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Mødereferat fra møde den 11. marts 2021 kl 16 - 17 i Skovrejsningsrådet for Hørup 

Skov 

Afholdt som skype-møde p.gr.af Corona- restriktioner. 

 

Tilstede:  

Deltagere: Anne Johannisson, Ida Dahl- Nielsen, Anders Gjern, Marcus Konner, Elisabeth Larsen, 

Helle Åberg, Palle Østergaard, Ole Green, Karin Helene Larsen, Henrik Jenvall  

Referent: Elisabeth G. Larsen  

Ordstyrer: Ida Dahl- Nielsen  

 
 

Dagorden: 

 

Ad. 1. Udkast til nye tilplantninger og lysåbne arealer  

 

Naturstyrelsen har inden for de sidste par år fået erhvervet godt 60 ha nye arealer beliggende mellem 

Slangerup og Jørlunde. Arealerne er vist med orange på kortet nedenfor.  

 

Ida Dahl-Nielsen fra Naturstyrelsen præsenterede processen for planlægningen af de ca. 60 ha. 

Naturstyrelsen Nordsjælland har udarbejdet et udkast til VVM-screening, som drøftes med 
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skovrejsningsgruppen, Frederikssund Kommune og med Naturstyrelsens hovedkontor inden den 

sendes til Miljøstyrelsen.  

 
. 

 

Det planen, at der skal plantes i efteråret 2021. Planterne her er doneret af Interflora, via Growing 

Trees Network. For at kunne plante i efteråret, skal Naturstyrelsen fremsende et udkast til VVM-

screening i Miljøstyrelsen inden for de nærmeste uger med henblik på at opnå til tilladelse i efteråret 

2021.   

 

Naturstyrelsen forelagde planer for skovrejsningsrådet, de kort der blev fremlagt på mødet er vist i 

bilag 1. Der fremkom forskellige ønsker på mødet og de justerede kort er vist nedenfor. 
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Ovenstående kort viser fordelingen af skov, lysåben natur, naturlig succession. 

Naturstyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på alle forholdene bl.a. ikke på, hvor der skal 

være naturlig succession. 

 

Planen indeholder også en oversigt over, hvilke bevoksninger, der skal plantes. Dette 

fremgår af kortet nedenfor. Ege- og bøgebevoksningerne kommer til at indeholde mange 

forskellige arter, hvor eg og bøg bliver hovedtræarten. Skovbrynene vil bestå af en lang 

række hjemmehørende buskarter og enkelte træer. Mange af buskene er bærbærende til 

gavn for fugle og mindre pattedyr og blomstrende til gavn for insektlivet.   

 

 
 

Naturstyrelsen er blevet gjort opmærksom på en ældre aftale om at undgå tilplantning på 

et mindre areal umiddelbart sydvest for rundkørslen. Naturstyrelsen har derfor også 

tilrettet dette på de ovenstående kort.  

 

Naturstyrelsen har udlagt arealer syd for Lindegårdsskolen og arealet nord for Jørlunde. 

Naturstyrelsen vil gerne i dialog med Lindegårdsskolen for evt. at inddrage dem i 

arealernes udformning og fremtidig anvendelse. Ligeledes vil Naturstyrelsen også gerne i 

dialog med beboere i Jørlunde i forhold til etablering og vedligehold af 

publikumsfaciliteter som fx bord/bænke og evt. også en skovhave med frugttræer og 

buske.  

 

Helle Åberg (Sundbylillevej 10) udtrykte sin bekymring omkring høje træer lige op af 

husene langs vejen.  Henrik foreslog, at rykke skovbrynet så det står skråt på husene, så 

de både får udsigt til dalen under højspændingsledningen og til skoven. Kortet er derfor 

også justeret på dette punkt. 
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Ovenfor ses de beskyttede §3 arealer – beskyttede naturområder. Naturstyrelsen vil 

sikre, at der ikke plantes inden for 15 meter til de beskyttede arealer. Naturstyrelsen har 

ikke kendskab til bilag 4 arter inden for de arealer, der planlægges beplantet.  

 

 
 

Ovenstående kort viser udsigtskiler til henholdsvis Jørlunde Kirke- og Slangerup Kirke. 

Der plantes ikke inden for udsigtskiler eller udlægges arealer til naturlig succession. 

 

Der blev kort orienteret om mulig afledning af tagvand og vejvand fra ny bebyggelse på 

Bjørnshøj til skovrejsningsområdet. Mulighederne drøftes med Novafos. Naturstyrelsen 

er interesseret i at skabe flere vådområder i området og evt. frilægning af hoveddrænet 

øst for Birkedal. 
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Menighedsrådets areal 

Ole Green fortalte om menighedsrådets jord umiddelbart nord for Jørlunde Præstegård. 

Menighedsrådet holder møde i uge 10 og her vil det blive drøftet om et salg til 

Naturstyrelsen eventuelt kan komme på tale.  

