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Forord 
Roskilde Kommune, Naturstyrelsen og HOFOR (daværende Københavns Energi) indgik i 2003 en aftale om 
at etablere en 300 ha stor statsskov ved Himmelev, nord for Roskilde. Formålet med den nye skov er at 
beskytte drikkevandsinteresserne i området og etablere et rekreativt område til gavn for befolkningens 
friluftsliv og sundhed. Herudover skal naturværdierne sikres og forbedres, og skoven skal også producere 
gavntræ. De første træer blev plantet i 2004, og siden er etableret ca. 150 ha inden for det samlede 
projektområde. Himmelev skov udgør i dag et meget populært nærrekreativt udflugtsområde, som i 
stigende grad er attraktivt for alle borgerne i Roskilde. 

Roskilde er en relativt skovfattig kommune, og kommunen har i forbindelse med vedtagelsen af 
kommuneplan 2019 tilkendegivet et politisk ønske om en betydelig skovrejsning i de kommende år. I 
kommuneplan 2019 er arealet udlagt til skovrejsning således øget betragteligt i forhold til de tidligere 
kommuneplaner. 

HOFOR leverer fra værket ved Marbjerg nord for Roskilde knapt 10 % af vandforsyningen til 
hovedstadsområdet fra de to kildepladser ved Marbjerg og Brokilde. Det er derfor meget afgørende at sikre 
de to kildepladser imod forurening af grundvandet f.eks. med pesticider. Offentlig skovrejsning er et 
effektivt virkemiddel, fordi der ikke anvendes pesticider på sådanne arealer. 

Naturstyrelsen har i 30 år arbejdet med skovrejsning og har etableret over 100 bynære og 
grundvandsbeskyttende skove i Danmark, herunder Himmelev skov, Gulddysseskoven og Hyrdehøj skov i 
Roskilde kommune. Dette er bl.a. sket i samarbejde med kommuner og vandforsyninger. 

De tre parter blev derfor i sommeren 2020 enige om at undersøge muligheden for at udvide det 
eksisterende skovrejsningsprojekt ved Himmelev mod nord. Første skridt har været i vinteren 2020 at 
gennemføre en screening af et potentielt projektområde for skovrejsningen i forhold til hver af de 3 parters 
interesser, herunder grundvandsbeskyttelse og bynær skov, og i forhold til planlægningsmæssige bindinger, 
potentialer m.v. Disse oplysninger er samlet i denne screeningsrapport, som bidrager til hver af parternes 
beslutningsgrundlag i forhold til, om der i fællesskab skal igangsættes en udvidelse af 
skovrejsningsprojektet i Himmelev. I givet fald indgås en skovrejsningsaftale, hvor rammerne for 
skovrejsningsprojektet i forhold til geografisk projektafgrænsning, projektets skala og økonomisk fordeling 
af projektets finansiering fastlægges. 

Hvis der indgås en skovrejsningsaftale, vil det være Naturstyrelsen, som er primus motor i gennemførelsen 
af projektet i forhold til opkøb af jord, etablering og drift af skoven. 
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1. Afgrænsning af området for analysen 
   

På baggrund af det eksisterende skovrejsningsprojekt ved Himmelev, den statslige grundvandskortlægning 
og kommunens arbejde med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er der udpeget et interesseområde, 
som danner grundlag for analysen. 

 

 

 

 

 



Sammenfatning 
Der er ved screeningen undersøgt et interesseområde på ca. 350 ha., hvor der er interesse for 
grundvandsbeskyttelse, samtidigt med at området ligger bynært i forhold til Roskilde og ligger umiddelbart 
nord for den eksisterende Himmelev skov. 

Inden for dette interesseområde er kommuneplanlægningen og anden relevant planlægning gennemgået i 
forhold til bindinger og potentialer. Etableringen af et skovrejsningsprojekt inden for interesseområdet vil 
kunne gennemføres uden at være i konflikt med gældende planlægning. Ved gennemgang af 
kommuneplanlægningen og anden planlægning er der lokaliseret enkelte forhold, som enten betyder, at en 
projektgrænse for skovrejsning skal reduceres i forhold til interesseområdet, eller at der skal foretages en 
nærmere afvejning og beslutning om, hvorvidt konkrete arealer evt. skal tilplantes med skov eller friholdes 
som åbne naturområder. 

Et projektområde for skovrejsning skal således ikke omfatte det udlagte vejtracé nord og øst om Trekroner, 
som er udlagt som negativt skovrejsningsområde, eller det udlagte areal til byzone, boligudbygning i 
Trekroner i den sydligste del af interesseområdet. En række arealer udlagt som neutrale områder i forhold 
til skovrejsning især i den nordlige del af interesseområdet skal ved den evt. konkrete planlægning vurderes 
nærmere med hensyn til, om de evt. skal tilplantes eller friholdes som åbne naturområder. 

Et skovrejsningsprojekt vil kunne medvirke til at skabe mere sammenhængende skov og lysåben natur og 
herved fremme områdets naturindhold og på sigt øge biodiversiteten. Et sammenhængende naturområde 
vil øge spredningsmulighederne for dyrearter og skabe en naturmæssig robusthed. Skovrejsningen kan 
gennemføres med behørigt hensyn til fortidsminder og kulturhistoriske interesser. 

Værket ved Marbjerg leverer knapt 10 % af HOFORs vandforsyning til hovedstadsområdet fra de to 
kildepladser Marbjerg Kildeplads og Brokilde Kildeplads. Kildepladserne har derfor stor betydning for 
vandforsyningen af hovedstadsområdet. Brokilde Kildeplads er således HOFORs fjerde største kildeplads i 
forhold til meddelt tilladelse. 

Begge kildepladser er sårbare over for forurening af grundvandet f.eks. med pesticider. Derfor skal der 
gøres en stor indsats for at sikre, at det også i fremtiden vil være muligt at opretholde produktion af 
drikkevand baseret på uforurenet grundvand.   

Grundvandsbeskyttelse via offentlig skovrejsning vil være et effektivt virkemiddel i denne sammenhæng, 
da det vil indebære en udfasning af pesticider fra arealerne, der bliver omfattet af skovrejsningsprojektet. 
Samtidig vil offentlig skovrejsning give en varig beskyttelse af kildepladserne med 
fredskovbestemmelserne i Skovloven. 

Interesseområdet ligger bynært mellem bydelene Himmelev og Trekroner umiddelbart nord for Roskilde og 
de gamle landsbyer Ågerup og Store Valby, som er udvidet betydeligt med parcelhuse igennem årene. Op 
imod 15.000 mennesker vil kunne bruge skoven som et nærrekreativt område, men erfaringerne fra den 
allerede etablerede Himmelev skov viser, at skoven hurtigt vil tiltrække besøgende fra hele Roskilde. 

Tilgængeligheden til området understøttes af offentlige veje og busruter til området, men det vil være et 
fokusområde at sikre stiforbindelser for både gående og cyklende til området fra d omkringliggende byer og 
landsbyer. 

Den bynære skov vil kunne bidrage med et væsentligt rekreativt løft til området, og den vil til en vis grad 
også kunne aflaste den eksisterende Himmelev skov, som allerede i dag er intensivt benyttet til rekreative 
aktiviteter.   



