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Referat fra mødet den 4. oktober 2017 i
skovrejsningsrådet for Gulddysse Skov
Mødedeltagere:
Morten Vincents, Roskilde Kommune
Gert Salbæk Gundsømagle Vandværk
Søren Dupont Dall, Pileparkens Grundejerforening
Jørn Borggreen, Danmarks Naturfredningsforening
Inga Skjærris, Danmarks Idræts-Forbund
Steen Andersen, Gundsømagle Landsbyråd – suppleant for Palle G.J
Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland
Fraværende:
Jens Erik Ørum, Roskilde Kommune
Flemming Hansen, Roskilde Kommune
Hans Peter Jensen, Egnshistorisk Forening i Gundsø
Vibeke Henriksen, Dansk Familielandbrug
Palle Gram Jørgensen, Gundsømagle Landsbyråd

Sidst rådet mødtes var den 10.10 2012, og der har været lidt udskiftninger i
rådet, så de nye blev budt velkomne.
1.Status for projektet
Kim Søderlund orienterede:
 Projektområdet og samarbejdspartnerne er ændret en del siden sidst.
6 lokale vandværker, Roskilde Kommune og Naturstyrelsen
samarbejder om opkøb og finansiering i størstedelen af området,
mens HOFOR A/S bidrager til opkøb på den del, som konkret kan
beskytte deres boring. Det er flot, at så mange parter kan finde
sammen i et økonomisk bindende samarbejde, og det tolkes også af
Naturstyrelsen som et resultat af, at det er et rigtig godt projekt med
mange gevinster til samfundet som helhed.
 Det er lykkedes at opkøbe 12 ha, og det er baggrunden for dette
møde, idet arealet skal planlægges.
 I de kommende år skal vi for alvor i gang med at fælde træer i
bevoksningerne. Først og fremmest skal det sikre, at træerne kan
vokse sig til store harmoniske træer, men fældningerne giver også et
økonomisk overskud, som bruges i driften og naturplejen. Det ser
ofte brutalt ud, når skovningsmaskiner og udkørselsmaskiner
arbejder og har arbejdet. Men vi skal være omkostningseffektive, så
det må man som skovgæst og borger acceptere. Der bliver indlagt
spor i bevoksningerne og ammetræerne (rødel) bliver fjernet, da de
nu har opfyldt deres funktion og nu skader de blivende træarter.





Jagten har været lejet ud 2013-15. På baggrund af en henvendelse
fra lokale jægere i området blev jagten i skoven ikke genudlejet i
2016 . Efter at have drøftet bæreevnen (hvor mange rådyr kan/skal
skydes?) med de lokale jægere er jagten igen udlejet fra
begyndelsen af 2017 som et samlet lejemål. Vilkår om tidspunkter
mv er uændret og det er Naturstyrelsens vurdering, at det fungerer
godt og ikke giver væsentlig gener for skovgæsterne.
Shelterne vest for Gulddysse Kulturgård. Hverken kommunen eller
Jyllinge Skole ville fortsætte med at vedligeholde de 2 sheltere.
Naturstyrelsen har derfor påtaget sig opgaven indtil videre med den
ændring, at skolerne ikke mere har fortrinsret. Shelterne kan bookes
via Naturstyrelsens hjemmesiden.

