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1. Præsentation af medlemmerne

2. Drøftelse af rådets funktion
KS: Skov- og Naturstyrelsen har nedsat rådet for at sikre en god dialog med områdets kommende
brugere og få gode råd på basis af lokal viden. KS forestiller sig, at der bliver tale om generel og
konkret rådgivning med drøftelse af styrelsens planer og deres status – specielt med henblik på at
sikre og etablere naturværdier og rekreative værdier i området.
Rådet skal ikke være sagsbehandlende, og styrelsen vil løbende træffe de nødvendige beslutninger
for at projektet kan blive realiseret, idet ansvaret for projektets realisering er styrelsens. Kommunerne og museet vil naturligvis blive inddraget officielt og på normal vis indenfor deres respektive
myndighedsområder.
Rammerne for skoven er aftalt med Københavns Energi, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune
og Skov- og Naturstyrelsen og fremgår af notatet af 1.3 2006. Rådet kan ikke ændre på afgrænsningen, men vil få indflydelse på skovens opbygning, åbne områder, valg af træarter samt faciliteter for
skovgæster.
Rådet er ”kun” rådgivende for styrelsen, men vi 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.
KS forestiller sig at rådet på sigt mødes 0-3 gange om året i 2-3 timer for at drøfte status og planer.
Styrelsen forventer, at rådet fungerer i 10-15 år hvorefter brugerrådet overtager rådgivningen for
denne skov. Det er mest hensigtsmæssigt at henvise forslag og kommentarer fra borgere direkte til
styrelsen og ikke til rådet eller medlemmerne heraf. Styrelsen vil løbende afgøre om forslag kan realiseres og/eller rådet skal inddrages. Styrelsen yder hverken diæter eller kørepenge til medlemmerne.
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Rådets medlemmer havde umiddelbart ingen bemærkninger til ovenstående funktion. Der var
enighed om at klokken 14.30 var et passende mødetidspunkt forudsat at mødet bliver indkaldt i god
tid. Der var enighed om, at rådets medlemsliste godt kunne offentliggøres på styrelsens hjemmesiden.

3. Status og rammer for projektet
KS: Projektet finansieres af Københavns Energi og Skov- og Naturstyrelsen med Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland som projektansvarlig.
Rammerne for skoven er aftalt med Københavns Energi, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune
og Skov- og Naturstyrelsen og fremgår af notatet af 1.3 2006, samt af HUR´s VVM-screeningsnotat
af 26.9 2006. Skoven og sletterne skal øge naturværdierne og de rekreative værdier i området 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
gødning. 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
jordbundsforholdene 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.

4. Kort præsentation af landskabsanalysen
KV gennemgik Skov- og Naturstyrelsens landskabsanalyse for projektområdet. Analysen lægges
på styrelsens hjemmeside og sendes også ud til rådets medlemmer.

5. Styrelsens forslag til arealanvendelse
KS: Rådet er nedsat nu, fordi styrelsen har erhvervet Thorsbrovej 25 på 6,5 ha. Derudover er det aftalt med Københavns Energi, at Solhøj Kildeplads på knap 3 ha i relation friluftlivets benyttelse
administreres af Skov- og Naturstyrelsen som et ”almindeligt” areal i området og skiltes som værende Skov- og Naturstyrelsens ejendom. Men grundvandsbeskyttelse og –indvindig på kildepladsen har højeste prioritet, og der skal derfor f.eks. ikke etableres P-pladser på kildepladsen.
Kort over ejendommene er sendt ud før mødet sammen med distriktets forslag til arealanvendelse.
Styrelsen foreslår, at vi lader grantræerne vokse op som en granskov. Der vil i begrænset omfang
blive fældet juletræer og klippet grønt for at udnytte værdierne. Men der sprøjtes og gødskes ikke.
Der etableres en P-plads bag laden i sydvest til 3-4 biler. Arealet anvendes som støttepunkt til naturstien Strandparken-Hedeland ved at stien lægges ind på arealet. Der etableres en primitiv lejrplads ved lysningen i nord ved at der anlægges en bålplads og det derefter gives frit at slå sit lille
telt op for en overnatning. Pladsen kan ikke reserveres. I øst opsættes et bord-bænkesæt og der etableres en bro så der er forbindelse til kildepladsen areal (kortbilag vedlagt).
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KS: Adgangsreglerne vil være de almindelige for styrelsens skovarealer: Ingen motorkørsel og
hunde skal være i snor. Som udgangspunkt er ridning tilladt, dog ikke på naturstien, da kommunerne har besluttet at ridning på stien er forbudt. Jeg vil gerne opfordre rådets medlemmer til at opfordre brugerne af arealet og stien til at overholde adgangsreglerne, fordi reglerne er fastsat med omtanke. Motorkørsel generer skovgæster generelt, løse hunde generer både dyrelivet og andre skovgæster. Ridning ødelægger stien for cykler og barnevogne og mange skovgæster er bange for heste.
Det er vigtigt for projektets fremdrift og kommunernes mulighed for at etablere stier i det åbne land
at brugerne af de offentlige arealer opfører sig pænt overfor hinanden, for dyrelivet og de private
lodsejere i området.
Rådet kunne tiltræde styrelsens forslag til anvendelse af arealet.

6. Indvielse i 9. maj 2008
KS: Vi har nu accept fra miljøminister Troels Lund Poulsen, borgmester Ole Bjørstorp, viceborgmester Tina Jensen og direktør Lars Therkildsen til at indvi projektet og naturstien StrandparkenHedeland den 9. maj kl 13.
Det er mit oplæg at vi til indvielsen indbyder befolkningen med via lokalaviserne samt de lodsejere,
som har ejendom i området med, et brev. Efter taler ved broen over Lille Vejleå klippes en snor og
derefter går vi af stien til lejrpladsen, hvor vi byder på grillede pølser og frugt. Der skal jo ikke
plantes træer, så det er vanskeligt at finde på aktiviteter – og bro og lejrplads bør være færdige til
dagen.
Indvielsen drøftes videre mellem kommunerne og styrelsen.

7. Ekskursion til et andet skovrejsningsprojekt?
KS: Styrelsen viser gerne Himmelev, Gulddysse eller Vestskoven frem, således at rådet kan få et
indtryk af de unge træers udvikling og udseende. Det er nok mere relevant, når vi får erhvervet et
areal, der skal tilplantes, men styrelsen vil da gerne allerede nu arrangere en ekskursion for rådets
medlemmer.
Der var enighed om at ekskursionen afventer, at rådet skal drøfte tilplantning af en ejendom.

8. Næste møde
Ikke fastsat, Styrelsen indkalder, når det bliver relevant.

9. Eventuelt
Ingen punkter.
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Bilag:
Skov- og Naturstyrelsens forslag til anvendelse i form at stier (pink farve del af naturstien "StrandparkenHedeland", lyseblå er interne trampesti), lille parkeringsplads ("P" på kort) lejrplads (små telte må opstilles"L"
på kort) og bord/bænke sæt ("B" på kort).

http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Oestsjaelland/Drift/Skovrejsning/
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