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Hej.

Undertegnet Tine Wibholm og ægtefælle Ulrik Wibholm, er IMOD ovennævnte forslag. Vi bor på Ellekærvej 1. Vores
matrikel ligger “højest” i.F.m. Lille Valbyvej, det foran-nævnte område har været i familiens eje i mere end 60 år.
Landbrugsfamilie.

Mvh
Ulrik Wibholm
Tine Wibholm
-Ellekærvej 1- St Valby

Sendt fra min iPhone





Himmelev 5/9-21

Samarbejdstaftale vedr, etablering af grundvandsbeskvttende fredskov i Himmelev

Mandag d. 16. august deltog jeg i mødet vedr, etablering af fredsskov i Himmelev, da jeg er nabo til en
lodsejer. Jeg ønsker ikke at støtte projektet, da det vil forringe værdien af min bolig og ikke mindst mine
omgivelser, samt den fred og ro jeg nyder hver eneste dag.

Dette var den største grund til at vi flyttede på landet.

Nedenstående beskriver de væsentlige grunde til, at jeg ikke ønsker at støtte projektet:

• Skellet ligger klods op af min husmur, og der ønskes at etablere skov 15-30 meter fra skel.

• Skyggekast vil forringe lysindfald betydeligt pga. de høje træer.

• Skulle der i stedet etableres lysåbent areal (med f.eks. kvæg), vil disse være til gene.

• Bliver der etableret løbe-/cykel-/luftestier, vil dette også forstyrre roen det meste af døgnet.

• Bliver der etableret shelters, P-plads mm., vil dette i den grad forstyrre roen.

• Skovbyggelinje på 300 m vil også forringe værdien af min bolig.

Freden, roen og ikke mindst min udsigt har stor betydning, og billederne taler vidst for sig selv:
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Med venlig hilsen,

Dorte Lauritsen,

Store valbyvej 170, 4000 Roskilde
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Til:

Jens Peter Simonsen

Naturstyrelsen Midtsjælland

JPS@nst.dk, msj@nst.dk

Horingssvar — mii jovurdering af samarbejdsaftale om skovrejsning ved
Himmelev

I forlængelse af det offentlige møde på Roskilde Rådhus d. 16. august 2021 angående etableringen
af grundvandsbeskyttende fredskov i området mellem Himmelev, Ågerup og Store Valby ønsker de
6 nabo-matrikler på Ellekærvej 3-13 følgende fælles udtalelse ført til protokols:

Matrikleme er som udgangspunkt positive overfor etablering af en fredskov som anført i
projekteringsmaterialet, men vi ønsker samtidig, at fredsskoven, i givet fald, etableres under
hensyntagen til nabomatriklemes enestående og uforstyrrede udsigt mod vest, og derfor etableres
som lysåben natur.

Ligeledes ønskes det, i forbindelse med eventuel etablering af offentlige stier, fællesvej,
parkeringspladser o.lign. at der tages hensyn til nabomatrikleme, så disse i givet fald, etableres så
langt fra skellinjen som muligt.

Vi henviser i den forbindelse til Naturstyrelsens egne retningslinjer for etablering af fredsskov: (Jf.
Statslig Skovrejsning; Regler og retningslinier, Naturstyrelsen, 2019)

• Jf. Retningslinie 7.7: Det kan medfordel overvejes om arealet nær bolig kan udlægges til
lysåben natur, således at problematikken med skygge undgås.

• Jf. Retningslinie 7.13 :For skoven som helhed skal der udlægges mellem 10 og 40 % af
arealet til lysåbne arealer. Det kan eksempelvis være overdrev, ferske enge, lavmose eller
vandhuller. Skovrejsningsplanen skal indeholde en langsigtet målsætningfor de lysåbne
arealer på samme vis som skovudviklingstype for tilplantede arealer.

I det vi forventer, at disse hensyn vil indgå i jeres fortsatte arbejde med at etablere en
fredsskov i vores område, ønsker vi jer god vind i den videre proces.

Med venlig hilsen

Anna Lisa Greve, Ellekærvej 3

Bodil Bodi, Ellekærvej 5

Henrik Jensen, Ellekærvej 7

Hanne Lungholt, Ellekærvej 9

Mette Bastholm Sørensen og Morten Mouritsen, Ellekærvej 11

Valter Bundgaard Cloetta Jensen og Gitta Jensen, Ellekærvej 13

Alle St. Valby, 4000 Roskilde
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Til Rette Vedkommende,

“Høringssvar til miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Himmelev Skov” er dags dato
indleveret til Lia Maria Hauch Kaufmann på Roskilde Kommune med kvittering for modtagelse af Gitte
Blomberg.
Høringsvaret er ligeledes mailet til msi@nst.dk som anført i informationsbrevet til lodsejererne med cc til
Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen
Lia Maria Kaufman, Roskilide Kommune
Henrik Nielsen, HOFOR

Høringssvaret er underskrevet af 13 ud af de 14 lodsejere dvs i alt 314 hektar.

