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JN     Jens Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, Københavns statsskovdistrikt 
 
Fraværende:  
FD     Flemming Damgaard Larsen, Roskilde Amt  
AW   Anders Wamsler-Jensen, Gundsø Kommune 
HC    Hans Christensen, Friluftsrådet 
IS      Inga Skjærris, Danmarks Idræts-Forbund 
 
   
1. Status for projektet   
 
KS: Siden sidste møde den 26.5 2003 er der - ud over at træerne er vokset - sket følgende: 
 
Ændringer i rådet: 

• Henning Dahlgaard er død, og Preben Engmann er ny repræsentant for grundejerforeningen. 
• Jens Erik Ørum er nu DN´s repræsentant, sidst var det Steen Kolding 
• Inga Skjærris er nu DIF´s repræsentant, sidst var det Preben Ditlevsen 
• Ny skovfoged: HC. Petersen er gået på pension og Jens Nielsen har overtaget Gulddysse 

Skovs tilplantning. 
 
Ny samarbejdspartner: 
Jyllinge Vandværk har valgt at blive betalende samarbejdspartner i skovrejsningen. Når næste fol-
der udgives, vil vandværket stå på som samarbejdspartner sammen med kommunerne. 
 
Hundeskov etableret ved Gulddysse Skovvej (tidligere Pileparken) efter skriftlig rådføring af rådet. 
 
Erhvervelser: Vi forhandler, når der er muligheder, men fortæller ikke herom, før der er skrevet un-
der, for der er konkurrence om jorden. Vi har med købet af Rudolf Larsen jord også erhvervet 2 
moselodder uden for skoven. Det er målet at bruge dem til mageskifte – og hvis det ikke lykkes, vil 
vi antagelig sælge iht statens regler dvs. ved udbud. 
 
Vi har netop afsluttet forhandlinger med Knud Vest. Vi overtager matr.nr. 10 r og 10 d - bortset fra 
ca 1 ha ved boligen – den 15.11 2006. Som et led i aftalen forpagter Knud Vest hele arealet i 2007 
og den nordlige halvdel i 2008. Det betyder, at vi kan plante skov på det sydlige areal i april 2008 
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og i den nordlige i april 2009, og at skoven vokser med i alt ca. 26 ha. Arealerne er vist på kortbi-
laget. 
 
Geddemosen: Intet nyt siden sidst, hvor status var at Gundsø kommune, Roskilde amt, embedslæ-
gen og skovdistriktet i sommeren 2002 drøftede betydningen af, at der er 2 affaldsdepoter ved søens 
nordkant. Embedslægens konklusion afventer resultater fra tilsvarende undersøgelser – og vi har in-
tet hørt, men heller ikke rykket for et svar. Det var umiddelbart embedslægens vurdering, at det ik-
ke var et problem, hvis skovgæster spiser bær, svampe eller fisk fra arealet såfremt, man ikke spiste 
”afgrøderne” hver dag. Gundsø kommune og skovdistriktet har ikke drøftet om arealet skal over-
drages til Gulddysse skov pga. forureningen. Men på sigt bør arealet funktionsmæssigt ”inddrages” 
i skoven. 
 
Naturnær skovdyrkning: Statsskovenes har igangsat en overgang til naturnær skovdyrkning. Et pro-
jekt, der har en op til 300 årig tidshorisont, hvis man skal omlægge under behøring hensyntagen til 
økonomien. Ved skovrejsning skal vi sørge for at etablere mere blandede bevoksninger end tidlige-
re, idet det giver en mere robust skov med generelt set bedre/rigere livsvilkår for dyr og planter. 
Rådet fik hæftet: ”Katalog over skovudviklingstyper  i Danmark” som angiver vores rammer eller 
langsigtede mål ved skovrejsningen.  
 
 
2. Tilplantningsplan for matr.nr. 11a i forår 2007 og 2008 
JN gennemgik skovdistriktets forslag. Anvendelsen af egesåning er en ny teknik, som hvis det lyk-
kes, kan halvere omkostningerne. De første 3-5 år kan egetræerne ikke ses for korn (dækafgrøde) og 
ukrudt, men langsomt men sikkert skulle egen overtage arealet og efter 10-15 år har de nået samme 
højde som plantede træer af sammen alder.  
 
Hele arealet vil blive hegnet, men med klaplåger ved de store indgange (til grustierne). Rådet frem-
satte ønske om, at der slåes en ”græssti” langs Gulddyssevej, således at der kan gåes en rundtur på 
arealet. 
 
Drøftelsen vist opbakning til forslaget, men også at man gerne vil have mere bøgeskov i skoven; og 
det kan klares med tilplantningerne på vestsiden af Gulddyssevej.  
 
Medlemmerne af rådet kunne dermed acceptere distriktets valg/prioritering.  
 
 
3. Navngivning af skovveje 
KS: Vi navngiver traditionelt vores skovveje – på sigt vil det kunne ses ved at navnet indhugges i 
store sten. Pt. har vi kun navngivet Gulddyssestien, men der kommer jo flere skovveje til, så vi vil 
gerne videre med navngivningen. Skovdistriktet ønsker gode, lokale og korte/mundrette navne. 
Navnene må ikke kunne forveksles med andre veje/stier i området aht. udrykning ved ulykker.  
 
Der var enighed om, at rådet selv bør kunne finde gode lokale/geografiske navne til stierne. Det 
syntes oplagt at kalde den nye nord-sydgående skovvej for Ørebjergstien, mens den nye øst-
vestgående skovvej kunne hedde Espehøjstien, men andre høje vest for Gulddyssevej kunne også 
inspirere til et navn. Det blev besluttet at afvente navngivningen, til vejsystemet vest for Gulddys-
sevej er fastlagt næste år. 
 
4. Næste møde  
Næste møde blev fastsat til mandag den 10. september 2007 kl. 14.30. Stedet fastsættes senere. 
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5. Eventuelt 
HJ foreslog at vi opsatte en bænk på vores slette med udsigt til Geddemosen. 
 
En drøftelse viste, at der nok er behov for at finde et areal til yderligere en hundeskov i skovens 
nordlige del. 
 
 
 
Bilag: 
Kort med de nye arealer markeret: 
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Tilplantningsplan 2007-08 for matr. nr 11 a lige øst for Gulddyssevej 
 

 
 
 
 

1. 1 ha kirsebær (til frøproduktion) 
2. Publikumsareal, 0,2 ha. Der står pt gamle nåletræer, spredt. Der ryddes op (gamle bistader 

mv) og evt knuses mellem disse. 
3. Nåletræsafdeling, 1,5 ha: ¾-del rødgran. ¼-del douglasgran  
4. 0,8 ha reserveret til buske (til frøproduktion) 
5. Åbent publikumsareal, 0,7 ha: Bålplads, overnatningsplads. 
6. 5 ha åbent græsningsareal. 
7. 1,5 ha med buske, kvalkved og dunet gedeblad (til frøproduktion) 
8. Parkeringsplads 
9. 8 rækket skovbryn, se plantediagram for skovbryn. 
10. Øvrigt areal tilsåes med Eg og der plantes 20 holme 
 
▲ = holme i egene. Små, ca 500 m2 holme med: Douglasgran, lærk/bøg, spidsløn, avnbøg og 
ask. I løvtræet indblanding af røn eller hassel. 
 
 
+ = Klaplåger ind i græsningsfold, der kommer også en klaplåge i nordvest, tæt på P-paldsen. 
 
___________ = Befæstet grusvej 
 
Vandhuller: En del af bevoksningen rundt om skæres ned, og 2 eller 3 af dem oprenses for at 
skabe større vandflade. 
 

 


