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1. Status for projektet 
 
KS: Siden sidste møde i november 2011 er der sket følgende: 

 
• Der er i samarbejde med OK Roskilde etableret faste poster i skoven som led i det lands-

dækkende projekt: Find Vej. 
• Skov-fitness banen er etableret og indviet. 
• Træerne er groet. 
• Ingen nye arealer er erhvervet. 

 
KS oplyste, at Københavns Energi (KE) er i gang med en proces, hvor KE på baggrund af den nye-
ste viden indenfor grundvandsbeskyttelsen reviderer KE´s ønsker til projektområderne for skovrejs-
ningsprojekterne. I løbet af 1-2 år vil det måske resultere i justeringer for Himmelev Skovs projekt-
område. Som udgangspunkt foregår revisionen ved forhandlinger mellem samarbejdspartnerne, 
som er Roskilde Kommune, KE og Naturstyrelsen. 
 
  
2. Orientering om vilkår og rammer for udlejning af jagten i Himmelev Skov 
KS: Naturstyrelsen skal forbedre det økonomiske resultat for driften af styrelsens arealer. I den for-
bindelse er det besluttet, at leje jagten ud i en række af styrelsens skove. For Østsjælland drejer 
det sig om arealer i Gulddysse Skov, Himmelev Skov, Grønlien Skov og den vestligste del af Vest-
skoven. Endelig skal jagten i Sperrestrup skov også udbydes igen, da den nuværende kontrakt ikke 
kan forlænges mere. 
  



   

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. 
 
SS redegjorde for udkast til generelle vilkår: 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 solop-
gang 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). Jagtlejernes hunde skal være i snor. Der bliver sat kvoter på hvor mange 
stykker råvildt og deres størrelse og køn, der må skydes, ud fra bæreevnen af styrelsens area-
ler. Der vil også blive begrænsninger i jagtlejerne motorkørsel i skoven. Endvidere vil det være et 
krav, at jagtlejerne har bestået riffelprøven. Jagtlejerne kan ikke lukke skoven og må i øvrigt heller 
ikke skilte, når de er på jagt.  
  
Jagtlejerne vil blive fundet via et udbud, som vil finde sted primo 2013. 
 
Det konkrete forslag til udleje af jagten i Himmelev Skov: 
 

• Arealerne syd for Herregårdsvej vil ikke blive udlejet.  
• Nord for Herregårdsvej kan der udlejes 1 område nord og vest for Noden på ca. 54 ha samt 

19 ha helt i øst, se vedlagte kortbilag.  
 
I første omgang har styrelsen konstateret, at der ikke er råvildt af betydning i det vestligste område, 
så derfor vil det kun være området i øst, som vil blive udbudt. I første omgang vil jagtlejerne i det 
østlige område maksimalt få lov til at nedlægge 4 rådyr årligt: 2 voksne dyr samt og 2 lam (i efter-
året). Når kvoten er skudt, kan der ikke holdes flere jagter, så det er ikke usandsynligt, at der kun 
afholdes 1 jagt i efteråret.  
 
Medlemmerne af rådet udtrykte forståelse for udlejningen af jagten på de beskrevne vilkår. 
 
  
3. Eventuelt 
TG: DN var med i projektet om udsætning af markfirben på skrænten nord for Noden. Der blev ikke 
indfanget nok firben i det område, hvor man pga. anlægsarbejde skulle nedlægge en biotop med fir-
ben til, at der var overskydende eksemplarer, som kunne udsættes i Himmelev Skov. 
 
MV og TG orienterede om, at biblomsten trives i området på skrænterne nord og vest for Noden, 
som plejes af DN med årlige rydning og slåning. 
 
 
4. Næste møde 
Ikke aftalt. 
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I områderne med blå grænse vil jagten blive udlejet på sigt. Den østligste del i 2013, mens den 
vestligste del først udlejes, når der er en større bestand af råvildt. Den røde ramme viser fold med 
græssende dyr (jagtlejer vil være i kontakt med forpagter).  
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