Turen starter ved Skodsborg Station

– aktivering af station og skov til rekreativt kulturmiljø
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RESUMÉ
Skodsborg station gemmer på en historie, som
handler om et livligt kultur- og friluftsliv for længe
siden. Allerede i 1870erne var stedet meget kendt.
Københavnere og internationale turister tog på
udflugt til Skodsborgs natur, strand, dansesteder,
spisesteder og kurhotel. Af mange grunde er stedets
seværdigheder blevet glemt, men i dag er der mere
en nogensinde grund til at vække stedet af dets
tornerosesøvn: København vil i mange år fremover
have stor befolkningsvækst, børn kommer mindre og
mindre i naturen, voksne viser stor interesse for at
bruge naturen til motion.
Stedet er oplagt, da skoven ligger i direkte tilknytning
til station og fra skoven er der direkte forbindelse
til andre naturområder. Den delvist tomme fredede
stationsbygning rummer oplagte muligheder for at
udvikle almennyttige natur- og kulturtilbud til friluftliv.
Andre lokale aktører vil gerne samarbejde om at give
stedet nye muligheder.
Naturstyrelsen, Rudersdal Kommune, DSB og
Banedanmark er derfor gået sammen om et projekt,
der skal sætte Skodsborg Station på landkortet
igen. Visionen er at gøre stedet til et meget benyttet
udgangspunkt for naturoplevelser og friluftsliv lige
nord for København - for både turister og lokale
borgere. Sammen med andre lokale aktører skal
Skodsborgs storhed genskabes, men som en ny
tidsvarende natur- og kulturperle, som imødekommer
en lang række aktuelle behov og ønsker
Projektet skal udvikles i samarbejde med
lokale borgere, erhvervsdrivende og faglige
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resursepersoner.
Projektet deles i 2 faser. Denne ansøgning vedrører
Fase 1, som har følgende mål:
FORPLADS mellem station og skov omdannes til et
indbydende ankomstområde, hvor mange mennesker
mødes og starter på deres udflugt og et sted med
diverse støttefaciliteter til friluftsliv. Og ind i mellem
et sted, som kan være rammen om loppemarkeder,
mindre teaterforestillinger og andre folkelige
aktiviteter.
En NATURLEGEPLADS der skal være stedets nye
attraktion, med faciliteter der stimulerer børns egen
fantasi og give mulighed for masser af motorisk
udfoldelse. Naturlegepladsen vil med erfaring fra
andre steder være en stærk katalysator i forhold til
hurtigt at skabe liv på stedet. På naturlegepladsen
skal der være oplæg til eventyrbåret opdagelser
videre i skoven.
MOTIONS OG PICNICFACILITETER i
indgangsområdet til Jægersborg Hegn. Her er
pavillon til alsidig motionsbrug og redskaber
til udstrækning, opvarmning, skovfitness og
naturpakour og madpakkely/grillpladser.
NY TYDELIGE INDGANG TIL SKOVEN MED
INFORMATION, vejvisning i skoven og kortfolder gør
det nemmere at opdage hvor nye udflugtsmuligheder
og få mere viden.

UDVIKLING AF FACILITETER I SKOVEN, så der
er plads til mange grupper uden at man føler det
overrendt og så skoven ikke lider overlast af mange
besøgende.
Fase 1 skal gøre stedet kendt for gode muligheder
for friluftsliv og skabe forudsætning for en succes for
fase 2.
I fase 2 aktiveres den ubenyttede stationsbygning til
café, turistinformation, cykeludleje, kulturhus m.m.

AKTØRER OG ILDSJÆLE
Projektets aktører
Naturstyrelsen (projektejer)
Rudersdal Kommune
Banedanmark
DSB
Ejendomsforhold
Stationsbygninger og nærarealer ejes af DSB. Perroner og nærliggende
bevoksede arealer, bl.a. ”Stationsforstanderens Have”, ejes af Banedanmark.
Rudersdal Kommune ejer forpladsen mellem station og skov samt Bøllemosevej.
Naturstyrelsen ejer skoven Jægersborg Hegn og andre tilknyttede skove.
Styregruppe
Skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen, Hovedstaden (formand)
Chef for Teknik- og Miljområdet Allan Carstensen, Rudersdal Kommune
Sektionschef Mads Thostrup, Banedanmark
Chef for Bygherre og Entreprise, Niels Dam, DSB
Projektgruppe
Stella Blichfeldt, Friluftskoordinator, Naturstyrelsen, Hovedstaden (projektleder)
Ole Ejlskov, Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen, Hovedstaden
Tommas Brogaard Thomsen, Forstfuldmægtig, Forst Banedanmark
Ditte Juul Sørensen, Landskabsarkitekt, Rudersdal Kommune
Lars Wiskum, Konsulent Rudersdal Kommune
Sven-Erik Borch Laridsen, Idrætskonsulent, Rudersdal Kommune