2. Forslag til anvendelse af matr nr 22a og 22n Gundsømagle By
Kim Søderlund orienterede om forslaget, se bilaget.
Efter drøftelse af de 2 forslag konkluderede Kim Søderlund, at der var
størst opbakning til model 2, dvs hele arealet drives i høslæt; og at rådet
prioriterede den slåede græssti højt. Der var også enighed om, at plantning
af buskgrupperne havde høj prioritet, med respekt for at Roskilde Museum
skulle være enig i, at der kunne plantes buske uden en forundersøgelse.
Tilføjet den 12.10 2017: Naturstyrelsen har været i dialog med Roskilde
Museum og oplyst, at buskene vil blive håndplantet, og inden da vil jorden
blive rotorharvet i de øverste 5cm. Roskilde Museum har ingen
indvendinger mod dette.
Dvs forslag 2 bliver realiseret.
Under punktet drøftedes også et forslag om at etablere en hundefold på
arealet. Kim Søderlund takkede nej til forslaget med den begrundelse, at
Gulddysse Skov allerede har 2 hundefolde, og at styrelsen ikke ville påtage
sig flere omkostninger (skoven er velforsynet med hundefolde
sammenlignet med andre skove). Men såfremt en grundejerforening eller
landsbyrådet ville etablere og vedligeholde en hundefold for egne midler, så
kunne ”projektet” drøftes.
Gert Salbæk tilbød at vandværket gerne ville vedligeholde området
omkring søen. Det aftaltes, at Naturstyrelsen kontakter Gert med henblik på
at indgå en partnerskabsaftale, hvor det konkret aftales, hvad vandværket
kan og vil vedligeholde.
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3. Næste Møde
Ikke aftalt.
4. Eventuelt
Gert Salbæk og Søren Dall tilbød at prøve at få kontakt til ryttere, som
gerne vil ride i skoven med henblik på at få etableret et egentligt ridestisnet
– for at give rytterne bedre forhold og for at give de andre skovgæster bedre
forhold ved, at hestene ikke ødelægger veje og stier. Kim Søderlund
takkede ja.
Emnet hundeluftning blev også drøftet. Kim Søderlund opfordrede
brugerne til at påvirke hinanden til at overholde gældende regler: ”Hunde
skal være i snor” bortset fra i hundeskovene. Reglen sikrer, at andre
skovgæster og dyrelivet ikke generes af løse hunde. En overholdelse af
reglen vil også gøre det nemmere for kommunen at indgå aftaler med
landmænd om stier i det åbne land, fordi kommunen ofte mødes med et
”Nej tak til sti” med begrundelsen, at det resulterer i løse hunde til ugunst
for dyrene.
Emnet nedkørt vildt blev rejst. Kim Søderlund oplyste, at ser man nødsted
vildt (trafik skadet? sygt i haven? osv.) så kan man ringe til Dyrenes
Beskyttelse på tlf. 1812.
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Bilag

Til skovrejsningsrådet for Gulddysse Skov

21.9 2017

Udkast til arealanvendelse
Matr. nr. 22a og 22n Gundsømagle By, Gundsømagle er på i alt 11,5 ha og
skal indrettes i 2018. Arealet kan pga. fortidsminder og kulturarv kun
tilplantes med skov (uden for beskyttelseslinierne), hvis Naturstyrelsen
betaler for forundersøgelser og eventuelle udgravninger.
Oversigt over arkæologiske værdier og bindinger:
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Naturstyrelsen har derfor besluttet ikke at tilplante matriklerne med skov.
Det betyder, at der er 3 mulige driftsformer til arealet:
1. naturlig tilgroning
2. høslæt
3. græsning – ekstensiv sommergræsning aht grundvandsbeskyttelsen.
Dette kræver hegning
Forslag 1 – kan umiddelbart realiseres:
 Areal i sydvest og nordøst drives som slette med høslæt. Omkring 5,2
ha - vist med gule græs-tuer. Dette sikrer udsigten indenfor
kulturarvsarealet og mellem fortidsminderne bevares.
 Areal i nordvest efterlades efter høsten 2017 som stubmark til naturlig
tilgroning – omkring 4,3 ha.
 Søen med omgivelser drives uændret - omkring 2 ha.
 Der vedligeholdes en slået trampesti – vist som pink streg.
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Forslag 2 – kan realiseres, hvis museum kan acceptere begrænset plantning
af buske uden krav til forundersøgelse eller udgravninger :
 Arealet drives som slette med høslæt.
 Søen med omgivelser drives uændret - omkring 2 ha.
 Der vedligeholdes en slået trampesti – vist som pink streg.
Der plantes buske i grupper ved de gule stjerner; 6 steder i kanten af
arealet og 2 steder i dobbelt størrelse inde på arealet. Buskene vil
glæde skovgæster , fugle og insekter
Artsliste: slåen, tjørn, hyld, hindbær, brombær, gedeblad
Gruppernes størrelse: 6 x 24 meter med 85 buske

For begge forslag vil vi i høslætsaftalen aht. insekterne kræve, at der ved
den årlige slåning efterlades 5-6 felter på omkring 2 meters bredde og 20
meters længde – og at feltet flyttes fra år til år.
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