
 

Snubbekorsskoven – Indretning og tilplantning 5.11 2013 

Naturstyrelsen har efter drøftelse med Høje-Taastrup Kommunes skovråd og efter en drøftelse på 

offentligt møde den 30.10 2013  udarbejdet nedenstående planfor  indretning/tilplantning af skoven. 

Snubbekorsskoven bliver en lille skov på 12,6 ha, som ligger for sig selv. Det er ikke muligt med fornuft 

at indbygge en masse faciliteter og stier i skoven; der er ikke plads til dette og skovoplevelsen.  På sigt 

vil der opstå trampestier, hvor gæster ofte går. 

 

• Rød skravering: 4,0 ha eg;  med grupper af avnbøg, skovfyr, spidsløn, ægte kastanie og lærk. 

• Grøn skravering: 2,8 ha bøg;  med rødel som ammetræ og grupper af ædelgran, ask, 

kirsebær. 

• Lyseblå skravering: 0,7 ha skovbryn med alm. røn, skov abild, eg, slåen, kvalkved, hyld, 

tørst, gedeblad, hassel.  De øvrige skovbryn bliver på 1 række med hassel og hyld – ellers 

bliver det hele til skovbryn og ikke højskov. 

• De lysebrune arealer er §3 arealer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. De planlægges 

afgræsset med kreaturer eller får sammen med ”de umarkerede arealer” i to af skovvejen 

adskilte folde. Ved passagen af skovvejen etableres hegnåbninger, så forpagteren nemt kan 

flytte de græssende dyr mellem foldene. De på skovvejen gående skovgæster vil ikke gå i selve 

foldene. Der vil være klaplåger ind til foldene på passende steder. 

 

Dvs. ca. 7,5 ha tilplantes med skov, de resterende ca 5,1 ha bliver en stor fold med græsning. 

 

Med sort streg er vist en kommende skovvej på ca 900 meter. Det er en grusvej til gående og cyklende 

skovgæster – og drift af arealet. Langs vejens nordlige og østlige kant etableres en bred rabat med plads 

til et ridespor. Skovarealerne vil blive indhegnet for at beskytte træerne mod rådyr; hegnet fjernes efter 

6-8 år. I nord indhegnes den sydvestligste del af egeskoven ikke, idet det giver mulighed for at føre 

ridesporet op til Snubbekorsvej allerede i 2014. Ridning bliver nok først mulig i bøgeskoven, når det 

hegn, som beskytter de unge træer mod rådyr fjernes 6-8 år efter plantningen. 

 

I den lille bøgeskov etableres en bålplads (PUB) i skovkanten og med udsigt til §3 området mod vest. 

 

 


