HØJBJERG SKOV

- et forslag til indretning af et bynært skov- og fritidsområde for
Korsør by

Udarbejdet i september 2003 af Højbjerggruppen, Korsør Kommune og
Skov- og Naturstyrelsen
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Forslagt indeholder både oplæg til den grundlæggende tilplantning og infrastruktur i perioden
2003 til 2005 – samt ideer og tanker, som vil kunne realiseres på længere sigt, i det omfang det
nødvendige økonimiske grundlag kan tilvejebringes.
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Indledning

Benyttelse og beskyttelse er nøgleordene for de danske skove. Skovene har stor rekreativ værdi
samt stor betydning for vores lokale miljø. Hvor der plantes skov beskyttes vores grundvand
og naturværdierne mangedobles. Med tiden kan skoven også resultere i en egentlig træproduktion. Skov giver mange udfoldelsesmuligheder for alle os mennesker, hvad enten vi ønsker at
dyrke motion eller fordybe os i dens herlighedsværdier.
Men har vi nok skov i Danmark? Nej, målet er, at der skal være skov på 20-25% af Danmarks
samlede areal i løbet af en trægeneration på 80-100 år. For at målet kan nås, må man gøre en
indsats i de områder, hvor skovprocenten er lav. Det er den i Korsør!
Korsør by er omgivet af de smukkeste kyststrækninger på 3 sider, men skovområderne begrænses indtil videre til den sydlige og nordøstlige del af kommunen. Derfor rejses der nu en
bynær skov i Korsørs nordvestlige del.
Denne nye statsskov skal være “borgernes skov”. Derfor skal borgerne være med til at bestemme udformningen og den fremtidige brug. Skal der være ridestier, lejrpladser, kælkebakke,
og flere opholdspladser? Hvor skal der være udsigt over bælt og nor, og hvor skal der være
solrige lysninger i skovens dybe, stille ro? Ja, alt dette skal de fremtidige brugere naturligvis
være med til at bestemme.

Det politiske

Regeringens naturpolitik prioriterer rejsning af bynære skove, og da Korsør Kommunes
skovprocent for øjeblikket ligger langt under landsgennemsnittets, er anlæggelsen af en ny
bynær statsskov et fornemt tiltag - såvel landspolitisk som kommunalpolitisk.
I Vestsjællands Amts regionplan er Højbjerg – området udpeget til skovrejsningsområde.
Med rejsning af en bynær ”Højbjerg Skov” får Korsør et offentligt rekreativt skovområde, der
ligger som en kile mellem Korsør By og Svenstrup.

Overdragelse

Den 11. april 2003 underskrev Korsørs Borgmester og Miljøministeren betingelserne for overdragelsen af de kommende skovarealer til staten. Overdragelsen og underskrifterne fandt sted
på Højbjerg. De 2 første træer blev plantet. Vision blev til virkelighed!
Korsør Kommune overdrager i alt ca. 82 ha landbrugsjord til Miljøministeriet. Jorden overdrages vederlagsfrit efterhånden som forpagtningsaftalerne ophører i 2003, 2004 og 2005.
Miljøministeriet står herefter som eneejer af projektet og afholder udgiften til driften efterhånden som arealerne tilplantes. Korsør Kommune skal til gengæld være behjælpelig med borgerinddragelsen og skal fortsat have ansvaret for driften af hovedstier og evt. P-pladser.
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Borgerinddragelse

Målsætningen var fra starten af projektet, at lokale borgere skulle involveres i planlægningen af
Højbjerg Skov. Der har været forskellige initiativer, som skulle give borgerne mulighed for at
komme til orde med ønsker til “deres nye skov”. Tidligt i processen, blev der inviteret til et offentligt møde, der havde karakter af cafébordsmøde, hvor de fremmødte påbegyndte visionen
om, hvorledes Højbjeg Skov skulle se ud. Herefter blev der inviteret til, at dem, der måtte have
lyst kunne deltage i den videre planlægning. Det blev til nedsættelsen af Højbjerggruppen.
Målet var at mindst 8 Korsørborgere meldte sig - Højbjeggruppen består af 11 medlemmer på
nuværende tidspunkt, hvilket må betragtes som en succes. Flere af medlemmerne repræsenterer lokale foreninger som beboerne i nærområdet, DN, spejderne og orienteringsløbsklubben.
Højbjerggruppen har bl.a. haft til formål at sikre input fra den brede Korsør-befolkning,
hvilket er sket gennem samtaler og fotokopierede luftfotos (“Tegn din skov”), som borgerne
har kunnet tegne/ skrive deres ønsker på og aflevere til gruppen.
Der er kommet knap 30 henvendelser fra borgere i Korsør ud over inputtet fra Højbjerggruppen selv.

Billede fra en af de utallige fremlæggelser i forbindelse
med møder i Højbjerggruppen.

Medlemmer af Højbjerggruppen på besigtigelse af arealet.
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Tegn din skov

Signatur:
Eksisterende beplantning

Højbjergskoven er på tegnebrædtet. Statsskovdistriktet
ønsker mange gode forslag inden vi lægger os fast på
den endelige udformning. Skriv eller tegn inden for feltet
med de hvide prikker, hvad du kunne tænke dig i skoven.
Send forslaget til distriktet.

