
Notat   

Østsjælland 
J.nr. NST-203-00003 
  
 
 

   
 Referat fra møde den 9. november 2011 i  
 skovrejsningsrådet for Himmelev Skov 
   
    

 
Mødedeltagere: 
BG    Birthe Gottlieb, Roskilde Kommune 
OM    Ole Røtzler Møller, Roskilde Kommune 
MV      Morten Vincents, Roskilde Kommune  
KR    Knud Rindbøl, Danmarks Idræts-Forbund   
OS     Ole Strange, Landbrugsorganisationerne 
NA      Naja Steen Andersen, DN (mødte som supl. for TG) 
JBR    Jesper Brodersen, Naturstyrelsen, Østsjælland 
JPB   Jens Peter Bundgaard, Naturstyrelsen, Østsjælland 
KS     Kim Søderlund, Naturstyrelsen, Østsjælland 
 
Fraværende: 
SLN  Søren Laurentius Nielsen, Grundejerforeningerne Trekroner 
TG    Thomas Gyalokay, Danmarks Naturfredningsforening 
PMJ   Per Møller-Jensen, Grundejerforeningerne Himmelev nord 
TC     Tom Christensen, Roskilde Museum  
 
 
 
 
  
1. Skovfitnessbane i Himmelev Skov. 
Under dette punkt deltog Michael Hjorth-Westh (MHW) 
  
MHW havde fået inspiration fra Schweiz til, at der skulle etableres en rundstrækning i skoven med 
motionsredskaber.  MHW havde siden 2009 søgt om midler og har nu tilsagn om 370.000 kr til 
etablering af en skovfitnessbane i Himmelev Skov.   
 
JBR gennemgik placeringen og skiltningen af redskaberne. Begge dele indpasses i terrænet, så 
det fremstår diskret. Der er ”indgange” ved St. Valbyvej og ved Trekroner og rundturen er på ca. 
4,8 km. MHW nævnte, at han betragtede det som vigtigt for ”projektet”, at der var skilte ved red-
skaberne om redskabernes korrekte anvendelse. 
 
Der var opbakning fra alle til projektet og skiltningen, forudsat at skiltene blev monteret i Natursty-
relsens små skråskilte i A4 størrelse. 
 
MV gjorde opmærksom på, at kommunen havde vurderet, at de dele af projektet, som ligger inden 
for søbeskyttelsesliniens på 150 meter, i sin helhed måtte vurderes at være et anlæg, som kræver, 
at kommunen giver dispensation for søbeskyttelseslinien. 
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2. Status for projektet 
KS: Siden sidste møde i januar 2010 er der sket følgende: 

 
• Udarbejdelse af revideret folder og opsætning af skilte med kort over projektet ved indgan-

gene. 
• Vejnet som følge af erhvervelsen af Herregårdsvej 70 færdiggjort. 
• Færdiggørelse af ridestinettet. 
• Etablering af lejrplads, der hvor vi har drøftet en bålhytte. 
• Etableret en MTB-rute i samarbejde med lokale ryttere. 
• Træerne/bevoksningerne trives generelt, selvom træerne visse steder i grusgraven ikke 

vokser meget.  
• DN har udført naturplejer på lysåbne skrænter. 
• Bygningerne på Herregårdsvej 70 er nu salgsklar og forventes udbudt til salg indenfor kort 

tid. 
 

JBR orienterede om at Naturstyrelsen i samarbejde med OK Roskilde var i gang med at etablere 
faste poster i skoven som led i det landsdækkende projekt: Find Vej. Der opsættes ca. 20 faste 
poster i skoven på pæle. 

 
JPB orienterede om vandstanden i Noden og Fanen. 

 
  
3. Naturpleje i Himmelev Skov 
MV havde ønsket punktet på dagsordenen for at rose DN for den naturpleje, som foreningen udfø-
rer i skoven. DN holder således en sydvendt skrænt mod noden som lysåben aht floraen, og her 
findes der således biblomst. Ved vandhullet nær lejrpladsen har DN fjernet pil aht. dyre- og plante-
livet i søen. MV anbefalede at Naturstyrelsen, hvis den får mulighed for det, fjernede dunhammer 
fra søen. I skovens nordlige del var der også et lille vandhul med kransnålalger, som kunne trænge 
til at pilen blev skåret væk. 
 
NA gav tilsagn om, at DN ville give Naturstyrelsen besked, såfremt DN stopper med naturplejen på 
skrænten og ved søen; og ikke også inddrager vandhullet i nord i deres pleje.  
 
  
4. Eventuelt 
OM nævnte, at nogen udsigter mod og over Roskilde Fjord var ved at forsvinde pga. træer-
ne/skoven. KS svarede, at Naturstyrelsen hele tiden har gjort opmærksom på, at man ikke både kun-
ne opretholde udsigten over fjorden og få en skov. Der er etableret udsigtskiler i den østlige del; og 
disse vedligeholdes som sletter; men det er korrekt og uundgåeligt, at udsigten over fjorden forsvin-
der mange steder.   
  
 
5. Næste møde 
Ikke aftalt. 
 
 


