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Beslutningsreferat fra skovrådsmødet d. 24. august 2011

Deltagere:

John Bilenberg - JB Høje-Taastrup Byråd
Henning Kirkegaard - HK Formand for skovrådet. Danmarks Naturfredningsforening
Claudio Panicelli – CP Erhvervsrådet
Ole K. Steffensen - AKS Vandrådet
Tonny Madsen - TM Friluftsrådet
Curt Mikkelsen – CM sekretær

Punkt 1.

Godkendelse af referat fra skovrådsmødet d. 18. maj 2011

Referatet blev godkendt.
Punkt 2.

Siden sidst

Byrådet har besluttet, at der fremover vil være 2 byrådsmedlemmer i skovrådet.
Medlemmerne er John Bilenberg og Ekrem Günbulut.
Private skove:
Curt Mikkelsen gennemgik mulighederne for tilskud til skovrejsning via EU`s regler for enkeltmandsstøtte for arealer, hvor der i forvejen er mulighed for tilskud fra Naturstyrelsen.
Reglerne gør det muligt som privat lodsejer at anlægge skov, med et positivt anlægs- og
driftsregnskab over en 10 årig periode.

Private skovrejsningssager:
I Soderup, Soderupvej 27 er der søgt om tilladelse til skovrejsning som erstatning for en 20
år gammel juletræskultur på et areal umiddelbart op til bygrænsen. Ønsket er konvertering til
en
2 ha. stor bøgeskov.
Kommunen har vurderet, at de landskabelige og kulturhistoriske værdier i området omkring
Soderup er så væsentlige, at der ikke kan gives tilladelse tll etablering af skov.
Kommunen har derfor meddelt afslag på skovrejsning i området, der i kommuneplanen er udpeget som "skovrejsning uønsket".

Sagsbehandler
CurtMi

Doknr.
2667135/11

Sagsnr.
09/18036

I Stærkende rejser Peter K. Jensen skov på sin ejendom Stærkendevej 173, jf. punkt 3.

Punkt 3.

Privat skovrejsning v/ Peter K. Jensen

Punktet bortfaldt, da Peter ikke deltog i mødet.
Punkt 4.
Gennemgang af revideret budgetoverslag for skovrejsningsprojekt i Nordparken v/ Curt Mikkelsen.
Prisoverslaget for skovrejsningen i Nordparken er tilrettet og Curt redegjorde for dette.
Punkt 5. Videre projektplanlægning for skovrejsningsprojekt i Nordparken.
Der skal udarbejdes en mødesag for byrådet om etablering af bynær skov i Nordparken.
I den forbindelse blev ønsket fra Vestegnens Rideskole om etablering af hestefolde i skoven diskuteret.
Skovrådet mener ikke, at det er muligt at reducere Nordskoven med de arealer som hestefoldene ville udgøre, da skoven i forvejen er meget begrænset i udstrækning og på
baggrund af rideskolens ønsker om at begrænse offentlighedens adgang.
På denne baggrund anbefaler skovrådet at fastholde projektforslaget og anlægge Nordskoven som beskrevet, med ridestier i sin fulde udstrækning.
Skovrådet besluttede at udarbejde en motivation og en projektbeskrivelse, der kan følge
mødesagen.
Det blev besluttet at revidere projektforsaget for skov i Nordparken, så der vil indgå en
vis mængde sået egeskov samt større skovenge, dels for at opnå en besparelse, dels for
at skabe en variation i skovbilledet.
Hedeland har erfaring med sået skov og der er nyere erfaringer på området. Det er dog
fortsat sådan, at ukrudtspresset i Nordparken gør, at sået skov kun kan anbefales i begrænset omfang.
Andre muligheder for placering af folde til brug for Vestegnens Rideskole blev også vendt
på mødet. Rideskolen er tilbudt anvendelse af KU LIFE`s arealer ved St. Vejleå, men de
ligger relativt langt fra rideskolen.
Det skal undersøges, om der kan anlægges folde på de gamle forsøgsarealer øst for skoven, såfremt de ikke er i brug. Rideskolen undersøger og Curt følger op.
Punkt 6. Eventuelt.
Skovrejsning som tema i Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi blev debatteret;
her er problemet at vi skal finde erstatningsarealer for KU LIFE`s arealer, som i dag ikke
er i spil. Områderne syd for Sengeløse, som tidligere er nævnt, er her en mulighed.
Temaet vil blive fulgt op på næste skovrådsmøde.

Curt Mikkelsen
Landskabsarkitekt
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