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nord for Himmelev. Inden aftalen kan gøres færdig skal der i løbet af foråret og 
sommeren gennemføres en miljøvurdering af selve aftalen.  
 
 
Hvorfor et lodsejermøde nu 
Skovrejsningen nord for Himmelev kan kun ske, hvis der er lodsejerne, som vil 
afstå jord til skovrejsningen. Dette kan ske gennem salg eller jordbytte, og det er 
frivilligt. Derfor er erfaringer fra andre skovrejsningsprojekter, at det tager mange 
år at etablere en grundvandsbeskyttende skov. Der er mange forhold der afgør, 
om man som lodsejer ønsker at sælge sin jord. Det har vi stor respekt for og er 
helt indforstået med. Da lodsejerne er helt centrale for projektet, starter vi med 
at holde et lodsejermøde kun for jer. 
 
Vi vil med dette fælles lodsejermøde starte dialogen om skovrejsningsprojektet. 
Vi er nået så langt, at vi har defineret et område, hvor den 
grundvandsbeskyttende skov samlet set bedst kan ligge. Vi har derfor et grundlag 
for at starte dialogen på. Efter lodsejermødet, vil vi starte processen med 
miljøvurderingen af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune, 
Naturstyrelsen og HOFOR. Forslaget til samarbejdsaftale og miljørapporten 
kommer i løbet af foråret i 8 ugers offentlig høring. Som led i miljøvurderingen 
holdes et offentligt møde senere på foråret eller sommeren. 
 
 
Hvorfor er en skov ved Himmelev vigtig 
Baggrunden for HOFORs interesse for skovrejsning i området nord for Himmelev 
er, at dette område er opland til to af HOFORs største kildepladser ved Marbjerg 
og Brokilde. Kildepladserne er truet af forurening af grundvandet med pesticider, 
og der er derfor behov for at iværksætte en langsigtet indsats for at beskytte 
grundvandet. 
 
Roskilde Kommune har en ambition om at beskytte og udvikle de grønne og blå 
værdier, med fokus på natur, sundhed, oplevelser og klima. Dette skal bl.a. gøres 
ved at skabe mere ny og urørt skov. Skovrejsning skal bidrage til mere natur på 
sigt og skabe nye forbindelsesled for spredning af dyr og planter. For at styrke 
biodiversiteten skal der arbejdes for at udvalgte skovområder henligger urørte. 
Der skal skabes større naturområder, mere plads til naturen og øget biodiversitet. 
Potentialerne for at udvikle ny natur i byernes kanter skal bruges, så der skabes 
lettere adgang til naturoplevelser og rekreative muligheder. 
Roskilde kommunes mål er at være en CO2 neutral kommune som geografisk 
område i 2040. Et af elementerne heri er rejsning af skov på linje med udfasning 
af naturgas, overgang til elbiler m.v.  
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Naturstyrelsen har gennem mange år arbejdet med samarbejder omkring 
skovrejsning og har etableret over 100 bynære og grundvands-beskyttende skove 
i Danmark, herunder Himmelev skov, Gulddysseskoven og Hyrdehøj skov i 
Roskilde kommune. Det er bl.a. sket i samarbejde med kommuner og 
vandforsyninger. Roskilde er en stor by med over 50.000 indbyggere. Derfor giver 
det god mening også at arbejde for en større bynær rekreativ skov tæt på 
borgerne nord for Himmelev. 
 
 
 
Området hvor der foreslås yderligere skovrejsning nord for Himmelev 


