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1. Status for projekt: Tune Skov
•

•
•
•

Jens Peter Simonsen orienterede:
Naturstyrelsen har besluttet at nedlægge 2 enheder (skovdistrikter) pr. 1.1
2019. De nedlagte enheders arealer overføres til naboenhederne. NSTØstsjælland nedlægges, og Naturstyrelsens arealer og projekter i Roskilde,
Greve, Solrød, Køge og Høje-Taastrup kommuner vil fra den 1.1 2019 bliver
overtaget af NST-Vestsjælland, som skifter navn til NST-Midtsjælland. Det
bliver skovrider Jens Peter Simonsen, som får det overordnede ansvar for
arealer og projekter, mens skovenes nuværende skovfoged Jens Nielsen og
skovløber Dan Vinther overføres til NST-Midtsjælland, så den lokale viden
følger med.
Naturstyrelsen tilplantede i april 2017 de på sidste møde (3.10 2016)
planlagte arealer (2,9 ha).
Naturstyrelsen tilplantede i 2017 de aftalte bevoksninger i alt 12.000 træer og
buske, således at der medio 2018 er plantet 299.000 træer og buske, se bilag
1. Eg med 46 % og bøg med 15 % er dominerende træarter.
Nyt areal: den 1.4 2018 har Naturstyrelsen overtaget 43,4 ha nye arealer, som
ligger lige op af de eksisterende tilplantede arealer vist med pink skravering
på nedenstående kort. I forbindelse med jordfordelingen 2018 er der indgået
aftaler med de tidligere ejere om forpagtninger. Således forsætter de alle i
2018 på almindelige vilkår (med brug af pesticider og gødning) fordi ejerene
havde planlagt driften på de forudsætninger. Arealerne i nord forpagtes af

sælgerne i 2019 – dog uden brug af pesticider. For arealerne i syd gælder, at
de vestligste 13 ha forpagtes i 2019 og 2020 af sælgerne (vilkår for aftalen),
dog uden brug af pesticider fra 1.1 2019. De østligste 8 ha overtages af
Naturstyrelsen den 1.1 2019 og vil blive tilplantet i april 2019.

•

Samlet set er Tune Skoven nu oppe på over 130 ha.

2. Tilplantningsplanen 2019-2021
Kim Søderlund og Jens Nielsen gennemgik styrelsens forslag til arealanvendelse
mv. som var udsendt sammen med dagsordenen. Jens Nielsen supplerede det
udsendte med at redegøre for, at beboelsen Allershøjvejen 4 nu er nedrevet, og
arealerne (1,3 ha) derfor er tænkt ind i tilplantningsplanen, og det eksisterende
vandhul oprenses for dumpning og slam, og den støbte stensætning fjernes.
Der var opbakning til plantevalget. Skovrejsningsrådet opfordrede til at indblande
spisekirsebær, æbletræer og måske valnød i plantningerne som en form for
publikumstiltag, som er meget populært.
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Rådet var enige i den foreslåede stiplan, og ikke mindst i at anlægge en
parkeringsplads i sydkanten af skoven for at mindske trafikgener for beboere og
for at friholde selve skoven mest muligt for motorkørsel.
Den endelig tilplantningsplan er vedlagt som bilag 2.
3. Eventuelt
Der indkaldes først til møde igen, når der er erhvervet et nyt areal, som der skal
planlægges for.
Preben Jensen havde forud for mødet skriftligt spurgt til adgangsforholdene til
æbleplantagen i den sydlige del af skoven og markvejen nord for plantagen. Jens
Nielsen oplyste, at arealet er forpagtet ud til hestegræsning, men at der åbent for
offentligheden fra 15. august til 1. oktober, hvor æblerne er modne. Det er rigtigt,
at det har været nødvendigt at sætte kæde op på tværs af markvejen for at hindre
ulovlig motorkørsel ad vejen. Men der fortsat fri adgang for gående og cykler.
Tommy Kofoed oplyste, at der på grundlag af undersøgelser af
grundvandsdannelsen i området måske bliver interesse for at udvide
skovrejsningsområdet mod nordvest. Jens Peter Simonsen oplyste, at det i givet
fald formentlig bare er et spørgsmål om at ændre aftalen mellem de fire parter
(Greve kommune, Roskilde kommune, Vandsamarbejdet Greve og
Naturstyrelsen).
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Bilag 1: antal planter i Tune Skov
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Bilag 2 Tilplantningsplan for arealer 2019-2021

Arealerne, som skal tilplantes/etableres er vist på nedenstående luftfoto fra 2018.
De konkrete forslag refererer til kortets bogstavbetegnelse og beskrives nedenfor.

Tilplantning Tune Skov, 2019-2021
April 2019: De 2,7 ha i øst (moseloddet) og 8 ha i syd
April 2020: De 7,10 ha brak jord + 15,0 ha fra omdrift
April 2021: De 13,0 ha i sydvest
A = 11,5 ha + 1,7 egesåninger med 1 holm med afvigende træarter for hver ha:
12 holme:
1. Kirsebær, 2 stk.
2. Avnbøg, 2 stk.
3. Lind, 2 stk.
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4. Skovfyr, 3 stk.
5. Ægte Kastanje, 3 stk.
B= 2 rk buskplanter længst mod syd-øst: Hyld, tjørn, slåen, kvalkved,
gedeblad, tøst. det mellemliggende bælte på 40m til naturlig tilgroning
C= 1 + 1,5 + 1,3ha tilgroningsskov eller slette
D= 3,2 ha rødgran- douglas blanding med 3 holme:
1. Bøg, 2 stk.
2. Kirsebær, 1 stk.
3. Spidsløn, 1 stk.
E: 8 ha bøg med rødel, ammetræer og 8 holme. I Øst og Vest plantes 2 rk
buske:
1. Fuglekirsebær, 2 stk.
2. Ædelgran, 3 stk.
3. Lærk, 2 stk.
4. Rødgran, 2 stk.
F: 2,2 ha spredt plantede buske og (på sigt) solitærtræer. Skal indlemmes i
afgræsningen, efter ca 5 år (når de kan holde til kreaturernes tråd og græsning)
G= 11 ha ny græsning, indlemmes i eksisterende afgræsning vest for
H= 8 rk bredt skovbryn i syd med flg arter:
Alm.
Dunet
Slåen
Hassel
Alm. hyld
røn
gedeblad
Kvalkved Tørst avnbøg Stilkeg
Skovabild
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Bilag 3 Forslag til nye stier /skovveje

Med hvid stipling er forløbet af nye stier vist for perioden 2019-2021. I alt 2045 m.

Der foreslås en ny P-plads i syd ved Allershøjvejen og grusvej nordpå ind i skoven.
Det giver god adgang til skoven, og det letter presset fra motoriseret trafik for
beboerne på Allershøjvejen 6 og for beboerne på Askhavevej, der vil kunne slippe
for kørende skovbesøgende.
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