Nyplantet skov i opvækst

Kombineret vej og sti
Eksisterende sti

Med venlig hilsen
Falsterske Statsskovdistrikt,
Hannenovej 22,
4800 Nykøbing F
Sommerhusområde

Skitseforslag i mål: 1:5.000 til -

Højbjergskoven.
Musholmparken
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Korsør nor

En del af borgerinddragelsesprocessen, har bestået af “Tegn din skov”, der har ligget fremme forskellige steder
i Korsør. “Tegn din skov” har også været bragt som en helsides annonce i Korsør Posten, den lokale ugeavis, der
omdeles til alle husstande i Korsør Kommune.
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Økonomi
Primær bevilling

Projektet financieres primært via den særlige bevilling i Skov- og Naturstyrelsen, som er afsat
til skovrejsningsprojekter, hvor der er 100 % medfinanciering fra samarbejdspartnere – typisk
kommuner og/eller vandværker, som overdrager et areal til Skov- og Naturstyrelsen til skovrejsning.
Der tildeles kr. 30.000 pr. ha samlet projektområde. Der bevilges således også penge til de dele
af projektarealet, som ikke tilplantes med skov, men som f.eks. anvendes til div. faste anlæg og
friluftsaktiviteter.
Den samlede bevilling skal således dække samtlige omkostninger ved gennemførelsen af projektet, - dvs. ud over tilplantning/tilsåning samt renholdelse af kulturerne også etablering af
infrastruktur, information, friluftsfaciliteter, naturgenopretning m.v.
Bevillingen til Højbjerg Skov er givet på grundlag af et samlet projektareal på 85 ha og andrager således i alt kr. 2.550.000 mill.

Velfærdsbevilling

Fra Skov- og Naturstyrelsens Velfærdspulje er der yderligere bevilget kr. 50.000 til særlige
handicaphensyn i forbindelse med anlæg af friluftsfaciliteter – herunder f.eks. adgangsforhold
og stier. Dette beløb er bevilget med særligt henblik på at tilgodese det nærliggende Musholm
Feriecenter, som drives af Muskelsvindfonden som et tilbud til kørestolsbrugere.

Kommunalt tilskud

I samarbejdsaftalen imellem Korsør Kommune og Miljøministeriet om etablering af Højbjerg
Skov anføres det, at Korsør Kommune senest i budgetåret 2006 vil søge midler frigivet til
etablering af mindre ubefæstede P-pladser i forbindelse med den kommunale sti ved Højbjerg
samt til opsætning af 3 bænke med papirkurve langs stiforløbet.
Yderligere er det aftalt, at kommunen bidrager til områdets løbende drift ved at have ansvaret
for hovedstiforbindelsen imellem Korsør by og Svenstrup samt mellem Korsør Station og
Svenstrup, pasning af P-pladser, vedligeholdelse af 3 bænke langs hovedstierne og tømning
af affaldskurve.

Donationer, sponsorater o.lign.

Kommunen og Miljøministeriet er enige om at eventuelle bidrag til gennemførelsen af projektet fra eksterne samarbejdspartnere såsom fonde, institutioner, foreninger, virksomheder og
privatpersoner m.v. kan inddrages i det financielle grundlag for projektet.
Som eksempel herpå kan nævnes 2. Sct. Georgs Gilde i Korsør, som medvirker ved planlægningen af projektet og som også vil bidrage til financieringen af en lejrplads med shelters m.v.
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Nye arealer til projektområdet

Op til projektområdets vestlige side ligger Lysehøjskoven, som er kommunalt ejet.
Arealet, som anslås til ca. 15 ha, hvoraf ca. 5 ha er tilplantet og resten er åbent landskab, er landskabeligt og topografisk en del af Højbjerglandskabet. Tilplantninger og
åbne arealer i Højbjerg Skov udføres på en sådan måde, at der skabes sammenhæng
imellem Lysehøjskoven og Højbjerg Skov. På den baggrund vil det være en gevinst for
Højbjergprojektet ( - og for Lysehøjskoven), hvis Lysehøjarealet kunne indlemmes i
Højbjergprojektet, ved kommunal overdragelse efter samme model som Højbjergarealerne.
Endelig bør parterne i Højbjergprojektet i fællesskab være opmærksomme på, om der
fremover opstår mulighed for at der kan erhverves andre tilstødende, kommunale eller
private arealer, som kan optimere Højbjergprojektet.

