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Mødedeltagere: 
FH     Flemming Hansen, Roskilde Kommune  
JØ     Jens Erik Ørum, Roskilde Kommune   
HJ     Hans Peter Jensen, Egnshistorisk Forening i Gundsø 
PE     Preben Engmann, Grundejerforeningen Pileparken 
JB     Jørgen Borggren, Danmarks Naturfredningsforening (supl. for SJ) 
IS      Inga Skjærris, Danmarks Idræts-Forbund 
KA    Karen Attwell,  Roskilde Kommune  
VH    Vibeke Henriksen, Dansk Familielandbrug 
JN     Jens Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland  
KS     Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland   
 
Fraværende:  
HC   Hans Christensen, Friluftsrådet 
SJ     Susanne Jeppesen, DN 
 
 
1. Status for projektet   
KS: Siden sidste møde den 10.9 2007 er der - ud over at træerne er vokset - sket følgende: 
 
Erhvervelser: Ingen. 
 
Justering af planerne for matr. 10 r og 10 d (areal vest for Gulddyssevej): Vi har fulgt ”vandhullet” 
gennem året og pt. er der nærmest ingen vand i det. Vi har derfor besluttet ikke at fjerne bevoksnin-
gen og rense op, men lade det være et vildt hjørne. Der er en sø lige uden for skoven, så der er vand 
til dyrelivet. Derudover sparer vi nogle penge, som vi hellere vil anvende til stier og P-pladser. El-
lers følger vi planerne og er færdige med tilplantningerne i foråret 2009. 
 
Bålhytten med shelter. Vi har søgt kommunen om tilladelse, men har ikke fået den endnu. Prisen for 
en sådan er omkring 250.000 kr. Vi har søgt Friluftsrådet om tilskud, og modtaget et afslag. Pt. er vi 
i tvivl om vi har råd, og udsætter derfor etableringen. Rådet gav sin opbakning til, at SNS som en 
start etablerer en bålplads med ret til lejrslagning. 
 
Nye stier:  

• Vi, og navnlig skovens gæster, har haft stor glæde af de nye stier. Jeg håber, at de lokale 
brugere hjælper med selvjustits, for beboerne i skoven har lejlighedsvis klaget over navnlig 
løse hunde, men også knallertkørsel mv. Men vi har støttet skiltningen af reglerne på Dy-
bendalsvej, og det tror jeg har hjulpet.  

• Nye stier vest for Gulddyssevej: Vi har i oktober 2008 igangsat etableringen af stien og P-
pladserne. Arbejdet afsluttes i foråret 2009, når stierne har sat sig og vi har plantet færdigt. I 
den forbindelse skal det nævnes, at Roskilde Kommune har givet tilsagn om at støtte stierne 
øst for Gulddyssevej med 100.000 kr, og det er medvirkende til, at vi nu har midlerne til at 
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etablere vejen vest for Gulddyssevej. Og så vil vi i øvrigt søge kommunen om yderligere 
støtte til de nye veje, men vi har råd til at ”lægge ud”, og derfor er vi gået i gang nu. 

• Ny sti i hundefolden ved Gulddysse Skovvej blev i februar etableret af brugerne. Som rådet 
blev orienteret om, så tog en ivrig bruger af hundefolden kontakt til Skov- og Naturstyrel-
sen, fordi brugerne godt kunne tænke sig at en mudret jordsti blev forbedret med et lag grus, 
således at hundelufterne fik en bedre rundtur i hundeskoven. Vi havde ikke umiddelbart pla-
ner om at lægge grus på jordstien, fordi vi prioriterer det højere at få etableret det overord-
nede stisystem i hele skoven. Men vi kunne godt finde midler til gruset, hvis brugerne ville 
hjælpe til.  Og aftalen resulterede i at hundelufterne indenfor kort tid havde etableret en ny 
grussti.  

 
Hastigheden på Gulddyssevej: Roskilde Kommune har, som rådet blev informeret om i januar 
2008, afvist at nedsætte hastighedsbegrænsningen på vejen. Kommunen oplyser, at en lavere ha-
stighedsgrænse  kræver, at hastigheden er en væsentlig ulykkesårsag eller risiko på den pågældende 
vejstrækning, og at der ikke er oplysninger om hverken uheld eller trafiktællinger på denne vej-
strækning. 
 
Gulddysse Kulturgård: Vi har haft kontakt til gården og 4 lokale skoler; og vi er enige om, at der 
skal etableres en økobase på gården (ubemandet naturskole hvor der findes materialer og ideer til 
naturformidling målrettet skolebørn). Intet er dog formelt aftalt endnu og der er heller ikke givet 
bevillinger til projektet.  
 
Geddemosen: Intet nyt siden sidst, hvor status var at Gundsø kommune, Roskilde amt, embedslæ-
gen og skovdistriktet i sommeren 2002 drøftede betydningen af, at der er 2 affaldsdepoter ved søens 
nordkant. Embedslægens konklusion afventer resultater fra tilsvarende undersøgelser – og vi har in-
tet hørt, men heller ikke rykket for et svar. Det var umiddelbart embedslægens vurdering, at det ik-
ke var et problem, hvis skovgæster spiser bær, svampe eller fisk fra arealet såfremt, man ikke spiste 
”afgrøderne” hver dag. Gundsø kommune og skovdistriktet har ikke drøftet om arealet skal over-
drages til Gulddysse skov pga. forureningen. Men på sigt bør arealet funktionsmæssigt ”inddrages” 
i skoven. 
 
