Pilen peger på mere skov!

Vestskoven bliver urørt skov!
Der er nye tider i vente for Vestskoven og 384 andre statsskove, for de bliver nu udlagt som urørt skov.
Det har et flertal i Folketinget aftalt. I alt skal 30.000 ha omlægges fra produktionsskov til urørt skov, hvor
skoven og naturen får lov til at udvikle sig på egne betingelser. For Vestskovens vedkommende drejer det
sig om 1145 ha, og dermed er det den suverænt største af de i alt 385 skove, der nu lægges ud som urørte.
I Verdensmål Centeret har vi svært ved at få armene ned! Det er stort det her. Måske det største der er sket
for dansk skovdrift siden fredsskovforordningen i 1805. Nu får træerne i Vestskoven lov til at gro, udvikle
sig og blive liggende, når de dør. Det kommer for det første til at betyde meget mere natur. For det andet
meget mere klima, fordi træerne kommer til at binde meget mere CO2. Og for det tredje kommer vi
naturligvis også meget tættere på vores mål om 500.000 nye træer i Albertslund, for når træerne ikke
bliver fældet, men skoven får lov til at passe sig selv, kommer der mange flere træer. Nu skal vi
selvfølgelig lige se, om der gemmer sig overraskelser i detaljerne, men altså, det bliver bare ikke større!
Det er ikke hele Vestskoven, der bliver urørt. Med i Folketingets beslutning hører, at næsten 200 ha er
undtaget, fordi de skal forblive slette. Der er altså ingen fare for, at Herstedhøje og sletterne omkring
bjerget pludselig bliver skov. Det åbne landskab skal bevares.
Friluftsaktiviteter skal selvfølgelig også fortsat prioriteres, og åd åre får vi en meget mere spændende skov
med mange flere oplevelser. Omvendt med de områder hvor der gror ikke hjemmehørende arter som
grandis og ædelgran. De bliver nok fældet, for de bidrager ikke til biodiversiteten på vores breddegrader.
Det arbejde har Folketinget givet 6 år til at gennemføre, og det første der skal ske, er, at der skal laves en
ny Forvaltningsplan for Vestskoven, hvor også borgerne skal høres. Det arbejde starter, så vidt vi ved, til
næste år.

