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Mødedeltagere: 
KH    Kaj V. Hansen,  Roskilde Kommune 
LM     Lene Madsen,  Roskilde Kommune 
KR    Knud Rindbøl, Danmarks Idræts-Forbund 
KR    Knud Rindbøl, Friluftsrådet  
PMJ   Per Møller-Jensen, Grundejerforeningerne Himmelev nord 
OS     Ole Strange, Landbrugsorganisationerne 
TG    Thomas Gyalokay, Danmarks Naturfredningsforening 
TC     Tom Christensen, Roskilde Museum  
KS     Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns statsskovdistrikt  
JPB   Jens Peter Bundgaard, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns statsskovdistrikt 
 
Fraværende: 
FD      Flemming Damgaard Larsen, Roskilde Amt  
SLN  Søren Laurentius Nielsen, Grundejerforeningerne Trekroner 
OM    Ole Røtzler Møller,  Roskilde Kommune 
 
KR meddelte at Lillian Hegner Larsen, Friluftsrådet  
var udtrådt af rådet, og at han repræsenterede Friluftsrådet på dette møde 
 
1. Status for projektet 
KS og JPB orienterede: 
• Ingen nye erhvervelser. 
• Træerne/bevoksningerne trives, dog er såningen af eg mislykkedes, antagelig fordi vi har sået for højt 

og agerne er derfor blevet spist af fuglene. Vi sår om i foråret 2007. 
• Veje og ridestier nord for Herregårdsvej er anlagt, og vi er næsten færdige med bomme og P-

pladserne ved Store Valbyvej kommer på plads i løbet af 2006. Vi får i øvrigt ikke EU-støtte til veje 
og stier, som nævnt sidst, idet EU støtter skovrejsningen og derfor vil de ikke også støtte tiltag for 
skovgæster ved skovrejsningen. 

• Gaven fra Rotary: Vi havde en god indvielse af bålpladsen og tilplantning af skoven. 
• Der er et livligt karpefiskeri i søerne ved grusgraven. Karpefiskere forfodrer normalt, hvilket er i strid 

med vores fiskeripolitik, da det jo tilfører søerne en ekstra mængde organisk materiale. Omvendt er det 
jo også et godt tilbud til borgerne. Karpefiskere bruger meget grej (telt og stænger) og vi er indstillet på 
at acceptere dette såfremt forfodringen ikke ødelægger vandkvaliteten på sigt. Vi vil få Fiskeriøkolo-
gisk Laboratorium til at vurdere sagen. 

• Vi er klar til at udgive folder om hundeluftning i samarbejde med Odsherred distrikt. Vi har aftalt med 
Roskilde kommune, at de også lægger areal til den ene fold ved Slæggerupvej, således at folden også 
får træer og en rimelig størrelse. Vi skal have sat hegnene, og det sker forhåbentlig i løbet af 1 måned.  
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2. Tilplantningsplan forår 2007 på matr.nr. 13 a. 
 
JPB gennemgik kort skovdistriktets udkast til tilplantningsplan, som er vedhæftet som bilag. 
  
I forhold til forslaget vil distriktet forsøge sig med birk som ammetræ i stedet for rødel på en del af arealet. 
Rådet kunne tiltræde forslaget, som er vedlagt som bilag med den justering, at: 
 

• Rødgran/doglasgranbevoskningen i felt 4 trækkes længere væk fra søen ved at vi lader bøgebe-
voksningen (2) gå helt op til egene (7) og plante 2 rækker torneløse buske. 

• Der anlægges en grussti til cykler og gående, men ikke biler fra Herregårdsvej og arealets sydøst-
ligste hjørne og indtil skovvejen. 

 
 
3. Åbning af vandløbet mellem Kildemosen og Maglemose Å  
PMJ gennemgik Orbicons forundersøgelse for en åbning af Kildemose Bæk. Konklusionen er, at projektet 
er nemt og realistisk og blot forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen kan skaffe de økonomiske midler og 
at den private lodsejer mellem styrelsens arealer vil give sin tilladelse. Men selv uden den private ejers 
medvirken, kan projektet realiseres på styrelsens areal, og så vil åen blot fortsat være rørlagt på den priva-
te ejendom. 
 
TC så umiddelbart ingen problemer i projektet eller udgravningen af søen, men gjorde opmærksom på at 
museet skal inddrages. 
 
Der var enighed om at det var et godt projekt, som har rådets fulde opbakning. En hævelse af vandstanden 
i Kildemosen blev også vurderet af alle som et positivt tiltag. 
 
KS: Skovdistriktet vil forsøge at skaffe midler til projektets realisering. 
  
 
4. Navngivning af stier  
LM og TC havde sammen med Lokalhistorisk Arkiv i Roskilde gennemgået gamle kort for at finde forslag 
til navne på vores nye skovveje. Dyssen ved Himmelev Bygade og Østre Ringvej hedder Torndyssen, så 
deres forslag er, at stien syd for Østre Ringvej fra St.Valbyvej skal hedde Torndyssestien. Dette blev be-
sluttet. LM giver besked til kommunen. Skovdistriktet vil indhugge navnet i nogle sten og sørge for presse-
omtale i forbindelse med opsætningen af stenene. 
 
LM og TC vil fortsætte samarbejdet om navngivning af de nye skovstier nordøst for Østre Ringvej og have 
forslag klar til et møde i 2007. 
  
 
5. Eventuelt 
Ingen punkter. 
 
Næste møde blev ikke aftalt, da alle erhvervede arealer nu er planlagt. 
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Forslag til tilplantning af matrikel nr 13 a: 
 

 
 
 
 
Arealnr. Areal, ha Træart Holme Bemærkninger    

1 4,8 Slette 3 arealer Åben slette, udsigtsmæssige og landskabelige årsager 
2 5,69 Bøg med  

rødel eller birk 
Spidsløn, Ædelgran,  
ask, ær 

    

3 3,2 Eg Spidsløn, avnbøg Såning i dækafgrøde    
4 1,9 Douglas/rødgran       
5 0,4 Skovfyr  Flot på bakketop    
6 0,56 Ask birk                          
7 0,89 Eg  Såning     
8 0,51 Sø  Opgraves     
9 2,15 Buskbælte  sædvanligt bredt skovbryn   

10 0,4 Krat  Gammelt krat med sø og vandløb   
         
 20,5        

 