På grundlag af screeningen er der udarbejdet et forslag til et skovrejsningsprojekt på ca. 335 ha syd for 
Store Valby og Ågerup i umiddelbar forlængelse af det eksisterende skovrejsningsområde ved Himmelev.  
Etableringen af skoven vil: 

• Bidrage til at beskytte grundvandet under 2 store og vigtige kildepladser for vandforsyningen til 
hovedstadsområdet 

• Give adgang til en endnu større bynær skov fra bydelene Himmelev og Trekroner samt Store Valby og 
Ågerup 

• Skabe et større sammenhængende skov- og naturområde til gavn for både naturen og friluftslivet ved 
Roskilde 

• Understøtte Roskilde kommunes strategi for den grønne ring 
• Understøtte områdets bilag IV arter,  
• Bidrage til at binde CO2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kommuneplanlægning og anden relevant planlægning  
Roskilde Byråds Planstrategi 2018 ‘Fælles Takter’ præsenterer de store visioner og ambitioner for, hvordan 
kommunen skal udvikle sig. Byrådet fokuserer på tre temaer: 1) ambitiøs boligpolitik for byer i social 
balance, 2) vision om at fortætte og forstærke kommunens byer samt 3) en grøn ambition for biodiversitet, 
natur, landskaber og omstilling til vedvarende energi.  

Med planstrategiens 3. tema er der sat fokus på at skabe robuste grønne områder med plads til liv og 
aktiviteter, som samtidig understøtter FN’s verdensmål om øget biodiversitet og en bæredygtig udvikling. 
Samtidig er der fokus på synergieffekter og partnerskaber for at få ting til at ske. 

Roskilde Kommune har vokseværk. Af Kommuneplan 2019 fremgår, at over planperiodens 12 år forventes 
kommunens befolkning at stige med 10.000 personer. Det skal byudviklingen matche samtidig med at 
kommunen værner om og bygger videre på de kvaliteter, der gør Roskilde Kommune til et foretrukkent 
sted at bo, arbejde og besøge. 

De langsigtede mål for udviklingen af det grønne og blå i Roskilde Kommune er nærmere beskrevet i 
Roskilde Kommunes Grøn Blå Strategi. 

Roskilde Kommune er en del af hovedstadsområdet og indgår derfor i den statslige fingerplan. Fingerplan 
2019 omfatter byudvikling, infrastruktur, rekreative områder og natur ud fra en sammenhængende og 
overordnet tilgang til udviklingen i hele regionen. Relevante dele af Fingerplan 2019’s bestemmelser 
fremgår af afsnit 2.3.  

2.1 Kommunens visioner og overordnet planlægning for området  
Roskilde by er kommunens naturlige hovedby. I den videre udvikling af Roskilde er fokus på at fastholde og 
understøtte denne position. Det betyder, at der skal sikres plads til nye aktiviteter i byen. Samtidig 
prioriteres nærheden til grønne områder højt. Der satses derfor på fortætning og omdannelse inden for de 
allerede udlagte byområder. 

Den nuværende Himmelev Skov og den ønskede udvidelse af skoven ligger tæt ved Roskildes bydele 
Himmelev og Trekroner.  Det vil derfor især være disse to bydele, som kan drage fordele af nærheden til et 
nyt større natur- og skovområde. I takt med den geografiske udvidelse af skovområdet og i takt med at 
træer vokser til og naturen udvikler sig, vil området også få stigende rekreativ betydning for beboere i 
Ågerup, Store Valby og beboere fra større geografisk afstand.  

Himmelev rummer mange åben-lave og tæt-lave boligbebyggelser. Området er stort set udbygget, men der 
er flere store grunde, der inden for en kortere årrække skal omdannes og fortættes i respekt for bydelens 
grønne præg. Bydelen Trekroner rummer boliger, universitet og flere større uddannelsesinstitutioner. Den 
vestlige del af Trekroner-bydelen er stort set udbygget med en blanding af åben-lav, tæt-lav og 
etageboliger. I den østlige bydel er udbygningen også godt i gang, hvor der også er lagt vægt på blandede 
boligformer, herunder flere almene boligbebyggelser. Også Trekroner Nord vil på sigt blive udbygget med 
blandede boliger.  

Kommunen forventer at de to bydele ved fuld udbygning vil komme til at rumme en befolkning i 
størrelsesordenen 10.000 mennesker. God og nem adgang til natur og rekreative områder er af meget stor 
betydning for bydelenes beboere og afgørende for at valget af bolig.  

Kommunen prioritere meget højt at bevare og udvikle en grøn ring om hele Roskilde by. Roskildes Grønne 
Ring er tematiseret i elleve delområder, som hver har deres identitet og særlige udviklingsmuligheder. Der 
tages udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter og potentialer. Den Grønne Ring øst for Roskilde rummer 



allerede værdifulde naturområder. Særligt kan nævnes artsrige overdrev ved Veddelev, Himmelev Skov 
med forekomst af en den sjældne orkidé biblomst og Kildemosen med artsrig mose. De eksisterende 
naturområders dyre- og planteliv vil have gavn af, at naturområdet bliver større og mere 
sammenhængende. Det vil sikre, at arterne kan spredes og vil beskytte eksisterende natur mod påvirkning 
fra landbrugsdrift. Store sammenhængende naturområder kan bedre sikre biodiversiteten også på længere 
sigt.  I Strategi for Roskildes Grønne Ring beskrives, at det I Himmelev Skov skal sikres, at den intensive 
rekreative brug ikke påvirker naturoplevelsen negativt og der skal være fokus på naturplejen, for at sikre 
bedre levesteder for blandt andet padder og biblomst. Kildemosen skal fastholdes som et naturpræget 
område med få faciliteter. Der skal arbejdes for at sikre at skoven får en stor biodiversitet og at skoven 
udvides.  

 

2.2 Kommuneplanlægningen for området  
Ud fra en generel gennemgang af kommuneplanen inden for området, som på sigt ønskes inddraget i 
udvidelsen af Himmelev Skov, beskrives planlægning, som skaber henholdsvis synergier og barrierer i 
forhold til projektet.  

 

2.2.1 Kommuneplanrammer m.v.  
Projektområdet er omfattet af to rammeområder i kommuneplanen. Område 2.F.18 Himmelev Skov samt 
7.L.1 landområde – Ågerup. 

Rammeområde 2.F.18 Himmelev Skov  

Rammeområdet er udlagt til større rekreativt område, skov, øvrige ferie- og fritidsformål, og område til 
offentlige formål. Den eksisterende del af Himmelev Skov ligger inden for dette rammeområde. 



  

Rammeområde 2.F.18 Himmelev Skov – Kommuneplan 2019  

En del af rammeområdet, Kildemosen, er byzone og mens den resterende del er landzone og vil forblive i 
landzone. Der kan etableres anlæg til friluftsliv, herunder rekreative stier. Lokalplanlægning inden for 
rammeområdet kræver tillæg til kommuneplanen, hvor der gøres nærmere rede for den præcise 
arealanvendelse, bygningsregulering, miljøforhold mv. 

Området ligger i Roskildes Grønne Ring og indgår i delområdet Himmelev Skov. Der skal sikres en høj 
biodiversitet og den rekreative ringsti skal føres igennem Himmelev Skov. 

Rammeområde 7.L.1 landområde – Ågerup  

Rammeområdet omfatter et større åbent landzoneområde rundt om de mindre byer Store Valby og 
Ågerup, altså et noget større område end projektet for udvidelse af Himmelev Skov. Landområdet skal 
hovedsagelig anvendes til jordbrugsformål, herunder landbrug, gartneri og skovbrug samt råstofindvinding, 
fritidsformål, naturområde o.l.  



