Nordsjælland
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Den 14. juli 2014

Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Gørløse Skov.
Mødet blev holdt den 2. juni 2014 i Nordsjællands Svæveflyveklubs
mødelokale
Deltagere:
Anne Johannison,
Britt Brandom
Egon Trust
Erik Hulsrøj,
Ida Dahl-Nielsen,
Jan Erik Løvgren,
Jens Bøcher,
Karsten Kjærulff,
Lene Kattrup,
Mikael Kure,
Niels Jensen,
Ole Nicolaisen
Søren Lohse,

ajo@nst.dk (Naturstyrelsen)
BRB@PKA.DK, nabo
egon@togotrust.dk, NSF (Flyveklub)
liseogerik@mail.dk , Gørløse Lokalråd
iddni@nst.dk (Naturstyrelsen)
jel@nst.dk (Naturstyrelsen)
dryas@youmail.dk, DN-Hillerød
kkjhandel@post.tele.dk, Gørløse Lokalråd
lenekattrup@hotmail.com, mig selv (hundene)
mik@miku.dk, Nabo (hundeejer)
niels.jensen@jetra.dk, Spejderhytten, Harbo,
Langebjergvej 5
ejendomsmester@glider.dk, NSF (Flyveklub)
S.AAVANG33@gmail.com, NSF + Hillerød
Samvirkende Idrætsforeninger

Derudover er der på udsendelsesliste også nedenstående personer. Hvis du ønsker
at blive slettet fra listen så send en mail til iddni@nst.dk.
Gert Engedd
Glenn Carstensen
Jens Kristensen
Jens Kromose
Jens Soelberg
Kirstine Thoresen-Lassen
Mads Jepsen
Mark Hviid Borning
Niels Erik Worm
Søren Agerlund
Torben Rønne Petersen

Gert@engedd.info
GlennCarstensen@yahoo.dk
asgaard@mail.dk, Jægerforbundet
jfkromose@hotmail.com, DN Hillerød
Jenssoelberg@hotmail.com, nabo
kthl@hillerod.dk, Hillerød Kommune
dyrelund@pc.dk, Jægerforbund
superrolex@gmail.com
new@nst.dk (Naturstyrelsen)
sar@nst.dk (Naturstyrelsen)
ROEDKILDE@DLGTELF.DK, nabo
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Dagsorden:
1. Velkomst
2. Dagsorden
3. Præsentation af deltagere
4. Opfølgning på det offentlige møde
5. Oplæg og diskussion af beplantningsplan
6. Oplæg og diskussion af publikumsfaciliteter herunder ankomstarealer,
adgangsforhold til hegninger, mm.
7. Stiforløb koblet til resten af kommunens stiplaner
8. Evt.
Ad. 1. og 2. Velkomst og dagsorden
Tak til Flyvepladsen for at stille lokaler til rådighed og servere kaffe.
Ida Dahl-Nielsen bød velkommen til det første møde i skovrejsningsrådet. På det
offentlige møde den 28. april blev folk inviteret til at melde sig til Skovrejsningsråd
for Gørløse Skov. Derudover har der været sendt invitation ud til skovbrugerrådet
for Naturstyrelsen med henblik på at finde, gerne lokale repræsenter for de enkelte
organisationer. Et par stykker havde meldt inden mødet at de var forhindrede i at
komme.
Der var ikke kommentarer til den udsendte dagsorden.
Naturstyrelsen har nedsat Skovrejsningsrådet for at sikre en god dialog med
områdets kommende brugere og for at få gode input og råd blandt andet på basis
af lokalviden. Derudover kan repræsentanterne fra Skovrejsningsrådet også bringe
information videre i lokalsamfundet om skovrejsningen.
På møderne vil der være en drøftelse af enhedens planer for de nyerhvervede
arealer inden for skovrejsningsområdet og arealernes status – specielt med
henblik på at sikre og etablere rekreative værdier og naturværdier i skoven.
Skovrejsningsrådet er ”kun” rådgivende, men Naturstyrelsen vil lytte meget til de
drøftelser og forslag, der kommer frem på møderne. Rådet vil således kunne
kommentere på forhold omkring valg af træarter, komme med forslag til placering
af åbne områder, etablering af publikumsfaciliteter mv..
Umiddelbart kan der forventes afholdelse af ca. 2 møder om året af ca. 2 timers
varighed.
Der udarbejdes referat fra møderne. Dette sendes dels rundt på mail til en
udsendelsesliste for Skovrejsningsrådet og dels kommer det til at ligge på
hjemmesiden således, at alle har mulighed for at følge processen. Hjemmesiden
ses her:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/find-etnaturprojekt/hovedstadsomraadet/skaevinge-og-goerloese-skov/

Ad. 3. Præsentation af deltagere
Vi tog en præsentationsrunde, hvor alle mødedeltagerne sagde deres navn og kort
fortalte om de var naboer, tilknyttet lokalråd, repræsenterede en organisation
eller andet.