Bevillingsafløb / budget

Som nævnt indledningsvis i dette planforslag skal dette forslag opfattes som Højbjerggruppens
afrapportering på den opgave, som blev stillet ved starten af borgerinddragelsesprocessen:
Hvordan skal Højbjerg Skov indrettes som bynær skov og fritidsområde for Korsør by?
Planforslaget indeholder således både oplæg til den grundlæggende tilplantning og infrastruktur m. tilhørende friluftsfaciliteter, som i løbet af 2003 til 2005 skal finansieres af bevillingen
- samt ideer, tanker og forslag som kan realiseres på lidt længere sigt, efterhånden som der
opstår økonomiske muligheder herfor.
Bevillingen på 2,55 mill. forventes at kunne dække tilplantningen incl. renholdelse af de ca. 47
% af det samlede projektareal, som forventes tilplantet eller naturligt forynget, samt etablering
af P-pladser, stier, åbne skovenge, lejrpladser, borde/bænke og picnicpladser.
Vejledende forventes følgende bevillingsafløb i perioden 2003-2005:
Tilplantning
Renholdelse
Hegning
Omlægning af dræn/vand (skovenge)
Diverse plejeopgaver (fortidsminder mv.)
Stier og P-pladser
Friluftsfaciliteter

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

750.000
300.000
200.000
50.000
100.000
500.000*
650.000

I alt

kr. 2.550.000

* + 50.000 fra velfærdsbevillingen til handicapfaciliteter.
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Beskrivelse af arealet
Størrelse og geologi

Skovrejsningsområdet, som er på 82 ha., er beliggende i et område, der ligesom hovedparten
af Danmark er formet af isen under den sidste istid, - ca. 70000 - 10000 f.Kr.
Selve Højbjerg er det højeste punkt i den nordligste af 4 israndslinjer, - 2 nord for Korsør Nor
og 2 syd for Korsør Nor, - som blev dannet af Storebæltsgletcheren under isens afsmeltning.
Under isens afsmeltning, som har bestået af varmeperioder, hvor isen er smeltet og har trukket sig tilbage, - afløst af kortere kuldeperioder, hvor isen igen er rykket frem og i isranden har
dannet de mange hatformede bakker, der markerer sig i landskabet som parallelle rækker af
bakker, såkaldte israndslinjer.
Den sydligste del af området er en afvandet del af Korsør Nor.

Geologi

Geologisk er Højbjergområdet interessant. I projektområdet findes 2 hatbakker – den ene er
selve Højbjerg, som er intakt, og den anden er den skovbevoksede skrænt langs med motorvejen, hvoraf en del er eroderet væk af stenalderhavet.
En hatbakke er en særlig randmorænebakke, som rejser sig markant i et ellers jævnt morænelandskab. Det indre i en hatbakke består af skråtstillede lag af smeltevandssand og –grus. Ofte
er hatbakkerne forseglet med et ydre lag af moræneler.
I Danmark er hatbakkerne bedst kendt fra Langeland, men de findes altså også på egnen omkring Korsør og Skælskør.
Den skovbevoksede skrænt langs med motorvejen danner afgrænsning imellem morænelandskabet og den gamle havbund, som er det flade areal der krydses af motorvejen. Stenalderhavet, som for 8000 år siden gik helt op til skrænten (hatbakken) stod ca. 1 meter højere end
nutidens hav, og samtidig har landhævningen omkring Korsør været ca. 1 m siden stenalderen.
Derved er den tidligere kystlinie kommet til at ligge et stykke inde i land, i forhold til nutidens
kyst.

Jordbund

Skov- og Naturstyrelsen har undersøgt jordbundsforholdene i projektområdet, specielt med
henblik på korrekt træartsvalg.
I morænelandskabet er den dominerende jordtype lerjord.
Jordtypen er velegnet til de fleste træarter – dog især løvtræarterne. Følgende arter anbefales:
bøg, eg, ask, ær, avnbøg, lind, fuglekirsebær, ædelgran, thuja og cypres.
På lerjord m. vandstuvning (brun m. blå bølger) kan de samme træarter anvendes.
Pletvis findes lerblandet sandjord.
Her vil mange nåletræer klare sig bedre end på den stivere lerjord, men mange løvtræarter vil
også fint kunne anvendes. Følgende arter anbefales : eg, bøg, ær, fuglekirsebær, lind, lærk, sitkagran,
ædelgran og skovfyr.
Vest for Højbjerg findes et mindre område med lerblandet sandjord m. tykt muldlag . Der er ingen
egentlig uegnede træarter på jordtypen, men p.g.a. af den høje produktionskapacitet anbefales
løvtræer: bøg, eg, ær, ask, lind avnbøg og fuglekirsebær.
Enkelte små pletter mod nord beskrives som grovsandet jord. Næringsindholdet er lille p.g.a. af
et lille lerindhold. Nøjsomme træarter anbefales : eg, birk, skovfyr.
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Jordbundskort lavet i forbindelse med den forstlige lokalitetskortlægning.

