
Den nye skov
I år 2000 blev det besluttet, at staten skal søge at rejse 

en 220 ha (hektar, 1 ha = 10.000 kvm) stor statsskov - 

Gulddysse Skov - mellem Jyllinge og Gundsømagle. De 

første træer blev plantet i april 2001 i skovens sydøstli-

ge del.

Skoven bliver etableret i samarbejde med Jyllinge 

Vand-værk, Roskilde Kommune og HOFOR (tidligere 

Københavns Energi A/S). Formålet med den nye skov 

er at beskytte drikkevandsinteresserne i området og 

etablere et rekreativt område til gavn for befolkningens 

friluftsliv og sundhed. Herudover skal naturværdierne 

sikres og forbedres, og skoven skal også producere 

gavntræ. Arealerne købes i fri handel, når ejerne vil 

sælge. Den 1/1 2014 er skoven 117 ha.

Træartsvalget
Træartsvalget er lokaltilpasset og fastlægges i for-

bindelse med erhvervelsen af den enkelte ejendom. 

Skoven anlægges med hovedvægt på løvtræ, primært 

eg og bøg, men der plantes af hensyn til variation 

og sikring af læ om vinteren også nåletræer, navnlig 

rødgran og douglasgran. Ved projektets ydergrænser 

plantes der brede skovbryn med brug af mange forskel-

lige danske træer og buske. I buskbæltet mod Gundsø-

magle produceres frø til planteskolerne.

I 2007 og 2008 er store arealer ved Gulddyssevej sået 

til med agern under en dækafgrøde af korn. Det varer 

nogle år, inden man kan se, at egetræerne er på vej og 

bliver til ung egeskov.

Der er frem til juli 2014 plantet eller sået 405.000 plan-

ter fordelt på 81% løvtræer, 12% nåletræer og 7% buske; 

i alt 26 forskellige arter. På kortet er statens arealer 

vist, samt hvilke arealer der er domineret af løvtræ 

(lysegrønt), nåletræ (mørkegrønt) og åbent græsareal 

(brunt). Gruppevis indblanding af nåletræ i løvtræsare-

aler er ikke vist.

Glæd dig over den nye skov og brug den med omtanke – 

af hensyn til naturen og dit og mit drikke-vand. 

Skoven etableres i samarbejde med:
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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 - det samme har placeringen af de nye skove 

og anvendelsen af de forskellige træarter.

Et af de vigtigste formål med etableringen af Guld-

dysse 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 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. 

Gulddysse Skov yder god beskyttelse af grundvandet, 

fordi der ikke anvendes gødning, pesticider eller andre 

stoffer, som kan skade grundvandet. Herved sikres en 

permanent beskyttelse af det grundvand, der dannes 

under den nye statsskov.

Roskilde Kommune
Hovedstadsområdets 
Forsyningsselskab

Naturstyrelsen
Fægyden 1
3500 Værløse
www.naturstyrelsen.dk

Jyllinge Vandværk a.m.b.a.



Gundsømagle

Ø
rebjergstien

Gulddyssevej

Gulddyssestien

Værebro Å

Frederiksborgvej

Åsbjergstien

Kærvangsstien

Piledyssen

Kærvangsst
ien

Kærvangsstien

Gundsømagle Parkvej

Gulddyssen

Gulddysse
Kulturgård

Gu
ld

dy
ss

e 
Sk

ov
ve

j

Ikke projektområde

0               100m         200m         300m          400m          500m

1ha

Jyllinge

Ro
sk

ild
e 

Fj
or

d

Stenløse

Gundsømagle

Værebro Å

6
53

O�entlig vej
Markvej
Skovvej
Dige
Vandløb
Løvskov
Nåleskov
Buske
Slette
Naturlig tilgroning
Hundeskov
Bebygget område
Omkringliggende arealer
Sø
Projektområde
Privatejet areal
Parkering
Bålplads
Shelterplads/lejrplads
Primitiv overnatningsplads
MTB rute
Privat ejendom
Langdysse

Signaturforklaring
Træer i rækker
Skoven er plantet i rækker, fordi det er den billig-

ste metode. Ved at plante i rækker er det muligt 

at bekæmpe ukrudt ved at lade en traktor med 

harve køre mellem rækkerne. Ukrudtsbekæm-

pelsen er vigtig, fordi ukrudtet konkurrerer 

med træerne om vand, lys og næring, men den 

største fare er, at ukrudtet og navnlig græsserne 

giver musene gode betingelser, fordi musene 

gnaver barken af de små træer. Langsomt (over 

30-40 år) vil rækkerne blive mere og mere usyn-

lige i takt med, at der fældes træer i skoven.

Plante- og dyrelivet
Efterhånden som skoven vokser sig stor, vil de 

forskellige dyr og planter, som normalt findes i 

de danske skove, indvandre. De fugle, som byg-

ger rede i buske og på jorden, kommer nærmest 

med det samme. Der vil gå årtier, før de typiske 

skovbundsplanter indfinder sig i skoven.

Der er en stor bestand af råvildt i moserne ved 

Værebro Å. For at forhindre rådyrene i at æde 

og/eller feje deres opsatser (gevir) på de unge 

træer, er det nødvendigt at sætte hegn om nogle 

af de nye træer i den nye skov. Hegnet vil skulle 

stå i 6-8 år, derefter kan rådyrene ikke ”true” de 

unge træer.

Færdsel
Du må færdes overalt på Naturstyrelsens area-

ler - også om natten. Hunde skal holdes i snor 

af hensyn til dyrelivet og andre skovgæster. I 

skoven er der 2 indhegnede hundefolde, det vil 

sige områder, hvor hunden må luftes uden snor, 

forudsat at den er under fuld kontrol. Der må ri-

des i skoven, dog ikke på selve grusvejene, fordi 

ridning ødelægger dem. Benyt i stedet rabatter-

ne, sletterne og sporene i skovens nordøstlige 

del. I skovens centrale område findes også en 

mountainbike-rute (MTB-rute). 


