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1. Status for projektet
KS: Siden sidste møde den 11.9 2006 er der - ud over at træerne er vokset - sket følgende:
Ændringer i rådet:
• Nye repræsentanter fra Roskilde Kommune: FH, KA og JØ
• SJ er nu DN´s repræsentant, sidst var det JØ
Erhvervelser: Vi har forhandlet en jordfordeling pr. 1.10 2007 på plads, som betyder, at vi erhverver 4,8
ha af matr.nr. 9b og 3,7 ha af matr..nr. 12d samtidig med, at vi afgiver 1 ha af matr.nr. 12 df og vores 2
mosearealer. Det giver en god arrondering af skoven mod nordøst.
Justering i tilplantningsplanen matr.nr. 11a:
• Kirsebærrene til frøproduktion er først klar til plantning i foråret 2010.
• Som følge af jordfordelingen afgives en del af felt 4 til naboen. Den resterende del af felt 4 bliver til
egeskov.
Nedtagning af hegn: Træerne ved Gulddysse Skov er nu så store, at distriktet tør fjerne hegnet, og det vil
ske her i efteråret 2007. Hegnet om hundeskoven bevares. Næste år vil vi antagelig kunne fjerne hegnet
mellem Frederiksborgvej og Gulddyssevej i skovens nordlige del.
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Ny stiforbindelse:
Vi har netop indgået en aftale med ejeren af matr.nr. 12 b Michael Larsen om, at vi kan etablere en ny stiforbindelse på hans markvej, således at der snart er en stiforbindelse mellem skovens første plantning ved
Gulddysse Skovvej og de store arealer nord for Gundsømagle på begge sider af Gulddyssevej. Jeg vil opfordre de lokale brugere til at vise respekt for den private ejendomsret og tage hensyn til de private ejere i
området. Skovdistriktet har som projekt-ejer mødt stor imødekommenhed fra ejerne ved forhandlinger om
køb og nu også ved stianlæg, så jeg håber, at skovgæsterne som brugere følger op ved at være hensynsfulde.
Geddemosen: Intet nyt siden sidst, hvor status var, at Gundsø kommune, Roskilde Amt, embedslægen 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 intet hørt, men heller
ikke rykket for et svar. Det var umiddelbart embedslægens vurdering, at det ikke 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 overdrages til Gulddysse skov pga. forureningen. Men på sigt bør arealet funktionsmæssigt ”inddrages” i skoven.
Gulddysse Kulturgård: Vi har taget kontakt til projektet og foreslået, at der etableres en økobase på gården (ubemandet naturskole hvor der findes materialer og ideer til naturformidling målrettet skolebørn). Vi
tror på, at Skov- og Naturstyrelsens midler til f.eks. grønne partnerskaber kan støtte oprettelsen med materialer og måske indretning. Det kræver så opbakning fra kulturgårdens deltagere og ikke mindst de lokale
skoler, som skal bruge økobasen.

2. Tilplantningsplan for matr.nr. 10r og 10 d i forår 2008 og 2009
KS gennemgik skovdistriktets forslag, som er vedlagt som bilag.
Der var delte meninger om det var en god idé, at det overgroede vandhul (felt 7) bliver tyndet, får justeret
kanterne aht. tilgængelighed og måske også oprenses, men et flertal af medlemmerne støttede distriktets
forslag. Derudover var der fuld opbakning til skovdistriktets forslag til træartsvalg, åbne arealer og stiføring.
KA havde telefonisk foreslået, at der også blev plantet egetræer i det 2-rækkede skovbryn med hyld og
hassel i nord.
KS konkluderede, at skovdistriktet vil gennemføre forslaget med den justering, som KA har foreslået.

3. Tilplantningsplan for matr.nr. 12d forår 2008
KS gennemgik skovdistriktets forslag, som er vedlagt som bilag. Der var der fuld opbakning til skovdistriktets forslag.

4. Etablering af bålhus med soveplads ved lejrplads
KS: På matr.nr. 11a afsatte vi sidste år et areal til en lejrplads. Det er skovdistriktets forslag, at hvis distriktet kan finde midler på budgettet, at der etableres en bålhytte med soverum. Skov- og Naturstyrelsen har
udarbejdet et design for små huse i skovene, og den foreslåede hytte kan ses i bilaget.
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Der var opbakning fra rådet til opførsel af bålhytten; og skovdistriktet vil arbejde for at hytten opføres i
2008.

