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Mødereferat fra møde den 10. oktober 2018 i Skovrejsningsrådet for Hørup Skov 

Afholdt i Frederikssund Kommunes Tekniske Forvaltning i Slangerup  

 

Mødedeltagere: 
Carl Djurhuus, Danmarks Idræts Forbund 
Troels Brandt, Foreningen Naturparkens Venner 
Palle Østergaard Sørensen, Roskilde Museum 

Hugo Sørensen, Hørup Ejerlaug  

Jan Petersen, Nordsjællands landboforening 

Bjørn Prassé, Friluftsrådet 

Troels Karlog, Frederikssund Kommune  

Jesper Tang, Frederikssund Kommune 
Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland 
Peter Kristian Nedergaard Jensen, Naturstyrelsen Nordsjælland 
Anne Johannisson, Naturstyrelsen Nordsjælland 
Ida Dahl-Nielsen, Naturstyrelsen Nordsjælland (referant) 

 

Hørup Skov hører nu under Naturstyrelsen Nordsjælland 

 

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen bød velkommen og fortalte, at Hørup Skov ligesom Grønlien 

Skov og Lystrup Skov fra 1. januar 2019 vil blive administreret fra Naturstyrelsen Nordsjælland. Det 

sker i forbindelse med, at Naturstyrelsen Østsjælland nedlægges. Skovrider Kim Søderlund skal 

fremover være chef for Naturstyrelsen Hovedstaden.
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Naturstyrelsens Nordsjællands forslag til arealanvendelse af de nyerhvervede arealer              

 
Studerende Peter Kristian Nedergaard Jensen, Naturstyrelsen Nordsjælland fortalte om 
tilplantningsplaner for det areal, som Naturstyrelsen har haft mulighed for at opkøbe inden for 
Hørup Skov. Det drejer sig om 25 ha. af matr  nr. 8a, Jørlunde By, Jørlunde.  
 
Det nyerhvervede areal er vist på nedenstående oversigtskort. På kortet kan også ses de tidligere 
erhvervede arealer, som Naturstyrelsen allerede har tilplantet eller udlagt til lysåbne arealer inden 
for Hørup Skov. 

 
 

Peter gennemgik styrelsens forslag til arealanvendelse mv. som var udsendt sammen med 

indbydelsen til mødet.  Det er et foreløbigt forslag, som vil kunne blive justeret inden det tilplantes. I 

den sydøstlige del af arealet løber nord/syd et rørlagt vandløb, hvor der ind imellem er problemer 

med afvanding. Naturstyrelsen vil få de hydrauliske forhold undersøgt nærmere med henblik at 

vurdere om vandløbet kan fritlægges, og hvordan der i tilknytning hertil evt. kan etableres et 

vådområde. Ved fugtige perioder er der indimellem et større fugtigt område her. 
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Naturstyrelsens Nordsjællands forslag til arealanvendelse af de nyerhvervede arealer

 
 
Eg med holme af birk, skovfyr, lind, rødel og kirsebær:    7,0 ha 
Forsøgsareal med klimarobuste træarter:     6,3 ha 
Åbent græsningsområde:      5,0 ha  
Bøg med poppel:      0,9 ha 
Eksisterende bevoksninger og krat:     0,8 ha 
Skovbryn i alt ca.:      4,8 ha 
Vej      0,2 ha 
Samlet areal     25,0 ha 
 
Tilplantede arealer med eg mm og evt. bøg mm. 
Arealerne med eg plantes med henblik på udvikling af skovudviklingstyperne: ”Eg med lind og bøg” 
samt ”Eg med skovfyr og lærk”. Der etableres eventuelt et mindre areal med bøg m med henblik på 
udvikling af skovudviklingstypen ”Bøg”, men det er også meget muligt at dette areal helt udelades, 
hvis der etableres vådområde mod syd/øst. 
 
Skovbryn 
I skovbryn plantes forskellige arter af buske/træer:  
Hvidtjørn, slåen, fuglekirsebær, rød kornel, skovabild, kvalkved, alm. hyld, hassel, benved.  
Vi forsøger at skabe en stor biodiversitet i området. F.eks. er valgt buske/træer, der blomstrer på 
forskellige tidspunkt af året, og som kan give næring til mange forskellige insekter og fugle.   
 
Klimarobuste træer 
Et areal på godt 6 ha tilplantes med klimarobuste træer/buske. Disse træer skal først skaffes hjem fra 
”sydligere himmelstrøg”.  
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Udpegninger i kommuneplanen 

Nedenstående udpegninger gælder for området:  

 Hele arealet er udpeget som ”skovrejsning ønsket” i kommuneplanen. 

 Der er 3 mindre områder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det gælder et par 

moseområder og et mindre vandhul. Ingen af disse arealer vil blive tilplantet eller 

tilstandsændres. Kort se nedenfor. 

Der er ingen fredninger i området eller andre beskyttelseslinjer i kommuneplanen. 

 

Kort over registrerede områder omfattet af NBL’s §3: 
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Der var opbakning i Skovrejsningsrådet til det fremlagte forslag. 

  

Der blev udtrykt ønske om opsætning af bord/bænk til rekreativt brug og at der etableres 

sammenhæng til det øvrige stisystem. Det forventes at der etableres en kørefast vej, der også kan 

bruges som sti. 

 

Museet vil se nærmere på nogle af arealerne i Hørup Skov og vende tilbage, hvis der observeres noget 

specielt. 

 

Der skal en landmåler ud og afsætte det endelige skel for den nye matrikel. 

 

Næste møde og eventuelt 

Der indkaldestil møde i efteråret 2019.  Naturstyrelsen forventer, at tilplantningen vil starte til 

efteråret. Naturstyrelsen vil undersøge forhold omkring mulighed for at etablere et åbent vandløb og 

et vådområde. 

 

På styrelsens hjemmeside findes referater fra foregående møder og anden information. 

 

Link til hjemmesiden: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hoerup-skov/ 

 

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Ida Dahl-Nielsen på email: 

iddni@nst.dk eller tlf 23215374.  

 

Går du i tanker om at sælge din ejendom, kan du kontakte Skovfoged Niels Worm på 

email:new@nst.dk eller tlf  23215314. 
 

Med venlig hilsen 

 

Ida Dahl-Nielsen  

72 54 31 84  

iddni@nst.dk  

 

mailto:iddni@nst.dk

