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1. Præsentation af medlemmerne
Skovdistriktet havde sendt anmodningen om udpegning af en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening pr. mail til hovedkontoret, men har ikke registreret en tilbagemelding. KS tager
kontakt til den lokale formand.

2. Drøftelse af rådets funktion
KS: Skovdistriktet har nedsat udvalget for at sikre en god dialog med områdets kommende brugere,
og for at skovdistriktet kan få gode råd på basis af lokalviden. KS forestiller sig, at der bliver tale
om generel og konkret rådgivning med drøftelse af skovdistriktets planer og deres status – specielt
med henblik på at sikre og etablere naturværdier og rekreative værdier i skoven.
Rådet skal ikke være sagsbehandlende, og skovdistriktet vil løbende træffe de nødvendige beslutninger for at projektet kan blive realiseret, idet ansvaret for projektets realisering er skovdistriktets.
Roskilde Amt, Greve kommune og Greve Museum vil naturligvis blive inddraget officielt og på
normal vis indenfor deres respektive myndighedsområder.
Rammerne for skoven er aftalt mellem Greve Kommune, Københavns Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Rådet kan ikke ændrer på afgrænsningen, men vil få indflydelse på skovens opbygning, åbne områder, valg af træarter samt faciliteter for skovgæster.
Rådet er ”kun” rådgivende for skovdistriktet, men skovdistriktet vil lytte og tage mod råd. Rådet er
nedsat frivilligt netop for at indrage lokal viden og holdninger. Rådet vil også få stor værdi ved at
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kunne opfange lokale stemninger og forebygge forkerte rygter. F.eks. vil der ikke blive eksproprieret ejendomme og der vil heller ikke blive dybdepløjet aht. eventuelle fortidsminder under det
normale pløjelag medmindre museet er enig i, at dybdepløjning det konkrete sted er uproblematisk.
KS forestiller sig at rådet på sigt mødes 0-3 gange om året i 2-3 timer for at drøfte status og planer.
Skovdistriktet yder hverken diæter eller kørepenge til medlemmerne. Skovdistriktet forventer at rådet fungerer i 10-15 år hvorefter skovdistriktets brugerråd overtager rådgivningen for denne skov.
Rådets medlemmer havde umiddelbart ingen bemærkninger til ovenstående funktion. Der var enighed om at klokken 14.30 var et passende mødetidspunkt og helst på en onsdag eller torsdag. Der var
enighed om at rådets medlemsliste godt kunne offentliggøres på skovdistriktets hjemmesiden, samt
at det var mest hensigtsmæssigt at henvise forslag og kommentarer fra borgere direkte til skovdistriktet.

3. Status for projektet
KS: Projektet finansieres af Greve Kommune, Københavns Kommune og Skov- og Naturstyrelsen
med Skov- og Naturstyrelsen ved Københavns Skovdistrikt som projektansvarlig.
Skoven skal etablere naturværdier og rekreative værdier samtidig med at grundvandet beskyttes og
der produceres gavntræ til træindustrien. Der vil ikke blive etableret en intensiv produktion af juletræer og pyntegrønt og der må ikke anvendes pesticider eller gødning. Det er et overordnet mål, at
der kommer mindst 80 % løvtræ, mest eg og bøg i skoven; men det er også vigtigt for variation,
produktion og dyrelivet, at der plantes nåletræer. Valg af træart vil ske under hensyntagen til Skovog Naturstyrelsens træartspolitik på området og baseret på jordbundsundersøgelser. Medlemmerne
fik udleveret ”Katalog over skovudviklingstyper i Danmark”.
Ved planlægningen er det vigtigt at vise respekt for, at jorden i området er i privat eje, og at staten
kun kan købe jorden ved frivillig handel. Forud for udarbejdelse af en tilplantningsplan kortlægges
jordbundsforholdene af en geolog. Da jordbundskortlægning og udarbejdelse af tilplantningsplaner
er tidskrævende, er der ingen grund til at bruge ressourcer på en planlægning, før et areal er erhvervet. Eventuelle stiforløb mv skal anlægges således, at naboer generes mindst muligt (en sti skal
f.eks. ikke ende tæt ved en nabos jord).
Tilplantningsplanen (herunder også valg af ikke at plante træer) vil blive udarbejdet etapevist og
drøftet i rådet.
Rådet er nedsat nu, fordi skovdistriktet har fået købt den første ejendom: Greve Landevej 128.
Skovdistriktet ønsker at tilplante ejendommens 2,8 ha i april 2006 som en indvielse af skoven/projektet. Et kort over projektområdet med ejendommen markeret er vist som bilag. Skovdistriktet skal bestille planter til forårets plantning den 15.11 2005. Inden da skal tilplantningsplanen
for forårets plantninger drøftes i skovrejsningsrådet.
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4. Indvielse
Det var nærliggende at satse på en stor indvielse med involvering af skolebørn og borgere. Men
Greve Landevej er nok for lille og parkeringsforhold og opholdsarealer er ikke gode ved ejendommen. Der var derfor stemning for at tilplantningen bare skulle ”gennemføres” af distriktet - og med
så vidt muligt god pressedækning og gerne hvor ministeren og de 2borgmestre planter de første træer. Skovdistriktet vil satse på den første uge efter påske, dvs. gerne den 19. 20. eller 21. april 2006,
og vil tage initiativ til at datoen snart fastsættes via reservation i de 2 borgmestres og ministerens
kalender.
Der var også stemning for, at en senere indvielse med involvering af skolebørn og borgere, ikke er
droppet, men blot udskudt indtil et større areal er erhvervet.

5.

Registrering og landskabsanalyse af området

Landskabsarkitektstuderende Mia Petersen har i foråret 2005 udarbejdet en landskabsanalyse for
området og kommet med sit personlige forslag til skovens opbygning som sin bacheloropgave under studiet til landskabsarkitekt. Opgaven vil blive brugt af skovdistriktet, når forslag til tilplantningsplaner bliver udarbejdet.

6.

Ekskursion til et andet skovrejsningsprojket?

Byrådsmedlemmerne havde været på ekskursion til Vestskoven og andre kendte godt Karlstrup
Skov (1. plantning i 1982), så pt vurderede man ikke, at der var det store behov for en ekskursion.

7.

Næste møde

For at sikre mulighed for en drøftelse af tilplantningsplanen for Greve Landevej 128 er fastsat et
møde til den 31.10 2005. Da der er tale om en lille ejendom i et hjørne af skoven er det ikke sikkert,
at rådet ikke bare vil sige OK til skovdistriktets forslag. Det blev derfor aftalt, at skovdistriktet udsender sit forslag til medlemmerne senest i uge 40 (3-7 oktober). Medlemmerne vil så få en frist til
at kvittere med et OK eller ”det vil jeg gerne drøfte”. Hvis alle siger OK, aflyses mødet.
Dvs indtil videre sfastholdes at næste møde finder sted tirsdag den 31. oktober kl 14.30 i mødelokale 6 og 7, Greve Rådhus. Men mødet aflyses eventuelt medio oktober .

8. Eventuelt
Ingen punkter
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