FH roste skoven og bænkene (navnlig bænken på toppen af Ørebjerg).  
HJ efterlyste den ved Geddemosen drøftede bænk. 
 
2. Tilplantningsplan for matr.nr. 9a 
JN gennemgik styrelsen forslag, som er vedlagt som bilag. Arealet vil først blive tilplantet i efter-
året 2009, idet vi måske skal bruge tilplantningsaktiviteten som et ”projekt” ved klimatopmødet.   
JN bekræftede på spørgsmål fra KA at der er eg i det 8 rækkede i skovbryn. 
 
KS konkluderede, at rådet var tilfreds med styrelsens forslag.  
 
3. Navngivning af skovvejene 
KA gennemgik hendes forslag, som blev ”vedtaget”. Dvs. 

   
Vest for Gulddyssevej: Åsbjergstien  
Øst for Gulddyssevej - den lange snoede sti: Kærvangsstien (efter gården navn) 
Øst for Gulddyssevej - nord-syd: Ørebjergstien 
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4. Ændring af areal til ny hundeskov 
KS: Vi har ikke nået at etablere den planlagte hundeskov ved Gulddyssegården. Det giver mulighed 
for at genoverveje placeringen, og vi er endt med at foreslå, at folden flyttes tættere på Jyllinge. Jeg 
forventer - uden det dog er helt sikkert - at der bliver indkørsel til grusgraven i lyskrydset til Jyllin-
ge Parkvej, og at vi i den forbindelse får en P-plads. Tidshorisonten herfor er vel 0-2 år, men for gå-
ende hundeluftere i Jyllinge må det være en fordel at hundeskoven flyttes tættere på.  Vi undgår og-
så hegningen "midt på sletten" ved vores oprindelige valg. 
 
Rådet gav sin opbakning til den nye placering af hundeskoven. Hundeskoven bliver antagelig fær-
dig primo februar 2009, og styrelsen håber på at miljøministeren vil indvi hundeskoven (der arbej-
des på at det sker den 2/2 2009). 
 
Medlemmerne af rådet anbefalede, at der etableres en P-plads ved lyskrydset, og at det sker med re-
spekt for de landskabelige værdier. 
 
5. Ridning 
KS: Vores skiltning om ridning har ikke været i orden. Man må ride overalt på vores arealer, dog 
ikke på vores grusveje. Det forudsætter dog, at man ikke rider på de nyplantede træer. Baggrunden 
for at der ikke må rides på skovvejene er, at ridningen ødelægger skovvejen til ugunst for cyklende, 
gående og barnevogne. Dvs vi vil få vores skiltning til at oplyse at ridning er forbudt på skovvejene, 
hvilket betyder at man f.eks. godt må ride på sletterne og på skovvejenes græsrabatter.  
 
JSN:  Vi har udarbejdet et forslag til ridesti i skovens nordlige del i samråd med Holmevang Ride-
pension; se kortbilag 3.  Selve ridestien er på godt 1 km, men da man må ride i bevoksningerne og 
på sletten så er mulighederne bedre end den ene km.   
 
Rådets medlemmer bakkede op om, at der skal gives plads til ridning og gjorde samtidig opmærk-
som på, at der også blev redet ind i skoven ved Piledyssen.  
 
KS efterlyste kontakter til de lokale ryttere, som rider ind i skovens sydlige del. Vi vil gerne etable-
re ridespor, men har behov for dialog med de lokale ryttere for at finde den bedste løsning: Gode ri-
demuligheder kombineret med at rideforbuddet på skovvejene overholdes. 
 
6. MTB-spor 
KS Jyllinge Cycle Club har henvendt sig og foreslået at der etableres et MTB-spor i skoven. Vi har 
gode erfaringer med MTB-spor i skoven, idet også sporene udover at give MTB-ryttere en mulig-
hed for at dyrke deres sport også fungerer som trampestier for gående og løbende skovgæster.  
 
JSN: Vi har udarbejdet et forslag til MTB rute på i alt 4 km i samarbejde med Jyllinge Cycle Club, 
se bilag 4.  Det er ikke kontrolleret i felten, og der kan derfor komme justeringer. Måske bliver spo-
ret i den nordøstlige del først etableret, når hegnet pilles ned. 
 
Rådet kan sin opbakning til at der etableres et MTB-spor i skovens sydlige del. 
  
7. Næste møde 
KS: Vi har nu planlagt alle erhvervede arealer, så det er mit forsalg at rådet først indkaldes, når vi 
har en ny erhvervelse, som skal planlægges.  
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Flere medlemmer af rådet gav udtryk for at de gerne så at rådet mødes 1 gang om året. KS var be-
tænkelig pga knappe ressourcer, men vil overveje om det er muligt. Men rådet vil blive inddraget, 
hvis der skal etableres nye faciliteter – ved høring via mail eller ved et egentligt møde. 
 
8. Eventuelt 
JB orienterede om, at DN arbejder på et forslag til fredning af Værebro Ådalen, og at skoven ville 
blive nabo i nordøst. 
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Bilag 1 forslag til tilplantning 
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Bilag 2 Forslag til ny placering af hundeskov: 
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Bilag 3 Forslag til ridesti  (rød stiplet linie): 
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Bilag 4 MTB-spor er vist med rød stipling.  
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