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FAKTAARK - NATURPAKKEN

Klitlandskabet udvides i Tisvilde Hegn
Formål
Formålet er at sikre og udvide de lysåbne klitnaturtyper langs Tisvilde Hegn. Her
ved skabes der bedre levevilkår for de mange danske hjemmehørende arter,
der er knyttet til denne natur. Det gælder blandt andet en række sjældne insekter,
planter og fugle. Det ryddes for uønskede træer, der har spredt sig ud mod
klitterne, idet bagklitten mange steder er vokset til med bjergfyr, pil, bævreasp
mm fra skoven og rynket rose fra kysten.
Naturen
Fra Stængehus til Tisvildeleje findes flere naturtyper, som vi har en international forpligtigelse til at sikre. Det gælder hvid
klit, grå- og grønsværsklit, klithede og klitlavninger. Disse naturtyper er alle truede af tilgroning og overskygning af træer og
rynket rose. På hvide klitter vokser arter som sandhjælme, strandmandstro og marehalm. På grå- og grønsværsklit vokser
f.eks. urter som sandstar, mælkeurt, sandskæg, bidende stenurt, fåresvingel, smalbladet timian og smalbladet høgeurt. På
klitheden vokser dværgbuske som revling, klokkelyng og hedelyng. For alle arterne gælder det, at de med tiden vil
forsvinde, hvis de skygges væk.
Baggrund
I 1700-tallet begyndte bekæmpelsen af flyvesand, da marker og huse i
flere omgange var blevet sandet til. Der blev plantet hjælme og opført
diger for at holde på sandet. Inde bag klitterne begyndte man i slutningen
af 1700-tallet at etablere plantager med træer, for at holde yderligere på
sandet. Siden hen har træer fra plantagerne spredt sig ud i klitlandskabet.
Indsats
På en 1,8 km strækning fra Stængehus til Tisvilde er de selvsåede træer
ryddet i et bælte på 30-100 meter i klitterne (vist med rødt). En væsentlig
del af de ryddede træer er de invasive arter, bjergfyr og østrigsk fyr,
som er uønskede i den danske natur. Yderligere er der fjernet en del birk, pil og poppel, mens ege, ene og
skovfyr generelt er bevaret.
Der er ikke ryddet langs Troldeskoven, som er ”urørt skov”.
I det lysåbne klitlandskab er der mulighed for at en række sjældne arter kan trives
Det gælder fx. sommerfuglen gråbåndet bredpande og myreløve-larven,
som findes på Melby Overdrev.
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Brandbælter får lys i Tisvilde Hegn
FAKTAARK - NATURPAKKEN

Formål
Brandbælterne er gennem årene groet en del til. Nu åbnes de op ved at rydde noget af bevoksningen langs siderne af
bælterne. Hermed skabes velegnede levesteder for arter knyttet til lysåbne, varme, sandede og næringsfattige områder.
De mange brandbælter i Tisvilde Hegn fungerer som korridorer mellem større lysåbne
områder.
Naturen
Natravnen er en af de arter, der forhåbentlig kan få gavn af tiltaget. Fuglen er bl.a. knyttet
til tør sandet bund i lysåbne fyrreskove og har været i tilbagegang i Tisvilde Hegn som følge
af tilgroning af dens levesteder. Natravnen lever af insekter, som den fanger om natten, og
den lægger tit sine æg direkte på jorden.

Insekter, der er tilknyttet åbne sandflader, klarer sig godt i brandbælterne i Tisvilde Hegn.
Stor sandspringer er et eksempel på en bille, der fouragerer på åben sandbund. Dens larver
ligger nedgravet i sandet og slår til med deres skarpe kæber, når der kommer et bytte forbi.
Forskellige arter af grave- og snyltehvepse er ligeledes tilpasset livet på åben sandbund,
hvor de løber rundt og fanger deres bytte.

