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Mødereferat fra møde den 28. maj 2020 kl 16 - 18 i Skovrejsningsrådet for Hørup Skov 
Afholdt ude i felten i Jørlunde og nord for ejendommen Birkedal  
 
Tilstede:  
Frederikssund Kommune: Karin Larsen, Friluftsrådet: Bjørn Prasse, Nordsjællands Landboforening: 
Jam Petersen. Hørup Ejerlaug: Hugo Sørensen, DN Frederikssund: Henrik Jenwal. Naturstyrelsen 
Nordsjælland: Ida Dahl Nielsen, Anne Johannisson, Iben Ljunggren Andersen og Kim Have 
 
Indledning 
Formål 
Ida, der er projektleder på skovrejsningen indledte turen med, hvorfor vi rejser skov.  
Formålene med skovrejsning i Hørup Skov ses nedenfor:

 
 
Samarbejdsprojekt 
Hørup Skov etableres i et samarbejde mellem forskellige parter, se nedenfor. Det er Hovedstadens 
Forsyningsselskab (HOFOR), der finansierer opkøbene af arealerne. Arealerne tilhører efterfølgende 
staten og det er Naturstyrelsen der står for driften fremover. Planlægningen sker i et samarbejde med 
kommunen.  Organisationen Growing Trees Network Organisation har givet tilskud til de træer, der 
er plantet i Hørup Skov i foråret 2020. 
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Arealerne vil blive drevet uden brug af pesticider, gødning og intensiv dyrkning. 
På sigt vil Hørup Skov blive en mosaik af forskellige natur, idet nogle arealer tilplantes, andre hegnes 
med henblik på græsning med kreaturer eller andre husdyr, der skabes vådområder mm, se 
nedenfor.  

 
 
Udvidelse af Skovrejsningsrådet for Hørup Skov. 
I de to andre skovrejsningsområder Naturstyrelsen Nordsjælland arbejder med er der også 
skovrejsningsråd.  De fungere mere åbent, så det ikke kun er repræsentanter for foreninger og 
organisationer der kan deltage, men at alle interesserede kan være med. Det har ikke givet problemer 
de andre steder. De fremmødte gav deres tilsagn til at skovrejsningsrådet for Hørup også kan udvides 
på denne måde. 
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Nye arealer i Hørup Skov 
Hørup Skov blev i efteråret 2019 udvidet med 19 ha (vist med rødt) og i maj 2020 med endnu 42 ha 
(vist med grønt). I alt en udvidelse på 61 ha inden for de sidste år. 

 
 
Nedenfor ses arealstørrelsen for den samlede udpegning af Hørup Skov samt for de arealer 
Naturstyrelsen ejer inden for afgrænsningen. 
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Billederne der ses nedenfor er de arealer der er erhvervet i 2020, og som er beliggende på begge sider 
af A6 vejen umiddelbart syd for rundkørslen og nord for Jørlunde. 

 
Rekreativ sti ved Bygaden 25 
I forbindelse med køb af ejendommen Bygaden 25 er der udlagt et areal til en mindre trampesti 
umiddelbart øst for selve bygningerne. Naturstyrelsen ejer matrikel 3bm, Jørlunde By, Jørlunde, 
Men matrikel 3a Jørlunde By, Jørlunde med bygningerne overdrages til FREJA til videre salg. 

 
Planer for et område 
Når et areal er erhvervet udarbejdes der planer for det enkelte område, og disse planer drøftes med 
Skovrejsninsrådet, Frederikssund Kommune, Naturstyrelsens direktion. Der indsendes en VVM-
screening til   Miljøstyrelsen med henblik på at opnå tilladelse til gennemførelse af projektet. Når 
projektet er færdigt bliver arealet til fredskovsareal. 
Der foreligger retningslinjer for god statslig skovrejsning og aftaler mellem parterne. Når planerne 
for arealerne skal laves vil der indgå vådområder, hvor det er muligt, en procentdel vil blive udlagt til 
naturlig succession, der vil blive lysåbne engarealer, som sammen med tilplantningen med mange 
forskellige træarter og skovbryn med blomstrende og bærbærende buske vil give en varieret skov i 
fremtiden med mange forskellige biotoper.  
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Tilplantning i foråret 2020 
Der er i foråret 2020 sket tilplantning nord og nordvest for ejendommen Birkedal. 

 
Inden for dette område er der også planlagt ca. 5 ha med klimarobust skov. Teamet for Skovfrø og 
Genetik, Naturstyrelsen planlægger udplantning af træarter hentet fra steder i Europa, der har et 
varmere klima, som kan forventes i Danmark i fremtiden. Det er arter som f.eks. Ægte kastanje, 
Valnød og Tarmvridrøn.  

 
Planer for de nye arealer købt i 2019 og 2020 
Der vil i løbet af den kommende vinter blive arbejdet på planer for de nye arealer. Skovrejsningsrådet 
vil have mulighed for at følge udviklingen i området ved kommende møder/ekskursioner, ved at blive 
præsenteret for planerne for områderne undervejs og ved selv at indkomme med forslag til tiltag i 
Hørup Skov. 
Det er i forbindelsen med erhvervelsen af arealerne i 2020 (der ligger på hver side af A6 vejen) aftalt 
med den tidligere ejer, at han forpagter disse arealer i 2021.  
 
Besigtigelse i felten 
Den største del af mødet foregik som en besigtigelsen – en vandring ud over arealerne. De første 
arealer, der blev besigtiget, var de nyerhvervede arealer umiddelbart nord for Jørlunde By. Derefter 
blev arealerne, der er tilplantet i foråret 2019 besigtiget. Mulighederne i arealer både mht. 
tilplantning, natur og friluftsliv blev diskuteret undervejs. 
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Hjemmeside 
Læs om Hørup Skov på hjemmesiden: 
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hoerup-skov-skovrejsning/ 
 
 
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Ida Dahl-Nielsen på email: 
iddni@nst.dk eller tlf 23215374.  
 
Med venlig hilsen 
 
Ida Dahl-Nielsen  