5. Ændring af projektområdet
KS: Skov- og Naturstyrelsen har foreslået Roskilde Kommune, Københavns Energi og Jyllinge Vandværk
som samarbejdspartnere, at projektområdet for Gulddysse Skov justeres som beskrevet i det udsendte bilag. Der skulle være enighed mellem samarbejdspartnerne om ændringen, men der er ikke skrevet under
endnu.
Rådet gav sin opbakning til den foreslåede justering af projektområdet.

6. Ridning i skoven
KS: I forbindelse med nedtagningen af hegnene bliver det muligt at anlægge ridestier, men spørgsmålet er,
om der er behov herfor. Hvis der er mange ryttere, bør vi fastholde ridning forbudt på skovvejene og etablere et ridesti-net. Da skoven ikke hænger sammen fysisk og ikke er arealmæssigt så stor endnu, er der ikke gode muligheder for at etablere en lang ridesti. Kender rådet noget til hvor rytterne er, og hvor mange
der er?
Der er en lokal rideskole nord for skoven, og det blev aftalt at JØ mailer navn mv. til skovdistriktet, som så
tager kontakt til rytterne. Såfremt skovdistriktet vurderer, at det vil være en god løsning at etablere ridestier, var der opbakning til at skovdistriktet etablerer disse (forudsætter også at der er økonomiske midler).

7. Næste møde
Næste møde blev fastsat til mandag den 15. september 2008 kl. 14.30 på Fjordmuseet.

8. Eventuelt
Græssletten ved Gulddysse Skovvej: Det fremgår ikke tydeligt, at sletten er en del af skoven og at hunde
f.eks. skal være i snor. Der var enighed om, at hvis sletten skal være et tilbud til rytterne (som forpagter
arealet i dag) og almindelige skovgæster, så skal sletten ikke udvikle sig til hundeskov. De løse hunde skal
være i den indhegnede hundeskov, og ikke andre steder. Distriktet vil i forbindelse med at hegnet pilles ned
om skoven sætte 2 røde pæle op ved skovens indkørsel, som minder folk om, at man går ind i skoven og
hunde skal være i snor.
Skraldespand: Der var ønske om en skraldespand ved P-pladsen, navnlig således at hundeejerne kan
komme af med deres hundeposer. Skovdistriktet overvejer forslaget, som jo dels koster penge til tømning,
men også til reparation efter hærværk (desværre almindeligt).
Mere hundeskov: Der er også behov for en hundefold i nord, og umiddelbart kunne det være en god ide
at birkearealet syd for P-pladsen fik status som hundeskov og forblev hegnet. Skovdistriktet arbejder videre med forslaget.
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Flere bænke: Det efterlyses flere bænke i skoven og navnlig ved udsigtspunkter, f.eks. ved toppen med
udsigt mod Geddemosen, men også andre steder. Skovdistriktet vil prioritere opgaven.
Information om skoven og skovrejsningsrådet findes på skovdistriktets hjemmeside:
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Hovedstaden/Koebenhavn/Drift/Skovrejsning/ og her vælges Gulddysse Skov.
---------------------- - - - - O - - - - --------------------

Bilag:
Kort med de nye arealer markeret:
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Tilplantningsplan 2008-09 for matr. nr. 10r og 10 d lige vest for Gulddyssevej

6

Tilplantningsplan 2008 for matr. nr 12d
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Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt

Skov- og Naturstyrelsens forslag til

Justering af projektområdet for Gulddysse Skov
Det med stærkt lyseblå skraverede område på ca. 12 ha medtages i projektområdet. Området er
udlagt til råstofindvinding og dermed skovrejsning uønsket, men giver muligheder for at binde den
nordvestlige og sydvestlige del sammen på lang sigt. Hvis/når området er udgravet vil skovrejsning
sikkert være mulig, men områder uden skov kan jo også indpasses i projektet i form af sletter. I området findes 1 bygningskompleks.
Det med gult skraverede område på ca. 11 ha tages ud af projektområdet. Der er flere boliger i området og en erhvervelse vil derfor være relativt dyr; og da vandværkerne ikke prioriterer området
særligt højt, er der ingen grund til at forsøge at opkøbe ejendomme i området.

