
Skov- og Naturstyrelsen 
Østsjælland  
 
 
Skovrejsning i bynært område – natur- og friluftsoplevelser i 
Vestskoven.  
 
Efter mange års planlægning og drøftelse vedtog Folketinget i 
1967 at anlægge en Vestskov på ca. 1500 ha. Siden da har Skov- 
og Naturstyrelsen opkøbt 205 ejendomme med et samlet areal på 
1360 ha indenfor projektområdet.  
 
Hovedformålet med at etablere Vestskoven er at skabe et rekrea-
tivt område i Københavns vestegn til glæde for Storkøbenhavns 
indbyggere. Området var inden projektet domineret af landbrug 
og gartnerier, men fremstår nu som et varieret landskab med skov 
og sletter, kunstige bakkelandskaber og mange søer. En del af na-
turpleje foretages af græssende dyr f.eks. Skotsk Højlandskvæg. 
For at styrke friluftslivet er der etableret stier til gående og cyk-
lende, særskilte stier til ridning samt en sti, som er særlig egnet til 
kørestolsbrugere. 
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Der er også etableret bålpladser, lejrpladser samt bålhuse og mad-
pakkehuse, som giver ly, hvis vejret er regnfuldt. Der er også en lil-
le skovlegeplads samt forskellige legeredskaber (gyngetove, 
klatretræer, tovbroer) spredt rundt i skoven. Derudover tilbydes 
skovgæsterne information og forplejning i Naturcenter Herstedhøje. 
Skoven bruges også til skolernes undervisning, idet Albertslund og 
Glostrup Kommuner har sammen 1 naturskole i skoven, Alberts-
lund kommune har en vikingelandsby (formidlende og arbejdende) 

og Naturcenter Herstedhøje fungerer som økobase (primitive naturskoler uden fast leder) for 5 
kommuner/organisationer. 
 
Samarbejdspartnere og finansiering: 
Staten ved Skov- og Naturstyrelsen har haft pro-
jektansvaret.  
 
Projektområdets afgrænsning er sket i et samar-
bejde med de lokale kommuner og amtet. 
 
I projektets første 20 år var der et Vestskovud-
valg, som drøftede de store linier og en teknisk 
undergruppe som bearbejdede delprojekterne før 
sagen blev drøftet i Vestskovsudvalget. 
 
Projektets er finansieret af staten, men således at 
4 lokale kommuner, Københavns Amt, Køben-
havns kommune og Frederiksberg Kommune til-
sammen har refunderet 50 % af erhvervelsespri-
sen. Skov- og Naturstyrelsen har betalt de reste-
rende 50 % samt tilplantning og drift herunder 
nedrivning af bygninger og etablering af stier og 
faciliteter til skovgæsterne. Det er aftalt, at 
Skov- og Naturstyrelsen maksimalt kunne op-
kræve 1 mio.kr om året hos kommunerne, så sty-
relse har lagt ud ved større årlige køb. Beløbet er 
ikke reguleret, men det har fungeret og har be-
virket at kommunerne de nærmest hvert år har 
fået en opkrævning på det maksimale beløb. 
 
Projektet er godt fordi:  

• der ikke var et stort offentligt skov- og naturområdet 
i denne del af Storkøbenhavn, så der var et stort be-
hov for ”produktet”. 

• der blandt samarbejdspartnerne, som også er iden-
tisk med myndighederne, har været enighed om at 
projektet skal realiseres og det kræver en vedhol-
dende indsats gennem mange år. Projektejeren i 
form af Skov- og Naturstyrelsen har prioriteret pro-
jektet højt i over 40 år. Og blandt samarbejdspart-
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nerne, som også inkluderer de lokale myndigheder, har der været enighed om opbakning til 
projektet.  Det har kun været muligt, fordi det har været synligt for de politiske ledelser, at 
projektets produkter er efterspurgt af befolkningen, både lokalt og regionalt. 

 
Se også http://www2.sns.dk/udgivelser/2000/sam_offtlig_skovrejs/vestskov.htm  
              http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Oestsjaelland/SkoveOgArealer/Skove/Vestskoven.htm  
 
 
 
 