Langs motorvejen ligger den hævede havbund, organisk jord. Størstedelen af arealet er præget
af høj grundvandsstand, og vil typisk ikke blive tilplantet. Her er det nærliggende at skabe et
vådområde eller etablere fersk eng med afgræsning.
På de mindst våde dele af dette areal kan anvendes : ask, rødel, pil og til en vis grad eg.
De grønne pletter nord for kystskrænten viser tilstedeværelsen af grundvandsnær tørvejord m.
tykt muldlag. Her vil der med tiden opstå forsumpning, når drænledninger ikke mere fungerer, og
egnede træarter vil være : rødel, eg og birk. Anvendelse af sådanne steder til etablering af vådområder vil evt. også være en mulighed.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lokalitetsopdeling

Højbjerg. ( N) Åbent plejet overdrev.
Højbjergmarken. Tilplantes.
Arealet omkring dysserækken. Åbent.
Skovmarken. Arealet syd for dysserækken til jernbanen. Enkelte plantninger.
Trekanten inkl. Bregnemosesøen. (N) Enkelte plantninger.
Bøgekulen. Eksisterende skov på gammel kystskrænt samt arealet nordfor til gammelt jernbanetracé.(N) Udlægges til naturlig succession.
Arealet syd for 6 mod motorvejen. Etablering af vådområde/ afgræsning.
Lavt område øst for 6 og 7. (Del af tidligere Kærling Nor.) Tilplantning.
Gammelt jernbanetracé. Tilplantning mod øst i sammenhæng med 8.(N) indeholder
nøglebiotop.

Fortidsminder

På toppen af Højbjerg ligger en bronzealderhøj, 12 m i diameter og 1,5 m høj.
Højen er ikke undersøgt eller dateret. Fredet i 1940.
Syd for Højbjerg, lige syd for den gamle banelinje ligger et fritstående dyssekammer
Dyssen blev fredet i 1902. På bakkedraget vest for Bregnemosen ligger tre gravhøje på række,
alle fredet 1902.
Den vestligste høj er en langdysse, 45 m lang, 7 m bred og 1,25 m høj. En del randsten er bevaret, kammer med 4 bæresten, dækstenen ligger muligvis øst for kammeret.
Den midterste høj er 15 m i diameter og 1,5 m høj.
Østligst findes en langdysse, 34 m lang, 9 m bred og knap 0,75 m høj. En del randsten bevaret,
hvoraf mange er væltede. I den østlige ende af højen er et kammer uden dæksten. Aller østligst
ligger en jættestue, som formentlig er helt urørt og anlagt på den i forvejen eksisterende langdysse.

Et af fortidsminderne beliggende i den sydlige del af området.
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Udpegninger, beskyttelseslinier
og servitutter
Projektområdet er udpeget som skovrejsningsområde i regionplanen for Vestsjællands Amt.
Dog er en smal stribe langs banelinien og hjælpesporet ikke medtaget i udpegningen, - amtet
arbejder p.t. med en afklaring af muligheden for at få denne undtagelse fra skovrejsningsudpegningen fjernet, da det muligvis drejer sig om planlægningsreservation fra anlægget af Storebæltsforbindelsen, som ikke mere er påkrævet.
I planlægningen af Højbjergprojektet er der medtaget enkelte mindre, afskærmende plantninger af lave tætte arter langs visse strækninger af hovedbanen og hjælpesporet. Det er
en forudsætning for disse småplantninger, at forbudet mod skovrejsning langs banen kan
fjernes.
I regionplanen er området desuden udpeget som område med begrænset drikkevandsinteresse.
Ifølge naturbeskyttelsesloven er der forbud imod ændringer i terrænet inden for en afstand af
100 meter fra de 5 fortidsminder, som findes i området. Dette betyder at der ikke umiddelbart
kan plantes på disse arealer.
Sydvestsjællands Museum har p.t. projektet til vurdering med særlig henblik på at projektet
ikke skader arkæologiske lokaliteter, som ikke umiddelbart kan erkendes i terrænet.

Beskyttelseslinier i projekområdet.
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Den lille granbevoksning vest for søen trækker en skovbyggelinie på 300 meter, inden for
hvilken der ikke må placeres bebyggelse eller lignende. Skovbyggelinien har altså ikke betydning for tilplantningen i området.
Det skal dog afklares med amtet, om placering af et par shelters inden for skovbyggelinien, øst
for søen, vil kræve en dispensation fra byggelinien.
Et ganske lille areal i projektområdets nordøstlige hjørne er omfattet af strandbeskyttelseszonen, som fra kysten strækker sig 300 m ind i land. Det skal afklares med amtet, om dette
areal falder for bagatelgrænsen, eller om der formelt skal dispenseres fra strandbeskyttelsen i
forbindelse med tilplantning. Det er planlagt, at hovedparten af det lille areal, som er omfattet
af 300 m zonen, af hensyn til sommerhusbeboerne kun tilplantes med lave skovbrynsbuske.

Kystbeskyttelsesliniens 300 m zone.

Selve søen er beskyttet mod tilstandsændring af Naturbeskyttelsesloven, men der er ikke
beskyttelseslinie i terrænet omkring søen. Anlæg af en mindre bro ved søbredden til brug for
friluftslivet vil kræve dispensation fra søbeskyttelsen.
Yderligere findes der angiveligt en vandledning, et lyslederkabel og en højspændingsledning i
området, som vil betyde at der ikke plantes i umiddelbar nærhed heraf.
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VVM-screening

Den samlede plan for området skal VVM-screenes af Vestsjællands amt. VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. Screeningen udføres for at afklare om det er påkrævet at udarbejde
en egentlig VVMrapport om projektet. Det forventes ikke at VVM-screeningen vil medføre
problemer for projektet.