 

Rammeområde 7.L.1 landområde – Ågerup – Kommuneplan 2019  

Nye boliger og erhverv kan kun undtagelsesvis etableres. Lokalplanlægning inden for rammeområdet 
kræver tillæg til kommuneplanen, hvor der gøres nærmere rede for den præcise arealanvendelse, 
bygningsregulering, miljøforhold mv. 

 

2.2.2 Skovrejsningsområder og uønsket skovrejsning  
Roskilde Kommune er relativ skovfattig, til gengæld er de skove, der findes, placeret bynært, og den 
rekreative brug er derfor et væsentligt gode ved skovene. Til grund for kommuneplanens udpegninger til 
skovrejsningsområder ligger potentiale for biodiversitet, rekreation, bidrag til grundvandsbeskyttelse og 
CO2-reduktion. Der er således mange gode grunde til at øge skovarealet. I kommuneplanen er der udpeget 
arealer til skovrejsning (positivområder), hvor det ud fra en samlet vurdering vil være hensigtsmæssigt med 
mere skov. Kommunen kan ikke pålægge en privat grundejer at rejse skov, da skovrejsning bygger på et 
princip om frivillighed. Eksisterende arealanvendelse for eksempel til landbrugsformål kan fortsætte som 
hidtil, selvom om arealet er udpeget som positivområde for skov. 

I Kommuneplan 2019 er de udlagte områder til skovrejsning øget betragteligt. Ud over de positivområder, 
der er videreført fra Kommuneplan 2016, er der udlagt flere nye skovrejsningsområder, herunder områder i 
forbindelse med den eksisterende Himmelev Skov. 



 

Temaet skovrejsning – Kommuneplan 2019  

 

Trods skovenes mange positive sider, er der også områder, hvor skovrejsning er uønsket. Det er blandt 
andet områder, der rummer værdier af landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske interesser, 
som ikke er forenelige med skovrejsning. Endvidere kan der være hensyn til dyrkningsjorder af høj kvalitet 
og områder, hvor der skal anlægges veje, ske byudvikling eller råstofindvinding. Da kommunen ønsker at 
fremme næringsfattig og lysåben natur i de tidligere grusgrave, understøtter udpegningen til 
negativområder samtidigt dette hensyn. Vejdirektoratet har endvidere stillet krav om negativområder for 
skov i tracéer for statslige vejanlæg, som indgår i Fingerplan 2019. Dette gælder blandt andet for ny vej 
nord og øst om Trekroner. 

Projektområdet ligger i et område, som i Kommuneplan 2019 primært er udpeget som område, hvor 
skovrejsning er ønsket. Nogle få dele af projektets nordvestlige del er omfatter arealer, som er 
neutralområde for skovrejsning. I disse områder vil kommunen ud fra andre arealinteresser tage konkret 
stilling til skovrejsning, såfremt det måtte blive aktuelt.  

 

 

 



2.2.3 Lavbundsareal  
Kommuneplanens retningslinjerne skal sikre, at de udpegede lavbundsarealer reserveres til fremtidige 
naturområder, forbedring af vandmiljøet og bidrag til klimatilpasning og CO2-reduktion. 

Områderne har historisk set udgjort en meget væsentlig del af det oprindelige naturlandskab både i ådale 
og i højere liggende områder, men er i dag typisk under landbrugsmæssig drift. 

 

Temaet lavbundsarealer – Kommuneplan 2019  

Inden for projektområdet ligger flere lavbundsarealer af forskellig størrelse. I forbindelsen med realisering 
af projektet, kan lavbundsarealerne indgå som åbne arealer i skovområder. 

 

2.2.4 Grønt Danmarkskort - Naturbeskyttelsesinteresser  
Naturområder defineres i kommuneplanen som større sammenhængende naturområder af særlig 
betydning for dyre- og plantelivet. Den samlede udpegning af eksisterende og potentielle naturområder 
samt eksisterende og potentielle økologiske forbindelser udgør kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort.  

Naturudpegningerne har delvist sammenfald med udpegninger til skovrejsning og potentielle vådområder, 
hvor der er mulighed for synergi mellem flere interesser, herunder mulighed for klimatilpasningsløsninger 
og CO2-reduktion ved ændret arealanvendelse. 

Tilgængeligheden til de udpegede områder og muligheden for oplevelse og forståelse af naturværdierne 
skal søges opretholdt eller forbedret blandt andet gennem koordinering med den rekreative stiplanlægning 
og udpegning af støttepunkter for rekreativt udeliv. Den almene adgang kan dog begrænses inden for 
naturområder, der er særligt sårbare. 



For at fremme udpegningerne i Grønt Danmarkskort prioriteres naturindsatsen, hvor kommune eller stat er 
grundejer, hvor det er muligt at indgå frivillige aftaler med lodsejere og andre eksterne aktører, og hvor der 
mulighed for synergi mellem forskellige ønsker til arealanvendelsen. 

 

Temaet naturbeskyttelsesområder – Kommuneplan 2019 

Som det fremgår af kortet ligger projektområdet inden for områder, som er naturbeskyttelsesinteresser 
henholdsvis potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Udvikling af skov og naturområder er derfor i 
overensstemmelse med kommuneplanens intentioner.  

I Grønt Danmarkskort indgår også økologiske forbindelser. De økologiske forbindelser er biologiske 
"trædesten", hvor dyr og planter kan leve og spredes, f.eks. vandløb, levende hegn, stendiger og lignende. 
Sådanne elementer findes naturligvis også i området, men ikke i en skala og sammenhængende, så der i 
kommuneplanen i dag er udpegninger for økologiske forbindelser.  

 

2.2.5 Værdifuldt kulturmiljø, kirkeomgivelser, kulturarvsarealer samt beskyttede fortidsminder 
Der er i kommuneplanen udpeget en afgrænsning af kirkeomgivelse syd for Ågerup Kirke. Udpegningen 
berører en mindre del af projektområdet. Ifølge kommuneplanen må der derfor ikke plantes skov eller 
opføres bygninger, tekniske anlæg o.l., hvis det forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab 
eller landsbymiljø.  



 

Temaet værdifuldt kulturmiljø – Kommuneplan 2019  

Der er i projektområdet ikke udpeget andre sammenhængende områder med bevaringsværdige 
kulturmiljøer. Kulturhistoriske bevaringsværdier kan fx være en særlig koncentration af velbevarede 
stendysser og gravhøje, kirker, herregårde, landsbyer, fiskerlejer, en husmandsrække eller gamle vejforløb. 

Også i det åbne land uden for de udpegede kulturmiljøer findes der spor og elementer, som har 
kulturhistorisk værdi og bør bevares. Det er især velbevaret bebyggelse, oprindelige vejstrukturer og 
karakteristisk beplantning, som tillige har stor landskabelig og arkitektonisk værdi. 

For hele landområdet fastsætter kommuneplanen, at kulturhistoriske spor og elementer i videst muligt 
omfang skal bevares. Ved konkrete projekter, herunder for skovrejsning, skal der derfor foretages en 
vurdering af om der kan ske påvirkning af eventulle spor og elementer af kulturhistorisk værdi. 

