Skovpolitik Køge Kommune
Som et led i Køge Kommunes naturstrategi har Klima- og Planudvalget besluttet, at der skal
formuleres en politik for mere skov i kommunen.
Af den gældende naturhandleplan for 2019 fremgår:

Klima og Planudvalget vedtager en intern politik om, at erstatningsskov for nedlagt fredskov skal etableres i
kommunen.
Forslag: Skov på kommunale arealer, hvor der automatisk er
offentlig adgang, prioriteres højest. Dernæst private projekter, hvortil ejeren også giver offentlig adgang.
Der laves en oversigt over kommunale arealer, der kan bruges til skovrejsning, og annonceres efter private
lodsejere, der er interesserede i at modtage erstatningsskov.
Kortlægger eksisterende, kommunale skovbevoksede arealer. Arealer, der kan udlægges til urørt (evt.
uforstyrret) skov, udpeges i et samarbejde med Anlægsafdelingen og ETK.
Fra Køge Kommunes naturstrategi:
Der er mange store og gamle skove i Køge Kommune, især godsskove. En del er private, og en del tilhører
offentlige stiftelser. Men der er meget lidt kommunal skov og ingen statsskov. Kommunen er myndighed på
beskyttede naturtyper i ikke-statsejet skov og skal kortlægge og beskytte naturtyperne. Det er en opgave,
der ikke har haft så stort fokus, fordi kommunerne arbejdet med at hjælpe den stærkt truede lysåbne natur
naturligt har fået højeste prioritet.
Naturværdierne i de gamle skove er store, hvor de drives ekstensivt: Hvis dødt ved får lov at ligge, opstår der
levesteder for mosser, svampe og insekter. Hvis lysninger i skoven holdes åbne og med blomsterplanter, kan
sjældne sommerfuglearter gennemføre deres livscyklus her. Hvis drængrøfter får lov at vokse til, opstår
skovsumpe med sjældne arter af mosser og svampe og med ynglende padder.
Skove er også rekreative elementer: Naturbeskyttelsesloven giver alle adgang til at gå og cykle ad veje og
stier i private skove. I offentlige skove, herunder skove ejet af offentlige stiftelser, må man også gå, cykle og
opholde sig udenfor veje og stier. Hunde skal dog altid være i snor. Organiserede besøg med over 30
deltagere eller sportsarrangementer kræver ejerens tilladelse.
Der er som sagt meget lidt kommunal skov i Køge Kommune: Skov på kommunal jord kunne give kommunen
mulighed for at tillade mere fri anvendelse, både for den enkelte besøgende og for organiserede
sportsaktiviteter.
Der vil gå mange år, før en ny kommunal skov får et naturindhold, der kan måle sig med gammel skov. Men
nogle af de tiltag, der relativt hurtigt vil gavne, er fugtige lavninger, små vandhuller og lysninger med
insektstriber. Og så bør der naturligvis kun plantes træer og buske, der er hjemmehørende og helst også
typiske for lokalområdet. Eller hvis man er lidt mere tålmodig, kan man lade dem indfinde sig selv.
Det gør kommunen:
I. Gennemfører en tilsynskampagne for § 3-beskyttede naturtyper i skove. Formålet er at få opdateret
viden og kortgrundlag om, hvor der er beskyttet natur, og hvilken kvalitet den har.
II. Inviterer skovejere til at deltage i et projekt om bedre skovnatur omkring de beskyttede naturtyper,
hvor kommunen støtter de bedste projekter.

III. Udlægger mindst 5 ha kommunalt ejet jord med ny skov. På minimum 10 % af arealet skal udlægges
ny, våd natur og tør, lysåben natur til gavn for udvalgte arter. Der må kun plantes hjemmehørende