Landskabelige hensyn

Ud over de lovbundne hensyn og beskyttelseslinier, som er beskrevet ovenfor, er det vigtigt at
projektet gennemføres i respekt for de øvrige landskabelige kvaliteter i området.
Udsigten fra Højbjerg er en af områdets mest markante landskabelige kvaliteter. Ligeledes er
indblikket fra motorvejen til den bevoksede tidligere kystlinie af stor kvalitet. På samme måde
vil der være et indblik til de kommende skovbevoksninger/naturarealer fra passagertogene,
som i stort tal passerer midt igennem projektområdet mange gange dagligt.
Såvel de vejfarende på motorvejen som passagererne i togene må altså også betragtes som
brugere af området.
I forslaget til arealanvendelsen, herunder især placeringen af skovbevoksede og åbne arealer er
der taget stort hensyn til disse forhold.

Barrierer i området

Selve projektområdet deles markant i en nordlig og en sydlig del af den øst-vestgående jernbane, som forbinder Sjælland og Fyn. Det er uundgåeligt at banelinien i en vis udstrækning
kommer til at fungere som barriere både for mennesker og dyr, men banens tilstedeværelse
forhindrer ikke at der kan planlægges for området som helhed. Det er i denne forbindelse
afgørende, at der syd for Højbjerg findes en bro over banen, som er eneste mulighed for at
krydse banen inde i projektområdet. Op til vestlige side af projektområdet findes endnu en
bro.
I den sydvestlige del af projektområdet findes et jernbanespor, som bruges i forbindelse
med vedligeholdelsen af Storebæltsforbindelsen. Dette spor afsnører den sydvestlige del af
projektområdet, som der således kun er adgang til fra syd og vest. P.g.a. sporets meget dybe
beliggenhed i forhold til det omgivende terræn, må det antages også at være en barriere for
f.eks. råvildtet. En bro/faunapassage over dette spor ville være en stor gevinst for projektet,
men omkostningerne hertil anses for så betydelige, at det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk at planlægge en bro her.
I forhold til sammenhængen imellem projektområdet og de sydfor liggende arealer mod
Kællinghoved og Noret, er motorvejen en barriere. Den forhindrer at der kan skabes direkte
stiforbindelse fra Svenstrup langs Noret og derfra nord på til Højbjergområdet. På sigt vil en
passagemulighed under motorvejen, både for mennesker og dyr være en stor gevinst.
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Tilplantning
Som det fremgår af områdebeskrivelsen rummer projektarealet mange formelle beskyttelseslinier, samt landskabelige kvaliteter – herunder især udsigten fra Højbjerg og den gamle kystlinie
langs motorvejen – som der skal tages store hensyn til ved planlægningen af tilplantningsprocenten og den indbyrdes fordeling af åbne og tilplantede arealer.
Endelig findes der forskellige tekniske anlæg i – eller over jorden på lokaliteten. Det drejer sig
om vandledning, højspændingsledning, hoveddræn m.v., som også har indflydelse på placeringen af de tilplantede arealer.
Et gennemgående signal fra høringsrunden, hvor alle interesserede har kunnet indsende ønsker og forslag til den nye skov, har været, at der skal være mange lysninger og åbne områder i
den nye skov - og ikke træer over det hele.
Alt i alt betyder disse forhold, at ca. halvdelen af det samlede projektområde planlægges tilplantet. I bilaget »Principplan for Højbjerg Skov« ses hvorledes projektområdet tænkes tilplantet
og anvendt til andre formål så som enge og vådområder, friluftsfaciliteter, P-pladser o.s.v.,
således at alle de ovennævnte hensyn tilgodeses.
Af de i alt 83 ha tilstræbes ca. 42 ha tilplantet, svarende til en tilplantningsprocent på 51.
I afsnittet om jordtyper er de bedst egnede træarter nævnt. Ud over hensynet til de anvendte
træarters egnethed på de forskellige jordtyper, vil der også være et vigtigt hensyn at tage til at
de anvendte træ- og buskarter er egnskarakteristiske – hjemmehørende på stedet.
Langt hovedparten at de tilplantede arealer bliver bevokset med hjemmehørende løvtræer
som bøg, eg, ask, lind, fuglekirsebær, birk, rødel m.fl. I et vist omfang benyttes nåletræ som indblandigsart i løvtræet eller som mindre bevoksninger (holme) i løvtræet, for at øge afvekslingen
i skoven og til gavn for fugle og pattedyr. Af anvendelige nåletræsarter kan nævnes skovfyr,
ædelgran, sitkagran og lærk.

