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Fraværende: 
FD Flemming Damgaard Larsen, Roskilde Amt  
OM Ole Røtzler Møller,  Roskilde Kommune 
 
Ændringer i rådet: 
Nye repræsentanter fra Roskilde Kommune: Birthe Gottlieb (BG) og Karen Attwell (KA) 
 
 
1. Status for projektet 
KS: Siden sidste møde den 11.9 2006 er der - ud over at træerne er vokset - sket følgende: 
 
• Ingen nye erhvervelser. 
• Træerne/bevoksningerne trives, og såningerne af eg er gået godt. Den såning i 2006 syd for rideskolen, 

som vi troede var mislykkedes, er kommet med 1 års forsinkelse (agerne har været i frøhvile og er først 
spiret 1 år efter såningen).  

• Vi mangler kun at færdiggøre vejprojektet syd for Herregårdsvej og udbygge ridesti-nettet på matr.nr. 
13 a. 

• Vi har problemer med vandstanden i den store sø i grusgraven. Først faldt vandstanden, så man kunne 
gå over søen helt i nord, siden er vandspejlet hævet betydeligt og har oversvømmet vejene i syd. Vi vil 
satse på at få viden om vandfluktuationerne og få etableret vej og dæmning, så man kan gå en tur rundt 
om søen sidst i 2008 eller i løbet af 2009. 

 
2. Åbning af vandløbet mellem Kildemosen og Maglemose Å  
JPB orienterede om, at en ansøgning til kommunen om udgravning af søen og åbning af grøften på statens 
arealer nu er klar til at blive sendt. Det er målet, at projektet bliver færdigt i 2008. 
 
I projektet indgår også en mindre hævning af vandstanden i Kildemosen. Vandstanden har i øvrigt været 
høj i år, og det har på virket stien nordøst om søen. Der var enighed om, at der på sigt skal være en tram-
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pesti nordøst om søen, og at distriktet i givet fald må flytte hegnet. Men sagen er ikke akut, og stien skal 
være af trampestis kvalitet og ikke grusvej. 
 
3. Navngivning af stier  
KA og TC havde sammen med Lokalhistorisk Arkiv i Roskilde gennemgået gamle kort for at finde forslag 
til navne på vores nye skovveje.  
 
Der var enighed i rådet om, at skovvejene i grusgravsområdet skulle tage udgangspunkt i ”grusgravnings-
navne”, mens vejenavnene på matr. nr. 13 a skulle tage udgangspunkt i gamle stedbundne navne som Tor-
nebiergs Agre og Kallemose Agre. Skovdistriktet fastsætter navnene på baggrund af drøftelsen. 
 
Der var samtidig enighed om at navngive søerne i området. Den store sø midt i grusgravsområdet ligner fra 
oven en node og får navnet: Nodesøen. Søen ved spejderne er opstået ved at man i grusgravningens tid 
pumpede vandet op i et hul, og søen får derfor navnet: Pumpehullet. Det vides i øvrigt ikke om søen på sigt 
fortsat vil være sø (den ligger højt) – så det gør også navnet langtidsholdbart. 
 
Skovdistriktet vil på sigt få indhugget vejnavnene i sten og sørge for presseomtale i forbindelse med opsæt-
ningen af stenene. 
 
 
4. Etablering af bålhytte med sovemulighed  
Der var enighed om, at en bålhytte med sovemulighed vil være et godt tilbud - udseende fremgår af bilaget. 
Placeringen af hytten blev aftalt til den sydlige del af den store slette tæt på Nodesøen, som vist på kortbi-
laget. Grusgravsområdet er udpeget til at have potentielt forurenet jord, så etablering af hytten kræver en 
del tilladelser. Distriktet forventer at have råd til at opføre hytten og vil satse på at den opføres i 2008 eller 
2009. 
 
 
5. Eventuelt 
KS Distriktet vil satse på at få udgivet en ny folder om skoven og projektet i løbet af 2008 og her vil de 
nye vejnavne blive vist.  
 
KS: Der er et livligt karpefiskeri i søerne ved grusgraven. Vi har haft Fiskeriøkologisk Laboratorium til at 
vurdere sagen, og konklusionen er klar: Forfodringen vil ødelægge vandkvaliteten på sigt. Det overvejes pt. 
om Skov- og Naturstyrelsen vil igangsætte en generel oplysningskampagne, eller vi skal løse det lokalt – 
men karpefiskeri med forfodring er uden tvivl et landsdækkende problem. Under drøftelsen af sagen viste 
det sig, at der var stemning for at søen burde have en almindelig dansk fiskebestand og ikke karper, som jo 
er en fremmed art, som ikke forbedrer vandkvaliteten ved sin levevis, og det forstærkes af at karpefiskerne 
ofte forfodrer. Det blev aftalt, at distriktet bør arbejde for at få fjernet karperne fra søen ved at opnå enig-
hed herom med ejeren af den nordlige del af søen samt kommunen og Fødevareministeriet. 
 
TG ville gerne have at den ubeplantede lavning i slugten på matr 13 a blev afgræsset aht. flora og insekter. 
KS og JPB svarede at udformningen af den lange smalle slette gør det dyrt at hegne, og et hegn ville også 
være en barriere for den fri fladefærdsel. Skoven ligger helt tæt på Trekroner og vil få mange legende 
skovgæster på sigt, så pt. vil distriktet ikke hegne. Arealet vil blive plejet ved høslet. 
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Ridning: Der bliver redet på de nye grusveje, hvilket ikke er godt for vejene. Distriktet opsætter skilte om 
ridning forbudt på selve skovvejene, men der må godt rides på de åbne arealer og mellem træerne (når det 
er muligt), så der er allerede nu gode muligheder for rytterne. Derudover vil vi udvide ridesti-nettet, så der 
også kommer ridestier på matr.nr. 13 a – og det vil ske i dialog med rideskolen. Men det er vigtigt, at ryt-
terne forstår og respekterer, at ridning på grusvejene er forbudt, fordi vejene ikke tåler ridningen.  
 
Hundefoldene bliver brugt flittigt. Der er derfor behov for den planlagte lille P-plads ved Store Valbyvej 
bliver etableret. 
 
 
 
Næste møde blev ikke aftalt, da alle erhvervede arealer nu er planlagt. 
 



 4 

 
 



 5 

 


