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1.Status for projekt: Hørup Skov
Kim Søderlund orienterede:
 Naturstyrelsen tilplantede i 2007 30.800 planter og i 2013-14 yderligere
20.940, således at der i alt er 51.740 træer og buske i skoven, se bilag 1.
 Den 1.4 2014 erhvervede Naturstyrelsen 23,03 ha ved jordfordeling. Det er
disse arealer, som skal planlægges i efteråret 2015 og tilplantes i april
2016. Som et led i handlen har sælgeren af de 20,38 ha beholdt jagtretten
på arealerne frem til den 31.3 2019.
 Den 1.3 2015 har Naturstyrelsen yderligere erhvervet 2,9 ha i områdets
nordlige del – uden kontakt til de øvrige arealer. Arealet skal tilplantes i
april 2017.
 Samlet set er skoven nu oppe på 50,9 ha; se bilag 2.

2. Tilplantningplanen 2016
Kim Søderlund og Jens Nielsen gennemgik styrelsens forslag til arealanvendelse
mv. som var udsendt sammen med dagsordenen. Styrelsen gjorde opmærksom på
at det sydvestligste areal helt i nord ligger i skovrejsning uønsket; og at den
endelige tilplantningsplan naturligvis vil respektere dette.
Arealerne skal tilplantes med tilskud fra EU, hvilket bl.a. betyder, at der skal
holdes 30 meters afstand til naboers huse, plantes mindst 20 % buske i skovbryn
(også selvom de er midlertidige) og plantetallet skal være højere, end det
Naturstyrelsen normalt bruger (højt plantetal er dyrere, men giver bedre vedkvalitet (træproduktion)).
Generelt var der opbakning til plantevalget, og til de foreslåede skovveje.
Medlemmerne af udvalgte gav udtryk for at navnlig broforbindelsen og stiføringen
i det nordvestligste areal ville have stor betydning for skovgæsterne.
Den endelig tilplantningsplan er vedlagt som bilag 3.
Troels Brandt foreslog, at Naturstyrelsen sikrede at udsigtskilen mod Slangerup
kirke blev så bred mod øst, at man fra Søris kunne se både Slangerup og Jørlunde
kirker.
Efter mødet sendte Troels et foto, som viser den flotte udsigt fra Søris med de 2
kirketårne og et kort, som viser den dertil hørende udsigtskile, som vil være en del
inde i skoven, se bilag 4.
Med Troels Brandts ”accept” har Kim Søderlund konkluderet:
Når man ser på fotoet, rager kirketårnet fint op over de store træer, der er mellem
punktet og kirken. Det kan derfor godt være, at der slet ikke er et problem med
skov øst for rundkørslen. Jeg vil derfor foreslå, at vi planter som foreslået, og så
må vores efterkommere evt. fælde et træ eller 2 for at opretholde udsigten, hvis det
er skovens træer, der på sigt dækker kirken. Det indgår også i ”beslutningsgrundlaget”, at der kan komme andre træer op mellem Søris og kirken, som ”tager
udsigten”.
Palle Ø. Sørensen måtte melde afbud til mødet og oplyste i mail efter mødet at:
Jeg har kigget på de arealer som nu skal tilplantes, og det eneste sted, hvor der er
arkæologiske fund, er på det nordøstlige delareal på matr. 7aq ved Slangerup.
Her er der med metaldetektor fundet nogle bronzesmykker fra jernalderen, som
tyder på at der ligger en boplads på stedet. Formodentlig ligger bopladsen kun
på den højtliggende østlige del af matriklen som nok bør prøvegraves.
Palle Sørensen har efterfølgende oplyst at Roskilde Museum har besluttet at lave
en prøvegravning på den højst liggende del af arealet i 2015.
Resultatet af prøvegravningen kan naturligvis resultere i, at tilplantningsplanen
skal justeres; men planen er udarbejdet på det grundlag, at museet konkluderer, at
arealet kan tilplantes.
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Kim Søderlund oplyste, at styrelsen vil prioritere at få anlagt skovvejene som
foreslået; men det forudsætter, at der kan skaffes de fornødne bevillinger. Der var
enighed i rådet om, at hvis der skal prioriteres, har broen og vejene i vest højest
prioriteret, mens vejen i den østligste del har lavest prioriteret.

3. Næste møde
Der indkaldes i foråret 2016 til et møde i efteråret 2016, hvor planlægningen af det
nye areal drøftes. Inden da vil kommunen og Naturstyrelsen drøfte om
kommunens areal, som er direkte nabo, skal indgå i planen.

4. Eventuelt
På styrelsens hjemmeside findes referater fra foregående møder og anden
information om projektet.
Link til hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hoerupskov/
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Bilag 1: antal planter i Hørup Skov

Plantetal 1.6 2014

bøg
eg
ask
spidsløn
el
lind
avnbøg
kirsebær
skovabild
røn
løvtræ i alt

2007 2008-2012
10100
5350
2700
5150
2375

2013

1050
850
50
50
27675

1600

0

0

sum
sum i alt %
10100
19,5
13850
26,8
2700
5,2
5150
10,0
10375
20,1
0
0,0
2650
5,1
850
1,6
50
50
0,1
45775
88,5