I baggrunden ses den gl. kystskrænt bevokset med egekrat
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Der anlægges ca. 20 meter brede ydre bryn langs skovens yderkanter og noget smallere indre
bryn langs lysninger, veje og stier inde i skoven. I brynene anvendes de egnskarakteristiske
buske og små løvtræer som f.eks. hunderose, slåen, tjørn, hyld, navr, kvalkved, hassel, hyld, vild æble, vild
pære, dunet gedeblad m.fl. Brynene vil bestå af en blanding af mange af de hjemmehørende arter
med stor blomster- og frugtsætning, således at der opnås størst mulige duft- og synsoplevelser
for skovens brugere samt tiltrækning af et rigt dyreliv og en varieret skovbund.
I de egentlige kulturer indplantes, sammen med hovedtræarten og indblandingsart/ammetræ,
skyggetålene buskarter som f.eks. dunet gedeblad, som bidrager til etablering af tidligt bunddække i kulturerne. Derved opnås både større alsidighed i kulturerne og at skadelig græsvækst
hæmmes.
Det overvejes om der visse steder kan anlægges såningskulturer i stedet for plantede kulturer.
Der anvendes i muligt omfang dansk frø- og plantemateriale af lokale provenienser eller provenienser som kan sammenlignes med de lokale forhold i projektområdet.
På det ca. 6-8 ha store areal nord for den gamle kystskrænt tænkes bevoksningen etableret ved
hjælp af selvsåning fra den gamle bevoksning på kystskrænten. Evt. kan der i forbindelse med
naturvejledningsarrangementer, Skoven i Skolen - arrangementer o.ling. høstes frø fra den
gamle bevoksning, som efterfølgende kan udsås på successionsarealet.
Der findes en markant bestand af råvildt i projektområdet, og det vil derfor i et vist omfang
blive nødvendigt at hegne de nyplantede kulturer i de første år af kulturernes levetid. Derefter
fjernes hegnene.
Der dræbes en del råvildt på motorvejen, som afgrænser projektområdet mod syd, og det
er derfor projektgruppens opfattelse, at der bør hegnes langs projektets sydgrænse, således
at råvildtet ikke færdes op over motorvejen. Det er dog en afgørende forudsætning, at der i
så fald hegnes tilsvarende på den anden side af motorvejen (uden for projektområdet) idet
råvildt, som passerer vejen fra syd mod nord, ellers bliver fanget af det nordlige hegn, og
dermed tvunget til at løbe tilbage igen over motorvejen.
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Skoleskov

Der vil blive udlagt Skoleskov, som er arealer hvor der er udvidede muligheder for f.eks.
skoleklassers brug af skoven til undervisning. Der kan med udgangspunkt i sådanne afsnit af
skoven indgås aftaler imellem en skole og Skov- og Naturstyrelsen om samarbejde om undervisning og formidling i skoven. Plant et træ- kampagnen og Skoven-i-Skolen er to formaliserede
initiativer, som kan anvendes i denne forbindelse
I forbindelse med igangsætningen af projektet i efteråret 2003, vil både skoler og børnehaver
deltage i plantningen af de første træer, og der er således helt fra starten af projektet skabt
grundlag for at den kommende skov inddrages i undervisning og formidling.
Det er planlagt, at skoleskovsaktiviteter indtil videre placeres to steder i området – dels i områdets sydvestlige hjørne, som er det mest bynære, og dels i nærområdet nordvest for Højbjerg.

Hundeskov

Det har været drøftet at der kan anlægges en hundeskov. I en hundeskov kan hunde med
ledsager løbe frit omkring, hvilket ikke er lovligt i almindelige skov- og naturområder, hvor
hunden skal være koblet. I relation til hundeskov er Højbjergprojektet tæt ved at være for lille,
da en hundeskov kræver god afstand til naboarealer m.v..
Dette kan dog løses ved at man anvender en af de hegninger, som alligevel skal etableres for
at beskytte de nyplantede træer mod vildtbid, som hundeskov

God statslig skovrejsning
Etableringen af skoven gennemføres i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens retningslinier for god statslig skovrejsning.
Blandt de vigtigste punkter i disse retningslinier kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skoven etableres uden brug af pesticider og gødskning
der anvendes ikke dybdepløjning
der gennemføres forstlig lokalitetskortlægning forud for plantningen
der foretages en registrering af de vigtigste naturlokaliteter (nøglebiotoper) på arealet
i muligt omfang foretages der naturgenopretning af især våde områder
der etableres mange lysninger/ ikke tilplantede arealer
der anvendes primært egnskarakteristiske træarter og buske
der anlægges ikke monokulturer
nåletræ kan i et vist omfang anvendes som indblanding og som holme i løvtræ
der udlægges arealer til naturlig tilgroning m. tilstedeværende, værdifulde frøkilder
der anlægges både ydre og indre skovbryn, i et vist omfang ekstensivt
der indplantes bunddække i visse kulturer f.eks. i form af dunet gedeblad.
adgangsforhold, stisystemer o.lign. anlægges samtidig med skovens etablering
publikumsfaciliteter anlægges hovedsageligt ved skovens etablering,
enkelte dog senere
dyrelivet tilgodeses mest muligt ved valg af træer og buske, vådområder,
fuglekasser o.s.v.
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Pleje og naturgenopretning
Ud over etablering af bevoksninger, friluftsfaciliteter og infrastruktur findes der på arealet en
del lokaliteter, hvor der skal udføres pleje eller naturgenopretning.

