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Høringssvar vedr. udvidelse af Kildeskovshallens fredning jour.nr. 18/09247 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har udsendt en høring om udvidelse af Kildeskovshallens fredning. Danske 
Landskabsarkitekter (DL) og DL’s Tænketank kan fuldt ud tilslutte sig indstillingen og begrundelsen 
for denne udvidelse af fredningen. 
 
“Opretholdelse af de høje skovtræer” som indstillingen udpeger som “anlæggets landskabelige værdi” 
og afgrænsningen mod naboarealer med stengærder og store træer i græs bliver også fremhævet som 
forudsætning for “oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov.” 
 
DL er enige i opretholdelse af skovudtrykket, og opfattelsen er i overensstemmelse med de tanker 
landskabsarkitekten Agnete Muusfeldt formulerer i Landskap fra 1971, 161: “Arkitekternes ønsker og 
intensioner var en bevaring af skovens stammer op mod bygningen … Selv satte jeg mig som mål at 
bevare skoven som skov. Den skulle ikke ende som en park med gamle træer i græs og grøn bund. Den 
skulle stadig fornyes, der skulle stadig være træer i mange højder under opvækst.” Den ledsagende 
plan viser også skov sydvest for solterrassen. 
 
I artiklen fra 1971 står der: “ alle skæve, grimme og ligegyldige træer faldt først.” Gamle træer fik lov af 
blive stående, og nye småplanter af avnbøg, bøg, ask og lind blev plantet ret tæt men ikke i rækker. 
Artiklen nævner også, at dele at arealet var sumpet, og det er grunden til, at ask findes i så stort tal. 
 
DL’s Tænketank kan som ovenfor nævnt tilslutte sig indstillingen og foreslår, at indstillingen mere 
konkret tager stilling til, hvordan opretholdelse af skovudtrykket skal ske. Det nuværende og meget 
positivt omtalte udtryk er resultatet af et massivt og meget bevist indgreb i 1969, da første etape blev 
bygget. Udvidelsen af fredningen bør således fastsætte, om skoven i princippet skal drives med fæld-
ning og indplantning løbende med f.eks. 10 års intervaller, eller om de nuværende træer skal bibehol-
des som sluttet højskov. Såfremt fredningen sker med bibeholdelse af nuværende træer længst mu-
ligt, bør kendelsen også indeholde en bestemmelse for, hvornår skovudtrykket ikke længere er tilste-
de, og hvilken form for fornyelse, jf. Agnete Muusfeldt indgreb i 1960’erne, der skal ske.  
 
Fotos fra ovennævnte artikel viser tydeligt, hvordan det tætte og skovagtige udtryk er opstået ved en 
bevidst styring. Derfor mener DL’s tænketank også at en grundig registrering af jordbund og vandfor-
hold samt naturligvis træernes art, stammeomkreds og udviklingspotentiale er en forudsætning for at 
kunne opretholde det ønskede udtryk. Endelig finder vi, at Agnete Muusfeldt bør nævnes på linje med 
Arkitekterne, og at årstallet for anlæg er 1969 og 1972 i to etaper. Skitseprojekt er dateret allerede i 
1963. 
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