Venlig Hilsen
Karina Hou Larsen

Karina Larsens Dyrltegepraksis ApS
Store Valbyvej 206
4000 Roskilde
Tlf. 42 40 90 61
Email: karina@friskedyr.dk
www.friskedyr.dk
CVR-nr. 33374941
Konto-nr. 5065 - 1408507





Flere af lodsejerne har igennem de sidste 10 år tilplantet større arealer med remisser, læhegn og mindre
arealer med skov for at øge biodiversiteten af egen fri vilje og pengepung.

Der er ingen af undertegnede lodsejere der har interesse I at atstå jorden af følgende grunde:

- Den bliver brugt til erhverv i form af landbrug og er for fleres vedkommende en væsentlig
driftsindtægt.

- Vi har købt ejendom på landet blandt andet fordi vi er glade for at have lidt afstand til andre og
nyde naturen selv.

- Vi ønsker ikke at afstå jord eller jordudveksle, da jorden ligger fint omkring vores ejendomme.
- Hvis vi tilpianter med skov mister vi udsigten over vidderne.
- Kommunens miljørapport har en kæmpe mangel da den ikke medregner, at der på disse arealer

bliver produceret ca. 2000 tons korn årligt. Ved tilplantning af skov skal dette korn produceres
andet steds, hvilket desværre ofte bliver ved ineffektivt landbrug i udlandet og på bekostning af
regnskov eller brug af kunstvanding. Dette resulteret i sidste ende til meget større udledning af C02
end skoven vil optage.

- Der er i forvejen et meget rigt dyreliv i området, og mange steder for vildtet at søge fred. Hvis der
kommer skov med offentlig adgang, vil der når vi ser på resten af Himmelev skov, komme mange
flere mennesker og løse hunde pr. areal, døgnet rundt, året rundt.

- HOFORs repræsentant, Henrik Nielsen oplyste til høringsmødet den 16. august 2021 følgende to
ting:
1. I det store BNBP område rundt om Brokilcie vandforsyning vil en punktforurening kunne måles

inden for et år.
2. Vandet er af meget høj kvalitet uden pestlcidrester.
Det må derfor konkluderes at nuværende (og de sidste 70 års) Iandbrugsdrift ikke har forvoldt

problemer for drikkevandet på Brokilde Vandforsyning.

Vi ønsker derfor at få frltaet vores arealer fra prolektet

Venlig Hilsen

Areal inde for
Navn Adresse . Underskrift
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Undertegnede lodsejere ser imødekommende på kommunens forslag om drøftelse af tiltag for
grundvandsbeskyttelse på vores jord.



Areal inden for projektet er ca. da kortmaterialet i de udleverede papirer ikke er særligt præcist.
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Høring vedr, udvidelse af Himmelev Skov

(9
Ågerup og

Omegns

jcp 6. september 2021

Som vi allerede har tilkendegivet ifm. Kommuneplanen er Landsbyrådet grundlæggende positive
over for planerne om at udvide Himmelev Skov mod Ågerup og Store Valby. Med tiden skulle
navnet måske så også udvides?

Vi har kun to betænkeligheder:

1) Det planlagte skovområde strækker sig helt op til eksisterende bebyggelser i det østlige
Ågerup og det vestlige St. Valby. Derfor er det vigtigt at man, den dag det måtte blive
aktuelt, tager højde for de berørte beboeres ønsker

2) Omvendt oplyses det i høringsmaterialet og på det offentlige møde i Roskilde 16. august,
at Roskilde Kommune vil søge dispensation for at reducere skovbyggelinjen til 40 meter
ved “byer”.

Umiddelbart tænker vi at 300 meter grænsen burde være gensidig. Udvalgsformand
Karim Friis Arfaoui har overfor Landsbyrådet tilkendegivet at man ikke agter at benytte
en evt, dispensation til at udbygge Ågerup mod syd. I så fald er dispensationen kun
egnet til at gøre alle usikre.

Vi ser frem til at blive inddraget i takt med at planerne konkretiseres.

Venlig hilsen

Jens Pedersen

Formand




