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1. I - Skovrejsning Nørreled - TU
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 13/5540

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede 04-06-2013 at udsætte sagen med henblik på yderligere oplysninger.
Skovrejsning på området nord for Fløng ved Nørreled, 15 ha.
I forbindelse med Skovrådets arbejde for realisering af 1000 ha. skov i Høje-Taastrup Kommune har Driftsbyen vurderet mulighederne for at rejse skov på det 15 ha. store kommunale areal
beliggende nord for Nørreled i Fløng.
Arealet er en del af et større sammenhængende skovrejsningsområde, der strækker sig nordpå
mod Vasby og Soderup. Området ligger inden for Fløng Vandværks primære grundvandsdannende opland og har i en årrække været afgræsset. Med sin bolignære placering vil en rekreativ skov desuden være særdeles attraktiv for Fløngborgerne. Der foreslås derfor rejst skov på
11 ha, mens der på de øvrige arealer fortsat vil forekomme afgræsning eller blive foretaget
høslet.
Driftsbyen har udarbejdet et projekt for etablering af skov på arealet og for en realisering af
dette projekt, kan der opstilles 4 forskellige modeller, som er følgende.
1. Kommunal skov, anlægsfinansieret 100 % af Banestyrelsen.
Banestyrelsen tilbyder Høje-Taastrup Kommune at betale for anlæg af puljeskov i forbindelse
med anlæg af jernbanen til Ringsted. I forbindelse med anlægsarbejdet fældes fredskov og Banestyrelsen er forpligtet til at plante ny skov i en mængde, så det modsvarer det dobbelte areal af den fældede fredskov. Skoven kan i princippet placeres hvor som helst i Danmark.
Her er tale om en sikker finansiering og skoven kan etableres nu. Til gengæld er budgettet for
skoven begrænset og det vil ikke være muligt at etablere stier og enkle publikumsfaciliteter
inden for den økonomiske ramme.
Høje-Taastrup Kommune vil stå for drift efter 3 år.
I denne skov er der mulighed for at involvere borgerne lokalt i skovlaug, som kan deltage i
drift af skoven på forskellig vis.
Økonomien kan beskrives således:
Banestyrelsen betaler Høje-Taastrup Kommune 40.000 kr. pr. ha. udlagt skov, i alt 440.000 for
Nørreled arealet.
Beløbet vil dække udgifter til jordarbejde, plantning, hegning og drift i 3 år.
Høje-Taastrup Kommune betaler drift efter de første 3 år. Driftsudgift 75.000 kr. for Nørreled
arealet fra 2017 og frem.
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2. Kommunal skov, anlægsfinansieret 100 % via Growing Trees Network GTN.
Skoven kan finansieres via salg af træer, som Growing Trees Network formidler. Købere kan
være både private og firmaer, lokale og nationale. Målsætningen i GTN´s arbejde er rejsning af
skov for beskyttelse af grundvandet, CO2 reduktion og rekreative formål. Da grundvandsdannelsen i området er stor vil projektet være meget velegnet for GTN, som søger et egnet sted
på Sjælland til realisering af deres første projekt øst for Store Bælt.
Skovens finansiering afhænger af salget og den er derfor vanskeligt at forudsige. Det vurderes
dog, at det vil være sandsynligt, at skovens anlæg og drift i 3 år vil kunne realiseres via disse
midler.
Det er målsætningen at involvere borgerne i skovlaug for lokalt engagement og drift af skoven.
Høje-Taastrup Kommune vil have stor indflydelse på skovens udformning og fremtidige drift.
Her satses på stor variation i skovbilledet og stor borgerinddragelse. Der er i Århus positive
erfaringer med borgerinddragelsen.
Høje-Taastrup Kommune vil stå for drift efter de første 3 år.
I denne model kan økonomien beskrives således:
Growing Trees Network indgår i et samarbejde om rejsning af Nørreled skoven, hvor HøjeTaastrup Kommune modtager 15,20 kr. pr. solgt træ. Dette beløb vil dække udgifter til jordarbejde, plantning, hegning og drift i 3 år, samt anlæg af enkle stier. Samlet vil dette modsvare
60.000 kr. pr. ha. etableret skov eller 660.000 kr. for 11 ha. skov ved Nørreled. Anlægsudgift
for Høje-Taastrup Kommune er 0 kr.
Høje-Taastrup Kommune betaler drift efter de første 3 år. Driftsudgift 75.000 kr. for Nørreled
arealet om året fra 2017 og frem.
3. Kommunal skov, anlægsfinansieret 50 % via tilskud fra Naturstyrelsen.
Skoven kan rejses som en kommunal skov og der vil efterfølgende via Naturstyrelsen kunne
søges om EU midler af størrelsesordenen 50 % af de afholdte udgifter.
Høje-Taastrup Kommune vil have stor indflydelse på skovens sammensætning og drift.
Her satses på stor variation i skovbilledet og stor borgerinddragelse i skovens fremtidige drift.
Høje-Taastrup Kommune vil stå for drift efter de første 3 år.
I denne model kan økonomien beskrives således:
Høje-Taastrup Kommune etablerer skoven, en udgift på 40.000 kr. pr. ha. udlagt skov, i alt
440.000 kr. for Nørreled arealet og 120.000 kr. for Marbjerg og Jasonsminde arealet.
Høje-Taastrup Kommune kan da efterfølgende hos Naturstyrelsen søge om tilskud på maksimalt 50 % af anlægsudgiften.
Høje-Taastrup Kommune betaler drift efter de første 3 år. Driftsudgift 75.000 kr. for Nørreled
og 20.000 kr. for Marbjerg og Jasonsminde årligt.
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4. Statsskov, anlægs- og driftsfinansieret 100 % af Naturstyrelsen.
Arealet overdrages til Naturstyrelsen som rejser skov på området. Naturstyrelsen etablerer
Skovråd med inddragelse af repræsentanter for lokale foreninger.
Høje-Taastrup Kommune vil have begrænset indflydelse på skovens sammensætning og der vil
samlet set være mindre variation i skovbilledet med en større vægtning på produktionsskov.
I denne model kan økonomien beskrives således:
Høje-Taastrup Kommune overdrager jorden vederlagsfrit til Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen finansierer skovrejsningen 100 %.
Anlægsudgift for Høje-Taastrup Kommune er 0 kr.
Naturstyrelsen vil stå for drift i al fremtid.
Driftsudgifter for Høje-Taastrup Kommune er 0 kr.
Ud over Nørreled arealet er der 2 mindre arealer, som er udpeget til skovrejsning:

