Nordsjælland
J.nr. NST 29-00062
Ref. iddni
Den 4. april 2019

Mødereferat fra møde den 11. oktober 2018 kl 16 – 18 for
skovrejsningsrådet for Skævinge Skov.
Besigtigelsestur med udgangspunkt fra parkeringsplads ved Bombakkevej .
Dagsorden:
1. Lønsgård – planer for tilplantning og lysåbne arealer. Stier mv.
2. Kort status for øvrige arealer i Skævinge Skov
3. Evt.
Ad. 1. Naturstyrelsen gennemgik de planer, der er for skovrejsning på de arealer,
som Naturstyrelsen har erhvervet fra Lønsgård. Der vil blive etableret både større
bevoksede områder og større lysåbne arealer samt arealer til naturlig succession.
Der er udarbejdet nogle overordnede planer for området. Planerne fremgår af
vedlagte kort. Der var tilfredshed i skovrejsningsrådet med de overordnede planer.
Naturstyrelsen håber på at kunne påbegynde de første plantninger i 2019.
Forinden skal der indhentes tilladelse til skovrejsningen.
Der var stor interesse for stierne i området, og der blev udtrykt ønske om, at der
også etableres muligheder for ridning i området. Gerne så det er muligt at komme
rundt i en cirkel. Naturstyrelsen vil forsøge at tilgodese disse ønsker. Det blev
aftalt, at forslag til stier sendes rundt til kommentering i skovrejsningsrådet, inden
de anlægges.
Naturstyrelsen orienterede om, at der er etableret en lille p-plads i sydenden af
Æbelholtsdamvej , og at der er opsat bomme både i syd- og nordenden af vejen ved
Naturstyrelsens arealer.
Ad. 2. Naturstyrelsen orienterede om, at der er indgået en ny aftale om Skævinge
Skov mellem Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR), Hillerød Kommune og
Naturstyrelsen. Det betyder, at afgræsningen for Skævinge Skov er blevet justeret.
Aftalen kan ses her.
Ad. 3. Evt.
Der var forslag og enighed i skovbrugerrådet om at forsøge at ændre navnet fra
Skævinge Skov til Æbelholt Skov. Naturstyrelsen vil gå videre med at undersøge
sagen.
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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
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