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1. Præsentation af medlemmerne 
Skovdistriktet har ikke modtaget svar på anmodningen om udpegning af en repræsentant fra   
Friluftsrådet og Slangerup og Omegns Turistforening. Landbrugets organisationer har telefonisk meddelt, at 
de gerne deltager og snarest udpeger deres repræsentant.  
 
2. Drøftelse af rådets funktion 
KS: Skovdistriktet har nedsat udvalget for at sikre en god dialog med områdets kommende brugere, og for 
at skovdistriktet kan få gode råd på basis af lokalviden. KS forestiller sig, at der bliver tale om generel og 
konkret rådgivning med drøftelse af skovdistriktets planer og deres status – specielt med henblik på at sik-
re og etablere naturværdier og rekreative værdier i skoven.  
 
Rådet skal ikke være sagsbehandlende, og skovdistriktet vil løbende træffe de nødvendige beslutninger for 
at projektet kan blive realiseret, idet ansvaret for projektets realisering er skovdistriktets. Kommunen og 
museet vil naturligvis blive inddraget officielt og på normal vis indenfor deres respektive myndighedsområ-
der. 
 
Rammerne for skoven er aftalt mellem Slangerup Kommune, Københavns Kommune og Skov- og Natur-
styrelsen og fremgår af notatet af 19.1 2006. Rådet kan ikke ændre på afgrænsningen, men vil få indflydel-
se på skovens opbygning, åbne områder, valg af træarter samt faciliteter for skovgæster.  Derudover har 
Slangerup Kommune og Skov- og Naturstyrelsen indgået en separat aftale om udsigtskiler, se bilag 1. 
 
Rådet er ”kun” rådgivende for skovdistriktet, men skovdistriktet vil lytte og tage mod råd. Rådet er nedsat 
frivilligt netop for at indrage lokal viden og holdninger.  Rådet vil også få stor værdi ved at kunne opfange 
lokale stemninger og forebygge forkerte rygter. F.eks. vil der ikke blive eksproprieret ejendomme, og der 
vil heller ikke blive dybdepløjet aht. eventuelle fortidsminder under det normale pløjelag medmindre museet 
er enig i, at dybdepløjning det konkrete sted er uproblematisk. 
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KS forestiller sig at rådet på sigt mødes 0-3 gange om året i 2-3 timer for at drøfte status og planer. Skov-
distriktet forventer, at rådet fungerer i 10-15 år hvorefter skovdistriktets brugerråd overtager rådgivningen 
for denne skov. Det er mest hensigtsmæssigt at henvise forslag og kommentarer fra borgere direkte til 
skovdistriktet og ikke til rådet eller medlemmerne heraf. Skovdistriktet vil løbende afgøre om forslag kan 
realiseres og/eller rådet skal inddrages. Skovdistriktet yder hverken diæter eller kørepenge til medlemmer-
ne. 
 
Rådets medlemmer havde umiddelbart ingen bemærkninger til ovenstående funktion. Der var enig-
hed om at klokken 14.30 var et passende mødetidspunkt og helst midt i ugen. Der var enighed om, 
at rådets medlemsliste godt kunne offentliggøres på skovdistriktets hjemmeside.  
 
 
3. Status og rammer for projektet 
KS: Projektet finansieres af Københavns Kommune og Skov- og Naturstyrelsen med Skov- og Natursty-
relsen ved Københavns Skovdistrikt som projektansvarlig.   
 
Rammerne for skoven er aftalt mellem Slangerup Kommune, Københavns Kommune og Skov- og Natur-
styrelsen og fremgår af notatet af 19.1 2006. Skoven skal etablere naturværdier og rekreative værdier 
samtidig med at grundvandet beskyttes, og der produceres gavntræ til træindustrien. Der vil ikke blive 
etableret en intensiv produktion af juletræer og pyntegrønt, og der må ikke anvendes pesticider eller gød-
ning. Det er et overordnet mål, at der kommer mindst 80 % løvtræ, mest eg og bøg i skoven; men det er 
også vigtigt for variation, produktion og dyrelivet, at der plantes nåletræer.  Valg af træart vil ske under 
hensyntagen til Skov- og Naturstyrelsens træartspolitik på området og baseret på jordbundsundersøgelser. 
Medlemmerne fik udleveret ”Katalog over skovudviklingstyper i Danmark”. 
 
Ved planlægningen er det vigtigt at vise respekt for, at jorden i området er i privat eje, og at staten kun kan 
købe jorden ved frivillig handel. Forud for udarbejdelse af en tilplantningsplan kortlægges jordbundsforhol-
dene af en geolog. Da jordbundskortlægning og udarbejdelse af tilplantningsplaner er tidskrævende, er der 
ingen grund til at bruge ressourcer på en planlægning, før et areal er erhvervet. Eventuelle stiforløb mv skal 
anlægges således, at naboer generes mindst muligt (en sti skal f.eks. ikke ende tæt ved en nabos jord). 
 
Tilplantningsplanen (herunder også valg af ikke at plante træer) vil blive udarbejdet etapevist og drøftet i 
rådet.  
 
