe og Naturstyrelsen 

Der blev drøftes græsning på nogle af de lysåbne arealer. Der er interesse for at 

etablere græsning bl.a på det areal, der ligger tæt ved banen umiddelbart øst for 

Gørløse 

Græsning på de lysåbne arealer. Der blev drøftet muligheden af at oprette en 

kogræsningsgruppe. Carsten og Michael drøfter sagen inden næste møde i 

Skovrejsningsrådsmødet, og kommer med et oplæg.  

 

I Naturstyrelsen er det skovfoged Niels Worm, der er kontaktperson ved etablering 

af græsningslaug. Niels vil deltage ved vores næste møde og orientere om, hvordan 

der kan indgås aftaler om brug af Naturstyrelsens arealer til græsning herunder 

også økonomien i dette samt hegning mm.  

 

7. Evt. 
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Golfbane – der blev spurgt til reservationen i kommuneplanen. Denne reservation 

vil muligvis blive taget ud ved næste kommuneplan 

 

 

Næste møde i skovrejsningsrådet for Gørløse er mandag den 13. april 

kl.  18.30 – 20.30.  

Mødested ved Bondestien på Naturstyrelsens areal op til banen, se vedlagte kort. 

Efterfølgende tager vi til Kurreholmvej og besigtiger de nye skovrejsningsarealer 

her. 

 

 
 
Tilmelding til Ida Dahl-Nielsen gerne inden den 10.april til iddni@nst.dk. 
 
Referat fra mødet i skovrejsningsrådet kan ses på hjemmesiden:  
 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/projekter/hovedstadsomraadet/skaevinge-
og-goerloese-skov/ 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Ida Dahl-Nielsen  

72 54 31 84  

iddni@nst.dk  

 