En del af de kulturhistoriske spor og elementer er beskyttet direkte gennem lovgivningen. Det drejer sig 
f.eks. om sten- og jorddiger, fortidsminder og de nærmeste kirkeomgivelser. Andre spor og elementer er 
beskyttet gennem fredninger. Inden for projektområdet findes et kulturarvsareal samt to fortidsminder 
med beskyttelseslinjer. Der findes ikke fredede områder. 

Kulturarvsareal 

Inden for projektområdet, umiddelbart sydvest for Store Valby findes et kulturarvsareal udpeget af det 
lokale museum efter museumsloven. Det vil sige et kulturhistorisk interesseområde med skjulte 
fortidsminder i form af spor af menneskelig aktivitet i forhistorie og middelalder.  



 

Roskilde Kommunes GIS - kulturarvsareal 

Kulturarvsarealerne har som funktion at advare potentielle bygherrer om, at der er væsentlige 
fortidsminder i et område, og at det kan være hensigtsmæssigt at revurdere anlægsarbejdet, så 
fortidsminderne bevares på stedet. Derved kan bygherrens omkostninger til de arkæologiske undersøgelser 
reduceres. Kulturarvsarealerne er tænkt som et incitament til at bevare fortidsminderne. 

Fortidsminder 

Inden for projektområdet findes desuden to fortidsminder med beskyttelseslinjer samt en lang række ikke 
fredede fortidsminder.  



 

Roskilde Kommunes GIS – fredede fortidsminder med beskyttelseslinjer samt ikke fredede fortidsminder 

De to fortidsminder med beskyttelseslinjer er en langdysse og en rundhøj fra stenalder. Ved skovrejsning 
skal beskyttelseslinjer omkring dem respekteres. Fortidsminder og i særlig grad gravhøje bidrager positivt til 
biodiversiteten, da de ofte er levested for sjældne planter, som ellers kun findes på overdrev.   

 

2.2.6 Bevaringsværdigt landskab og landskabskarakterbeskrivelse 
Der er inden for projektområdet ikke udpeget bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. For hele 
landområdet gælder ifølge kommuneplanen, at ændringer i arealanvendelsen som f.eks. skovrejsning og 
naturgenopretning skal ske under hensyn til de landskabelige værdier og karakteristiske landskabstræk. 
Skovrejsning vil dog være tilladt inden for de udpegede skovrejsningsområder. Skovrejsningsområder er 
udvidet i forbindelse med Kommuneplan 2019. 

I de områder, der ikke er udpeget som bevaringsværdige landskaber, vil det være nemmere at foretage 
ændringer og indpasse nye tiltag, så som skovrejsning, vildtremisser, placering af vindmøller o. lign. Dog 
skal der også inden for disse områder tages højde for, at der findes egnskarakteristiske landskabstræk og 
markante landskabselementer, og tiltag bør til hver en tid ske ud fra en konkret vurdering. 

Roskilde Kommunes landskaber er detaljeret beskrevet i  Roskilde Kommunes 
Landskabskarakterbeskrivelse fra 2009. Projektområdet er her i en del af området ”Ågerup moræneflade”. 
Ågerup moræneflade er en større moræneflade dannet efter sidste istid for ca. 12.000 år siden. Der har i 
området være mange engområder. Nogle af disse områder er stadig engområder, mens andre er drænet og 
opdyrket. I det aktuelle projektområde findes spredt bebyggelse, små og mellestore gårde, men ingen 
egentlige landsbyer. 

Egnen er generelt skovløs, bortset fra de to nyetablerede skove, den allerede etablerede del af Himmelev 
Skov ved Roskilde syd for projektområdet og Gulddysseskov nord for projektområdet.   



Landskabskarakteren afspejler en intensiv landbrugsdrift over langt størstedelen af området, som har god 
landbrugsjord. Lavere liggende områder, der har vådbund, er udyrkede og fremstår som søer, åløb og med 
eller uden beplantning. Nogle områder bliver drænet og indgår som landbrug. Området er generelt frit for 
tekniske anlæg, og har kun lokal visuel indvirkning i området i form af spredtstående vindmøller og 
højspændingsledninger. Energianlægget ARGO ses tydeligt i den sydlige del af området, og fungerer som 
orienteringspunkt. 

 

2.2.7 Planlagt byudvikling – byzone 
Projektområdet er generelt landzone og forventes at forblive i landzone. Inden for område for supplerende 
udvidelse af projektområdet foreslået af Naturstyrelsen findes dog et mindre areal, som i Kommuneplan 
2019 er udlagt til kommende byzone, boligudbygning i Trekroner. 

 

Temaet boligudvikling – Kommuneplan 2019  

Området kan derfor ikke forventes at kunne indgå i projektet for skovrejsning. 

 

2.2.8 Tekniske anlæg, vindmøller og solenergi mv. 
Der er inden for projektområdet ikke erhvervsområder eller større tekniske anlæg.  Kommuneplan udpeger 
ikke konkrete områder til større vindmøller, men der gives mulighed for ved en konkret vurdering at 
planlægge for opstilling af store vindmøller i landzone. Ved planlægning for store vindmøller skal der altid 
ske afvejning af værdifulde landskabs-, natur- og kulturværdier samt andre arealinteresser. 

Husstandsvindmøller med en totalhøjde på maksimalt 25 m kan efter en konkret vurdering og på baggrund 
af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på 
fritliggende ejendomme, og såfremt værdifulde landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes.  



Større solcelle- og solfangeranlæg skal som udgangspunkt placeres på eller i tilknytning til bygninger eller 
ved større infrastrukturanlæg. Skal større solenergianlæg undtagelsesvis placeres i det åbne land, skal 
anlæg placeres med hensyntagen til værdifulde landskaber, udpegede kulturmiljøer og 
naturbeskyttelsesområder samt landsbymiljøer og bynære rekreative områder. Realisering af større 
solcelleanlæg kræver en forudgående dialog i lokalområdet samt udarbejdelse af lokalplan, herunder med 
krav om afskærmende beplantning samt tilhørende miljøvurdering. Der er ikke planer om solcelleanlæg 
inden for projektområdet.  

Der ikke større antennemaster, ledningsanlæg eller lignende, der kan have betydning inden for 
projektområdet. 

 

2.3 Fingerplan 2019  
Fingerplan 2019 fastlægger, at kommuneplanlægningen skal ske på grundlag af en vurdering af udviklingen 
i hovedstadsområdet som helhed. Kommuneplanlægningen skal sikre, at hovedprincipperne i den 
overordnede fingerbysstruktur videreføres og at udlæg af ny byzone begrænses. I fingerplan udpeges også 
en række grønne kiler. Relevant for projektområdet er en såkaldt Ydre kile beliggende ved 
Himmelev/Trekorner.  

 

Ydre grønne kiler – Fingerplan 2019  

Fingerplanen bestemmer, at arealer i grønne kiler i kommuneplanlægningen skal forbeholdes overvejende 
almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Der kan etableres 



anlæg til klimatilpasning, forudsat at det ikke forringer og i videst muligt omfang styrker natur og vilkår for 
friluftsliv.  

Der kan i de ydre grønne kiler etableres cykelstier, herunder supercykelstier, forudsat, at det sker under 
hensyntagen til de grønne kilers formål og med udgangspunkt i en konkret vurdering af det areal i grøn kile, 
hvor cykelstien påtænkes anlagt.  

