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Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov

Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov.
Mødet blev afholdt torsdag den 25. september 2014 på Føllegård
Deltagere:
Birgitte Helmersen og
Bjørn Helmersen (naboer)
Jens Kromose
Ann Batikha
Josef Batikha
Jørgen Thomsen (naboer)
Henning Andersen (Lokalråd Skævinge)
Jørgen Brandt (nabo)
Anne Johannisson
Ida Dahl-Nielsen
Jan-Erik Løvgren
Kirstine Thoresen-Lassen

helmersen@gmail.com
jfkromose@hotmail.com
josef.batikha@gmail.com
info@vejvedgaard.dk
henning@andersen.ms
Joergen.Brandt@outlook.dk
ajo@nst.dk
iddni@nst.dk
jel@nst.dk
kthl@hillerod.dk

Derudover er der på udsendelsesliste også nedenstående personer. Hvis du ønsker
at blive slettet fra listen så send en mail til iddni@nst.dk.
Carsten Toft-Hansen
carsten.toft-hansen@webspeed.dk
Dani Mikkelsen
dani@mikmail.com
David S. Yuksel
DSY@Yukselholding.dk
Hans Henrik Madsen
hh-m@live.dk
Heidi Maindz
Heidi.maindze@gmail.com
Christer Christensen
(Danmarks civilite Hundeførerforening, DcH)
christer.dch@gmail.c0m
Ghita Schultz og
Jens Kristensen (Jægerforbund)
asgaard@mail.dk
Lissi Madsen og
Hans Henrik Madsen (naboer)
LWM@LIVE.DK
Michael Lapuchoff (nabo)
LAPU@privat.dk
Mette Hein
mette.hein@privat.dk
Niels Erik Worm
NEW@nst.dk
Søren Agerlund Rasmussen
SAR@nst.dk
Søren Bramlev
S.Bramlev@sol.dk
Ulrik Ravnborg
ulrik.ravnborg@gmail.com
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Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden for i dag
3. Status og fremdrift for beplantning. Herunder også plantning af asketræer.
4. Stier og andre forhold omkring publikumsfaciliteter herunder ankomstarealer,
adgangsforhold til hegninger, mm.
Input fra Naturstyrelsen og kommunen
5. Græsningslaug
6. Evt. og næste møde
Ad. 1. og 2. Velkomst og dagsorden
Ida bød velkommen til det andet møde i skovrejsningsrådet.
Der var ikke kommentarer til referat fra sidste møde eller til den udsendte
dagsorden.
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/projekter/hovedstadsomraadet/skaevingeog-goerloese-skov/

Ad. 3. Status og fremdrift for beplantning. Herunder også plantning af
asketræer.
Jan-Erik gennemgik den endelige beplantningsplanen for Bjerggården. Det
samlede areal, som Naturstyrelsen ejer her er godt 13 ha (matr nr. 2 e Tjæreby By,
Tjæreby, Hillerød)
Der bliver et større sammenhængende lysåbent område mod nord mens den
sydligste del og største del af området beplantes. Se nedenstående kort. Hele
arealet hegnes.
Området er udpeget som skovudviklingstype ”Eg med lind og bøg”.
Som oplyst ved sidste møde vil det således primært være løvtræer som eg, bøg,
lind, birk, kirsebær, ær, røn, avnbøg mv., mens der kun plantes lidt nåletræer som
skovfyr. I følge aftale med HOFOR må der maksimalt plantes 25 % nåletræer i
skovrejsningsområder, fordi nåletræer kan forsure grundvandet. Det vil blive en
artsrig skov med en struktur, hvor der også i selve skovbevoksningen plantes
buske. 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. Som det fremgår af kortet vil der være skovbryn, hvor der
er en større indblanding af buske end i resten af skoven. Skovrejsningsrådet var
tilfreds med beplantingsplanen. Der fremkom forslag om beplantning af
træer/buske, der leverer spiselige frugter.
Der planlægges plantet på området ved Bjerggården på ca. 9 ha og med ca. 41.000
træ.
Beplantningsplanen er vedlagt som bilag.
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Beplantningsplan for Bjerggården

Jan Erik fortalte om den aske bevoksning, der skal plantes på arealet ved Tjæreby
på matrikel nr. 2b Æbelholtsdam, Tjæreby.
Asketoptørre er kendetegnet ved de
tørre skudspidser, nekroser/sår i
barken, visnende skud samt
dannelsen af vanris. Sygdommen
blev registreret herhjemme for første
gang i 2006 – uden man dog på det
tidspunkt var klar over hvad der
forårsagede sygdommen.