•
•

Areal ved Hedelandsvej, matrikel Marbjerg 35e
Areal ved Jasonsminde

På disse 2 skovrejsningsområder vil der være mulighed for at rejse i alt 3 ha. puljeskov 100 %
anlægsfinansieret af Banestyrelsen.
Høje-Taastrup Kommune vil samlet modtage 120.000 kr. af Banestyrelsen til anlæg og drift i 3
år. Driftsomkostningerne vil herefter være 20.000 kr. om året fra 2017.

Økonomi
Anlæg og drift af 11 ha. skov ved Fløng, heraf 7 ha. fra Banestyrelsen og 4 ha. fra
GTN:
Anlægsudgifter for Høje-Taastrup Kommune er 0 kr.
Driftsudgifter årligt fra 2017 er 75.000 kr.
Anlæg og drift af 3 ha. skov på Marbjerg 35e og arealer ved Jasonsminde.
Anlægsudgifter for Høje-Taastrup Kommune er 0 kr.
Driftsudgifter årligt fra 2017 er 20.000 kr.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Kommuneplanen
Udviklingsstrategien

4

Byrådet
18. juni 2013

Grøn politik
Information
Pressemeddelelse i lokalaviserne, kommunens hjemmeside samt Facebook.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det er administrationens vurdering, at skovrejsning ved Nørreled, Hedelandsvej og Jasonsminde i overensstemmelse med de i kommuneplanen udpegede skovrejsningsområder vil være
fordelagtig for Høje-Taastrup Kommune.
Det er muligt, at rejse skoven finansieret af Banestyrelsen, i forbindelse med Banestyrelsens
behov for at lokalisere erstatningsskov. Det vurderes, at der med fordel kan rejses 7 ha. Skov,
finansieret af Banestyrelsen på Nørreled arealet.
Nørreled skoven er derudover en velegnet skov for etablering af en Growing Trees Network
(GTN) skov, da grundvandsinteresserne i området er store. GTN skoven forventes at give den
største involvering af borgere lokalt. Det vurderes, at der med fordel kan rejses 4 ha. GTN skov
på området.
Ved begge forslag opnås en rekreativ skov med en stor kommunal indflydelse på skovens etablering og drift. Forslagene giver den bedste mulighed for involvering af borgere lokalt.
På de 2 små skovarealer foreslås anlagt puljeskov finansieret af Banestyrelsen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. på Nørreled arealet rejses skov som en kombination af puljeskov fra Banestyrelsen på 7
ha. og Growing Trees Network skov på 4 ha.
2. på arealet ved Hedelandsvej, Marbjerg 35e arealet og på arealet ved Jasonsminde rejses der puljeskov på 3 ha.
3. der fra 2017 og frem indarbejdes en budgetblok på 95.000 kr. til drift af skovene
Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-06-2013
Udvalget besluttede at udsætte sagen.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2013
Anbefales, idet administrationen anmodes om at undersøge alternative placeringer til arealet
ved Hedelandsvej, Marbjerg 35e.
Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2013
Anbefales, idet administrationen anmodes om at undersøge alternative placeringer til arealet
ved Hedelandsvej, Marbjerg 35e.
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Beslutning i Byrådet den 18-06-2013
Godkendt.

Bilag:
1 Åben Kortbilag med skovrejsningsprojekter ved Nørreled samt i to mindre områder vest for Hedehusene

106374/13

2 Åben Fløng skovrejsning Banestyrelsen og GTN 11 ha.

117488/13

3 Åben Oversigtskort Skovrejsningsområder 08-05-2013 - Oversigtskort Skovrejsningsområder med skov 08-05-2013.pdf

116671/13
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2. I - Drift af kunstgræsbaner i Høje-Taastrup Kommune - FKU LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/11327
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