
Referat af skovrejsningsmøde om Hørup Skov, Jørlunde, d. 3 november 2021. 

 
Referent Elin Dannerbo, praktikanti Naturstyrelsen  

Velkomst ved P-plads Jørlunde Kirke  

Dagsorden: 

Status for tilplantning 
- Snak om stien mellem Lindegården og Bygaden 25b. 

der er ikke nogen konkret dato for etablering af stien, men det bliver i 22  
 Hans Riis Laursen vej og Trafik, Frederikssund Kommunes har sagt ok til stiudgang til Bygaden. 
og bedt om at nedgangen flades ud 

- Nedgangen rykkes lidt ind, så der bliver en lille ”venteplads” mellem stien og Bygaden.  
- Ida fortalte om tilplantning og om planerne for skovrejsningen.  
- Snak om menighedsrådets arealer. Naturstyrelsen kan være interesseret i en dialog med 

menighedsrådet. 
- Ida fortalte om Growing Trees Network. De har virksomheder og private, der gerne vil gerne 

donere træer til bl.a. Hørup Skov. 
Status for nye arealer 

- Ida fortalte om status for de nye arealer. En handel er ved at falde på plads. Det er 
Landbrugsstyrelsen der står for opkøb og det foregår ved en jordfordeling. Naturstyrelsen vil 
gerne i dialog med lodsejere inden for afgræsningen af Hørup Skov, der kan være interesseret i 
at sælge areal.  

Status for stier 
- Anne fortalte om sti-planer  
- Der bliver forslået at lave en sti, der forbinder ruten vest For Roskildevej med Birkedalsvej ( se 

vedlagte kort) 
- DN udtrykker begejstring for de planlagte stier, kommer med to forslag: By ruten fra Slangerup 

samt Nordsjælland ”Camino” fra Øresund. DN har snakket med et byggefirma og fået tilbud om 
gangbro over Roskildevej, kan evt. bygges, hvis midlerne findes.  

- Bekymring fra Jørlundegård ang. Færdsel på deres jord. Snak om skiltning eller hegn, som mulig 
løsning.  

Nye mulige publikumsfaciliteter fx på arealet nord for Jørlunde.  
- Ønske fra naboer om, at evt. publikumsfaciliteter kommer på en vis afstand fra husene.  
- Snak om lille shelter på fx nordsiden af søen. Umilledbart ikke den store opbakning fra 

deltagerne i skovrejsningsrådet. 
- Ønske om bålplads, der kan fungerer som samlingspunkt for byen, samt dække skolens behov 

for et tilholdssted.  
- Ønske om bænke ved søbredden. 
- Landsbylauget vil vende tilbage med en liste med ønsker om faciliteter.  
- Snak om vedligeholdelse af det lysåbne areal ved søen, evt. græsning med får, samt tyndning af 

bevoksningen. Ønske om en slået sti ned til søen fra skolestien. 

Anne orienterede om, at der er indledt dialog med Lindegårdsskolen og Frederikssund Kommunes 
naturvejleder omkring arealet tæt ved Lindegårdsskolens med henblik på ønsker i forbindelse med 
undervisning mv. 

Evt.  Der er nu kommet endelig afgørelse fra VVM-screening fra Miljøstyrelsen til skovrejsningen. 



VVM-screening samt afgørelse er vedlagt som bilag til referat. 

Bilag. VVM-screening og afgørelse fra Miljøstyrelsen 