2

Ad. 4. Opfølgning på det offentlige møde
Ida gennemgik kort de forslag, der var kommet på det offentlige møde.
Forslagene fordelte sig i 3 grupper: Faciliteter, naturpleje og adgangsforhold.
Forslagene indgår sammen med yderligere kommentarer i de videre drøftelser om
de enkelte emner.
Nedenfor ses en række af de forslag, der kom frem på det offentlige
skovrejsningsmøde om Gørløse Skov den 28. april 2014:

Ad. 5. Oplæg og diskussion af beplantningsplan
Jan-Erik gennemgik beplantningsplaner for de arealer, der skal tilplantes i Gørløse
Skov i efteråret 2014. Træartsvalget sker ud fra bl.a. jordbundsforhold,
nedbørsforhold mv. og der er valgt en skovudviklingstype. Skovudviklingstypen vil
her være en egedomineret type, ”Eg med lind og bøg”, Skovudviklingstype 22. Det
vil således primært være løvtræer som eg, bøg, lind, birk, kirsebær, ær, røn, avnbøg
mv., mens der kun plantes lidt nåletræer som skovfyr. I flg. aftalte med HOFOR
må der maksimalt plantes 25 % nåletræer i skovrejsningsområder, fordi nåletræer
kan forsure grundvandet. Det vil blive en artsrig skov med en struktur, hvor der
også i selve skovbevoksningen plantes buske. Derudover etableres et skovbryn
med en bredde på ca. 30 m, hvor der indgår en hel del buske. Buskene er danske
hjemmehørende arter som almindelig hyld, kvalkved, tørst, dunet gedeblad, slåen,
benved, skovabild, ribis, alm hæg, hassel, hvidtjørn, navr.
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Der var ønske om at lade noget af den eksisterende beplantning med bl.a. forsytia
ved Langebjerg blive stående. Jan-Erik besigtiger det sammen med nabo inden der
tages endelig stilling. Det forventes at, der plantes på arealerne til efteråret 2014.
Der blev ved mødet vist en beplantningsplan. Der vil i forbindelse med
detailplanlægningen kunne ske mindre justeringer af denne. Rådet var tilfreds
med beplantningsplanen. Beplantningsplanen vil blive lagt på hjemmesiden i
efteråret og inden der plantes.
Græsning på de lysåbne arealer. Der blev drøftet muligheden af at oprette en
kogræsningsgruppe. Carsten og Michael drøfter sagen inden næste møde i
Skovrejsningsrådsmødet, og kommer med et oplæg.
Ad. 6. Publikumsfaciliteter og adgangsforhold
Stier
Anne viste kommunens stikort med eksisterende stier og ønskede fremtidige stier.
Stier indenfor Skovrejsningsområdet kan med fordel forbindes med stisystemet
udenfor området. Flere sti forslag blev diskuteret. Bl.a. adgang til fods fra
Attemosen og sti langs Langebjerg Sø, forslag der fremkom på det offentlige
skovrejsningsmøde i maj.
Stigruppe
Der blev nedsat en lille stigruppe bestående af Lene, Erik og Niels, som vil prøve at
se på nogle stiforslag til næste skovrejsningsbrugerrådsmøde. De vil også se på et
forslag til placering af Ankomst areal (P-plads)
Ankomstareal
Kommunes P-plads ved Kurreholmvej blev nævnt. Jan Erik Løvgren gjorde
opmærksom på at vi fra Naturstyrelsens side, vil foretrække at ankomstarealer
placeres centralt i skovrejsningsområderne, så de kan servicere så stort et område
som muligt. På den måde rækker midlerne længst. Det vil være naturligt at opstille
en informationstavle i forbindelse med et ankomstareal.
I øjeblikket sidder der nogle små informationstavler, på bøgehegningens hegn,
som kort fortæller om skovrejsningsområdet og hvorfor der er hegn om denne
bevoksning og hvilke træarter der er plantet. (De har midlertidig karakter)
Hunde
Det blev besluttet at det næste hegn, der skal sættes omkring den tilplantning, der
vil ske i efteråret 2014 på vinkelgrunden syd for Kurreholmvej, også kan fungere
som hundehegn i den periode, hvor hegnet skal stå for at beskytte træerne mod
vildtet. Der skal derfor sættes en klaplåge i den hegning og et skilt eller piktogram
om at det er hundeskov. Til den tid vil det være oplagt også at skrive om det i
lokalbladet.
Adgang i hegninger
Ud over adgang til hegningen med hunde, blev det besluttet at opsætte en stente
eller to i Bøgehegningen, nord for Kurreholmvej, så det er muligt at færdes der.
Heste/Ridning
Det blev foreslået at der kunne laves en hestefold, f.eks. ved Langbjergvej ned mod
spejdergrundene. Men stier, ankomstareal og hunde prioriteres i første omgang
højere.
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Ad. 7. Stiforløb koblet til resten af kommunens stiplaner
Anne viste som tidligere nævnt Hillerød Kommunes planer for stier. Emnet tages
op på næste skovrejsningsmøde, hvor det forventes af kommunens
”stimedarbejder” også deltager.

Ad . 8. evt
Næste møde i skovrejsningsrådet for Gørløse er mandag den 22.
september kl. 19 – 21 i mødelokalerne i Gørløse Forsamlingshus
Tilmelding til Ida Dahl-Nielsen inden den 22. september kl 9 til iddni@nst.dk.
Referat fra mødet i skovrejsningsrådet den 2. juni kan ses på hjemmesiden:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/projekter/hovedstadsomraadet/skaevingeog-goerloese-skov/

Med venlig hilsen
Ida Dahl-Nielsen
72 54 31 84
iddni@nst.dk
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