Til skovrejsningrådet
Æbelholt Skov

Nordsjælland
J.nr. NST. 21/09155-8161.
Skovrejsningsråd Æbelholt
Skov
Ref. iddni
Den 11. marts 2021

Mødereferat fra SKYPE-møde den 1. marts 2021 i Skovrejsningsrådet
for Æbelholt Skov.
Mødet blev holdt som et skype-møde p.gr.af Corona restriktioner.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden for i dag
2. Æbelholt Skov
3. Lønsgård. Tilplantninger
4. Lønsgård. Overdrevs arealer
5. Lønsgård. Stier – P-plads
6. Wendelholm. Udkast til planer for tilplantninger mv.
7. Growing Trees Network
8. Evt.

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden for i dag
Der var ingen kommentarer til dagsorden (i referatet er der flyttet lidt rundt på
punkterne.).
Til orientering var der op til 18 computere koblet til mødet
Referatet lægges på denne hjemmeside:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/aebelholt-skovskovrejsning/
Ad. 2. Æbelholt Skov – nyt navn
Det er nu officielt, at skoven hedder Æbelholt Skov – og ikke som tidligere
Skævinge Skov. Det vil efterhånden blive ændret på diverse kort.
Ad. 3. Lønsgård. Tilplantninger
Der er netop blevet plantet nogle skovholme på Lønsgård i den vestlige del af
området, og de sidste plantninger på Lønsgård forventes færdig inden for kort tid.
I forbindelse med plantningerne er der opsat kulturhegn omkring
beplantningerne. Disse hegn vil senere (efter ca. 8 - 10 år) blive taget ned igen.
Beplantningen er en blandingskultur af skovnaturtypen eg med lind og bøg, som
de primære arter. Men der er indplantet en lang række andre skovtræarter f.eks.
skovfyr samt lærk. Især i skovbrynet er plantet en lang række buske: fuglekirsebær,
hvidtjørn, alm syren, hæg, slåen, kvalkved, dunet gedeblad, benved, fjeldribs og
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hunderose. Det er en entreprenør, der har stået for tilplantningen og som også vil
stå for renholdelsen. Der forventes renholdt omkring træerne i ca. 4 gange om året
i de kommende 3- 4 år.
Der er planer om at etablere en mindre skovhave i den nordøstlige del af området
– se kort nedenfor. Her forventes plantet nogle frugtbuske og –træer, som en form
for forsøg. Det kunne være fint med nogle frivillige, der har lyst til at være med til
at passe disse buske/træer - til alles glæde og benyttelse. Der er allerede plantet
relativt store æbletræer langs Æbelholtsdamsvej.
Naturstyrelsen har selv kun begrænsede ressourcer, men vil gerne understøtte
frivillige tiltag, hvor pleje og pasning indgår.
Den samlede plan for Lønsgård ses nedenfor:

Der udlægges flere mindre arealer til naturlig succession, den endelige placering er
ikke helt afklaret.
Ad. 4. Lønsgård. Overdrevsarealer
Der planlægges et større overdrevsareal ca. 40 ha. Det er vist på ovenstående kort
som en sart grøn farve. Der er etableret mindre skovholme med buske som tjørn
og egetræ.
Naturstyrelsen Nordsjælland har planer om at fremme en naturlig
overdrevsvegetation på arealerne ved at benytte en assisteret spredning af vilde
urter fra andre naturarealer i Nordsjælland. De lave områder forventes at udvikle
sig til engarealer, hvor spredning af frø fra lokal engflora kan hjælpe vegetationen i
gang.
Der planlægges indkaldt til et offentligt møde i starten af maj for
skovrejsningsrådet og andre interesserede for at igangsætte indsamling af frø fra
vilde urter fra nærliggende naturarealer henover sommeren med henblik på en
fælles udsåningsdag i sidst i august/først i september.
Der opsættes el-hegn for græsning. Der forventes eventuelt opsat færiste på
Æbelholtsdamsvej, men den endelige placering er ikke afklaret. På kortet nedenfor
ses den planlagte linieføring for el- hegn.
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Ad. 5. Lønsgård. Stier – P-plads
Der er udarbejdet kort over planlagte stier. Se kort nedenfor.
Stierne planlægges etableret 2021. Forhåbentligt i foråret.
Der bliver et ridestinet bl.a. med forbindelse til Freerslev Skov over et privat
stiareal.
P-pladsen umiddelbart øst for selve bygningsejendommen Lønsgård, forventes
udvidet således, at der kan skabes plads til ca. 10 biler.

De nye planlagte stier er vist med lilla på ovenstående kort.
Ad. 6. Wendelholm. Udkast til planer for tilplantninger mv.
Selve bygningsparcellen Wendelholm er solgt fra.
På arealer nord og vest for Wendelholm er det planen, at der i efteråret 2021 skal
tilplantes og etableres lysåbne områder. Nedenstående udkast til plan for dette
areal blev fremlagt og drøftet på mødet.
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I den nordlige del af området afsættes et areal til vores afdeling med Skovfrø og
Genetik med henblik på frøavl mm.
Mod HOFORS areal mod vest etableres nogle lysåbne arealer eventuel med
græsning.
Planerne for Wendelholm sendes til VVM screening i Miljøstyrelsen inden for den
næste måned med henblik på at opnå en tilladelse senest i starten af efteråret
2021, således at der kan plantes i slutningen af 2021.
Nedenfor ses de forskellige typer bevoksning der planlægges for. Der er tale om
blandingskulturer med mange forskellige træer og buske.

Der planlægges for stier og en mindre P-plads umiddelbart syd for Wendelholm
Ad. 7. Growing Trees Network
Growing Trees Network har finansieret de træer, der er plantet på Lønsgård. Det
er således en folkeskov og kan kaldes Æbelholt Folkeskov.
Ad. 8. Evt.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at være med til pasning og pleje af en mindre
skov/frugthave er du altid velkommen til at kontakte Ida Dahl-Nielsen på email:
iddni@nst.dk eller tlf 23215374.
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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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