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1. Formål 
Projektets formål er at etablere et varieret skov- og naturområde nord for Holbækmotorvejen og 
umiddelbart Nord for Taastrup by. 
 
I første omgang etableres skov på ca.12 ha, som pt. ejes af Høje-Taastrup Kommune. Såfremt 
kommunen overdrager arealet vederlagsfrit til Naturstyrelsen, så vil Naturstyrelsen etablere en 
statsskov på arealet. Naturstyrelsen får ansvaret for skovens etablering og drift, og driften vil ske 
uden brug af gødning og pesticider.  
 
Den nye skov skal beskytte drikkevandsinteresserne i området og fungere som et rekreativt område 
til gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed. Herudover skal naturværdierne i området sikres og 
forbedres, og skoven skal også producere gavntræ. De landskabelige og kulturhistoriske interesser i 
området skal samtidigt sikres bedst muligt. 
 
Det er Naturstyrelsens og Skovrådet Høje-Taatrups mål, at skoven skal øges i areal ved nye 
tilplantninger indenfor det område, som i kommuneplanen er udlagt til skovrejsning. Imidlertid er 
der pt. ikke basis for at indgå forpligtende økonomiske aftaler om et konkret projektareal.  
 
Områdets omtrentlige beliggenhed er vist med rød ramme og skravering på kortet herunder. 
 

 



   

 
Den omtrentlige grænse for arealet er vist med rød ramme (arealet er under udstykning) 

 
 
 
2.  Træartsvalg og skovopbygning 
Træartsvalget og skovopbygningen vil blive tilpasset de lokale forhold og først endeligt fastlagt efter 
drøftelser med Skovrådet Høje-Taastrup. Ud fra det foreløbige kendskab til jordbund mv. vurderes 
det, at skoven anlægges med hovedvægt på løvtræ, primært eg og bøg, men også ask, birk, avnbøg, 
fuglekirsebær, rødel, lind, spidsløn og ær vil være muligheder. Ved projektets nordlige grænser vil 
der blive plantet brede skovbryn med brug af mange forskellige oprindelige danske træer og buske, 
bl.a. slåen, kvalkved, hyld, skovabild, hassel og dunet gedeblad.  
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Der vil også blive plantet nåletræ, som f.eks. rødgran, douglasgran, ædelgran, lærk og skovfyr, enten 
i rene nåletræsbevoksninger og eller indblandet i løvskoven. Nåletræsandelen vil ikke overstige 20 
% af det bevoksede areal. Nåletræerne vil både som indblanding og i mindre bevoksninger have stor 
rekreativ, biologisk og landskabelig værdi. Det gælder især i vinterhalvåret, hvor de vil give læ og 
skjul i en ellers gennemsigtig skov.   
 
Hele området vil ikke blive tilplantet. Der skal der være lysninger i den nye skov for at skabe 
og/eller opretholde de landskabelige, rekreative og biologiske værdier. Lysningerne vil typisk blive 
etableret omkring vådområder og udsigtspunkter og vil oftest bestå af vedvarende græsarealer, der 
enten græsses ekstensivt eller slås en gang om året. Derved vil antagelig 10-30 % af arealet skulle 
henligge som åbne arealer. 
 
 
3.  Friluftsfaciliteter og naturgenopretning 
Beboerne skal gives nem adgang til den nye bynære skov. Der skal derfor etableres et godt stinet i 
området. Der skal også etableres lejr- og bålpladser. Bilister vil få adgang til skoven fra den allerede 
etablerede P-plads på sidevejen til Snubbekorsvej. Der anlægges en passage fra P-pladsen til skoven 
langs hundeklubbens sydlige afgrænsning. Udover adgang fra Snubbekorsområdet vil gående, 
motionister og cyklisterne få adgang fra Taastrup Nord til skoven via den allerede etablerede 
stiforbindelse og viadukt under Holbækmotorvejen, samt den kommende cykelring. Der bør så vidt 
mulig anlægges en gennemgående ridesti i skoven, da Vestegnens Rideskole og en anden lodsejer 
med hestehold og -aktivitet er umiddelbar nabo til skoven.  
 
I det omfang der kan genskabes tidligere vådområder ved f.eks. frilægning af rørlagte vandløb og 
ødelæggelse af eksisterende dræn i vandlidende jorder, vil det blive gjort, såfremt det ikke får 
negative konsekvenser for områder uden for projektområdet eller naboer i projektområdet. 
Der forefindes et §3-område indenfor projektarealet, hvor det skal sikres at områdets tilstand 
beskyttes og bevares. Driften af arealer, som udlægges til vedvarende græsarealer vil ske uden brug 
af gødning. 
 
 
4. Lokal indflydelse 
For at sikre lokal indflydelse og opsamling og brug af lokal viden vil Skovrådet Høje-Taastrup blive 
inddraget i planlægningen af den nye statsskov. Rådet skal rådgive Naturstyrelsen om den konkrete 
tilplantning af arealerne, mulighederne for naturgenopretning og etablering af friluftsmæssige 
faciliteter.   
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