 

Ad. 2. Stier og P-plads 
Anne Johannisson fra Naturstyrelsen præsenterede udkast til stier, P-plads og andre 

publikums faciliteter i det nye område, se kortet nedenfor. Her ses også de eksisterende 

stier og skovveje.  

 

Der planlægges etablering af en P-plads ved Sundbylillevej eventuelt lige i hjørnet med 

indkørsel fra Birkedalsvej eller under højspændingsledningerne med indkørsel fra 

Sundbylillevej. Der skal i den sammenhæng også tages højde for udkørselsforhold. Dette 

undersøges nu.  

 
Henrik ønsker, at stien på marken syd for Lindegård skolen skal ligge længere nord på så 

an ikke kommer tæt på Hørup skovvej.  

-  

Palle Østergaard fortalte om arkæologisk fund, disse skal NST tage højde for når NST 

anlægger stier. Han fortalte, at hvis der graves dybere end pløjelaget, kan man risikere at 

ramme de arkæologiske fund. Arkæologiske registreringer kan findes på webkort på 

Frederiksund Kommunes hjemmeside. 

  

Henrik spørger om NST kan lave en sti passage som ikke går igennem hundeskoven, da 

folk, der ikke ønsker at møde løse hunde hunde er kede af at skulle ud i villa kvarteret. 

Han foreslår at rykke hegnet så der både er plads til gående og hunde. Anne undersøger 

dette nærmere samtidig med, at det overvejes at udvide p-pladsen ved hundeskoven. 

 

- Helle Åberg (Sundbylillevej 10) undrende sig over stien, som løber tæt op af deres huse, 

de ville ønske at stien kommer længere op af Roskildevej.  

 

- Henrik udtrykker et ønske om at placere bordbænke eller shelter væk fra stierne, så man 

kan være i fred og ro.  
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- Helle Åberg fortæller at de i Jørlunde by er ved at oprette et landsbyråd, som gerne vil vil 

i dialog om publikums faciliteter omkring søen.  

 

- Ud over stier inden for de nye arealer, blev der også drøftet sti på kommunens og 

naturstyrelsen areal nord for Hørup Skovvej.  Dette sker bl.a. på baggrund fra ønske fra 

DN. Naturstyrelsen vil gerne arbejde videre med muligheden for en trampesti langs 

vandløbet. Men kommunen skal også være indstillet på at de etablerer en sti på deres 

areal. Se nedenfor 

- Karin henviser til udformning af stien langs vandløbet, der spørges om det skal være 

trampesti eller grus. Henrik fortæller at der ofte er meget vådt, han vurdere det vil være 

nødvendigt med grus. Reglerne om anlæg langs åen undersøges nu nærmere. 

 

 

Ad. 3.  Evt.  

Bro over Roskildevej 
- Henrik fra DN fremlagde et forslag til bro over Roskildevej umiddelbart nord for 

Jørlunde. Vejen er meget befærdet og det kan være svært at krydse den. Naturstyrelsen 

gør opmærksom på, at det er Vejdirektoratet, der er myndighed på vejen, og at 

Naturstyrelsen ikke har mulighed for at indgå i finansiering af broen, men skulle den 

komme vil Naturstyrelsen være positiv over for stiforbindelse til den på begge sider.  

 

Jordvold på arealerne 
- Henrik fra DN foreslog, at der evt. blev etableret jordvolde på skovrejsningsområdet som 

vist på nedenstående figur. Naturstyrelsen har ikke umiddelbart planer om udlægning af 

jord på skovrejsningsområderne. 
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Kulturhistorie og fortidsminder 

Palle Østergaard Sørensen fra museet fortæller, at der ligger mange fortidsminder som 

ikke er fredet og som NST også skal være opmærksom på. Han oplyser, at der er fundet 

en del fund med metaldetektor. Det gælder fx på marken syd for skolen, samt nord for 

den registrerede gravhøj samt mange andre steder. Han henviser til et kort fra 

kommunen, som viser ikke frede fortidsminder.   

Palle vil meget gerne have en dialog med NST, når stiernes præcise placering er vedtaget.   

De registrerede fortidsminder er indtagnet på kortet nedenfor. 

 
Hoveddræn ved Sundbylillevej og udsigtsforhold 
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Beboere fra Sundbylillevej er bekymrede for NST lukker dræn, så de får vand i deres haver. De har 

flere gange oplevet oversvømmede haver. NST er opmærksomme på dette dræn. 

Beboere fra Sundbylillevej er bekymrede for deres udsigt mod nord. Naturstyrelsen har derfor 

justeret bevoksningsplanen, se ovenfor i referatet. 

 

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  

 

Bilag. 1. De kort der blev vist til mødet ses nedenfor. Kortene er efterfølgende er blevet justeret og de 

justerede kort vist i selve referatet. 
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