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Beslutningsreferat fra skovrådsmødet d. 23. november 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
Peter K. Jensen – PKJ Dansk Landbrug
Curt Mikkelsen – CM sekretær

Afbud:
Tonny Madsen - TM Friluftsrådet
Ekrem Gunbülut – EG Høje-Taastrup Byråd

Punkt 1. Godkendelse af referat fra skovrådsmødet 24. august.
Referatet blev godkendt dog med bemærkning til punkt 5.
Curt kunne her oplyse, at Højbakkegård ikke har mulighed for at afgive forsøgsarealer nord
for rideskolen til brug for hestefolde, da samtlige arealer, som det ser ud nu, anvendes til forsøg.

Punkt 2. Opfølgning på byrådssag; skovrejsning i Nordparken.
Skovrådet noterede sig med undren Byrådets beslutning om at anbefale skovrejsning, idet
”der i et omfang kan etableres yderligere hestefolde”.
Beslutningen er vanskelig at tolke i forhold til omfanget af de ønskede hestefolde; idet det
samtidig må konstateres at Nordskoven er af meget begrænset størrelse og derfor vanskeligt
tåler en større reduktion i omfang. Hvis skoven reduceres markant, bliver der tale om en grøn
struktur af læhegn.
Skovprojektet respekterer de eksisterende aktiviteter i Nordparken; det tilbyder gode forhold
for ridning og i hundeskoven kan der foregå aktiviteter med hunde.
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Under dette punkt var der en debat om forudsætningerne for byrådets beslutning; størrelsen
af det areal som rideklubben allerede anvender i forhold til lejeaftalen og medlemsfordelingen
i rideklubben.
Det kan efterfølgende oplyses, at rideklubben råder over de 75.000 kvm., som lejeaftalen beskriver.
Skovrådet besluttede at udbede sig foretræde for Plan- og Miljøudvalget for at give skovrådet
mulighed for at præsentere sine synspunkter vedrørende den trufne byrådsbeslutning.

Punkt 3. Finansiering af bynær skov i Nordparken.
Skovrådet vedtog at udsætte det videre arbejde med finansiering af skoven, idet rådet ønsker
at afholde det ønskede møde med Plan- og Miljøudvalget inden der udfoldes yderligere aktiviteter.

Punkt 4. Hvordan skal vi gennemføre processen med tilvejebringelse af et helt eller delvist
kapitalgrundlag.
Ole K. Steffensen fortalte om skovrejsning i Greve kommune. Muligheden for at pålægge
vandprisen en afgift på f. eks. 1 kr. til beskyttelse af grundvandet ved skovrejsning blev diskuteret.
Det blev besluttet at invitere Aksel Madsen fra Greve Vandforsyning til et skovrådsmøde for
uddybelse af mulighederne for brug af skovrejsning som grundvandsbeskyttelse.
Det er vigtigt at inddrage indsatsplanerne i forbindelse med skovrejsning og vandindvinding.

Punkt 5 Hvilke aktiviteter skal vi igangsætte?
Udsættes.

Punkt 6 Privat skovrejsning i Stærkende; status ved Peter K. Jensen.
Skovprojektet er godkendt af Høje-Taastrup Kommune og den første plantning i den nye offentlige skov vil ske i efteråret 2012.

Punkt 7 Udviklingsstrategi 2012-2024
Curt orienterede om at den nye udviklingsstrategi netop er vedtaget foreløbigt i byrådet. Den
sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012. Strategien udgør samtidig forslag til kommunens Plan-og Agenda-21 strategi.
I høringsperioden gennemføres et borgermøde.
Der er tale om en fuld revision af kommuneplan 2010 og i den forbindelse nedsættes en række arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med det åbne land, vil vurdere ændringer af de udpegede skovrejsningsområder.
Skovrådet udtalte et ønske om at få at vide, hvem rådet skal henvende sig til for at få revideret de i dag udpegede områder.
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Punkt 8..Eventuelt
Mødedatoer for 2012
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

d. 29. februar
d. 30. maj
d. 29. august
21. november

Curt Mikkelsen
Landskabsarkitekt
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