0

0

0

0,0

0

0
575
575
360
180
0
1690

0,0
1,1
1,1
0,7
0,3
0,0
3,3

0

150
1025
1125
550
0
200
1225
4275

0,3
2,0
2,2
1,1
0,0
0,4
2,4
8,3

0

51740

100,0

8000

0

18100
23.500

løvtræ sået i alt

nål i alt

2015

8500

eg sået, medtalt 5.000 planter/ha

rødgran
douglasgran
ædelgran
lærk
skovfyr

2014

575
575
360
180
1150

0

150
325
325
450

540

0

slåen
kvalkved
hyld
hassel
fjeldribs
hvidtjørn
gedeblad
buske i alt

200
525
1975

0

200

700
2100

Plantet i alt

30800

0

18840

2100

100
100

700
700
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Bilag 2.
Med grøn krydsskravering er vist de arealer, som tidligere er tilplantet eller
planlagt til åbne naturarealer.
Med pink skravering er vist de arealer, som er erhvervet i 2014 og 2015. 3 af disse
arealer skal tilplantes i april 2016 (hovedpunktet for dette møde). Det sidste areal
– det vestligste nord for Hørup Skovvej - skal tilplantes i april 2017.
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Bilag 3:
Hørup Skov: Tilplantninger i april 2016
Udvidelse af Hørup Skov med 23,03 ha ved tilplantning af 14,7 ha af
matr. nr. 6as, 7ar, 5b, 10d, 7ap og 7aq Jørlunde By, Jørlunde.
Arealet er vist på nedenstående oversigtskort med pink skravering. Med
rød ramme er afgrænsningen af projektområdet for Hørup Skov. Arealer
med grøn skravering vise Naturstyrelsens nuværende arealer i Hørup Skov.
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Der planlægges tilplantet i alt 14,7 ha med skov; vist med pink
ramme på nedenstående luftfoto fra 2014. De arealer, som ikke
tilplantes er enten allerede tilplantet, eller kan ikke tilplantes pga §3
beskyttet, ligger under højspændingsledninger , arealet er udpeget til
”skovrejsning uønsket” i henhold til kommuneplanen eller ligger i en
med kommunen aftalt udsigtskile til Slangerup Kirke.

Ialt plantes der:








2,5 ha blivende skovbryn. (bl.a. eg, alm. røn, skovabild, kvalkved,
slåen, hyld, hassel)

6,4 ha eg med avnbøg, lind, skovfyr og bøg.
2,4 ha bøg med rødel som ammetræ og holme af: ædelgran og ægte
kastanie.
0,8 ha spidsløn med kirsebær
0,4 ha skovfyr med 25 % lærk
0,7 ha douglasgran med rødgran
1,5 ha ask – forsøgsareal med Københavns Universitet – ikke med i
EU-tilplantningen

1.4 km skovvej / sti + 1 bro. Begge afhængig af, at vi har den fornødne
bevilling.
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Generelt:
Med gul skravering er vist blivende skovbryn mod naboarealer (slåen, kvalkved,
hyld, hassel, gedeblad, tørst, skovabild, alm. røn, skovfyr)
Mod andre naboarealer, som ikke er ydre skovbryn for skoven som helhed, plantes
der buske i henhold til vilkår for EU-støtte, dvs. der plantes buske (f.eks. hassel,
hyld, kvalkved) i de yderste henholdsvis 20 meter (mod nord og vest) og 10
meter (mod syd og øst).
Det nordøstlige delareal (3,7 ha skov).
0,9 ha skovbryn (gul skravering)
0,8 ha eg: 4/5 eg + 1/5 avnbøg og 2 holme af lind (rød skravering)
1,2 ha bøg: 4/5 bøg + 1/5 rødel (rækkevis) og en holm af ædelgran (grøn skravering)
0,8 ha spidsløn: ½ spidsløn + ½ kirsebær (orange skravering)
0,3 ha slette – kælkebakke – ca 25 meter bred.
280 meter skovvej – sort streg
Planen forudsætter at Roskilde Museum efter prøvegravning er enig i, at arealet
kan tilplantes.
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Det midterste delareal (4,9 Ha)
1,4 ha skovbryn med (gul skravering)
2,3 ha eg: 3/4 eg + 1/8 avnbøg + 1/8 rødel og 2 holme af hhv. lind og skovfyr (rød skravering)
1,2 ha bøg: 4/5 bøg + 1/5 rødel og en holm af ægte kastanie (grøn skravering)
1,7 ha slette – udsigtskile til kirken.
600 meter skovvej – sort streg
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Det nordvestlige areal (6,1 ha skov).
0,2 ha skovbryn (gul skravering).
2,1 ha eg nr 1: 4/5 eg + 1/5 avnbøg og 3 holme: 2 lind og 1 bøg (rød skravering)
0,5 ha eg nr 2: 4/5 eg + 1/5 el (rød skravering)
0,7 ha eg nr 3: 4/5 eg + 1/5 avnbøg og 1 holm af lind (rød skravering)
0,7 ha gran: 1/4 douglasgran + 3/4 rødgran (rækkevis) (brun skravering)
0,4 ha skovfyr: ¾ skovfyr + ¼ lærk (rækkevis) (blå skravering)
1,5 ha ask: ask etableres i samarbejde med Københavns universitet som forsøg
0,4 ha krat (eksisterende vildtplantning)
2,5 ha sletter under højspændingsledning og mod naboer og i nord
510 meter skovvej – sort streg
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Bilag 4: Troels Brandts foto og kort visende udsigten fra Søris.
Udsigtskilen er vis med tynd rød streg.
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