Interessenter, ildsjæle og faglige resurser
Skodsborg Kurhotel/Sundshedscenter deltager i udviklingen projektet
motionsaktiviteter og er interesseret i kommende benyttelse af
stationsbygning.
Aktiv borgergruppe ”KulNaturforeningen” er etableret omkring projektets start.
Foreningens vision er at være en aktiv forening med central rolle i udbuddet af
natur- og kulturaktiviteter i og omkring Skodsborg.
Lokale politikere Rudersdal Kommune er meget interesseret i, at der i denne
del af kommunen skabes aktivitet og at stedets potentialer udnyttes.
Lokale borgere i Skodsborg. Der har været holdt offentligt borgermøde med
indsamling af ønsker okt. 2014.
Faglige ressurser: workshop om natur- og kulturformidlingen i skoven,
fagpersoner i projektaktørernes eget bagland inddrages i udvikling af
motionsplads, naturlegeplads, konsulent/eventyrfortælling.
Lokale turistaktører, som har interesse i projektets mål inddrages
Naturstyrelsens Skovbrugerråd tager stilling til udfordringer omkring
naturbeskyttelse og bruges af skovens arealer.
Løbende borgerdialog med borgere som henvender sig på baggrund af
projektbeskrivelse på Naturstyrelsens hjemmeside.
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BAGGRUND
Skodsborg er i dag et stille sted, som gemmer på en historie, som handler om et
meget livligt sted for længe siden. Allerede i 1870erne var stedet meget kendt.
Københavnerne tog på udflugt. Væk fra Københavns stank og larm. De skulle
i Bøllemosen i Jægersborg Hegn eller nyde den friske luft ved Skodsborgs
kyst. Frederik VII og grevinde Danner har utvivlsomt skabt opmærksomhed
omkring Skodsborg, da de yndede at tilbringe sommeren på Skodsborg slot, som
senere blev en del af Sanatoriet. Hoteller, koncertsteder, kroer, traktørsteder og
dansesteder voksede frem i Skodsborg. En sunddamper og en 300 meter lang
dampskibs-anløbsbro bragte folk i tusindvis til Skodsborg. Stedet havde ligefrem
ry af internationalt turiststed. Ikke mindst på grund af badesanatoriet, som blev
åbnet i 1898 - det som i dag kaldes Skodsborg Kurhotel og Sundhedscenter.
Skodsborg Station, der er bygningsfredet, blev anlagt i 1897, som den største af
alle kystbanestationer, for at kunne håndtere trafikken til det populære udflugtsmål.
Arkitekturen har schweizerstil, som i 1897 signalerede international turisme.
Persontrafikken kulminerede omkring 1920, hvor antallet af solgte billetter
nærmede sig 200.000 om året. Siden fik kystbanen konkurrence fra automobilen,
Nærumbanen, De Røde Rutebiler, men helt frem til 1938 blev der dog stadig
indsat særlige myldretidstog mellem København og Skodsborg, alene for betjene
udflugtsgæster til Skodsborg.

Skodborg Station før

I dag giver ankomsten til stationen på ingen måde et indtryk af det, som
engang var et sted med stor søgning eller af det, som stadig findes af naturog kulturoplevelser. Pladsen mellem station og skov er fyldt op af biler fra
pendlere. Her kommer få mennesker. Information om adgangsforhold og
oplevelsesmuligheder i skoven, er der ikke noget af. Den smukke og imponerende
stationsbygning er lukket for offentligheden. Dele af bygningen er udlejet til privat
bolig og en skovbørnehave. En stor smuk og højloftet ventesal med tilstødende
lokaler står tom…….og venter på, at nogle får en god idé.
Skodborg Station i dag
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POTENTIALE
Fra perronen træder man næste direkte ud i skoven. Vælger man skovstien nordpå
kommer man til Skodsborgs offentlige strand. Få hundrede meter fra stationen
ligger Bøllemosen – en sjælden naturperle med hængesæk og bl.a. kødædende
planter. Navnet Bøllemosen stammer fra planten Mosebølle, som vokser hér.
Omkring år 1880 holdt en flok hjemløse vagabonder til ved mosen, mens de
hærgede i området omkring Skodsborg. De fik navnet ”bøller” efter planten og
ordet er i dag blevet en del af vores daglige sprog.
Går eller cykler man sydpå kommer man til Dyrehavens herligheder og man kan
evt. slutte turen med at tage toget hjem fra Klampenborg. På vej mod Dyrehaven
passerer man Mølleåen og Rådvad by. Herfra kan man vælge at tage opstrøms
langs Mølleåen, til Ravneholmene, Geel Skov og tage toget fra Holte station eller
cykle videre til Søllerød Naturpark og Rude Skov. Og sådan kunne man fortsætte
med at nævne muligheder, som i dag er gode hemmeligheder for mange turister
og københavnere.
At skabe aktivitet omkring Skodsborg station, er som at vække et sted fra en
tornerosesøvn. Skovens skønhed, strandens muligheder, stationsbygningens
storhed og gode spisesteder findes stadig, som for 150 år siden.