Først i 2010 blev man klar over, at
det var en svamp, som forårsagede
sygdommen. Svampen er en
uanseelig lille hvid/flødefarvet
svamp, som trods sin ringe størrelse
forvolder stor skade.
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Nogle asketræer ser imidlertid ud til
at være modstandsdygtige overfor
sygdommen.

Og modstandsdygtigheden nedarves
fra forældre til afkom. Således får
sunde forældre sunde afkom, mens
usunde og syge forældre får usunde
og syge afkom.

På den baggrund har Naturstyrelsen
i samarbejde med Københavns
Universitet og Skovdyrkerne været
ude i skovene og udvælge træer, som
ser ud til at være modstandsdygtige
overfor sygdommen. Der er valgt
træer i både statsejede og private
skove.

Podningerne har stået i Arboretet i
Hørsholm i et par år, men er nu
store nok til at blive plantet ud i
anlæg.

Der skal i alt laves to anlæg med
disse sunde askepodninger. Og det
er ét af disse anlæg, som skal plantes
ud på skovrejsningsarealerne i
Tjæreby. Planterne vil om ca. 15 år
begynde at producere frø. Disse frø
skal høstes, laves til planter, som
efterfølgende plantes ud i skoven.
Anlægget skal altså bidrage til og er
et vigtigt fundament/grundlag for, at
det igen bliver muligt at plante ask i
skovene.
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Ad. 4. Stier og andre forhold omkring publikumsfaciliteter herunder
ankomstarealer, adgangsforhold til hegninger, mm.
Input fra Naturstyrelsen og kommunen

Ankomstareal
HOFOR har en P-plads på Herredsvejen herfra skal etableres en adgang til skoven.
Kommunen har ikke mulighed for at stille Bjerggårdens areal til rådighed for
parkering til skoven. Der bliver i stedet etableret en græsparkeringsplads inden
for skovarealet overfor gården på Tjærebyvej.
Stier
Stiforløbet, som var rettet til efter den nye beplantningsplan blev vist og
accepteret. Det etableres samtidig med plantningen i foråret 2015.
Hegning, hunde og skiltning
Hele området hegnes i forbindelse med plantningen, der sættes klaplåger i og der
vil blive sat velkomstskilte op og hundeskovspiktogrammer. Oplysninger om de
nye muligheder for at bruge det ny tilplantede areal som rekreativt område og
hundeskov vil blive sendt til lokalaviserne.
Landskabsanalyse
Kirstine fra Hillerød Kommune fortalte at kommunen påtænker at ville udarbejde
en landskabsanalyse når næste kommuneplan skal laves og vedtages i 2017. Den
vil bl.a. skulle bruges ved revision af de områder, hvor der ønskes rejst skov i
kommunen.

Ad. 5. Græsningslaug
Muligheden for at etablere et græsningslaug blev nævnt, men der var ikke
umiddelbart ønsker om dette på nuværende tidspunkt. Det er muligt, at der vil
være mere interesse når der er erhvervet nogle måske mere oplagte arealer til dette
formål.
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Ad . 6. Evt
Vi aftalte på mødet, at næste møde i skovbrugerrådet holdes som en besigtigelse
uden for til foråret.
Besigtigelsen for skovrejsningsrådet for Skævinge Skov er
Mandag den 20. april (IKKE torsdag den 16. april) kl 18.30 – 20.30.
Mødested er ved den røde prik på nedenstående kort:
Tjærebyvej (27) - Harløse, 3400 Hillerød

Program/dagsorden:

1. Besigtigelse af den nye beplantning med ”Sund ask” v/biolog Ditte Olrik
2. Efterfølgende tager vi over til Bjerggården og se på beplantningsplanerne
her. v/ skovfoged Jan Erik Løvgren
3. Publikumsfaciliteter v/ biolog Anne Johannisson
4. Andre forhold af interesse for især skovbrugerrådet
5. Evt.
Der er mulighed for at alle interesserede kan deltage i besigtigelsen – også andre
end medlemmerne af skovbrugerrådet.
Tilmelding til Ida Dahl-Nielsen gerne inden den 16. april til iddni@nst.dk
Referat fra mødet i skovrejsningsrådet kan ses på hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/projekter/hovedstadsomraadet/skaevingeog-goerloese-skov/

Med venlig hilsen
Ida Dahl-Nielsen
72 54 31 84
iddni@nst.dk
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