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Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen

www.naturstyrelsen.dk

Nordmands-
skoven

Kort om den nye statsskov

Den nye skov 
I 2017 aftalte Naturstyrelsen og Frederikssund Kommune 
at etablere et ca. 30 ha statsligt skov- og naturområde ved 
Skibby. Skoven ligger over et vigtigt grundvandsmagasin 
og samtidig bynært til gavn for befolkningens friluftsliv og 
sundhed. 

Statens arealer 
Frederikssund Kommune har overdraget arealerne veder-
lagsfrit til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen tilplanter arealet i 
april 2018.

Valg af træarter i skoven
Valg af træarter er tilpasset de lokale forhold. Ved skovens 
ydergrænser plantes der brede skovbryn. 
I alt bliver der plantet 65.000 træer og buske fordelt på 21 
forskellige arter, hvoraf 50% vil være eg og 28% bøg.
 
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. Nogle arealer er ind-
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. Naboarealerne er 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. For-
målet med skovrejsningen har varieret gennem tiderne. 
I Danmark er der god tradition for, at drikkevand fremstil-
les af uforurenet grundvand. Dette grundvand kan nøjes 
med en simpel behandling bestående af iltning og filtre-
ring, 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. Nordmandsskoven 
yder god beskyttelse af grundvandet, fordi der ikke 
anvendes gødning, pesticider eller andre stoffer, som 
kan skade grundvandet. Herved sikres en permanent 
beskyttelse af det grundvand, der dannes under den nye 
statsskov.

Frederikssund Kommune



Tilplantningsplan

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. Harvning af ukrudt er den bedste metode, da der 
ikke må anvendes pesticider på Naturstyrelsens arealer.
Ukrudtsbekæmpelsen er vigtig, fordi ukrudtet konkurrerer 
med træerne om vand, lys og næring. Den største fare 
for de nye træer 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.
I den østlige del af skoven er der sået agern under ly af korn, 
så det tager en del år, før egeskoven gror frem.


