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Mødedeltagere: 
HN    Harald Nielsen, Pileparkens Grundejerforening 
JB     Jørn Borggreen, Danmarks Naturfredningsforening supplant for SJ 
IS      Inga Skjærris, Danmarks Idræts-Forbund 
MV   Morten Vincents,  Roskilde Kommune  
VH    Vibeke Henriksen, Dansk Familielandbrug 
PJ      Palle Gram Jørgensen, Gundsømagle Landsbyråd 
SSP   Stephan Springborg, Naturstyrelsen, Østsjælland  
MH    Morten Hasle, Naturstyrelsen, Østsjælland  
KS     Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland   
 
Desuden deltog Torben Sønderskov, Gulddysse Kulturgård 
 
Fraværende:  
FH     Flemming Hansen, Roskilde Kommune  
SJ     Susanne Jeppesen, Danmarks Naturfredningsforening 
JØ     Jens Erik Ørum, Roskilde Kommune   
HJ     Hans Peter Jensen, Egnshistorisk Forening i Gundsø 
HC    Hans Christensen, Friluftsrådet 
JN     Jens Nielsen, Naturstyrelsen, Østsjælland  
 
KS bød velkommen til Harald Nielsen som nyt medlem af rådet og udpeget af Pileparkens 
Grundejerforening som afløser for Preben Engmann.  
 
1.Status for projektet 
KS orienterede: 

• Københavns Energi har opsagt aftalen i december 2011, fordi ny viden i form af 
grundvandskortlægning har vist, "at Gulddysse Skov ikke ligger inden for Københavns 
Energis fokusområde for grundvandsbeskyttelse, idet området ikke er tilstrækkeligt sårbart i 
forhold til indvindingen på Værebro Kildeplads." Jyllinge Vandværk har i 2012 også 
meddelt, at vandværket udtræder af samarbejdsaftalen. Det er naturligvis ærgerligt, men 
begge parter skal jo takkes for deres bidrag som har været med til at realisere Gulddysse 
Skov, til det den er blevet til. Opsigelserne betyder, at Naturstyrelsen ikke vil kunne erhverve 
nye ejendomme indenfor projektområdet uden at der kommer én eller flere nye 
samarbejdspartnere, som vil bidrage til projektets finansiering. I første omgang er 
Naturstyrelsen  i dialog med den mest oplagte part: Roskilde Kommune.  

• Ingen nye erhvervelser.  
• Planlægning af de første tyndinger er i gang. For at træerne kan udvikle sig til store, sunde 

træer, kræves tyndinger (dvs. fældning af træer), og det ser ofte brutalt ud, når 
skovningsmaskiner og udkørselsmaskiner arbejder og har arbejdet. Men vi skal være 
omkostningseffektive, så det må man som skovgæst acceptere. Det er bevoksningerne ved 
Gulddysse Skovvej som skal tyndes først. Der bliver indlagt spor i bevoksningerne og 



   

ammetræerne (rødel) bliver fjernet, da de nu har opfyldt deres funktion og nu skader de 
blivende træarter. Det kommer til at genere hundelufterne; men vi planlægger at gøre det 
hurtigt i hundeskoven og køre træet ud med det samme. Vejene vil blive repareret og et nyt 
hegn opsat. Og vi vil skilte ved indgangene til hundeskoven. Vi planlægger efter at det sker i 
februar-marts 2013 og at det giver 1 måneds ”rod” i hundeskoven. Poppelhegnet vil også 
blive fjernet, da det er det økonomisk rigtige tidspunkt: De kan håndteres med maskiner og 
prisen på flis er god. 

 
PJ spurgte til om der kunne købes brænde; og hertil svarede KS: Nej, idet styrelsens handelspolitik 
tilsiger, at træet skal sælges så indtægter maksimeres og omkostninger minimeres. Men hvis 
landsbyrådet vil finde ud af, om der er stor lyst i lokalområdet til, at man selv fælder rødellen i 
hundeskoven og transporterer det ud inden for et kortere tidsrum, og man får tyndet hele 
hundeskoven i løbet af ca.1 år, så kan vi drøfte et sådant projekt, herunder også prisen for brændet. 
 
  
2. Forslag til tilplantning / anvendelse af jorden til Dybendalsvej 5  
KS orienterede om forslaget, se bilaget. 
Tilplantningerne planlægges til april 2014, idet det er mest rationelt, at plante det hele på én gang 
(der spares på flytning af mandskab og maskiner); og det er pt. uvist om vi sælger den del af jorden, 
som ligger uden for projektområdet eller ej. Salget afhænger af, om Roskilde Kommune vil bidrage 
økonomisk til erhvervelsen af arealerne.  Arealerne er derfor blevet bortforpagtet i 2013, hvor en 
afklaring om salget skal finde sted. 
 
Rådet kunne tilslutte sig, at Naturstyrelsen anvender jorden og tilplanter som foreslået. 
 
 
3. Orientering om vilkår og rammer for udlejning af jagten 
KS: Naturstyrelsen skal forbedre det økonomiske resultat for driften af styrelsens arealer. I den 
forbindelse er det besluttet, at leje jagten ud i en række af styrelsens skove, herunder i Gulddysse 
Skov. Styrelsen vil stille en række vilkår, som skal sikre, at skovgæsterne næppe opdager, at jagten 
er udlejet, og at jagtlejerne ikke ”tømmer” skoven eller området for vildt – også af hensyn til 
naboerne. 
 