RUDE SKOV

SKODSBORG STRAND

JÆGERSBORG
HEGN
SKODSBORG

HOLTE

GEEL
SKOV

RAVNEHOLMENE
MØLLEÅ
JÆGERBORG
DYREHAVE

KLAMPENBORG

Der mangler kun det, som skal kalde på nutidens brugere af natur: faciliteter,
som understøtter aktiviteter i naturen, bl.a. en attraktiv naturlegeplads, gode
motionsforhold og vejvisning til natur- og kulturoplevelser.

KØBENHAVN
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VISION
Det er visionen at projektet skal være med til at genskabe
Skodsborgs storhed, men som en ny tidsvarende natur- og
kulturperle, som imødekommer en lang række aktuelle behov og
ønsker lige nord for København. Både turister og lokale borgere
skal benytte stedet og lokale aktører medvirke til stedets kulturliv.
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AKTUELT
Der er mange aktuelle grunde til at ”vække”
Skodsborg nu og udvikle det til platform for friluftsliv:
•

•

•

•

•

Skodsborg Station forventes meget snart at blive
en vigtig adgangsvej til at opleve det enestående
jagtvejsystem, som Christian V lod anlægge i
Jægersborg Dyrehave og Hegn til parforcejagt.
Dette jagtsystem forventes udpeget som
UNESCOs verdensarv primo juli 2015, efter i
maj at være blevet indstillet, som berettiget til
UNESCOs verdensarvskomité
I national friluftspolitik, peges på behov for
mere bynær natur, gode læringsmuligheder for
børn i naturen, grønne turistattraktioner og for
tilgængelighed naturoplevelser for borgere, som
er dårligt socialt stillede
Københavns indbyggertal er i stærk vækst
og der vil være et stigende behov for bynære
friluftstilbud med mange funktioner på et sted,
som kan tilgodese mange forskellige målgrupper
Naturen er et godt sted at mødes i, på tværs af
aldersgrupper. Den måde vi bruger naturen på
er en del af vores kultur. Ved at bruge den gamle
stationsbygning til almennyttige formål er vi med
til at vedligeholde et væsentligt kulturmiljø og
vi vil kunne fortælle historien om tidligere tiders
interesse for natur og kultur
Skodsborg Kurhotel, som ligger tæt på
stationen, har i en ny visionsplan ønske om at
udvikle nye tilbud i Skodsborg med det nordiske
friluftsliv, som tema og med særlig vægt på de

MÅL & MÅLGRUPPER
•

•

•

•

•

muligheder, som kysten byder på
4 lokale kommuner er i 2015 gået sammen om
at forstærke formidlingen om seværdigheder for
turister i det grønne bælte nord om København.
Her vil Skodsborgprojektet spille godt ind
En nydannet borgerforening med stærke
kulturresurser arbejder for at gøre Skodsborg til
et mere aktivt sted og ser frem til at kunne gøre
brug af det faciliteter, som dette projekt skal
tilvejebringe ved Skodsborg Station. Det er en
stor kvalitet og garanti for projektets succes at
der er private ildsjæle tilstede
Natur, der kan nås med offentlig trafik, vil altid
være at foretrække, så alle har en lige mulighed
for at søge ud i naturen. Det vil samtidig være
nemt for turister, som vil ud i det grønne omkring
København
Det er forebyggende for folkesundheden at
sikre, at der er gode muligheder for at komme til
at røre sig i naturen – og mange har i dag brug
for at røre sig mere
Udbygningen af faciliteter i naturen er ikke kun
med til at tiltrække flere brugere. Det er også
med til at beskytte naturen, idet trafikken
koncentreres visse steder og derved beskyttes
naturen andre steder.

Naturstyrelsen, Rudersdal Kommune, DSB og
Banedanmark er derfor gået sammen om et projekt
der skal sætte Skodsborg Station på landkortet.

I hverdagene vil daginstitutioner komme for at
lege, skoleklasser vil tage afsæt til aktiviteter i
skoven og træningsgrupper vil bruge stedet som
samlingspunkt for deres aktiviteter.
Om eftermiddagen vil løbere samles hér i forbindelse
med deres aktivitet, evt. for at varme op eller strække
ud bagefter og de lokale børn og unge, vil bruge
pladsen og faciliteterne til at være aktive efter
skoletid.
I weekenden vil familierne komme med børn og
børnebørn og holde fødselsdage i det fri og de vil
fylde stedet med aktivitet både i nærområdet og på
skovpladserne.
Turister, som ikke har lokalkendskab kan få
information om mulighed for udflugter herfra, evt.
leje en cykel eller vandre ud herfra. De kan følge
afmærkede Kløverstier med formidling via egen
smartphone i Jægersborg Hegn og i Dyrehaven.
Foreninger og organisationer vil have betydelig
interesse i at bruge stedet, som udgangspunkt for
aktiviteter. Det gælder såvel motionsforeninger,
kulturforeninger, naturforeninger og forskellige
patientforeninger, som Kræftens Bekæmpelse og
Hjerteforeningen. Disse foreninger arrangerer ofte
offentlige arrangementer til glæde for alle. Forskellige
firmaforeninger vil også få glæde af stedets faciliteter.
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TERASSEN

