Fløngskoven borgermøde
Referat af møde d. 12‐11‐2013. Referent: Yassin Mouna.
Deltagere:
Fløng borgere.
Fløng Landsbylaug, repræsentanter.
Dansk Naturfredningsforening, Carsten Vestergaard.
Growing Trees Network, Lars Heiselberg.
Skovrådet Høje‐Taastrup, Henning Kirkegård.
Høje‐Taastrup Kommune, Claus Dahl, Parkchef.
Høje‐Taastrup Kommune, Curt Mikkelsen, Landskabsarkitekt.
Høje‐Taastrup Kommune, Yassin Mouna, Praktikant.
Dagsorden:
1. Introduktion ved Landskabsarkitekt Curt Mikkelsen, Skovprojektet.
2. Lars Heiselberg fra Growing Trees Network ‐ fortæller om ideen bag ”Folkeskoven”. Kan vi få rejst
Fløngskoven?
3. Organisering af aftenens indsats foregår i små skovgrupper. Der vil være en tovholder fra
kommunen i hver gruppe.
4. Åben debat i salen.

Introduktion ved Landskabsarkitekt Curt Mikkelsen, Skovprojektet.
Curt Mikkelsen, landskabsarkitekt i kommunen, introducerede projektet, forslagets nuværende udformning
og tankerne bag. Skovrådets og kommunens fremtidige planer for udformning og indhold af Fløngskoven
præsenteredes ligeledes.
Høje‐Taastrup Kommune samarbejder med Growing Trees Network, med henblik på at realisere skoven.
Det er Høje‐Taastrup Kommunes ønske, at der dannes en Skovgruppe, hvor samarbejdet om Fløngskovens
planlægning og udvikling kan forankres.

Introduktion til Growing Trees Network ved Lars Heiselberg.
Under Introduktionen til Growing Trees Network, beskrev Lars Heiselberg fordelene ved at have en skov til
grundvandsbeskyttelse. Hvordan man som borger, selv kan være med til at nedsætte sin CO2 udledning ved
at købe træer.
Konceptet bag Growing Trees Network, deres værdier og markedsføring introduceres. Borgerinddragelse og
markedsføring er uundværlige punkter i projektet, før skoven kan blive rejst.
Køb af træer, sker gennem Growing Trees Networks hjemmeside, enten som privatperson eller virksomhed.
Som privatperson vil man ved køb af 21 træer, modtage et klistermærke til at sætte i bilruden:
”Denne bil er CO2 neutral.”
Firmaer får navn og logo på et skilt i Fløngskoven.

Åben debat i salen.
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Under mødet blev der diskuteret, om det er bedst at plante til foråret 2014 eller vente med
skovplantningen til efteråret 2014. Forårsplantningen er ifølge erfaring det optimale, men en
efterårsplantningen kan være lige så god. Det blev bestemt, at plantningen af Fløngskoven foretages i
foråret 2014.
Dansk Naturfredningsforenings formand pointerede, at det er vigtigt at rejse skoven for dens værdier som
fred, ro og naturoplevelser. Det var hans pointe, at man ikke udelukkende rejste skoven ud fra ønsket om
rekreative aktiviteter i skoven.
Følgende emner blev diskuteret:





Skovens udformning.
Ridestier, stier.
Faciliteter.
Mulighed for en hundeskov.

Landsbylaugets repræsentant til mødet, tilbød at Skovgruppen forankres i Landsbylauget og at den er åben
for alle, der er interesseret i at deltage. En fælles skrivelse vil blive lavet, således at Fløng borgerne vil blive
gjort opmærksomme omkring muligheden for køb af træer. Landsbylauget vil i samarbejde med Skovrådet
og Kommunen udarbejde denne.

Konklusion





Landsbylauget vil koordinere dannelsen af Skovgruppen.
Landsbylauget vil udarbejde en brochure om Fløngskoven i samarbejde med Skovrådet og
Kommunen.
Plantning af Fløngskoven planlagt til foråret 2014.
Forberedende arbejde sat i gang med henblik på plantning til foråret:
o
o
o
o

Planteprojekt revideres.
Pløjning af arealet, december 2013.
Skovgruppen indkaldes.
Plantning foråret 2014.
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