Fløngskoven skovudvalg møde
Referat af møde d. 16-01-2014. Referent: Yassin Mouna.
Deltagere:
Tommy Rosenlind, Søren E. Sørensen og John Anker Hansen, Fløng Skovudvalg.
Henning Kirkegård, Skovrådet Høje-Taastrup Kommune.
Curt Mikkelsen, Landskabsarkitekt i Høje-Taastrup Kommune.
Yassin Mouna, Have- og parkingeniør praktikant i Høje-Taastrup Kommune.
Dagsorden:
1. Introduktion.
2. Åben debat i salen.

Introduktion ved Landskabsarkitekt Curt Mikkelsen og Have- og parkingeniør praktikant Yassin
Mouna, skovens beplantning.
Curt Mikkelsen, orienterede om ideer og forslag om skovens videre udformning, herunder tankerne bag
plantevalget. Den fremtidige vision for den videre udformning af Fløngskoven mod nordvest blev berørt.
Visionen for skovens karakter, ’Den mørke skov’ mod vest og ’Den lyse skov’ mod Vasby åen og Kallerup
mose i øst.
Skovplantningerne, i de inddelinger der er planlagt, vil være artsrige med forskellige elementer.
I ’Den mørke skov’ vil hovedbestanden være bøgetræer. Her opleves et mørkt løvtag, som skygger
skovbunden, med enkelte lommer/grupperinger af f.eks. fuglekirsebær og rødgran/douglasgran for at
fremme faunaen i skoven.
’Den lyse skov’ forløber fra Kallerup Mose i øst til den mørke bøgeskov i vest. I sydøst er hovedbestanden
eg og fuglekirsebær. Visionen er, en lys åben trækrone, en rig skovbundsflora samt lommer/grupperinger af
træer med frugt og nødder.
Henning Kirkegård forslog, at beplantningen i skoven skal variere mere, og dermed sikre artsrig fauna og
biodiversitet.

Åben debat i salen.
Under debatten blev følgende punkter behandlet:
1. Parkering
En ny parkering ved skoven er ikke på tale, da der i dag er en bred græsrabat som kan anvendes til
selv samme formål. Hvis det alligevel viser sig at være nødvendigt, kan der anlægges en mindre grus
parkering ved Nørreled.
2. Hundeskov
Forskellige placeringsmuligheder blev diskuteret. Det blev bestemt at placere den i det sydøstlige
hjørne af Fløngskoven, i parken langs Østerled. Hundeskoven er planlagt til en størrelse af ca. 1,2
ha.
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3. Stier i og rundt om skoven
De befæstede stier skal tilgodese gående og evt. cyklende. Der vil blive anlagt et ridespor i den
østlige del af skoven, således at ridende tilbydes en længere strækning gennem og omkring skoven.
Stierne vil blive anlagt inden plantningen, således at publikum kan gå gennem skoven, lige efter at
skoven er blevet plantet.
4. Arrangementer til åbningsdagen
Omkring åbningen af skoven, blev arrangementer diskuteret med henblik på synliggørelsen af
skoven, til fordel for Fløng og Høje-Taastrup Kommune som helhed.
Tidsplan:
1. 28. april 2014 og frem – Plantning af Fløngskoven med maskine
2. 9. maj 2014, kl. 9.30 – Borgmesteren, Michael Ziegler vil plante det sidste træ i skoven
Tid og dato vil blive udmeldt/annonceret i god tid inden da.

Opsummering
•

Skovudvalget vil koordinere arrangementer til plantningen, herunder:
o Kontakte den lokale presse
o Musik
o Kontakt til motionsklubber
o Kontakt til skoler og daginstitutioner

•

Forberedende arbejde sat i gang med henblik på plantning til foråret:
o Planteplan udarbejdes.
o Indhentelse af tilbud på plantning.
o Plantning foråret 2014.
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