BØLLEMOSEN
NY GANGBRO OVER
BØLLEMOSEN

TØRVEHUSSLETTEN

STRANDEN
STI TIL STRAND

MOTION OG PICNIC
- Opholds- og motionsarealer. Her er
madpakkely med bålpladser og pavillon
til alsidig motionsbrug og redskaber til
udstrækning, opvarmning, skovfitness
og naturpakour. Indretningen vil
fokusere på en åben brug af simple redskaber,
så der kan opstå forskelligartet og fleksibel
bevægelse, som kan udvikle sig med skiftende
trends, over de næste mange år.

RIDESTI

GRANSKOVEN

EVENTYRSTIEN
NATURLEGEPLADS
MADPAKKELY
BÅLPLADS
MOTIONSPLADS
MADPAKKELY
BÅLPLADS

UDFLUGTER I SKOVEN MED
FORMIDLING OG FACILITETER
- En ny central indgangssti til skoven
med information, vejvisning i skoven
og kortfolder gør det nemmere at
opdage nye udflugtsmuligheder og
få mere viden
- 3 skovpladser i nærområdet, men lidt væk
fra Skodsborg station, indrettes med faciliteter
til picnic og leg og nogle gange også, som
ramme om udendørs koncerter og større
arrangementer.
- En oplevelsesbro anlægges tværs over
Bøllemosen med fiskeplatform langs søkanten.
Mere oplevelse af og mere viden om mosen.
Mere naturbeskyttelse af mosen.

SKODSBORG STATION
SKODSBORGPLADSEN

B

FORPLADSEN

VEJ

OSE

EM
ØLL

P

P
P

S

VEJ

ORG

SB
KOD

P

P

N

JÆGERSBORG HEGN 1:5000
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NYE AKTIVITETSTILBUD

STED/AKTIVITET

EV

TY

RS

T
ØF
GR

EN

TIE

N

STRABADS

STI TIL BØLLEMOSEN

MADPAKKELY

NATURLEGEPLADS I STATIONSFORSTANDERENS HAVE
- Stedets nye attraktion for børn,
for 2-5 årige og 6-11 årige. En
skovlegeplads med reference til
stedets historie og eventyrlige
karakter. Indretningen skal stimulere børns
egen fantasi og give mulighed for masser af
motorisk udfoldelse.
EVENTYRSTIEN
- Opdagelsessti for børn i
eventyralderen og deres
voksne. Stien tager afsæt på
naturlegepladsen for de mindste
og leder, ved diskret afmærkning, folk gennem
bøgeskov og granskov til Bøllemosen. Det er
eventyret, som styrer oplevelser og aktivitet.
Historien om stedet og naturen indgår.

STI

OPHOLD

STATIONSFORSTANDERENS
HAVE
NATURLEG 2-5 ÅRIGE

MADPAKKELY

RID
E

FORPLADSEN
- et indbydende ankomstområde
og startsted for udflugter i området.
Mulighed for ophold og orientering,
toiletbesøg, affaldshåndtering,
garderobe-bokse til motionister,
vandpost, plakatsøjle til annoncering
af arrangementer m.m. Et sted som ind i
mellem også er rammen om loppemarkeder og
andre folkelige aktiviteter.

