
Indlæg på Grønt Råds møde d. 31. 10. 2019 om discgolfbane i Arresødal Skov 
 
Planerne om en discgolfbane i Arresødal Skov har verseret længe, og mulighederne har været diskuteret 
mellem kommunens Idræts- og fritidskonsulent og Naturstyrelsens medarbejdere. 
 
Discgolf er ikke noget vi som udgangspunkt ønsker i skovene, men når kommunerne fremsætter ønske nye 
aktiviteter på vore arealer, strækker vi os normalt langt i et forsøg på om aktiviteterne kan indpasses uden 
at gå ud over de naturhensyn, som altid kommer i første række. 
 
Discgolf er en ny og voksende sport i DK, og Halsnæs Kommune har set sporten, som noget der kunne 
tiltrække de unge og holde dem fra mindre sunde aktiviteter. 
Byrådet besluttede 30. maj 2017 at iværksætte og bevilge penge til model A som var en 9 hullers bane ved 
Carlsvej op til Arresødal Skov og der har siden været arbejdet videre med model B, som var en udvidelse 
med yderligere huller ind i skoven. 
 
På daværende tidspunkt var der planer om skovning i skoven, hvor forventningerne var at skovning og 
indpasning at en discgolfbane ville kunne samtænkes ved udvisningen af træer til skovningen. 
 
Senest er det med regeringens Naturpakke besluttet at Arresødal Skov skal lægges urørt. Naturstyrelsen er 
netop nu ved at udarbejde detaljerede forvaltningsplaner for skoven. Af disse planer vil fremgå at en række 
af bevoksningerne (primært de ældste) vil være urørt fra nu, mens andre skal forberedes til urørt ved 
skovning. 
Da styrelsen allerede før Naturpakken havde stillet kommunen i udsigt at levere det ønskede areal til en 
discgolfbane, har vi indarbejdet ønsket herom i vores forvaltningsplaner. 
 
Den præcise placering af de forskellige huller er ikke fastlagt i terrænet, men det bliver en forudsætning at 
banen skal underordne sig skovens fremtid som urørt skov. Det betyder i praksis, at baner i skov der 
allerede er urørt må respektere grene og opvækst i skoven, som ikke må fjernes eller nedskæres. I de dele 
af skoven, som skal forberedes til den urørte tilstand, kan en vis samtænkning ske, men det vil hele tiden 
være naturhensynet der vægter højest. Det endelige antal af huller må således bero på en detaljeret 
gennemgang af terrænet. 
På hele arealet vil discgolfbanerne efterfølgende skulle underlægge sig naturens udvikling i det urørte, 
hvorfor banerne med tiden må forventes at ville gro til og/eller blive blokeret af dødt ved og væltede træer. 