Fingerplanen fastlægger endvidere principielle arealreservationer til overordnede cykelstinet for pendlere. 
Udlæg af en cykelsti af regional betydning går gennem projektområdet. Projekt for skovrejsning skal 
tilpasses mulighed for at realisere den nævnte cykelsti. 

 

Planlagt overordnet cykelsti af regional betydning – Fingerplan 2019  

 

Af betydning for projektet fastlægger Fingerplanen endvidere principielle udlæg til mulige fremtidige 
overordnede vejanlæg, heriblandt ny vej nord og øst om Trekroner.  



 

Reservation til ny overordnet vej nord og øst om Trekorner – Fingerplan 2019  

I forbindelse med vedtagelse af Roskilde Kommuneplan 2019 var det et krav fra staten/Vejdirektoratet, at 
kommunen udlagde negativområde for skov i et bælte omkring tracéet.  Negativområdet for skovrejsning 
skal respekteres, men Roskilde Kommune forventer, at udpegningen kan justeres, når og hvis der 
fastlægges et konkret tracé og vejanlægget realiseres.  

 

2.4 Sammenfatning og vurdering af planlægningens betydning for et skovrejsningsprojekt  
Etableringen af et skovrejsningsprojekt inden for interesseområdet vil kunne gennemføres uden at være i 
konflikt med gældende planlægning. Ved gennemgang af kommuneplanlægningen og anden planlægning er 
der lokaliseret enkelte forhold, som enten betyder, at en projektgrænse for skovrejsning skal reduceres i 
forhold til interesseområdet, eller at der skal foretages en nærmere afvejning og beslutning om, hvorvidt 
konkrete arealer evt. skal tilplantes med skov eller friholdes som åbne naturområder. 

Et projektområde for skovrejsning skal således ikke omfatte det udlagte vejtracé nord og øst om Trekroner, 
som er udlagt som negativt skovrejsningsområde, eller det udlagte areal til byzone, boligudbygning i 
Trekroner i den sydligste del af interesseområdet. En række arealer udlagt som neutrale områder i forhold 
til skovrejsning især i den nordlige del af interesseområdet skal ved den evt. konkrete planlægning vurderes 
nærmere med hensyn til om de evt. skal tilplantes eller friholdes som åbne naturområder. 



Skovrejsning inden for det øvrige interesseområde vil kunne indpasses i landskabet og styrke den visuelle 
oplevelse.   

  



3. Beskyttelse af natur og fortidsminder m.v. 
3.1 Områder med naturbeskyttelse 
3.3.1 Beskyttede naturtyper og vandløb 
Spredt ud over projektområdet ligger en række naturtyper beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det 
drejer sig primært om mindre søer, moser, engarealer og vandløb. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må 
tilstanden i de beskyttede naturområder ikke ændres. 

 

Beskyttede naturtyper og vandløb 

Der ligger mange små og større enge, moser og søer i projektområdet. De fleste ligger isolerede i 
landbrugsområder og er derfor påvirket af landbrugsdrift gennem udledning af næringsstoffer og 
sprøjtemidler og ved dyrkning tæt på naturområderne. Skovrejsning eller anden ekstensivering af 
omgivelserne vil derfor forbedre deres værdi for planter og dyr væsentligt. Mange dyr som lever i 
vandhuller tilbringer en del af året på land og en skov er et rigtigt godt levested og meget bedre end dyrket 
mark. 
 
Beskyttede naturtyper, som indgår i et skovrejsningsprojekt, hvor arealerne pålægges fredskovspligt, vil 
fortsat være beskyttede. Der etableres ikke skov inden for § 3 områderne. Ved etablering af skoven tages 
der hensyn til de beskyttede arealer, så de ikke påvirkes negativt, f.eks. ved at etablere skoven, så 
bevoksning ikke skygger for vandhullerne. I forbindelse med planlægning af en ny skov, vil der blive 
foretaget en nærmere vurdering af naturtypens naturtilstand, og i det omfang det er bl.a. teknisk og 
økonomisk muligt, blive arbejdet med forbedring af naturtypen. f.eks. ved at tætliggende naturtyper 
forbindes med åbne naturarealer. 

 

 



3.1.2 beskyttede jord- og stendiger 
Inden for projektområdet er der beskyttet en række jord- og stendiger. Ifølge museumslovens § 29a må 
der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger. Generelt kan der ikke plantes på digerne og - 
ifølge kommunens administrations praksis - inden for en afstand af 1,5 meter fra digets fod. Beskyttede 
diger, som indgår i et skovrejsningsprojekt, vil fortsat være beskyttede af museumsloven og fremover indgå 
som diger i skoven, og kan dermed fortsat fortælle om tidligere tiders anvendelse af arealet. 
Solbeskinnede og dermed varme sten- og jorddiger kan være vigtige levesteder for f.eks. de beskyttede 
arter som markfirben, snoge og stålorm. I forbindelse med planlægningen for skoven kan der lokaliseres 
diger, som det vil være hensigtsmæssigt, fortsat ligger i et lysåbent areal. 

 

Beskyttede jord- og stendiger 

 

3.2 Natura2000 områder, bilagsarter og fredninger 
Projektområdet er ikke udpeget som Natura 2000 habitatområde. 
I området findes en række dyrearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det betyder, at de er 
særligt beskyttede og at myndighederne ikke må planlægge for eller give dispensationer til projekter, som 
kan forringe levevilkårene væsentligt for disse arter. Inden projektområdet findes stor vandsalamander, 
spidssnudet frø, flere arter af flagermus og muligvis stadig de meget sjældne padder løgfrø og grønbroget 
tudse. Skovrejsningsprojektet vil med rette planlægning kunne understøtte alle disse beskyttede arter 
væsentligt, både de arter som foretrækker skov og de arter som foretrækker åbent land.  
 
Der er ikke arealfredninger inden for projektområdet. 

 



3.3 Miljøhensyn 
Naturstyrelsen anvender ikke gødskning og pesticider i forbindelse med skovrejsning og den efterfølgende 
drift. Det betyder, at skovrejsningen kan medvirke til at reducere udvaskning af kvælstof til kystvandene og 
evt. tilførsel af pesticidrester. 

Interesseområdet ligger i Hovedoplandet (2.2) Isefjord og Roskilde Fjord. Af vandområdeplanen 2015-21 
fremgår, at kvælstofbelastningen til Roskilde Fjord, indre, som ligger vest for interesseområdet, skal 
reduceres. Der er nævnt en række indsatser i planen med en samlet effekt på 20 tons/år i perioden. 

Den nationale indsats til forbedring af tilstanden i kystvandene i perioden 2015-21 omfatter bl.a. privat 
skovrejsning med en samlet effekt på 150 tons kvælstof, svarende til 30 kg/ha skovrejsning. 

Offentlig skovrejsning er ikke medtaget som indsats, men dette offentlige skovrejsningsprojekt vil medvirke 
til at nedsætte udvaskningen af kvælstof. 

 

3.4 Fortidsminder 
Roskilde Museum er blevet hørt og har foretaget en arkivalsk kontrol inden for interesseområdet, som er 
blevet fremsendt som en rapport fra museet. Nedenstående afsnit er uddrag fra rapporten. 

 

 



 

Der er registreret to fredede fortidsminder, hhv. et dyssekammer mod syd og en langhøj mod nord i den 
sydlige del af interesseområdet. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden på de fredede fortidsminder, 
og de er omgivet af en beskyttelseslinje på 100 m fra fortidsmindets afgrænsning. 