NATURLEG 6-11 ÅRIGE

BÅLPLADS

BÅLPLADS

JERNBANEN

MADPAKKELY
EVENTYRTOG

SKOVFITNESS
TOILETTER
SAMLINGSSTED

CAFÉ
SKODSBORGPLADSEN

STATIONEN

CYKELSKUR
FORPLADSEN

CYKELUDLEJNING

N

1:1000
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FORPLADSEN
Folk vil både ankomme med toget eller i bil. Der er god plads til biler på
skovparkeringspladsen i nærheden.
Forpladsen gøres bilfri ved vejspærring. Der etableres i stedet nye
parkeringspladser længere nede af Bøllemosevej, så pendlere stadig oplever det
attraktivt at benytte toget til byen.
Forpladsen mellem station og skov skal indgå, som en del af det rekreative tilbud.
Stedet skal virke indbydende og udstyres med diverse faciliteter, som understøtter
friluftsliv.
Forpladsen vil være samlingssted for grupper før og efter turen og ind i
mellem rammen om folkelige aktiviteter, som loppemarkeder og andre
kulturarrangementer.
Ved den ny indgang til skov lige overfor ankomst med toget findes orienteringsskilt
med instruktion til 4 afmærkede Kløverstier af forskellig længde. Konceptet med
Kløverstier findes over hele landet, så mange vil allerede være fortrolige med det.
En App hentes ned til egen smartphone på få minutter, så man kan få formidling i
lyd og billeder om natur og kultur i Jægersborg Hegn og i Dyrehaven undervejs på
turen. Formidlingsformen er moderne og aktiverer brugeren undervejs.
En ny guide-folder med oversigtskort over Jægersborg Hegn og Dyrehaven viser
Kløverstierne og sammenhængen til andre naturområder.
Forpladsen indrettes med følgende faciliteter:
• Ny belægning som matcher et rekreativt område og afspærring for biler
• Siddeområde/samlingssted til før og efter turen
• Garderobeboks til motionsfolk
• Plakatsøjle, til annoncering af arrangementer
• Informationsskilte til skov og strand og introduktion til Kløverstier
• Folderbokse med ny guidefolder over området
• Offentlige toiletter
• Vandpost, affalds-ø mm
• Et læskur til cykler fra stationens fortid renoveres
• Evt. Petangbane – ønske fra borgerforening
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MADPAKKELY OG PICNIC
Når der er pause fra legen på naturlegepladsen,
skal der være et godt sted, hvor man kan spise
frokost ved borde og bænke under halvtag både på
hverdage og weekender. Her er der ro for andre børn,
som leger. Der skal være plads til at flere grupper kan
være her, på en gang – dog med en spredning, så
det ikke føles for overrendt.
Der etableres derfor 2 madpakkely med kort afstand.
Stilen er den samme, som ved pavillonen på
motionspladsen. Et overdækket madpakkely gør, at
sæsonen for at komme i skoven bliver helårs. Om
sommeren er her dejligt skyggefuldt. Om vinteren
er der tørt at sidde. Her er indrettes med borde og
bænke.
Det ene madpakkely indrettes med et bålsted i
midten. Udenfor madpakkelyne findes ligeledes et
bålsted med grill. Det giver fleksible muligheder for
forskellige grupper i forskellige vejrforhold.
Når der er mange grupper, vil nogle trække videre til
skovens pladser med samme muligheder. De er ikke
langt væk.
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NATURLEGEPLADS I STATIONSFORSTANDERENS HAVE
Naturlegepladsen ved Skodsborg station skal være
et varetegn i indgangsområde til Jægersborg hegn.
Pladsen skal have et godt navn, som klinger efter
den leg faciliteterne anslår og som passer til det
lokale.

Indretning og opførsel af naturlegepladsen sendes i
udbud til kreative legepladsfirmaer, som har erfaring
med legepladsinteriør af naturmaterialer. Udførslen
laves som totalentreprise for forberedelse af areal,
faldunderlag og leg.

Institutioner vil bruge legepladsen på hverdage
og forældre og bedsteforældre vil bruge stedet i
weekender og ferieperioder.

Ideer og udførsel skal udarbejdes efter følgende
kriterier:
• Samhørighed til skoven og stationen (temaer og
materialevalg)
• Unikke indslag blandt legeredskaber, som stedet
bl.a. huskes og evt. navngives efter
• Æstetisk udformning, en oplevelse også for
voksne
• Kreativ leg, der vækker fantasien
• Motoriske udfoldelsesmuligheder
• Nysgerrighed på viden om naturen
• Holdbarhed
• Sikkerhedskrav til leg i faciliteter og sikkerhed i
forhold til jernbane og gennemgående sti mellem
naturlegeplads og picnicområde
• Muligheder for børn, som sidder i kørestol

Legepladsen indrettes på det areal, som i årtier har
været stationsforstanderens have. Arealet ligger i
direkte tilknytning til skoven og vil fremover indgå,
som en del af skoven. Arealet er 2400 m2 og kan
udvides, hvis ideer gør det oplagt.
Udformningen skal stimulere børns fantasi til egen
leg, give mulighed for masser af motorisk udfoldelse
og til at gå på opdagelse i det nærliggende
skovområde via Eventyrstien.
Pladsen opdeles i: ”Leg for små” , de 2-5 årige i
sydlig ende nærmest stationen og ”Leg for store” ,
de 6-11 årige, i nordlig ende. Pladserne opdeles af
fantasifuld siddeindretning til de voksne, som holder
øje. Eksisterende beplantning, som æbletræer, krat
og større træer kan indgå indretningen legeplads ved
at skabe rum til leg.

Indretning og drift af legeområde og motionsområdet
vil blive tilrettelagt, så det følger sikkerhedskrav til
offentlige legepladser: Dagligt, ugentlig, månedlig og
årligt rapport. Det ligger der faste regelsæt for.

