
Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Referat fra møde den 6.10 2005 i skovrejsningsrådet for Himmelev Skov

Mødedeltagere:
KH   Kaj V. Hansen,  Roskilde Kommune
OM   Ole Røtzler Møller,  Roskilde Kommune
LM    Lene Madsen,  Roskilde Kommune
FD     Flemming Damgaard Larsen, Roskilde Amt 
KR   Knud Rindbøl, Danmarks Idræts-Forbund
PMJ  Per Møller-Jensen, Grundejerforeningerne Himmelev nord
SLN Søren Laurentius Nielsen, Grundejerforeningerne Trekroner
KS    Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns statsskovdistrikt 
JPB  Jens Peter Bundgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns statsskovdistrikt

Fraværende:
OS    Ole Strange, Landbrugsorganisationerne
LHL Lillian Hegner Larsen,  Friluftsrådet
TG   Thomas Gyalokay, Danmarks Naturfredningsforening
TC    Tom Christensen, Roskilde Museum 
TR    Tina Rasmussen, freelance landskabsarkitekt.

1. Status for projektet
KS uddybede under henvisning til den skriftlige orientering fra 11.5 2005:
• Ny erhvervelse, 21 ha af matr.nr. 13 a Himmelev. Er forpagtet ud i 2006 og forventes tilplantet i

2007. Der er en sø i nordvest, hvor breden består af tæt bjørneklo. Vi vil derfor allerede i år
grave i brederne, så bjørneklo-jorden kan blive kørt væk, og man får bedre adgangsforhold til
søen. Vi vil satse på at anlægge skovveje efter høst i 2006, idet vi så er sikker på EU-støtte til
skovvejenes etablering.

• Gaven fra Rotary: Vi planlægger et arrangement  med tilbud om plantning med Rotary den 26.
27. eller 28 april 2006. Rådet vil blive orienteret nærmere om arrangementet.

• Etableringen af skovveje og ridestier på kommunens gamle arealer vil blive sendt i udbud i ok-
tober med henblik på etablering i år - hvis det kan nås for vejrliget.

2. Tilplantningsplan forår 2006.
KS og JPB orienterede kort om statsskovenes overgang til naturnær skovdyrkning. Et projekt, der
har en op til 300 årig tidshorisont, hvis man skal omlægge under behøring hensyntagen til økono-
mien. Ved skovrejsning skal vi sørge for at etablere mere blandede bevoksninger end tidligere, idet
det giver en mere robust skov med generelt set bedre/rigere livsvilkår for dyr og planter. Rådet fik
hæftet: ”Katalog over skovudviklingstyper  i Danmark” som angiver vores rammer eller langsigtede
mål ved skovrejsningen. 

KS og JPB gennemgik kort skovdistriktets udkast til tilplantningsplan, som er vedhæftet som bilag.

Bøgeskoven i syd, øst for Kildemosen: Vi har beholdt træarten, men vil gerne have en officiel ac-
cept af etableringen af bålpladsen. Der var accept til bålpladsen.
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Den gamle losseplads: Fyns distrikt har gode erfaringer med såning af eg med dækafgrøde. Det
skulle reducere prisen til under 50 %. Distriktet vil gerne afprøve metoden her - og indkassere be-
sparelsen. Etablering af bøg på det nye jordlag vil nok være vanskeligere end forudsat, og det er og-
så baggrunden for ønsket om skift af træart. Der var accept af ændringen fra bøg til eg.

Matr.nr. 12 i: Det er ikke skovdistriktet plan at etablere grusveje mv i området, idet adgangsforhol-
dene fra offentligvej pt. ikke er gode. Naboerne vil næppe sætte pris på, at vi kanaliserer skovgæster
ind i hobetal. Dette er der heller ikke behov for, idet vi allerede har 115 ha sammenhængende skov
øst for, hvor vi med gode stier osv kan give borgerne gode rekreative oplevelser. Vi tilplanter
matr.nr. 12 i nu dels, fordi det er et krav fra udstykningssagen, og dels fordi skoven så kan vokse op
og være ”klar” til brug og stier, når vi får bedre adgangsforhold enten via erhvervelse af naboejen-
dom eller via omfartsvejen. Der vil blive etableret græsspor, og færdsel til fods er selvfølgelig lov-
lig om mulig via markvejen fra Slæggerupvej.
 