SSP orienterede om det udkast til rammer og vilkår under hvilken, styrelsen påtænker at udleje 
jagten. Jagten vil blive lejet ud i 2 områder: ét nordligt og ét sydligt område, hver på ca. 30 ha. Der 
må kun skydes råvildt med riffel; og der må derfor f.eks. ikke skydes ræve og fugle.  På pürschjagt i 
perioden 16.5 til 15.7 må der kun jages fra solopgang til kl 07.00 hver dag. Fra 1.11 til 31.1 må der 
afholdes 1 månedlig jagt på hverdage (dog ikke mellem jul og Nytår). Der bliver sat kvoter på hvor 
mange stykker råvildt og deres størrelse og køn, der må skydes, ud fra bæreevnen af styrelsens 
arealer. Motorkørsel i skoven vil ikke blive tilladt. I henhold til styrelsens politik vil jagtlejerne ikke 
kunne lukke skoven, og der må heller ikke skiltes om, at der afholdes jagt. Det er jægernes pligt og 
ansvar at sikre, at skovgæsterne kan færdes sikkert, også inde mellem træerne.  Jagtlejerne vil blive 
fundet via et udbud, som vil finde sted primo 2013. 
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4. Ridning i Gulddysse Skov  
PJ: landbyrådet har fået en række henvendelser omkring ønske om lidt ridestier i den nye Gulddysse 
Skov. Der er rigtigt mange med heste i vores område, og de vil også gerne kunne benytte skoven på 
deres prægtige dyr. Hvis de normale stier benyttes, bliver disse ødelagt (og "forurenede"). 
 
KS: Reglerne for ridning er således, at der må rides på sletterne og langs skovvejene ude i rabatten; 
men ikke på selve grusvejen. Der må i teorien også rides mellem træerne; men det er vanskeligt, da 
de står tæt og har lave grene. I den nordlige del af skoven er et ridespor (uden belægning af f.eks. 
stenmel). Styrelsen vil gerne forbedre ridemulighederne; men det kræver bl.a. en aktiv deltagelse fra 
rytterne. Men I må gerne opfordre ”ridesteder” til at kontakte os for at drøfte nye ridespor og 
indgange til skoven. Og vi skriver også gerne til ”ridesteder” om regler og muligheder. Etablering af 
egentlige ridestier er ikke billigt og vil fordre, at rytterne bidrager med arbejdskraft og ansøgninger 
om midler fra forskellige puljer; men det er antagelig muligt at skaffe penge på den vis.
 
 
5. Eventuelt 
HN spurgte til mulighederne for at arrangere Sankt Hans bål det gamle ridebaneareal. KS oplyste, at 
det krævede en konkret ansøgning; men styrelsen som grundejer antagelig ville sige ja, forudsat at 
der anvendes rent træ, kviste (og f.eks. ikke gamle malede møbler).  
 
MV oplyste, at kommunen antagelig indgår en aftale med en privat grundejer, således at der bliver 
stiadgang fra Fjordskolen til Gulddysse Skov via den private grund. Når dette er sikret, vil 
kommunen og Naturstyrelsen i samarbejde etablere et såkaldt sundhedsspor, hvor man kan måle sit 
kondital ved at løbe/gå en bestemt rute og tage tid på dette. Via en tabel kan man med indgang for 
alder, køn og vægt aflæse sit kondital. 
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Forslag til arealanvendelsen af jorden til Dybendalsvej 5 
 
Signatur: Projektgrænsen er vist med sort streg. Nuværende Gulddysse Skov er vist med grøn skravering. Jorden til 
Dybendalsvej 5, som pt ejes af Naturstyrelsen er vist med pink streg. Den privatejede Dybendalsvej 5 er vist med 
blå/grøn skravering. Den nye skovvej med lysgrå streg. 
 
Område 1: Ingen yderligere tilplantning; fortsætter som bøg og krat med små lysninger. 
Område 2: sø og mose: der tyndes på sigt så arealet bliver mere lysåbent. 
Område 3: Fra underkanten af 3-tallet og nord på plantes bøg med rødel og lind 
                  Syd for 3-tallet: slette - og på sigt gerne en frilagt grøft. 
Område 4: Lærk med grupper af skovfyr og avnbøg. I nord et bredt skovbryn. 
 
Pt. er det Naturstyrelsens plan, at arealer uden for projektområdet skal sælges. Men der er drøftelser med Roskilde 
Kommune om projektets fremtid. Såfremt områderne ikke skal sælges, er det Naturstyrelsens forslag at: 
 
Område 5: Vest for den grønne streg tilplantes med bøg med lærk og grupper af ædelgran, douglasgran, spidsløn og ask.  
                   I nord bredt skovbryn. Øst for den grønne streg: slette. Roskilde Museum har besigtiget højen på dette areal,  
                   og det er ikke et fortidsminde. Det er aftalt med museet, at der ikke plantes på højen. 
Område 6: fortsætter som slette 
Område 7: fortsætter som ager og mose/krat. 
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