Pladsen for de mindste – de 2-5 årige:
En idé er at etablere en legeinstallation, udformet
som et gammelt lokomotiv, som relaterer sig
til stationens historie. Toget er samtidig et
klatreredskab. Børnene leger toglege og ind i mellem
høres lyden af det rigtige tog, som kører langs banen.
Enkelte af faciliteterne skal lægge op til en eventyrsti,
som fortsætter videre ind i skoven – eventyret starter
ved fortælling på et skilt hér.
Pladsen er desuden indrettet med faciliteter til
små motoriske forløb, som børn elsker og som er
passende udfordrende for de 2-5 årige. Her findes
f.eks. også træskulpturer af dyr, som måske kører
med toget om natten: musene, uglen, tudsen og
snogen fra mosen. Og ræven stikker hovedet ud af
en hule, ravnen sidder højt og kigger ned…..
Pladsen for de større børn – de 6-11 årige:
Vægten lægges på det fysisk udfordrende med
motionsudfordringer i højden og mini-parkour.
Gerne stadig med faciliteter med relation til stedets
historier – både natur og kultur og gerne med oplæg
til forløb ud i skoven med naturformidling.
Pladsen indrettes med 3-4 større fysiske udfordringer
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EVENTYRSTI OG BØLLESTI
Formålet med eventyrstien er at inspirere til
videre ture i skoven og få nye oplevelser sammen
med voksne. Eventyret indledes på et skilt på
naturlegepladsen for de mindste. Elementer fra
naturlegepladsen bygges ind i en eventyret, som
leder børn og voksne gennem bøgeskoven til
granskoven og slutter i Bøllemosen. F.eks. kan toget
på legepladsen kører ind i skoven om natten – følg
efter! Og dyrefigurer på legepladsen går igen i
skoven og indgår i eventyrfortællingen.
Undervejs kigges efter dyr, træarter, biller, snog,
fugle, kogler, mus, rævespor. Sanserne skal
stimuleres. Der føles, kigges efter, lyttes og lugtes.
Granskoven ved Bøllemosen er særlig fascinerende
at opholde sig i. Verden lukkes ude. Andre lugte,
andet underlag at gå på, lydene er anderledes. Her
tilrettelægges en trampe-sti igennem, som udmunder
i Bøllemosen og videre herfra. Små faciliteter ved
jorden og i højden stimulerer fantasien.
Der planlægges også med en ”Bøllesti” for de ældste
børn, hvor man kan gyse lidt mere, og samtidig flette
noget historisk/naturfaglig formidling ind.

”Kommer man tidligt om morgenen, lige når solen er stået op,
kan man mærke, at togets motor er lun efter nattens kørsel.
Det kan også hænde, at man kan finde spor efter nattens passagerer,
i form af fjer, pels eller måske en sur lugt af heks.
		
Nattens passager har faste pladser,
		
- hvis du kigger efter, kan du måske se, hvem der sidder hvor…”
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MOTIONSPLADSEN
Skodsborg station skal også være for motionister. Træningsgrupper bruger stedet
som samlingspunkt og base for aktiviteter. Om eftermiddagen vil løbere mødes
hér og varme op og strække ud før og efter løbeturen. Forældre kan træne, mens
de større børn leger for sig selv på legepladsen. De lokale børn og unge, vil bruge
pladsen og faciliteterne til at være aktive efter skoletid.
Erfaringer fra Rudersdal Kommune er, at meget faste installationer ofte ikke bliver
brugt efter ”hensigten”, men mere som legeredskaber for børn.
Motionspladsens indretning skal derfor fokuseres på en åben brug med
simple redskaber, hvor der kan foregå forskelligartet og fleksibel brug af
motionsfaciliteterne. Faciliteterne skal løbende udvikles efter skiftende
motionstrends, over de næste mange år.
Stedet skal også tilgodese behov for at samles og lave noget fælles inden den
primære aktivitet, f.eks. løb eller vandring. Det vil sige, et udendørs støttepunkt og
mødested, der kan inspirere til nye måder at være fysisk aktiv på, hele året rundt.
Der etableres en pavillon med åbent gulv, som passer i skovmiljøet med mulighed
for at hænge sin taske eller jakke op. Der etableres siddemuligheder med
træstammer i yderkanten af hytten, som også bruges til øvelser. På forpladsen
etableres aflåselige garderobeboks til motionister.
Udspænding, skovfitness og skovpakour
Uden for halvtaget anlægges simple faciliteter til udspænding efter løb. Her skal
også anlægges en variation af redskaber til naturfitness og skovpakour, som
udføres med hjælp fra skovens materialer (store og små sten, træstammer og
træstubbe). Materialerne udskiftes løbende uden de store omkostninger, når
det bliver for slidt. Naturfitness er for både unge og gamle og det kan være et
godt supplement til en gå- eller løbetur og det kan varieres på mange måder.
Skovpakour er for dem, som skal have mere udfordring. QR-koder vejleder i
brugen.
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OPLEVELSESBRO I BØLLEMOSEN
Bøllemosen er en naturperle i Jægersborg Hegn
og stedet har altid påkaldt sig stor opmærksomhed.
Mosen er omgivet af en hængesæk – en stor
gyngende mospude, der breder sig ud i søen.
Dette fine stykke natur har stor attraktionsværdi og
er derfor udsat ved det slid de mange besøgende
medfører. Når man træder i hængesækken for at
se efter kødædende planter eller tranebær går der
meget lang tid før sporene er slettet.
Når der skabes nye attraktioner ved Skodsborg
station vil det medføre flere besøgende i mosen
og mere slid. Der er derfor behov for at tænke i en
beskyttelse af mosen for fremtiden, så man fortsat
kan opleve stedet.
Derfor er det planen at genetablere broen ind
til mosen og en oplevelsesbro på tværs med en
afstikker mod en lille fiskeplatform ved søbredden
i det indre af mosen. Midtvejs på oplevelsesbroen
laves en platform med bænk, hvor der opsættes
informationsskilt, som fortæller om mosens natur og
kulturhistorie.

