
Orienterende møde om Skov-kohveden i Bromme Plantage 
Stiftelsen Sorø Akademi (SSA), NCC, DN Sorø og Jan Pedersen fra DNs sekretariat mødtes til et orienterende møde i 
NCCs lokaler på Lange Løng 9, 4180 Sorø. Grusgraven. 
Fra Stiftelsen (SSA) deltog direktør Jens Kristian Poulsen og skovfoged Stig Hansen, fra NCC deltog geolog Nanna Swane 
Lund og Teknisk chef og geolog Lars Møller Nielsen. 
Fra DN deltog biolog Jan Pedersen fra DNs sekretariat samt fra DN Sorø: formand Niels Hilker, René Andersen og 
næstformand og sekretær Rolf Lehrmann. 
1. Indledning 

Jens Kristian Poulsen bød velkommen og Lars Møller fortalte om proceduren for fornyelse af gravetilladelsen. 
Niels Hilker, formand for DN Sorø fortalte om baggrunden for DN Sorøs interesse for gravningen og herunder 
primært Skov-kohveden, som har sin formentlig eneste sjællandske forekomst i Bromme Plantage. 

2. Præsentation af VVM redegørelsen fra 2006 
a. Forarbejder, afvejninger, resultater 

Lars Møller og Jens Kristian Poulsen fortalte om starten på projektet med gravning i Bromme Plantage i 
2004 i forbindelse med fornyelse af regionsplanen. 
Det startede en VVM undersøgelse med Vestsjællands Amt for bordenden, mens det var SSA og NCC, som 
stod for undersøgelserne.  
Fokus var primært på områdets højryggede agre, grundvandsproblematikken, råstofressourcen, nabo- og 
miljøforhold samt biologien i området. 
Forarbejdet, afvejningerne og VVM undersøgelsen findes i Regionsplan 2005 – Bilag 11, et bilag som DN ikke 
har fundet i egne arkiver eller på Regionens hjemmeside. NCC  har efterfølgende fremsendt en PDF-fil med 
en kopi til deltagerne i mødet. 
 
På flora/fauna indsnævredes fokus dengang til  konsekvenserne for sortspætten, flagermusene, Stellas 
Mosskorpion (Anthrenochernes stellae) og skovmåren, idet der jo fjernes skovområder og derfor forringes 
leveområderne for disse. Overvejelserne er gennemgået i VVM undersøgelsen. 
 
Graveområdet blev udlagt i 2007, hvor man regnede med ca. 30 års gravning, og i lighed med vanlig praksis 
for gravetilladelser med 10 års gravetilladelse ad gangen, dvs. at gravetilladelsen skal fornyes for hvert 10. 
år. Det er denne proces som pt. er i gang for 1. gang. 
 
Parterne bemærkede, at det var usædvanligt, at aftalerne omfattede aftaler som rakte ud over selve 
graveområdet, og bl.a. beskriver hvordan visse træer og højryggede agre skal håndteres i andre dele af 
plantagen og at SSA anerkender Skov-kohvedens løbende behov for opmærksomhed. 

3.  Specifikt om Skov-kohveden.  
Biolog John Holst var dengang inde over omkring Skov-kohveden og udarbejdede en rapport som er omtalt og 
behandlet i ovenstående bilag til regionsplanen. John Holst har løbende fulgt op på rapporten og er stadig tilknyttet. 
 
SSA har på det seneste (august 2016) forsøgt at få Skov-kohveden til at sprede sig til lignende områder i den del af 
skoven, hvor der ikke skal graves.  SSA orienterede i øvrigt om, at initiativer til fremme af Skov-kohveden og andre 
naturinteresser er omtalt på side 64 i VVM redegørelsen. 

4. Fremtidsplanerne for området i Bromme Plantage. 
Noget af området skal ifølge aftalen udlægges til forskellige naturområder med fokus på søer. SSA påpegede dog at 
en del af arealerne efter deres opfattelse bør kunne bruges til mere aktiv naturbenyttelse (læs: støjende aktiviteter). 



 
Jan Pedersen spurgte ind til efterbehandlingsplan for området, bl.a. til sikring af habitat for Skov-kohveden. I VVM 
undersøgelsen er der beskrevet noget om efterbehandlingen efter færdiggravning.  
SSA oplyste i øvrigt, at områderne i graveområdet på SSA’s del også efterfølgende skal være med offentlig adgang. 
 
Formentlig først om 8-10 år når gravningen frem til området hvor Skov-kohveden pt. befinder sig, dvs. at der kan 
gennemføres en del tiltag til at sikre Skov-kohvedens overlevelse, bl.a. gennem den igangværende aktive flytning til 
arealer, som ikke skal graves væk. Området med skov-kohveden plejes med skyldig hensyn til arten og John Holst 
følger op på resultaterne. Vi ved dog desværre fortsat for lidt om spredningsbiologien. 
 
NCC vil grave færdigt i området, og fortæller, at man når ned til et lerlag et par meter under grundvandsspejlet. 
Typisk rydder SSA skovarealet 1 år før en gravning påbegyndes, hvilket aftales mellem NCC og SSA, bl.a. så arealer 
ikke efterlades åbne i lang tid. 

  5. DNs klage over spredt, fjern og adgangsbegrænset udlægning af erstatningsskov for Bromme Plantage. 
DNs klage er af principiel karakter, men generer formentlig ikke SSA på den korte bane, idet den ikke synes at få 
opsættende virkning for selve gravningen. 
DN får selve gravetilladelsen i høring og kan i det tilfælde klage over selve gravetilladelsen, hvorfor SSA gerne så at 
DN kendte det totale grundlag. 

6. Andet 
DNs repræsentanter fortalte, at de følte sig godt orienteret og fik lovning på altid at kunne henvende sig, såvel til 
NCC som til SSA. 
 
Efter mødet var der ekskursion til området med de højryggede agre i den del af plantagen, hvor der skal graves. 

Geolog Nanna Swane Lund, NCC; direktør Jens Kristian Poulsen, SSA, René Andersen, DN Sorø; formand Niels Hilker, DN Sorø på besigtigelse i 
Bromme Plantage. 