I interesseområdets nordvestlige hjørne er afgrænset et kulturarvsareal med talrige kendte fundsteder og 
tidligere fortidsminder. Arealet er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder, som kan 
være af regional eller national betydning. 

 

  

Der er ikke registreret fortidsminder i det lille interesseområde helt mod syd i det samlede 
interesseområde. 

Proceduren ved statslig skovrejsning er, at Naturstyrelsen i forlængelse af opkøb af en ejendom, anmoder 
det ansvarlige museum om en udtalelse i henhold til museumsloven. Naturstyrelsen anvender ikke 
dybdepløjning i forbindelse med etablering af skov, og derfor er skovrejsning sjældent problematisk i 
forhold til fortidsminder. Hvor der punktvist er forekomst af fortidsminder, som vil kunne ødelægges af 
træernes rødder, undlades plantning efter nærmere aftale med museet.  

 

 



3.5. Sammenfatning og vurdering af natur og fortidsminders betydning for et 
skovrejsningsprojekt 
Et skovrejsningsprojekt vil kunne medvirke til at skabe mere sammenhængende skov og lysåben natur og 
herved fremme områdets naturindhold og på sigt øge biodiversiteten. Et sammenhængende naturområde 
vil øge spredningsmulighederne for dyrearter og skabe en naturmæssig robusthed. 

Skovrejsning vil konkret kunne fremme hensynene under afsnit: 

3.1. Beskyttede naturtyper og vandløb 

De beskyttede naturtyper, som indgår i skovrejsningsprojektet, vil generelt have gavn af, at brugen af 
gødskning og pesticider ophører på de tilgrænsende arealer. Ophør med vedligeholdelse/nedlæggelse af 
dræn vil generelt også kunne gavne naturtyperne sø, eng og mose og skabe mulighed for øget biodiversitet. 

3.2. N 2000 områder, bilagsarter, fredninger m.v. 

Inden projektområdet findes stor vandsalamander, spidssnudet frø, flere arter af flagermus og muligvis 
stadig de meget sjældne padder løgfrø og grønbroget tudse. Skovrejsningsprojektet vil med rette 
planlægning kunne understøtte alle disse beskyttede arter væsentligt, både de arter som foretrækker skov 
og de arter som foretrækker åbent land. 

3.3. Miljøhensyn 

Nedbringelse af kvælstofudvaskningen til Roskilde Fjord (Hovedoplandet (2.2) Isefjord og Roskilde Fjord). 

 

Skovrejsningen kan være i konflikt med de kulturhistoriske interesser, men disse vil kunne løses i 
forbindelse med den konkrete planlægning, hvor tilplantning kan erstattes af etablering af lysåbne 
naturarealer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Grundvand 
Skovrejsning er en effektiv beskyttelse af grundvandet, når der ikke bliver brugt pesticider eller gødning på 
arealerne. Roskilde Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og Københavns Energi indgik derfor i 2003 en 
samarbejdsaftale om skovrejsning ved Trekroner, Himmelev Skov til beskyttelse af indvindingen til 
Marbjerg Kildeplads. Ved en udvidelse af skovrejsningsområdet vil beskyttelsen af grundvandet også kunne 
komme til at dække indvinding til Brokilde Kildeplads. Fra de to kildepladser bliver indvundet vand til 
Værket ved Marbjerg, der blev opført 1932-1934 og er i 2013 blevet erstattet af et nybygget vandværk. 
Vandværket er ved at blive udbygget til blødgøring af drikkevandet og forventes at kunne producere 
blødgjort drikkevand i løbet af 2021.  

Grundvandsinteresserne er store i området fra Marbjerg i syd til Gundsølille mod nord. De to kildepladser 
kan indvinde henholdsvis 800.000 m3 på Marbjerg Kildeplads og 4.000.000 m3 grundvand på Brokilde 
Kildeplads - en indvinding der til sammen kan forsyne 120.000 mennesker med drikkevand. Drikkevandet 
fra Værket ved Marbjerg bliver som vist på figur 4.1 koblet på ledningen med drikkevand fra Værket ved 
Lejre og pumpet ind til forbrugere på Vestegnen og i hovedstadsområdet. 

 
4.1 Planlægningsmæssige forhold 
Projektområdet for Himmelev Skov er i henhold til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 
(nr. 1626 af 18. november 2020) udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) – bortset 
fra en lille område længst mod vest, der er udpeget som område med drikkevandsinteresser. OSD er 
oprindeligt udpeget for at kunne dække det forventede, fremtidige drikkevandsbehov og ud fra et ønske 
om at reservere en grundvandsressource af god kvalitet og i tilstrækkelig mængde til at sikre det 
fremtidige drikkevandsbehov. OSD fungerer endvidere som den primære afgrænsning for den statslige 
grundvandskortlægning. Ud over grundvandskortlægningen sætter OSD rammerne for:   

1) OSD friholdes for virksomhedstyper og anlæg, der kan medføre væsentlig fare for forurening af 
grundvandet. Kommunalbestyrelsen kan dog fravige dette med en redegørelse, hvori der 
godtgøres for den planlægningsmæssige begrundelse for placeringen.  

2) Indenfor OSD udpeger regionen arealer, jf. Jordforureningsloven, hvor der er behov for offentlig 
indsats mod forurening af bla. grundvandet.  

3) Inden for OSD udpeges indsatsområder, hvor kommunerne er forpligtiget til at udarbejde 
indsatsplaner, jf. Vandforsyningsloven § 13.  

Ovennævnte bekendtgørelse udpeger endvidere boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring 
vandværkernes indvindingsboringer som vist med vandret skravering på nedenstående figur 4.1.  

I BNBO skal kommunerne inden 2023 vurdere risici for forurening med pesticider inden for 
områdeafgræsningen. Hvis der vurderes at være en risiko skal kommunen/vandværket i første omgang 
forsøge at indgå frivillige aftaler om ikke-erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Hvis der ikke kan opnås 
frivillige aftaler om ikke at benytte pesticider i BNBO, kan kommunen efter vandforsyningslovens §§24 eller 
26a beslutte at forbyde erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. Den statsligt finansierede 
grundvandskortlægning har kortlagt grundvandsressourcen i projektområdet med Roskilde-kortlægningen, 
der er sammenfattet med Redegørelse for Roskilde (Naturstyrelsen, 5. udgave april 2015). 





 
Figur 4.2 Årlige vandindvindingsmængder på Værket ved Marbjerg i perioden 1980-2018. 

 

4.2.1 Marbjerg Kildeplads 
Marbjerg Kildeplads strækker sig fra Værket ved Marbjerg mod nord langs Himmelev Bæk. De 4 boringer er 
vist med blå cirkler på Figur 4.1, som endvidere med pink signatur viser det 50-årige grundvandsdannende 
opland til Marbjerg Kildeplads. 

Roskilde Kommune meddelte den 4. oktober 2016 HOFOR Vand København A/S en 30-årig tilladelse til en 
årlig vandindvinding på 800.000 m3 på Marbjerg Kildeplads. Tilladelsen er altså gældende til 4. oktober 
2046 og indeholder en række vilkår for tilladelsen. Af et vilkår fremgår, at HOFOR hvert 10. år skal forestå 
en arealkortlægning ift. naturværdier. Kortlægningen følges op med en plejeplan, der beskriver, hvordan 
kildepladsen skal plejes.  