Caroline Bayer Frøhling
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Caroline Bayer Frøhling
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UDFLUGTSTEDER I SKOVEN
Ny sti til skoven og Kløverstier rundt i skoven
Naturstyrelsen har anlagt en ny central indgang til skoven lige overfor ankomsten
med toget fra København. Et stort oversigtskort med introduktion til Kløverstier
opsættes ved indgangen til skoven. Her hentes App til egen smartphone og
undervejs på Kløverstierne bliver det nu muligt at få information og natur og kultur
undervejs på turen.
En ny vandretursfolder over Dyrehaven og Jægersborg Hegn gør det muligt at
tilrettelægge turen på tværs af skovene. Folderen vil blive trykt i et oplag på ca.
80.000 årligt.
3 skovpladser
En attraktiv naturlegeplads vil ofte være fyldt med besøgende. Derfor skal der
samtidig udvikles attraktive skovpladser og faciliteter, som spreder de mange
brugere over et større område
3 skovpladser – 2 eksisterende og 1 ny – ikke langt fra Skodsborg station,
indrettes med faciliteter til picnic og leg og kan også indgå, som ramme om
udendørs teater og større arrangementer.
”Tørvehussletten” og ”Terrassen” ligger tæt på Bøllemosen. Det er lysåbne pladser
i skoven med bålsteder og lidt borde/bænke. Tørvehussletten, som er den største
plads, er meget velegnet til når større grupper samles i skoven. Her kan spilles
bold og arrangeres teater, som den lokale Natur-og Kulturforeningen gerne vil
være vært for.
”Skodsborgpladsen” er en ny picnicplads, som Naturstyrelsen etablerer på
plateauet i skoven overfor stationen. Adgangsvejen hertil er egnet for kørestole.
Der etableres madpakkely eller et shelter til overnatning på alle 3 pladser, så de
bliver mere helårsegnede og attraktive.
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KOMMUNIKATION & DRIFT
Kommunikation om projektet
Projektets delprojekter skal indvies af flere omgange
for at udnytte presseomtalen til løbende at skabe
opmærksomhed på stedets nye muligheder.
Indvielsen vil blive arrangeret med festivitas. Presse,
donatorer, repræsentanter for interessegrupper og
driftsansvarlige inviteres.
•
•

•
•

Efterår 2015: Indvielse af Kløverstier med
udgangspunkt fra Skodborg Station
Forår 2016: Indvielse af Naturlegeplads,
Forplads, Motionsplads, Picnicplads og
udflugtsfaciliteter i skoven, såfremt tilstrækkelig
finansiering opnås
Forår/sommer 2017: Indvielse af Fase 2 – Nye
funktioner i Stationsbygningen, hvis alt går efter
planen
Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen har
hjemmesider, hvor borgerne, er vandt til at søge
oplysninger om natur- og kulturtilbud. Her skal
de særlige muligheder ved Skodsborg omtales
ligesom projektet allerede nu kan følges hér.

Forskellige andre hjemmesider vil ligeledes
fremhæve mulighederne på stedet: Udinaturen.dk,
Friluftsguiden.dk, VisitlCopenhagen.dk
Den ny vandretursfolder for Dyrehaven og
Jægersborg fremhæver stedets muligheder. Folderen
trykkes i 80.000 eksemplarer om året.
Løbende kulturarrangementer, som benytter
Skodsborg station, som platform vil sikre omtale af
stedet igen og igen.
Sidst men ikke mindst er det vores erfaring af
den bedste omtale opnås, når brugerne oplever
stedet værdifuldt og anbefaler det videre til naboer,
kollegaer og familie. Det er den stærkeste garanti for
ikke at gå forgæves, efter noget godt.