Kulturerne vil blive hegnet for at undgå skader fra råvildt.

Der var generelt tilfredshed med forslaget til træartsvalg og det åbne areal.  TG havde i forbindel-
se med afbudet til mødet tilkendegivet at forslaget var godt og navnlig var det godt med bræmmen
mod åen på matr.nr. 12 i blev udlagt til naturlig tilgroning.

Drøftelserne viste, at det er et stort lokalt ønske, at man fra Slæggerupvej kan få direkte adgang til
matr.nr. 12 i ved f.eks. at der skaffes stiadgang ved åens vestlige bred. KS havde i forbindelse med
erhvervelsen i 2002 forsøgt at skaffe vejadgang til den nye skov på dette sted via køb eller mage-
skifte, men det var ikke lykkedes at blive enig med ejeren. KS vil overveje om ejeren skal kontaktes
igen, og/eller om der kan skaffes adgang via vandværket.

PMJ foreslog, at der blev arbejdet på at få åbnet den rørlagte grøft, der fører vand væk fra Kildemo-
sen mod nord og via matr.nr. 13 a. Der var enighed om at det var et godt forslag, men det næppe er
et ukompliceret projekt. KS ville sammen med LM overveje, hvordan der kunne arbejdes videre
med projektet – men KS var betænkelig mhp at kunne skaffe de fornødne ressourcer. 

3. Navngivning af skovveje 
KS: Vi navngiver traditionelt vores skovveje. Skovdistriktet ønsker gode, lokale og korte/mundrette
navne. Navnene må ikke kunne forveksles med andre veje/stier i området aht. udrykning ved ulyk-
ker. 

Der var enighed om at det var en god ide med navne – og gerne navne som er lokale/historiske. 

LM ville i kommunens regi finde ud af, hvordan en navnegruppe skulle sammensættes. Gruppen
skulle så via kommunen (kontrol af ikke sammenfald med andre navne) sende forslag til navne
skovdistriktet. Skovrejsningsrådet skulle være ” den endelige navngiver”. 
 

4. Næste møde
Da tilplantningsforslaget blev godkendt afholdes der ikke møde den 8. november 2006. 

Der blev fastsat nyt møde mandag den 8. maj kl 14.30. På mødet skal stiføringen på matr.nr. 13 a
drøftes, således at etableringen kan udbydes og gennemføres i efteråret 2006. Om muligt vil også
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tilplantningsplanen på matr.nr. 13 a blive drøftet. Skovdistriktet mailer forslag ud senest 14 dage
før mødet.
 

5. Eventuelt

PMJ spurgte til om distriktet kun tænkte på sletter og græsning/slåning for ikke skovbevoksede are-
aler. Tænkes der på insekter mv? JPB svarede at vores skovbryn med mange buske og overgangs-
zoner mellem åbne arealer og skov giver mange gode biotoper. Når vi tænker på slåning/græsning
så er det for at pleje arealerne, fordi de ellers på sigt vil gro til. Men distriktet er opmærksom på, at
projektet skal medvirke til også at sikre insektlivet bedre livsbetingelser. Men distriktet modtager
gerne konkrete forslag.

KH mente at vi på sigt burde drøfte et hus som tilbud til skovens gæster. Huset skal ligge attraktivt
og tilbyde læ og toilet og kunne bookes af skoler og privatpersoner. Der var enighed om, at det var
en god idé. KS gjorde opmærksom på at der både var mulighed for at man byggede på det rigtige
sted og/eller anvendte en bygning, som blev erhvervet med en ejendom. Men Skov- og Naturstyrel-
sen har ikke midler til driften, men kunne måske bidrage til etableringen. Men i bund og grund ville
etablering og drift primært blive et kommunalt projekt.
 
KS: Skovdistriktet planlægger at opsætte nogle høje pæle/flagstænger med rovfuglekasser på top-
pen. Fuglene skal berige naturen/oplevelserne og vil i øvrigt være nyttige ved at jage mus.
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