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DN Fredensborgs høringssvar til FN-NSJ-037-2020:
Ansøgning om tilladelse til skovning af nåletræsbevoksning i Nivå
Kirkeskov (matr.nr. 1a Nivå Mølle, Karlebo, Fredensborg Kommune).
Overordnede bemærkninger
DN Fredensborg har 21/7 2020 sammen med Den Hageske Stiftelse og dennes
rådgiver, Skovdyrkerne Øerne, foretaget besigtigelse af området, hvor der ønskes
afdrift af modne nåletræsbevoksninger. Det vil bl.a. give bedre udsigt mod og fra
kirken.
Det er så planen at lave en ikke specificeret genplantning med løvtræsarter, som vil
forbedre områdets naturværdi. En del af de fældede træer vil blive efterladt på
skovbunden, fordi dødt ved fremmer biodiversiteten.
Skovområdet har ikke den store forstlige værdi.
Overordnet set, synes vi det er et godt projekt, som vil øge skovens indhold af løvtræ
og give plads til mindre lysåbne områder, ligesom skovbryn mod nord og østsiden er
en god ide. Alt i alt vil projektet føre til en højere biodiversitet i forhold til den
eksisterende skov.
Den planlagte midlertidige indhegning, som oplyst af Skovdyrkerne på besigtigelsen,
til beskyttelse af nybeplantninger vil sikre en bedre beskyttelse af skoven mod
publikums nuværende overbenyttelse af ikke kurante stier.
”Almindelig vedligeholdelse” af skoven ?
Med den alder og tilstand, som den modne nåletræsbeplantning har, stiller vi
spørgsmålstegn ved Fredensborg Kommunes vurdering af, at der med projektet er
tale om mere end ”almindelig vedligeholdelse” af skoven (jvnf. fredningen af Usserød
og Nivå Ådale § 3 stk. b), og således om sagen i det hele taget skulle være forlagt
Fredningsnævnet.
Der er jo ikke tale om en afskovning. Træer har en vis levealder, og den naturlige
succession i denne plantede nåleskov vil ikke fremme områdets naturværdi. Det er
ikke nogen spændende skovbevoksning, og fx yngler ravnen der ikke mere.
Projektet skulle således kunne finde sted i overensstemmelse med de eksisterende
fredningsbestemmelser, Skovloven og artsbekendtgørelsen.

1

Detaljerede kommentarer til forslaget
Vi foreslår, at der hovedsageligt plantes med egnskarakteriske løvtræsarter og buske
(til skovbryn mod nord- og østsiden) tilpasset den sandede jordbund.
Eg og skovfyr vil være gode arter at plante i den sandede jord for at fremme
naturværdien. Skovfyr er som egen egnskarakteristisk for Nordsjælland. Den er et
"lystræ" og betinger en skovbund med gode levevilkår for mange organismer. og kan
sammen med eg danne en blandingsskov, som er gunstig for særligt fuglelivet.
Den lille rødgranbevoksning mod syd kan blive stående til naturlig død og henfald,
som vil fremme en mere artsrig skov. Rødgransbevoksningen kan sammen med
nyplantning af skovfyr tilbyde fortsat eksistensgrundlag for den nåleskovsflora og fauna, der måtte have etableret sig i skoven siden plantningen 1940-erne.
Skovdyrkerne fremhæver fordelene ved avnbøg vedr. pionerkarakteristika ligesom
birk, som så skulle sikre en mere bæredygtig bestand til bedre (end bøgen) spredning
i mindre lysåbne områder. Avnbøg er dog ikke en egnskarakteristisk art, som den er
længere mod syd på Sjælland. Avnbøgens hensigtsmæssige egenskaber må så her
holdes op imod, at den ikke er egnskarakteristisk og valgte løvtræsarter iøverigt. Vi
foreslår, at man som ledsager til eg afstår fra at plante avnbøg.

Med venlig hilsen

Jens Søndergaard
Formand
DN Fredensborg
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