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Velkomst ved Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen ved skovrider Jens Bjerregaard Christensen bød velkommen 
og fortalte kort om skovrejsningsprojektet Gørløse Skov, som er et samar-
bejdsprojekt mellem Naturstyrelsen, HOFOR og Hillerød Kommune.  
 
Gørløse Skov forventes på sigt at blive ca. 380 stort hvoraf ca. halvdelen vil 
blive tilplantet med træer.   
 
Formålet med Gørløse Skov er at sikre rent drikkevand samtidigt med at 
området kan udvikle sig til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads 
til friluftsliv. Endvidere kan skoven bidrage til at fremme et godt klima ved at 
producere O2 og oplagre CO2 samt holde på vandet ved ekstremt regnvejr.    
 
Formålet med dette offentlige møde er at give naboer, borgere og organisa-
tioner mulighed for at høre om skovrejsningsprojektet og komme med ideer 
og ønsker til Gørløse Skov. Naturstyrelsen ønsker nedsat et skovrejsnings-
råd, hvor planerne for arealerne kan drøftes i en løbende dialog. 
 
HOFOR 
HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab ved Stine Bisgaard for-
talte om grundvandsdannelsen i området. Skovrejsningsområdet kan være 
med til at sikre at drikkevandsforsyningen til bl.a. København også på sigt 
kan ske ved brug af grundvand uden komplicerede rensninger.  
 
Hillerød Kommune. Skovrejsningsudpegninger  
Kommunen ved Kirstine Thoresen–Lassen orienterede om kommunens 
udpegninger af arealer, hvor der ønskes plantet træer og hvor der ikke øn-
skes træer. Derudover udtalte Kirstine, at kommunen gerne vil indgå i drøf-
telser og konkrete tiltag omkring stier og tilgængelighed. 
 
Skovudviklingstype og tilplantning 
Naturstyrelsen ved skovfoged Jan-Erik Løvgren fortalte om de planer, der er 
med plantning på de arealer, som Naturstyrelsen har erhvervet. Der er alle-
rede en række områder, hvor der er sket tilplantning og hegning til afgræs-
ning. Det er planen, at der vil ske tilplantning på flere af Naturstyrelsen 
arealer i efteråret 2014. Visse områder vil blive holdt lysåbne og vil fx kunne 
bruges til afgræsning eller høslet. 
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Friluftsliv og formidling 
Naturstyrelsen ved Anne Johannisson fortalte om friluftslivet og formidling af 
arealer. Naturstyrelsen er interesseret i at høre om interesserne bl.a. hvor 
der ønsket etableret ankomstareal, stier, evt. hundeskov mm. 
 
Opkøb af arealer  
Naturstyrelsen ved Jens Bjerregaard Christensen orienterede omkring pro-
ceduren for opkøb af arealer. At etablere en ny skov er et længerevarende 
projekt, der kan strække sig over en lang årrække. Arealerne opkøbes in-
denfor området, hvis det er muligt, efterhånden som de bliver til salg. Det er 
helt frivilligt om man vil sælge arealer til skovrejsningen.  
Interesserede sælgere skal kontakte skovfoged Niels Worm på 
new@nst.dk. 
 
Skovrejsningsråd 
Naturstyrelsen ved Ida Dahl-Nielsen fortalte, at der vil blive nedsat et skov-
rejsningsråd for Gørløse Skov. Ved det offentlige møde tilmeldte 7 personer 
sig til at være med i skovrejsningsråd. Derudover er der sendt invitation ud 
til enhedens brugerråd med opfordring til at sende lokale repræsentanter fra 
de forskellige grønne organisationer. Det blev annonceret, at 1.møde i skov-
rejsningsråd for Gørløse Skov holdes:  
 
Den 2. juni kl. 19 – 21 på Svæveflyvepladsen, Gørlø se 
Nordsjællands Svæveflyveklub, Kurreholmvej 39, Gørløse 
 
Dialog og suppe 
Der blev serveret varm suppe samtidig med at deltagerne i mindre grupper 
havde mulighed for at komme med forslag og ønsker til den nye Gørløse 
Skov. Disse forslag blev skrevet ned og vil blive videregivet til Skovrejs-
ningsrådet, som vil arbejde videre med det. Der var en kort fælles opsum-
mering af forslagene. 
  
Deltagelse  
Der deltog ca. 40 personer til det offentlige møde om Gørløse Skov den 28. 
april 2014. 
 
Hjemmeside  
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/find-et-
naturprojekt/hovedstadsomraadet/skaevinge-og-goerloese-skov/ 
 
Kontakt   
Yderligere information vedrørende skovrejsningsprojektet kan ske til Natur-
styrelsen Nordsjælland på tlf. 72 54 30 00 eller nsj@nst.dk eller direkte til  
biolog Ida Dahl-Nielsen, iddni@nst.dk, 72543184.  
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