Fortidsminder og kulturspor

I et vist omfang vil der være behov for pleje/frilægning af de 5 umiddelbart synlige gravhøje,
således at de bidrager til den landskabelige helhed i området, og øger oplevelsesværdien for
brugerne.
Uønsket træ- og busk vegetation fjernes, og der kan evt. udføres en årlig slåning af græs og
høje urter.
Især gravhøjen på selve Højbjerg trænger til frilægning.
Vestsjællands amts Natur- og miljø afdeling, som arbejder med sådanne opgaver, kan evt. inddrages som samarbejdspartner.

Stendiger

De fredede stendiger, som findes ved søen Bregnemosen bør, af samme årsag, ligeledes i et
vist omfang frilægges.
Amtet konsulteres for afklaring af behov for evt. dispensation fra Naturbeskyttelseslovens
beskyttelse af stendiger.

Stendige i den vestlige del af området.
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Andre kulturspor

Syd for Bregnemosesøen findes den gamle damplokomotivbrønd, hvorfra lokomotiverne i sin
tid blev tanket med vand til kedlerne. Denne frilægges, så brugerne kan lokalisere den, hvilket
p.t. er vanskeligt.
Ligeledes syd for søen findes en fin gammel stenkiste under den gamle banelinie. Denne
frilægges også.
Hele den gamle jernbanelinie, hvor sveller og skinner nu er fjernet, plejes efter behov, i forhold
til den udnyttelse af strækningen til forskellige friluftsfaciliteter, som er planlagt. Plejen sker
først og fremmest ved udtynding/fjernelse af bevoksning . Der kan evt. også blive tale om at
etablere vådområde på en del af strækningen – hvis der teknisk kan lade sig gøre. Dette skal
afklares.

Tidligere mergelgrave

Syd for Bregnemosesøen findes en lille, tidligere mergelgrav/vanding som skal oprenses for
marksten og andet, så der gendannes et frit vandspejl. Sider jævnes af, så de bliver tilgængelige
for padder. Længst mod nordøst findes et mindre, tilgroet vådområde, som bør frilægges og
oprenses til frit vandspejl.

Bregnemosesøen
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Enge og vådområder

Strækningen umiddelbart nord for motorvejen, som er den tidligere havbund, er intensivt
drænet.
I det omfang, det er muligt i forhold til sikring af naboarealers afvandingsmulighed, etableres
der i dette område vådområde/fugtig eng ved afbrydelse og omlægning af dræn. Det tilstræbes
at disse engarealer kan afgræsses af kreaturer via en aftale med en lokal landmand.
Det rørlagte afløb fra Bregnemosen mod sydøst åbnes, så vandet strømmer frit og synligt ned
igennem det ovenfor nævnte vådområde. Der udestår dog en afklaring af den nuværende
rørlednings bundkote m.v.
I det nordlige plantefelt, omtrent hvor stierne krydser hinanden, findes en lavning i marken,
som bør gøres vådere ved afbrydelse af evt. dræn. Der kan derved skabes en lysning med
fugtig bund i kernen af dette plantefelt.

Åbne arealer, slette og fælled

De åbne slette/fælled-arealer syd for banen plejes helt eller delvist ved høslet og eller afgræsning.
Af hensyn til gode opholdsmuligheder på shelterpladsen øst for Bregnemosen, vil det være
nødvendigt at græsset her slås med passende mellemrum.
Især i afgrænsningen imellem successionsskoven og det øst herfor liggende sletteareal vil pleje
af slettearealet være påkrævet, for at fremhæve og understøtte den på sigt meget forskellige
udvikling på disse to arealer.

Vildtpleje

I forbindelse med jagt og vildtpleje bør der tages stort hensyn til områdets bynærhed og den
store rekreative brug af området, som må forventes fremover.
Det betyder dog ikke, at der fremover ikke vil kunne foregå jagt og vildtpleje i skoven. Den
skal blot tilpasses de lokale forhold, så det sikres, at brugerne af skoven får oplevelser med
vildtet som færdes i området. Det vil være Skov- og Naturstyrelsen som administrerer jagten,
og styrelsens til enhver tid gældende retningslinier for jagt og vildtpleje i de offentlige skove
og naturområder, som ligger til grund for tilrettelæggelsen af jagt og vildtpleje.
Skov- og Naturstyrelsen vil eksempelvis kunne samarbejde med en eller flere jagtforeninger
om at afholde publikumsjagter og andre naturvejledningsarrangementer med jagt som tema,
eller hvor jagt indgår sammen med andre formidlingstemaer.
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Friluftslivet
Nord for banelegemet