Rådet er nedsat nu, fordi skovdistriktet har fået købt 2 små ejendomme. Skovdistriktet ønsker at tilplante 
Hørup vej 10´s jord i april 2007 som en indvielse af skoven/projektet, mens den sydlige ejendom vil blive 
tilplantet i april 2007 eller 2008, idet arealet pt. er bortforpagtet. Kort over ejendommene er sendt ud før 
mødet sammen med distriktets forslag til arealanvendelse.  Skovdistriktet skal bestille planter til forårets 
plantning den 15.11 2006. Inden da skal tilplantningsplanen for forårets plantninger drøftes i skovrejsnings-
rådet. 
 
 
4.  Kort præsentation af landskabsanalysen  
KS: Landskabsarkitektstuderende Victoria Overby  har i  foråret 2005 udarbejdet en landskabsanalyse for 
området og kommet med sit personlige forslag til skovens opbygning som sin bacheloropgave under studiet 
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til landskabsarkitekt. Opgaven vil blive brugt til inspiration af skovdistriktet, når forslag til tilplantningsplaner 
bliver udarbejdet; men opgaven gengiver ikke nødvendigvis skovdistriktets konklusioner og planer.  
 
Rådet fik udleveret Victoria´s visionsplan og rumlige analyse, som bl.a. viser udsigtspunkter; begge kort er 
vedlagt referatet som bilag. 
 
5.  Skovdistriktets forslag til tilplantning  
JSN Gennemgik skovdistriktets forslag til arealanvendelse/tilplantning og artsvalg i skovbryn. 
 
RP ville gerne have kirsebær med i de brede skovbryn, og det aftaltes at det kunne ske ved at erstatte de 
foreslåede avnbøg med kirsebær. 
 
CC foreslog, at nogen arealer skulle springe i skov ved naturlig tilgroning. KS svarede, at han synes, det er 
en god ide, bare ikke i starten af en ny skov. Der mangler skovklima og frøkilder, og det er også vigtigt, at 
borgerne hurtigt får glæde af den nye skov, og det sikrer en plantning bedst. Men på sigt vil det være rele-
vant at anvende naturlig tilgroning nogen steder i skoven. 
 
Rådet drøftede også muligheden for at skilte med oplysninger om kulturarvsarealet på matr. nr. 3 b. Staten 
ejer ikke arealet, så i givet fald skal der skiltes på statens sydlige del af matr. nr. 3 m. Det vil lede skovgæ-
ster ned til det private areal, og det er Skov- og Naturstyrelsen ikke begejstret for som omtalt under punkt 
3. I givet fald skal det ske efter aftale med ejeren af matr. nr. 3 b. Og museet vil skulle levere tekst og teg-
ninger til skiltet.  Der blev intet lovet eller aftalt, men det er et godt projekt, som afhænger af distriktets og 
museets ressourcer samt ejerens velvillighed.   
 
Som bilag er vedlagt distriktets forslag til arealanvendelse og de efter drøftelsen tilrettede skovbryns-arter. 
 
6.  Indvielse i april 2007 
KS: Det var nærliggende at satse på en stor indvielse med involvering af skolebørn og borgere. Skovdi-
striktet har haft stor succes med sådanne indvielser af Gulddysse Skov og Himmelev Skov. Erfaringsmæs-
sigt er sidst i april et godt tidspunkt. Skovdistriktet vil satse på uge 17 og vil tage initiativ til at datoen snart 
fastsættes via reservation i ministerens kalender og dernæst de 2 borgmestres kalender.  Skov- og Natur-
styrelsen vil i forbindelse med indvielsen udgive en folder om Hørup Skov. 
 
Indvielsen drøftes videre mellem kommunen og skovdistriktet.  
 
7.  Ekskursion til et andet skovrejsningsprojekt? 
Skovdistriktet viser gerne Sperrestrup Skov eller Gulddysse Skov frem, således at rådet kan få et indtryk 
af de unge træers udvikling og udseende. Da tilplantningsplanerne blev accepteret af skovrejsningsrådet er 
der ikke behov for et nyt møde om disse. Det aftaltes derfor at anvende næste møde til at tage på ekskur-
sion i Gulddysse Skov. 
 
8.   Næste møde  den 3. oktober 2006 
Ekskursion til Gulddysse Skov. Mødested: P-pladsen overfor Gulddyssegården på Gulddyssevej (KRAK 
side 122 K3) kl. 14.30.  
  
9.  Eventuelt 
Ingen punkter 
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Bilag 1 
 
Skov- og Naturstyrelsen 
Københavns Statsskovdistrikt  

   SNS-4339-00017 
3. marts 2006 

 
 
 
Aftale om skovrejsning 
 
Slangerup kommune og Skov- og Naturstyrelsen har som et tillæg til den eksisterende aftale om skovrejs-
ning ved Slangerup aftalt følgende: 
 
Ved Hørup friholdes et åbent område omkring skolestien som vist på nedenstående kort. Udstrækningen af 
det åbne område kan ikke reduceres pga landskabelige og kulturhistoriske interesser. Denne udpegning er 
sket efter drøftelse med Frederiksborg amt som en opfølgning på Regionplan 2005. 
 
