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Pressemeddelsen som var starten på Projekt Gudum Skov:
Ny skov i Slagelse
Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Friluftsrådet vil rejse en ny skov. Et stort projekt, der
involverer kommune, grundejere og kommende brugere.
Er du interesseret i, hvordan en kommende skov nord for Slagelse kan komme til at se ud? Vil du
bidrage med gode forslag, eller vil du høre mere om projektet, kan du deltage i borgermødet den
søndag d 27. februar 2011, kl. 9.30 – 15.30 i Rosenkildeparkens Festsal, Rosenkildevej 47, 4200
Slagelse. Mødet er med bespisning, og det er gratis at deltage.
Baggrund for projektet
Danmark har siden 1989 haft et nationalt mål om at fordoble landets skovareal inden år 2089. Ny skov
gavner klimaet ved at binde CO2, det gavner naturens mangfoldighed, og det beskytter grundvandet.
Samtidig øger skove de rekreative muligheder og kan derigennem styrke folkesundheden.
Regeringens projekt Grøn Vækst har afsat penge til 7.700 ha ny skovrejsning frem til 2015. Det er
omkring 1/3 af det vedtagne nationale mål. Skov- & Naturstyrelsen afsatte i 2005, 100 mio. kr. til
etablering af nye bynære skove. Derfor blev der dengang indgået en samarbejdsaftale mellem Slagelse
Kommune og Skov- & Naturstyrelsen, hvor de aftalte at arbejde for at skabe mere bynær skov ved
Slagelse by.
Et område nord for Slagelse by blev valgt ud, men arbejdet med at rejse skoven gik desværre i stå,
bl.a. på grund af kommunesammenlægningen. Det har ikke slået hverken DN eller Friluftsrådet ud, der
nu genoptager projektet:
- Selvom der nu ikke er fuld finansiering til projektet, mener vi stadig, at projektet er så godt, at vi nu
vil arbejde for at få gang i det igen, så vi er parat med ønsker, når der kommer penge, siger Hans
Vallentin Stoltz, formand Friluftsrådet Sydvestsjælland og fortsætter:
- Derfor ønsker vi nu, i samarbejde med alle interesserede, at skabe et idéudkast, til hvordan den nye

natur skal se ud. Vi forestiller os, at der skal være områder, hvor der er plads til at nyde stilheden og
høre myrerne kravle, og områder med hundebjæf fra hundeskoven. Naturområder hvor dyrerne får
fred, og andre steder hvor børn og voksne kan lege og dyrke motion. Men det er vigtigt, at vi får
udarbejdet en samlet vision for området, og at alles forslag, kommentarer, spørgsmål og idéer bliver
hørt.
For de, der bor i området, kan det blive attraktivt at bo inde i en skov. Man får ellers aldrig lov til at
bygge i en skov. Etableringen af en så stor, bynær skov kræver visioner, planer og penge. DN og
Friluftsrådet vil gerne være med til at skabe en vision for området i samarbejde med grundejere og
kommende brugere af området og stiller det åbne spørgsmål, der skal afklares til borgermødet:
Hvordan synes du at skoven skal se ud?
Tilmelding til Anna Fjordside slagelse@dn.dk
eller Hans Vallentin Stoltz sydvest@friluftsraadet.dk
Yderligere oplysninger
Anna Fjordside, medlem af DN i Slagelse og talsmand for Gudum Skov projektet

Skovens første dag.
Ny skov budt velkommen i Slagelse
Over 60 borgere, embedsmænd, naturvejledere og naturkyndige deltog ved søndagens heldags
borgermøde om den planlagte nye skov i Gudum, Slagelse.
Resultatet blev mange nye relevante forslag til, hvordan en ny skov kan komme til verden i Gudum
nord for Slagelse:
- Der var en god dialog, mange gode input og tanker om området. Alt fra skovens placering længere
mod nord, etablering af svævebaner og shelters til tanken om sløjfning af gamle dræn, der kan være
med til at skabe flere vådområder og dermed mere variation i landskabet, fortæller Anna Fjordside fra
DN Slagelse.

Et udsnit af de mange deltagere med skovrider Jens Peter Simonsen i baggrunden.

Anna Fjordside og Hans Stoltz fra Friluftsrådet arrangerede mødet for at skabe støtte og søge
opbakning i lokalområdet, kommunen og de grundejere, der, hvis skovprojektet lykkes, vil komme til
at bo i skoven. Og Anna Fjordside og Hans Stoltz er meget tilfredse med gårsdagens borgermøde og
glæder sig til at se nærmere på alle de tanker, der kom på papiret om Gudum skov:

- Forskellige muligheder og barrierer for projektet blev diskuteret, og vi vil se på dem alle. Blandt
andet risikerer et flere generationers landbrug, der er blevet drevet i området, at gå tabt, mens en af
fordelene er, at mange borgere kan bo mere attraktivt med flere rekreative muligheder nord for
Slagelse.

Frede Asgaard tegner skov for bl.a. Inge Lis Olsen.

Arbejdet for DN og Friluftsrådet slutter ikke her. Nu trækker de to organisationer i arbejdstøjet og
samler de mange bidrag fra gårsdagens møde til et idékatalog, som de præsenterer for byrådet den
17. maj.

Fremtiden er på vej.

