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Landsbylauget-Fløng Sogns bes$relse har med interesse læst referatet af Skovrådets møde d.
1 1 -1 1 -201 4, samt skovrådets handli ngsplan for 20 1 5-201 8.

Vi har herved noteret os at Skovrådet forventer Landsbylauget-Fløng Sogn skal påtage sig ansvar
for dannelse af et Skovlaug, der yderligere skal påtage sig opgaver og ansvar m.h.t. drift og brug af
Fløngskoven.

lmidlertid har vi som Landsbylaug ikke mulighed for at efterkomme Skovrådets forventninger som
de p.t. er skrevet i referatet fra Skovrådet. Naturligvis vil vi da gerne medvirker til at definere en
opgave-/ ansvarsfordeling for Fløngskovens brug og vedligeholdelse hvis Skovrådet måtte ønske
dette, men viforeslår et sådant Skovlaug dannet uden for Landbylaugets regi og ansvar.

Fra Landsbylaugets side ønsker vi en fortsat en dialog med Skovrådet og driftsbyen for at sikre
Fløngskovens funktion, men beder jer have forståelse for at vi ikke råder over hverken ressourcer
eller kompetencer for at udøve funktionsmæssige opgaver i skoven.

Uddrag af referat af møde d. 77-77-2074,

c 4. Status
- Projekt 4, Fløng Nord/øst
- Det nedsatte skovlaugflandsbylauget skal nu træde i kraft, tage ansvar og

være med til at sikre skovens virke, Fremadrettet fungerer kommunen som
serviceorgan, der træder til efter behov.

5. Handlingsplan 2015 - 2018

Et afsnit med brugerinvolvering er tilføjet siden sidst (under afsnit 5.). Claus Dahl vil gerne, at
afsnittet uddybes iforhold tit et skovlaugs involvering og ansvar. Det skal fremgå at kommune
efter plantning af kommunal skov fungerer som seruiceorgan. Fremadrettet planlægges og
afholder skovlauget arrangementer mm i skoven. tarc Sommer går videre med skovlaugets
ansvar til Fløng landsbylaug.
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Yderligere har vi noteret os hvad Byrådet vedtog den 18. juni 2O13 vedr.
vedligeholdelse af Fløngskoven :

. Growing Trees Network indgår i et samarbejde om rejsning af Nørreled skoven, hvor Høje-
Taastrup Kommune modtager 75,20 kr. pr. solgt træ. Dette beløb vil dække udgifter til
jordarbejde, plantning, hegning og drift i 3 år, samt anlæg af enkle stier. Samlet vil dette
modsvare 60.000 kr. pr. ha. etableret skov eller 660.000 kr. for 11 ha. skov ved Nørreled.
Anlægsudgift for Høje-Taastrup Kommune er 0 kr.

. tløie-Taastrup Kommune betaler drift efter de første 3 år. Driftsudgift 75.000 kr. for
Nørreted arealet om året fra 2017 og frem.

Venligst kontakt os hvis yderligere afklaring er nødvendig.

Med venlig hilpen

4-eLJ,"*-t:'
Søren E. Sørensen

Bøgevang 30

2640 Hedehusene
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