Friholdelsen i skovens nordøstligste hjørne skyldes, at der er et fredet fortidsminde i en have som afkaster 
en 100 meters beskyttelseslinie. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, er aftalen ikke til hinder for, 
at der plantes skov i dette hjørne, såfremt der bliver dispenseres for beskyttelseslinien. 
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Ved rundkørslen syd for Slangerup skal der friholdes en udsigt til kirken som vist på nedenstående kort. 

 

 
 
 

 
 
 
 
For Skov- og Naturstyrelsen                                                    For Slangerup kommune 

         
Kim Søderlund              Rina Erstad 
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Bilag 2  Distriktets forslag til tilplantning: 
 
Københavns Statsskovdistrikt 
  

Den 3. august 2006 
Ref. JSN/KSL 

Hørup Skov 2007 
 
 
Forslag til tilplantning og arealanvendelse af matr. nr.  4 u, 8k og 3m 
 
På de to kortbilag er vist skovdistriktets forslag til tilplantning/arealanvendelse og stier og P-pladser. 
 
Tilplantning af matr.nr.  4u: 
I sydvest mærket (1) plantes en egeskov med 20 % avnbøg. I syd  plantes et 2 rækket skovbryn med 
kvalkved, alm. gedeblad, hyld og hassel; i vest en række hassel. Ingen skovbrynsbuske mod nordøst. 
Den resterende del udlægges til slette (SLE) og holdes med høslet eller græsning. 
 
Tilplantning af matr.nr. 8k og 3 m: 
I det nordøstlige hjørne anlægges en slette, for at sikre at der er afstand mellem skov og hus og at fortids-
mindelinien til dysse på matr. 8h overholdes. 
Syd herfor plantes bøg (BØG) med rødel som ammetræ og med holme af ædelgran, douglasgran og kirse-
bær. 
 
Sydligere plantes ask (ASK) med holme af eg. 
 
Mod sydøst herfor plantes spidsløn med holme af eg. 
 
Der etableres en slette på knap 0,5 ha på matr. nr. 3 m til skovgæster, som holdes ved slåning. 
 
I sydvest plantes bøg med rødel som ammetræ og med holme af ædelgran, douglasgran og kirsebær. 
 
Mod øst etablere et varigt bredt 8 rækket skovbryn; mod syd og vest etableres et 2 rækket skovbryn. 
 
 
Der etableres en lille P-plads med plads til 2-3 biler ved Hørupvej og fra P-pladsen etableres en græs sti 
/kørespor  tæt ved skellet til naboen som fører ned til sletten. 
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Københavns Statsskovdistrikt 
  

Den 24. august 2006 
Ref. JSN/KSL 

Hørup Skov 2007 
 
PLANTEDIAGRAMMER FOR SKOVBRYN OG INDRE BRYN 
 
8 rækket BREDT YDRE SKOVBRYN: 
Rækkeafstand: 1,80 m. Planteafstand: 2,00 m. Planteforbrug: 2775 pr. ha 
 
1. rk: slåen  kvalkved  kvalkved  slåen  kvalkved  kvalkved  slåen kvalkved  kvalkved 
 
2. rk: hyld  slåen  hassel  hyld  slåen  hassel  hyld  slåen  hassel  hyld  slåen hassel 
 
3. rk: slåen  hassel  hyld  slåen  hassel  hylden  slåen  hassel  hyld  slåen  hassel  hyld 
 
4. rk: tjørn  tjørn  skovabild  tjørn   tjørn  skovabild  tjørn  tjørn  skovabild 
 
5. rk: tjørn  tjørn  røn  tjørn  tjørn  kirsebær  tjørn  tjørn  røn 
 
6. rk: gedeblad  gedeblad  kirsebær  gedeblad gedeblad  røn  gedeblad gedeblad kirsebær  
 
7. rk: gedeblad  kirsebær gedeblad  gedeblad  stilkeg  gedeblad  gedeblad  kirsebær  
 
8. rk: gedeblad gedeblad stilkeg  gedeblad gedeblad stilkeg  gedeblad gedeblad stilkeg 
 
8 rækker svarer til bredde: 16,2 m 
Planteforbrug v. 100 m skovbryn:  8 rk:   
 
Slåen  Prunus spinósa   45    
Kvalkved  Viburnum opulus   30     
Alm. hyld  Sambucus nigra   30     
Skovabild  Malus silvestris   15     
Hassel  Corylus avellana   30     
Alm. hvidtjørn Crataegus laevigata   60   
Dunet gedeblad Lonicera xylosteum   90   
Alm. røn  Sorbus Aucuparia   15     
fugle kirsebær  Prunus avium     25     
Stilkeg  Ouercus robur   20     
 
I alt    360   
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2 rækket skovbryn 
1 rk.: kvalkved  gedeblad kvalkved  gedeblad kvalkved  gedeblad  
2 rk.: hyld  hassel hyld  hassel hyld  hassel hyld  hassel hyld  hassel 
 
 
Victorias visionsplan 
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