I det nordvestlige hjørne af Højbjergmarken, ud mod Stibjergvej, etableres P-plads til 4-6 biler.
Derved aflastes den eksisterende P-plads ved sommerhusområdet længere mod øst.
I tilknytning til den nye P-plads anlægges et familiepicnicområde med skraldestativ, turforslag,
borde/bænke samt et fast bål/grill sted.
På Højbjerg etableres borde/bænke i lysninger m.v., som ligger skjult i den eksisterende kratbevoksning, således at der ikke placeres borde/bænke frit i det åbne landskab på toppen af
Højbjerg.
Umiddelbart syd for Højbjerg, lige nordøst for broen over banen, etableres en P-plads til 8-10
biler. Adgangen hertil vil være ad vejen fra Svenstrup, hvorfor bommen som p.t. er placeret i
Svenstrups vestlige udkant skal åbnes.
Til at forbinde området foreslås to stier i 4 m´s bredde som følger højdekurverne diagonalt på
området, så alle former for færdsel kan finde sted. Gående og løbende på midten, cykler og
heste i hver sin side.
Stien fra den vestlige P-plads til sydsiden af Højbjerg foreslås belagt på midten, så den er
handicapvenlig, og derfor heller ikke for kuperet. Det vil give kørestolsbrugere en mulighed
for rundtur fra midt Stibjergvej til vest Stibjergvej eller Højbjergvej. Der bør ikke etableres sti
op til toppen af Højbjerg, men Højbjerg er græsbelagt, og det vil derfor stadig være muligt at
komme til udsigtspunktet.
På nordsiden af Højbjerg kan der være kælkebakke i udsigtskilen mod NNV.
Der skal også være udsigtskile mod Storebæltsbroen og dyserækken.
Stien langs den østlige side af Højbjergmarken og langs Stibjergvej etableres som trampesti.

Trekantsområdet syd for banelegemet og nord for det
gamle banelegeme

Området udlægges til brug for forskellige interesseområder (skoler, spejdere, Skolefritidsordninger, juniorklubber, daginstitutioner m.m.) Der skal stort set ingen beplantning være med
høje træer. Der skal være adgang til søen via en bro fra bredden. Broen bør placeres i den sydvestlige del af søen. Det skal være muligt at slå telte op i området foran shelteret der foreslås
at ligge i det østligste hjørne, så det kan ses fra gangbroen over banen.
Der skal på området være et multtoilet og et fast bål-/grill-sted og en vandhane hvor der kan
tappes drikkevand.

Shelteret og teltpladsen skal kunne reserveres over Internettet.
Stien (nuværende) på området skal ligge langs det gamle jernbanespor på den nordlige side.
Der etableres en trampesti rundt om søen. Der er i forvejen sti bag granerne og ned til det
gamle jernbanespor, hvor man kommer forbi det gamle vandreservoir til damplokomotivernes
kedler.
Der etablers primitiv camping på det gamle baneterræn i det sydvestlige hjørne af området syd
for stien. Her vil det være nærmere vand og et rigtigt toilet og vil ikke komme i konflikt med
evt. reservation af shelterområdet.
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Området mellem det gamle jernbanespor
og motorvejen

Et parkeringsområde ved Bøgekulshuset med affaldsstativer og toiletbygning
En sti, der følger den gamle kystskrænt fra Noret, så man noget af vejen er indenfor/udenfor
kystskrænten, og med et lille sving ud i områdets østlige del.
Et område i forlængelse af den primitive campingplads kunne bruges til en forhindringsbane
for kondiløbere.

Området ved dysserækken

Ved jernbaneoverskæringen nord for P-pladsen ved Bøgekulshuset etableres en familiepicnicplads med
skovlegeplads. Området beplantes med enkeltstående træer f.eks. Kastanie, eg og bøg samt

smågrupper af hassel, hyld, rose o.lign.
Der etableres en trampesti langs arbejdssporet fra familiepladsen øst og nord om dysserækken,
men ingen sti op til dysserne.
Størstedelen af området er græsbevokset.

Information

I forbindelse med etableringen af skoven og friluftsfaciliteterne m.v. udarbejdes der information om området og dets muligheder og seværdigheder. Opgaven løses i samarbejde imellem
Skov- og Naturstyrelsen, Korsør Kommune og relevante interesseorganisationer eller enkeltpersoner.
Dette sker primæt ved velkomsttavler, som står ved P-pladserne og andre indgange til området. Tavlerne indeholder kort med markering af faciliteter samt forklarende tekst og signaturforklaring.
Tavlerne kan suppleres med foldere, som i princippet har det samme indhold, men som kan
medbringes rundt på arealet.
På sigt kan der udarbejdes temafoldere, som særligt formidler f.eks. fortidsminder og kulturspor eller dyreliv og nøglebiotoper.
Endelig kan der udarbejdes mindre, diskrete formidlingstavler, som er placeret ved konkrete
lokaliteter i området. Det kan f.eks. være som formidling af den gamle lokomotivbrønd ved
Bregnemosen eller nogle af gravhøjene.
Det vil være naturligt at hele området lægges ind på relevante hjemmesider i Skov- og Naturstyrelsen og Korsør Kommune.
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Bilag
Projektområdet

Overtagelse
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Historisk kort, ultimo 1800
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Principplan for Højbjerg Skov
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