træarter, og helst typiske arter for lokalområdet. I en del af skoven kan træarter få lov at indvandre
naturligt. Der indplantes arter, der kan blive meget gamle, og disse træer sikres livslang beskyttelse.
IV. Inddrager borgergrupper og organisationer i planlægningen af den rekreative anvendelse af
området.
V. Laver en tilsynskampagne, hvor gamle og bevaringsværdige træer i kommunen kortlægges Der
startes med træer, der er fredede jf. en fredningsdeklaration, dernæst træer der er beskyttet af en
lokalplan. Kortet offentliggøres, og der informeres bredt om betydningen af gamle træer.
VI. Vedtager en politik om, at erstatningsskov for nedlagt fredskov skal etableres i kommunen. Hvis ikke
private gør krav på erstatningsskoven, skal kommunen sikre at erstatningsskoven etableres på
kommunale arealer.
VII. Udlægger eksisterende, kommunale skovbevoksede arealer som urørt skov. Døde træer og grene
får lov at ligge i skoven og bidrage til biodiversiteten. Udtynding i unge beplantninger undtages.
I. Gennemfører en tilsynskampagne for § 3-beskyttede naturtyper i skove. Formålet er at få opdateret
viden og kortgrundlag.
II. Inviterer skovejere til at deltage i et projekt om bedre skovnatur, hvor kommunen støtter de tre
bedste projekter.
III. Udlægger mindst 10 ha kommunalt ejet jord til ny skov.
IV. Udarbejder og vedtager en plan for anlæg, drift og anvendelse af den nye kommunale skov.
Interessenter inddrages: F.eks. andre kommunale forvaltninger, naturforeninger, sports- og
friluftsforeninger, lokale borgergrupper m.m. Skoven skal indeholde varierede naturelementer. Der må
kun plantes hjemmehørende og helst typiske lokale arter af træer og buske.
V. Beslutter en politik om, at erstatningsskov for nedlagt fredskov i kommunen etableres på det
kommunale skovareal.
VI. Udlægger eksisterende, kommunale skovbevoksede arealer som urørt skov. Det vil blandt andet
sige, at døde træer og grene ikke fjernes men får lov at ligge i skoven og bidrage til biodiversiteten.
Erstatningsskov
Erstatningsskov er aktuelt, når fx byudvikling eller vejanlæg forudsætter, at eksisterende
fredskov nedlægges. Målet er at sikre, at erstatningsskoven etableres i kommunen til gavn for
dens borgere.
Det er dog relativt sjældent, at det er nødvendigt at nedlægge fredskov. Hertil kommer, at
Miljøstyrelsen har en meget restriktiv praksis for at tillade rydning af fredskov. I de kommende
år er der således kun tale om et enkelt, lille område i Køge Nord, der skal bruges til ny vej. Her
er det allerede besluttet, at det fældede skovareal skal erstattes i nærområdet. Med andre ord
er potentialet begrænset.
Køge Kommune har vedtaget følgende principper for placering af erstatningsskov:
-

Erstatningsskov skal så vidt muligt etableres på kommunens egne arealer
Erstatningsskov skal så vidt muligt etableres hvor det rekreative potentiale er størst
Erstatningsskov skal så vidt muligt etableres hvor gevinsten for grundvandsbeskyttelse
er størst

Ny skov skal tillige etableres i overensstemmelse med kommuneplanens udpegninger af
områder, hvor skovrejsning er ønsket.
Det er næppe muligt at leve op til alle principperne på en gang. Derfor skal der ske en
afvejning, hvis en konkret situation indebærer mulighed for at vælge mellem flere mulige
arealer.
Hvis der ikke er egnede kommunalt ejede arealer til rådighed, skal der annonceres efter
private personer, der ønsker skovrejsning på sin ejendom. Interesserede skal prioriteres efter
ovennævnte retningslinjer.
Det er vigtigt at påpege, at de fleste kommunalt ejede arealer er opkøbt med byudvikling og
salg for øje. Det siger sig selv, at sådanne arealer ikke er i spil til skovudvikling. Dette
indebærer så også, at kommunen fremover kan vælge at opkøbe arealer med henblik på
skovrejsning, hvilket igen betyder, at midler specifikt til dette formål skal afsættes i budgettet.
Når et givent kommunalt areal påtænkes anvendt til skov, skal kommunalbestyrelsen sikre
finansiering til selve skovrejsningen og desuden dækning af det tab fra manglende indtægt fra
eventuel forpagtning.
Skovbyggelinje
Når der etableres skov, skal kommunen samtidigt forholde sig til den byggelinje på 300 meter,
som skoven vil resultere i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17. Det betyder, at kommunen
skal sikre sig, at byggelinjen ikke kommer til at stå i vejen for anden planlagt arealanvendelse
op til skoven. I givet fald skal Miljøstyrelsen ansøges am reduktion af byggelinjen.
Opkøb af jord til skov
Kommunen kan vælge at opkøbe arealer med henblik på etablering af skov. Sådanne opkøb
skal følge ovennævnte principper, det vil sige ske under hensyntagen til arealets
grundvandsbeskyttende og/eller rekreative potentiale.
Konkrete muligheder for etablering af skov
Køge kommune er ejer af matr. nr. 5 h Lellinge, Køge Jorder. Ejendommen, der er på 11,6 ha,
er bortforpagtet, men ved forpagtningsudløb eller ophør vil et delareal potentielt kunne bringes
i anvendelse til skovrejsning. Det vil medføre en nedgang i kommunens forpagtningsindtægter
og vil forudsætte en beslutning om dispensation eller en reduktion af skovbyggelinjen.

