
                                 

                                                
 
 

ORIENTERINGSKLUBBEN ROSKILDE  |  BJÆLDEVEJ 20  |  4000 ROSKILDE  |  WWW.OKR.DK  

 

Roskilde d. 25. februar 2020 

 

HØRINGSSVAR 

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2019 
 

Orienteringsklubben Roskilde (OK Roskilde) tilbyder løb og naturoplevelser i kommunens skove og 

grønne områder til et bredt udsnit af kommunens befolkning. Ikke mindst gennem et antal offentlige 

arrangementer som skolernes motionsdag og SMUK kvindeløb med tilsammen flere tusinde deltagere. 

Derfor glæder det os overordnet set at Kommuneplan 2019 indeholder en stærk vision om en robust 

grøn-blå struktur i kommunen, der afgørende vil styrke borgernes adgang til naturen og Roskildes 

position som an attraktiv kommune. 

 

Det er dog med stor forundring vi ser at man fortsat planlægger en forlægning af rute A6 nord om 

Trekroner og gennem Himmelev Skov. 

 

Vejen kommer til at skære tværs igennem Himmelev Skov mellem de to søer Noden i syd og Fanen i 

nord, inden den tilsluttes den eksisterende A6. Skoven er nyt skovrejsningsområde, og ifølge 

kommuneplanen højt prioriteret kandidat til yderligere skovrejsning. Skoven er et bynært rekreativt 

naturområde i en gammel grusgrav, og benyttes i stigende omfang af Roskildes borgere til alle former 

for friluftsaktiviteter, f.eks. spadsereture, ridning, mountainbike, løb, hundeluftning, lystfiskeri og 

skovture med bål. 

 

Skoven undergår netop i disse år forvandlingen fra nyplantet plantage til skovpræg - en dyrebar 

investering af tid, skovdrift og landskab. 

 

For orienteringsklubben er skoven et stadig vigtigere træningsområde, hvor vi trygt kan sende både 

nye løbere og børn ud med kompas uden risiko for at møde trafik. Samtidig ved man også at størrelsen 

og fragmenteringen i et naturområde er afgørende for den biologiske mangfoldighed og for brugernes 

naturoplevelse. Stilhed og sammenhæng er de væsentligste kvaliteter som mennesker søger i naturen. 

 

En vej gennem skoven vil være stærkt forstyrrende - nærmest ødelæggende – for friluftsliv og for 

skovens integritet som naturområde. 

 

Vi skal på det kraftigste opfordre Roskilde Kommune til at tænke om, finde nye veje trafikalt 

og lade denne reservation udgå af kommuneplanen. 