Skodsborg Kurhotel har ligeledes vist interesse for at
være med i en drift af nye tilbud i stationsbygningen
og ligeså turistaktør på Klampenborg Station, som
allerede udlejer cykler hér og har stor erfaring som
turarrangør.

Flere aktører og ildsjæle skal deltage i driften
Efter projektafslutning overgår ansvaret for driften
af de ny faciliteter til de ansvarlige driftsparter,
som deltager i projektet efter nærmere aftaler i
styregruppen. Der vil blive tale om renholdelse,
vedligeholdelse af materiel og tilsyn med sikkerhed
for lege- og motionsfaciliteter.
Et socialøkonomisk projekt – et Skovhjælperprojekt,
som Naturstyrelsen har et kontraktbundet
driftssamarbejde med, har ønsket at blive en del af
driftssamarbejdet. Projektet skaber arbejdspladser
for borgere, som har brug for støtte til at komme ind
på arbejdsmarkedet. Både cafédrift, toiletrengøring
og vedligehold af naturlegeplads og motionsfaciliteter
kan komme på tale.
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Projektets 2 faser
Fase 1: Målet for fase 1 er at gøre stedet kendt for
gode muligheder for friluftsliv og skabe forudsætning
for en succes for fase 2. Det skal gøres ved at
etablere en naturlegeplads og en motionsaktivitet,
som med erfaring fra andre projekter, hurtigt bliver
en meget stor attraktion. Ikke mindst med dette
steds nærhed til offentlig transport og nærhed til
København og Øresundskystens stationsbyer mod
nord. Stationspladsen skal udvikles til en æstetisk
ankomst og være afsæt til de mange oplevelser
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TIDSPLAN

2015

skoven byder på. For at undgå at besøgende
kommer til en overbesøgt attraktion med skuffelse
til følge, skal der samtidig udvikles formidling og
faciliteter i skoven, som spreder de mange brugere
over et større område. Der skal skabes gode
parkeringsforhold, da langt fra alle vil komme med
toget og der stadig være gode forhold for pendlere.
Der skal vises vej til muligheder for at starte ved
Skodsborg og tage hjem fra f.eks. Klampenborg og
Holte efter en god lang tur skoven.

2016

Fase 2: Målet er at skabe ny almennyttig aktivitet i
stationsbygningen- skovturs café, udleje af cykler
og skovturstrækvogne m.m. Stationsbygningen
kan ligeledes indgå som kultursted for forskellige
brugergrupper.

BUDGET
Projektdel som finansieres af parter selv
Ruderdal Kommune
Ruderdal Kommune
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Hertil skal lægges de arealer, som indgår i
projektet, hvor alle parter deltager og ikke mindst
den kommende drift af faciliteterne på forpladsen
og i skoven.
Ufinansierede projektdele
Indretning af forplads
Motions- og picnicområde
Naturlegeplads for 2-6 og 6-11 år
Eventyrsti og Bøllesti til oplevelser i skoven
Faciliteter på 3 pladser i skoven
Oplevelsesbro og information ved Bøllemosen
Jordforberedende arbejde til aktivitetsområder
Diverse
Detailbudgettering for ovenstående foreligger
Fase 2: Ombygninger i stationsbygningen

Renovering af belægning forplads.......................................................................... 300.000,Anlæg af erstatningsparkeringspladser Bøllemosevej............................................ 500.000,Ny indgangsti til skoven med informationsskilte...................................................... 350.000,Anlæg af ny skovplads nær Station: Skodsborgpladsen........................................... 50.000,Kløverstier med mobilinformation............................................................................ 105.000,Design og tryk af guidefolder over nærmeste skove med Kløverstier........................ 75.000,Arkitekt og grafisk bistand forprojekt fase 1................................................................ 80.000,Projektstyring fase 1.................................................................................................... 400.000,Finansieret i alt........................................................................................................ 1.860.000,-

Projektering, kunstnerisk hvileplads, toiletbygning, affaldsø, garderobebokse,
plakatsøjle, beplantning, it-hotspot og cykelparkering............................................. 1.550.000,Motionspavillon, 2 mindre madpakkely, grillplads, udstrækning/opvarmning/
skovfitness faciliteter................................................................................................. 1.000.000,4 større installationer, 8-10 mindre installationer, faldunderlag m.m........................ 2.000.000,Forfatter, skilte og faciliteter langs stien........................................................................... 130.000,3 madpakkely/sheltere med inventar og grillpladser....................................................... 900.000,Bro ind til mosen, fiskeplatform og oplevelsesbro på tværs, bænke og
informationsskilt........................................................................................................ 1.000.000,Ved legeplads, picnicområde og motionsområde....................................................... 200.000,Ca. 15%....................................................................................................................... 870.000,Ufinansieret i alt........................................................................................................ 7.650.000,Café, skranke til udlejning af cykler m.m.,
selskabsrum, kulturmødested............................................... Forventet udgift: 3-5 mio. kr.
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