Marbjerg Kildeplads blev etableret i 1934 som en hævertkildeplads, og der har tidligere været 13 
indvindingsboringer. I perioden 2014-2016 er kildepladsen ombygget fra hævert kildeplads til dykpumpe 
kildeplads, og 4 boringer er udvalgt til at være de fremtidige indvindingsboringer med dykpumper. Ud over 
placeringen af Marbjerg Kildeplads’ indvindingsboringer viser figur 4.1 endvidere med rød cirkel/prik 
signatur en lang række pejleboringer i indvindingsoplandene. Oplandet til Marbjerg Kildeplads er 
hovedsageligt marker og grønne områder samt mindre, spredte byområder.  

Kildepladsen indvinder grundvand fra den øvre del af Danienkalken, der er en del af det primære magasin 
for vandindvindingen. Over kalken er der i varierende tykkelse aflejret glaciale og postglaciale aflejringer af 
ler og sand. 

På Marbjerg Kildeplads overvåges flow og vandstand i de enkelte boringer løbende af kildepladsens SRO 
(Styring Regulering Overvågning).  SRO-målingerne viser, at driftsvandspejlet ligger i kote 8-11 m. 
Grundvandsstanden i området overvåges i HOFORs generelle pejleprogram for Værket ved Marbjerg. Der 
er stillet vilkår om en maksimal sænkning til kote 9,0 i pejleboring DGU nr. 199.65 i kildepladsens opland. 
Der har over den seneste 5 årige periode været få udsving i grundvandsspejlet, og der ses en svagt faldende 
tendens. Dette stemmer fint overens med, at indvindingen fra kildepladsen er øget igen de seneste, jf. Figur 
1.2.1. 
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Figur 1.2.1 Oversigt over oppumpede vandmængder/år på Marbjerg Kildeplads de seneste 20 år. 

Der har før ombygningen af kildepladsen og før 2016-tilladelsen været indvundet mellem 230.000 m3 og 
godt 1.000.000 m3 årligt fra kildepladsen. Variationerne i indvindingen skyldes udsving i forbrugernes behov 
og udsving i produktionsevne på de øvrige regionale kildepladser og værker i HOFOR.  

De væsentligste uorganiske parametre for samlevandet for Marbjerg Kildeplads er vist på figur 4.2.2. Set 
over de sidste 20 år har vandkvaliteten vist et stabilt og lavt indhold af klorid. Indholdet af sulfat, nikkel og 
nitrat i samlevandsprøverne har vist en faldende tendens over perioden, og koncentrationerne er lave og 
uproblematiske. Den uorganiske vandkvalitet på kildepladsen er derfor god og stabil.  

Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i samlevandet. Dette gælder også N,N-dimethylsulfamid (DMS), 
der ikke er påvist over detektionsgrænsen (<0,02 µg/l).  



 

Figur 4.2.2 Udvalgt vandkemi målt i samlevandsprøver for Marbjerg Kildeplads igennem de seneste 20 år. 

Ud over samlevandanalyserne udtages der boringskontroller hvert 3. år i boringerne. Vandkemien i de fire 
indvindingsboringer er relativt ens med lave indhold af klorid, nikkel, sulfat og nitrat. Indvindingen fra 
kildepladsen vurderes således ikke at medføre en negativ udvikling af vandkvaliteten i 
grundvandsmagasinet. 

Arealkortlægning giver anvisninger til en plejeplan med tiltag for specifikke områder. En typisk anbefaling er 
græsning eller høslæt. Græsning kræver, at et passende arbejdsareal omkring boringerne friholdes for 
græsning ved hegning.  

 

4.2.2 Brokilde Kildeplads 
Brokilde Kildeplads strækker sig fra Ågerupvej ved Store Valby mod nord langs Maglemose Å og derpå 
videre mod øst opstrøms Maglemose Å nord for Ågerup. De 15 boringer er vist med blå cirkler på Figur 4.1, 
der endvidere med grøn signatur viser det 50-årige grundvandsdannende opland til Brokilde Kildeplads. 

Roskilde Kommune meddelte den 4. oktober 2016 HOFOR Vand København A/S en 30-årig tilladelse til en 
årlig vandindvinding på 4.000.000 m3 på Brokilde Kildeplads. Tilladelsen er altså gældende til 4. oktober 
2046. I indvindingstilladelsen er der ligeledes stillet en række vilkår, hvor HOFOR bla.  forestår en 
arealkortlægning ift. naturværdier. 

Brokilde Kildeplads blev etableret i 1934 og leverer grundvand til HOFORs Værket ved Marbjerg. Oplandet 
til kildepladsen er hovedsageligt marker og grønne områder samt nærliggende byområder.   

Brokilde Kildeplads er en hævertkildeplads, hvilket betyder, at der ikke kan fastsættes eller registreres 
individuel oppumpning fra hver enkel boring.  



 

Figur 4.2.3 Oversigt over oppumpede vandmængder/år på Brokilde Kildeplads de seneste 20 år. 

Kildepladsen indvinder grundvand fra den øvre del af Danienkalken, der er en del af det primære magasin 
til vandindvinding. Over kalken er der i varierende tykkelse aflejret glaciale og postglaciale aflejringer af ler 
og sand. 

Idet vandspejlet ikke kan registreres i de enkelte boringer på en hævertkildeplads, er der fastsat vilkår om 
en maksimal afsænkning i pejleboring DGU nr. 199.37 og boring DGU nr. 199.43, hvor trykniveauet 
maksimalt må falde til hhv. kote +2,0 og +4,0. Vilkårene for maksimal sænkning i boringerne er overholdt i 
begge pejleboringer. Der ses en stagnerende til svagt faldende tendens i pejleboringerne, hvilket skyldes, at 
indvindingen er steget i perioden. Vandspejlet ligger fortsat hhv. ca. 2,7 m og 2,2 m over vandstandskravet i 
de to pejleboringer.  Det er vurderet, at der ikke sker en permanent afsænkning af grundvandet på grund af 
indvinding fra Brokilde Kildeplads. 

Der udtages hvert år samlevandsprøver for Brokilde Kildeplads. De væsentligste uorganiske parametre for 
samlevandet er vist på Figur 4.2.4Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Set over de sidste 20 år har 
vandkvaliteten vist et stabilt og lavt indhold af klorid, sulfat og nitrat. Indholdet af nikkel i 
samlevandsprøverne har vist en svag faldende tendens over perioden og koncentrationerne er lave og 
uproblematiske. Den uorganiske vandkvalitet på kildepladsen er derfor god og stabil.  

Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i samlevandet. Dette gælder også N,N-dimethylsulfamid (DMS), 
der ikke er påvist over detektionsgrænsen (<0,02 µg/l). 





 

Figur 4.3 Ortofoto fra 1995, som viser råstofgrave, der i dag er opfyldte og registreret som især V1-grunde 

I det potentielle projektområde mod nord er kun én lokalitet, der er registreret som V2-grund. 



 

Figur 4.4 Ortofoto fra 1995, som viser areal registret som V2-grund 

 

4.4 Sammenfatning om grundvandsinteresser i projektområde Himmelev Skov 
Værket ved Marbjerg står for knapt 10 % af HOFORs samlede produktion af drikkevand. Vandværket har 
derfor stor betydning for vandforsyningen af hovedstadsområdet.  

