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1. Status for projektet
KS: Siden sidste møde den 7. november 2007 er der - ud over at træerne er vokset - sket følgende:
•
•
•
•
•

•

Ingen nye erhvervelser.
Træerne/bevoksningerne trives.
Vi er ved at færdiggøre vejprojektet syd for Herregårdsvej, men færdiggørelsen kræver tørvejr i en længere periode.
Åbning af vandløbet mellem Kildemosen og Maglemose Å. Sagsbehandlingen har taget
længere tid end ventet – også fordi vi har søgt at gennemføre projektet i samarbejde med
naboen. Vi forventer at projektet gennemføres i 2009.
Bålhytten med sovemulighed. Vi har ikke bygget den, primært fordi vi har estimeret prisen
til 250.000 kr. og Friluftsrådet har ikke villet støtte. Derudover har vi ikke fået tilladelsen
fra kommunen endnu – men vi har ikke rykket pga. økonomien. Skal vi etablere en lejrplads
på stedet, dvs. en bålplads med lov til teltslagning?
Rådets medlemmer gav udtryk for, at det var en god idé at starte med en bålplads.
Karpefiskeri. Vi er ikke kommet videre; men pt. har vi også afventet ”styr på vandet”. Naboen mod nord har karper i søen.

2. Vandstanden i grusgraven – drøftelse af stiforløb mv.
JPB henviste til Orbicons rapport og kortet, som viser højeste vandstand i området, når vandet løber
ud af grusgraven og mod øst; se bilag. Styrelsen har drøftet sagen med de 2 naboer mod hhv nord
og øst samt kommunen. Det er herefter styrelsens forslag at vi ikke prøver at styre vandstanden i
søen ved f.eks. at etablere en brønd/grøft, der leder vandet væk ved en lavere vandstand. For at
kunne sikre skovgæsterne adgang rundt om søen vil styrelsen foreslå, at der etableres 2 dæmninger
med stier på:
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•

En dæmning i nord ved skellet til naboen. Dæmningen skal være tæt, således at naboens
karper ikke kan svømme ned i vores sø.
• En dæmning lige nord for bakkerne på det smalle sted. Dæmningen skal tillade passage af
vand.
Dæmningerne kan så forhøjes i takt med at vandet stiger.
Rådets medlemmer gav udtryk for, at det var en god løsning.
Styrelsen vil herefter søge kommunen om tilladelse til etablering af dæmningerne.

3. Navngivning af søer og stier
Beslutningen om navngivningen af stier fastholdes, da der ikke er sket ændringer på dette område.
Mht. søerne deles Nodesøen i en nordlig og sydlig sø. Der var enighed om at den nordlige skal have
navnet: Fanen og den sydlige: Noden. Navngivningen forudsætter, at kommunen giver tilladelse til
at etablere de 2 dæmninger.
Navnet til søen ved spejderne fastholdes som: Pumpehullet.

4. Eventuelt
SCN gjorde opmærksom på, at stien rundt om Kildemosen i nordøst ikke var god pga. overfladevand fra den nye sø løb ned over marken og stien.
JPB fortalte at den nye sø var et forsinkelsesbassin etableret af Roskilde Kommune for nogle år siden, og at den var blevet så stor skyldtes, at der var en tilstopning. Kommunen søger for at afløbet
til en brønd nord for Kildemosen virker, og så skulle vores stiproblem blive løst.
TC anbefalede styrelsen at fjerne de løse marksten fra området tæt ved Torndyssen samt løbende at
fjerne alle træer og buske fra dyssen.
TC anbefalede kommunen, at sikre adgang til den privatejede Mastehøj lige vest for skoven, idet
der er en fantastisk udsigt fra højen over skoven og fjorden.
Ad. bjørneklobekæmpelse oplyste KS, at styrelsen konsekvent bekæmper bjørnekloen på egne arealer. Det er en stor opgave, da der desværre er en del bjørneklo i området. Styrelsen modtager gerne
hjælp og gerne ved faste aftaler indtil videre, således at man kan tilrettelægge bekæmpelsen efter at
det område sørger NN for, hvis vi ikke hører andet. KS gjorde opmærksom på at der er en del bjørneklo på spejdernes areal, og det er vanskeligt i praksis at se skellet mellem kommunes spejdergrund og styrelsens skov. Styrelsen har meddelt spejder-forældre, som ringer om sagen, at bekæmpelsen af bjørneklo på deres spejderplads er deres egen eller kommunens opgave – ikke styrelsens.
Men styrelsen vil gerne stille med en instruktør, hvis der er behov for dette.
KS: vi forventer at udgive en ny revideret folder om skoven/projektet i løbet af 2009 – forudsat at
stierne og dæmningerne er etableret, så folderen giver langtidsholdbar information om færdselsmulighederne.
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Luftfoto: Vest er opad; de røde streger er matrikelgrænser. Med blå skravering er vist det område
som vil være vand, når vandet løber ud af grusgravens sø (Fanen). Dvs der kommer antagelig et
stort nyt vådområde på de privatejede arealer nord og øst for Skov- og Naturstyrelsens arealer.

