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Mødedeltagere:  omkring  15 borgere samt John Bilenberg, Henning Kirkegård og Claudio 
Pannicelli fra kommunens skovråd; Curt Mikkelsen fra Høje Taastrup Kommune og Jens 
Nielsen og Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.  

 
 
Curt Mikkelsen bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet: Kommunen og 
Naturstyrelsen har aftalt, at kommunen overdrager arealet vedlagersfrit til Naturstyrel-
sen, som tilplanter og driver arealet som fredskovspligtig statsskov. 
 
  
Kim Søderlund gennemgik herefter Naturstyrelsens forslag til indretning og tilplantning 
af skoven; vedlagt som bilag. 
 
I relation til træartsvalg  var der ingen bemærkninger eller forslag til ændringer. En 
nabo bemærkede under drøftelsen at bøgeblade kunne være problematiske for heste, 
men naboen vurderede at det ikke ville give ham problemer, når han måtte skære grene 
af i skel i op til 4 meter højde. 
 
I relation til stiføring  og ridning blev det foreslået, at der med det samme (og ikke om 
6-8 år) burde sikres at rytterne kan komme op til Snubbekorsvejen ved at ride i rabatten 
til skovvejen. Det gav anledning til en drøftelse af, om ryttere kunne passere gennem en 
låge. Naturstyrelsen gav tilsagn om at overveje løsningsmuligheder. Efter mødet har 
Naturstyrelsen besluttet at egekulturen sydvest for skovvejen ikke hegnes. Derved vil 
rytterne kunne komme op til Snubbekorsvejen ved at ride på den brede rabat nord for 
skovvejen og uden for egebevoksningen. Ridning i bøgeskoven i syd kan ikke løses på 
samme vis; men er heller ikke helt så nødvendig, da rytterne her kan komme rundt uden 
at skulle ride på en befærdet vej. 
 
I relation til trampestier  så gav Naturstyrelsen tilsagn om at frivillige gerne måtte 
etablere og vedligeholde trampestier. Naturstyrelsen bemærkede, at stierne ikke kan 
”fredes” ved ukrudtsbekæmpelse ved harvning eller tynding af træer. Naturstyrelsen 
gav tilsagn som grundejer til at Grennessminde kan etablere en primitiv bro over åen, så 
gæster på deres areal, kan komme nemt ind i skoven.  
 
I relation til naturpleje  aftalte Grennessminde og Naturstyrelsen at forsøge at etablere 
fælle pleje af §3 området i skovens vestlige del, idet en del af naturområdet også ligger 
på Grennessmindes ejendom.  
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Snubbekorsskoven – Indretning og tilplantning 8.11 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 avnbøg samt grupper af 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. Skov-
arealerne 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. 
 

 