Produktionen af drikkevand fra Værket ved Marbjerg er baseret på grundvand fra 2 kildepladser: 
Henholdsvis Marbjerg Kildeplads og Brokilde Kildeplads. Begge kildepladser er sårbare over for potentiel 
forurening af grundvandet med pesticider. Der skal derfor gøres en stor indsats for at sikre, at det også i 
fremtiden vil være muligt at opretholde produktion af drikkevand baseret på uforurenet grundvand.   

Grundvandsbeskyttelse via offentlig skovrejsning vil være et effektivt virkemiddel i denne sammenhæng, 
da det vil indebære en udfasning af pesticider på arealer, der bliver omfattet af skovrejsningsprojektet. 
Samtidig vil offentlig skovrejsning give en varig beskyttelse af kildepladserne pga. fredskovbestemmelserne 
i Skovloven.  

Den del af interesseområdet, hvor grundvandsbeskyttelse via offentlig skovrejsning vil have den største 
effekt i forhold til grundvandsinteresserne, er i de 50-årige grundvandsdannende oplande til de to 
kildepladser.  

 

 

 



5. Rekreative muligheder 
5.1. Tilgængelighed til området 
Skovrejsningsområdet er beliggende imellem Himmelev og Trekroner i syd og Store Valby og Ågerup i nord, 
og afgrænses af den nord/sydgående Store Valbyvej og den nordøst/sydvestgående Slæggerupvej. Der er 
relativt kort afstand på maksimalt 900 m fra offentlig vej til skoven, uanset hvor i området der rejses skov. 

Den største vej igennem området er Store Valbyvej, hvor busser kører imellem Roskilde og Stenløse 2 
gange i timen hver vej det meste af døgnet. Den længste afstand fra Store Valbyvej til de yderste dele af 
screeningsområdet er godt 2 km. 

På Store Valbyvej blev i 2019 etableret cykelsti mellem Roskilde og Store Valby/Ågerup, så der er i dag en 
rigtig fin cykelforbindelse til Himmelv Skov.  

Når Naturstyrelsen laver skovrejsning er der fokus på, at der er gode adgangsforhold til skoven og 
parkeringsmulighed. Da skovrejsning inden for et projektområde sker i etaper, efterhånden som det er 
muligt at købe jord, vil udvikling af god tilgængelighed være en fortløbende proces, som afhænger af 
hvornår og hvor, der sker opkøb. Etableringen af gode stiforbindelser til både gående og cyklende til 
skovrejsningsområdet fra Store Valby og Ågerup i nord og fra den eksisterende skov nord for Himmelev og 
Trekroner i syd vil være højt prioriteret. 

Roskilde Kommune sætter i Grøn Blå Strategi og Strategi for Roskildes Grønne Ring, fokus på at skabe let 
adgang til naturen, dels ved at skabe bynær natur, dels ved at skabe gode adgangsforhold med stier for 
såvel gående som cyklister. En rekreativ stiføring med en ringrute omkring Roskilde by og eger ind og ud af 
byen, skal være med til at sikre den lette tilgængelighed til naturen. 

  

5.2. Placering i forhold til byer 
Skovrejsningsområdet ligger nord for den nuværende Himmelev Skov i en afstand af knapt 2 km fra 
bydelene Himmelev og Trekroner med hver ca. 5.000 borgere, som stadig er under udbygning. Nord for 
skovrejsningsområdet ligger byerne Store Valby og Ågerup, som ligeledes er under udbygning. Skoven vil 
kunne tilbyde store rekreative muligheder for ca. 50.000 borgere i hele Roskilde by. 

5.3. Sammenfatning og vurdering af interesseområdets rekreative potentialer for et 
skovrejsningsprojekt 
Interesseområdet ligger bynært mellem bydelene Himmelev og Trekroner umiddelbart nord for Roskilde og 
de gamle landsbyer Ågerup og Store Valby, som er udvidet betydeligt med parcelhuse igennem årene. Op 
imod 15.000 mennesker vil kunne bruge skoven som et nærrekreativt område, men erfaringerne fra den 
allerede etablerede Himmelev skov viser, at skoven hurtigt vil tiltrække besøgende fra hele Roskilde. 

Tilgængeligheden til området understøttes af offentlige veje og busruter til området samt en nyetableret 
cykelsti fra Roskilde til Store Valby/Ågerup. Men det vil være et fokusområde at sikre stiforbindelser for 
både gående og cyklende til området fra de omkringliggende byer og landsbyer. 

Den bynære skov vil kunne bidrage med et væsentligt rekreativt løft til området, og den vil til en vis grad 
også kunne aflaste den eksisterende Himmelev skov, som allerede i dag er intensivt benyttet til rekreative 
aktiviteter, og i et vist omfang Boserup skov.   

 



6. Klima 
Københavns Universitet har i 2019 publiceret notatet Kulstofbinding ved skovrejsning1, som belyser, hvor 
meget CO2 der kan bindes ved skovrejsning.  

Skovrejsning og efterfølgende forvaltning af skoven bidrager til klimamålsætningerne gennem træernes 
optag af CO2 fra atmosfæren og lagring i skovøkosystemet (skovbunden) og i træprodukter samt ved, at det 
producerede træ erstatter fossiltunge råmaterialer og fossile brændsler. Skovrejsning er derfor et 
anerkendt og vigtigt virkemiddel til at opnå målsætningerne i forhold til at imødegå klimaændringerne.  

Størrelsen af CO2-bindingen afhænger bla. af jordbundsforhold, træarter og forvaltningen.  Over en 100 årig 
periode vil der være følgende gennemsnitlige optag: 

Bøg på god jord 16 t CO2 eq/ha/år. 

Eg på god jord 10 t CO2/ha/år.  

Nål (douglas, sitka, grandis, rødgran) på god jord: 21 t CO2 eq/ha/år. 

Naturlig tilgroning: 7-9 t CO2 eq/ha/år. 

Hertil kommer opbygning af dødt ved og uomsat organisk materiale på ca. 54 t CO2 eq/ha over 100 år 

Når Naturstyrelsen rejser skov er der også fokus på at etablere en hensigtsmæssig og mere naturlig 
hydrologi, som afleder mindst muligt vand fra området. Det sker ved enten aktivt at bryde dræn, som kun 
har intern funktion på skovrejsningsarealet eller passivt ved at lade træernes rødder vokse ned i 
drænrøre335ne. Det betyder, at udledningen af overfladevand til å-systemer reduceres og derved bidrager 
skovrejsningen til at mindske risikoen for oversvømmelser nedstrøms. Afvandingsforpligtelser i forhold til 
naboer i henhold til vandløbsloven respekteres og opretholdes.  

I forhold til CO2 lagringen kan ophør af dræning øge bindingen af CO2 i jorden, men samtidig også have den 
effekt at træernes vækst nedsættes, så mængden af CO2 i vedmassen bliver mindre.  

Et skovrejsningsprojekt i større skala vil således kunne bidrage betydeligt til binding af CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Johannesen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., &Bentsen, N. S. (2019). Kulstofbinding ved skovrejsning. 



7. Forslag til projektafgrænsning af skovrejsningsprojekt 
På baggrund af den gennemførte screening i de foregående afsnit er der udarbejdet det endelige forslag til 
projektafgrænsning, hvor det sydlige delområde udtages af forslaget. Projektområdet udgør herefter ca. 
335 ha. 

 

 

 

 

 

 


