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Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen
Fægyden 1
3500 Værløse

www.naturstyrelsen.dk

Snubbekors-
skoven

Kort om den nye statsskov

Den nye skov 
I 2013 aftalte Naturstyrelsen og Høje-Taastrup Kommune 
at etablere et 12,6 ha statsligt skov- og naturområde syd 
for Snubbekorsvejen og syd for Vestskoven. Skoven ligger 
over et vigtigt grundvandsmagasin og samtidig bynært til 
gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed. 

Statens arealer 
Høje-Taastrup Kommune har overdraget arealerne veder-
lagsfrit til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen tilplantede arealet 
i april 2014.

Valg af træarter i skoven
Valg af træarter er tilpasset de lokale forhold. Ved skovens 
ydergrænser er der plantet brede skovbryn. 
I alt er der plantet 35.400 træer og buske – 19 forskellige 
arter. Der er flest egetræer (15.840) og bøgetræer (9.800). 
Der er plantet 590 nåletræer (ædelgran, lærk og skovfyr).  
Nåletræerne skal give variation og læ om vinteren.
 
Plante- og dyrelivet
De forskellige dyr og planter, som normalt findes i danske 
skove, vil indvandre efterhånden som skoven vokser sig 
stor. De fugle, som bygger rede i buske og på jorden, 
kommer med det samme. Der vil gå årtier, før de typiske 
skovbundsplanter indfinder sig. I foldene græsser kvæg 
og nogen gange heste. Afgræsningen sikrer og forbedrer 
naturtilstanden på de lysåbne arealer; særligt urter og 
insekter har gavn heraf.

Færdsel 
Du må færdes overalt på Naturstyrelsens natur-arealer til 
fods – også om natten. Der er etableret grusbelagte stier 
(skovveje) i skoven, mens trampestierne skal etableres 
ved skovgæsternes egen færdsel. Arealet er hegnet for at 
holde rådyrene ude af skoven, da rådyrene spiser de små 
træer. Når træerne er store nok til at tåle rådyrene, tages 
hegnet ned. Hold venligst låger lukket.
I skoven skal hunde holdes i snor af hensyn til dyrelivet 
og andre skovgæster. Der må rides i skovvejenes rabatter, 
men ikke på selve gruset. De hvide arealer på kortet er 
fortsat privateejede; vær venlig at respektere den private 
ejendomsret.

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. 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. Snub-
bekorsskoven yder god beskyttelse af grundvandet, fordi 
der ikke anvendes gødning, pesticider eller andre stoffer, 
som kan skade grundvandet. Herved sikres en perma-
nent beskyttelse af det grundvand, der dannes under 
den nye statsskov.
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Signaturforklaring
Bøg
Eg
Ask
Ær, Løn
Andet løvtræ
Rødgran
Øvrige picea-arter, Douglasgran
Abies-arter
Contortafyr
Bjergfyr
Andet nåletræ
Sø
Vandløb
Bilfast vej
Ager
Slette, Overdrev
Militært anlæg
Anden anvendelse

N

Skydebane

Snubbekorsvej

Snubbekorsvej Nordparkstien

Snubbekorsskoven

O�entlig vej

Skovvej, motor-
kørsel forbudt

Stiforbindelse

Ridespor 

Løvtræ

Åbne arealer

Parkering

Shelter
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Træer i rækker
Skoven er plantet i rækker for at gøre det muligt at bekæm-
pe ukrudt ved at lade en traktor med harve køre mellem 
rækkerne. Derved undgås brug af pesticider. Ukrudts-
bekæmpelsen er vigtig, fordi ukrudtet konkurrerer med 
træerne om vand, lys og næring. Den største fare er dog, at 
ukrudtet giver musene gode betingelser. Musene gnaver 
barken af de små træer og kan på den måde slå træerne 
ihjel. Langsomt (over 30-40 år) vil rækkerne blive mere og 
mere usynlige i takt med, at der fældes træer.
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