Baggrund
Tisvilde Hegn bestod oprindeligt af et åbent klitlandskab, men efter
sandstorme og tilsanding af huse og marker begyndte bekæmpelsen af
sandflugten. Bekæmpelsen startede i 1700-tallet og bestod i at plante
hjælme og senere træer. Det var en lang proces og svært at få noget til
at gro i det næringsfattige sand. I slutningen af 1700-tallet og op
gennem 1800-tallet lykkedes det at tilplante Tisvilde Hegn og siden har
en helt unik skov udviklet sig. Brandbælterne var en
måde at sikre at hele skoven ikke gik tabt, hvis der
opstod brand. I dag er metoderne til at slukke brande blevet mere effektive og brandbælterne
har fået en ny funktion. De er med til at bevare sjældne arter, der er tilknyttet sandet bund
i et skovmiljø.
Indsats
Brandbælterne, der er markeret med rødt på kortet blev ryddet for vedopvækst
I efteråret 2016, og det afskårne materiale køres væk i foråret 2017.
Der ryddes for træopvækst i ca. 10 meters bredde og der er i alt
ryddet ca. 19 km til gavn for biodiversiteten.
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Kystvagtsti forbedres i Tisvilde Hegn
Formål
Kystvagtstien starter i Tisvildeleje og har sit forløb parallelt med stranden i Tisvilde Hegn. Før projektet startede var stien
nedslidt og skråningerne svære at færdes på til fods. Formålet er at skabe en velfungerende sti for gående. Stien er 2,5 km
og der er lavet 23 nye trapper med sammenlagt 500 trin af egetræ og jord.
Baggrund
Kystvagtstien blev tidligere anvendt til at holde øje med kysten,
opskyl og ubudne skibe. Den er placeret på den gamle
stenalderskrænt i ca. 25 meters højde, og var derfor ideel til at
holde øje med kysten fra. Skrænten er en del af det stærkt
kuperede landskab i Tisvilde, der blev skabt for ca. 30.000 –
16.000 år siden under sidste istid. De store kløfter der
gennemskærer skrænten, som på billedet, er dannet af
smeltevandsfloder.
Indsats
Stien forløber fra Vagtbakken i
Tisvildeleje til Brantebjerg og består
af skovstier med trapper på de
stejle skrænter og en enkel bro i et
særligt vådt område.
Før trapperne blev etableret var
stien eroderet flere steder bl.a. som
følge af mountainbike kørsel. Stien
er kun til gående, og
mountainbikere henvises til at
bruge de anviste spor. I begyndesen
af 2017 er anlagt et 27 km langt
mountainbike spor i plantagen i
samarbejde med frivillige.
Flere steder fra stien er der kig til
Kattegat.
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Hessemosen gøres mere lysåben
Formål
Projektet skal skabe mere lysåben natur med græsningsarealer bl.a. græsningsskov. Samtidig plantes buske i nogle mindre
grupper for at forbedre levestederne for bl.a. rødrygget tornskade.
Naturen
Græsningsskov var engang en almindelig naturtype, og i projektet forsøges at genskabe noget af den lysåbne
skovnaturtype. Desuden gøres der en indsats for fuglen rødrygget tornskade, som lever i Hessemosen og er afhængig af, at
der findes buske med spidse grene eller torne. Fuglen spidder de insekter den fanger på buskenes torne eller spidse grene.
På den måde opbygger den et forråd, og har således føde til perioder, hvor der er færre insekter.
Baggrund
Hessemosen var indtil 1800-tallet med sine 19 ha et af Gribskovs
største mosearealer. Men op gennem 1900-tallet blev området
afdrænet og dele også plantet til. I dag er vådområderne genskabt
og afgræsses med heste for at undgå tilgroning. Fugtigheden
varierer på arealerne, hvor der ses både vandhuller, moser og enge.
Projektet støtter op om driftsplanen, ved at genskabe
moseområder og udvide arealet med græsningsskov.
En af landets største bestande af rødrygget tornskade
findes i Gribskov, og man vil gerne sikre denne population.

.

Indsats
De gamle rødgran-plantager er
afdrevet, og der er tyndet i
bøgebevoksningerne (som vist
på kortet), for at skabe mere lys
og luft i området.
Desuden er der plantet en
række forskellige buskarter til
gavn for rødrygget tornskade.
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FAKTAARK- NATURPAKKEN
- NATURPAKKEN

Kvæggræsning i Ulvedalene
Formål
Projektet skal sikre, at birkeopvæksten i Ulvedalene holdes nede med henblik på at bevare den lysåbne natur.
Hesteafgræsningen har vist sig ikke at være effektiv nok i forhold til birkeopvæksten. Derfor sættes der nu kvæg ud i den
nordlige del af det lysåbne areal i Ulvedalene, hvor birkeopvæksten er meget dominerende.
Naturen
Tilgroningen med birk skal stoppes for, at give dyr og
planter tilpasset lysåbne forhold, bedre vilkår. Det er
helt afgørende i forhold til, at den karakteristiske
hedelyng samt andre planter og dyr kan indfinde sig.
Græsning er med til at forskyde konkurrenceforholdene,
så nøjsomme arter kan klare sig i konkurrencen med
hurtigvoksende arter, der er bedre til at udnytte puljen
af næringsstoffer, som findes i jordbunden.
Græsningstolerante planter har generelt et lavt
vækstpunkt, og er derfor i stand til at genskyde efter, at
de er blevet bidt ned.
Baggrund
Op gennem 1990’erne og starten af 00’erne blev den tidligere granbevoksning på Ulvedalssletterne fældet, og i 2011
blev der sat islandske heste ud som naturplejere. Islandske heste er robuste dyr, der kan klare sig ude hele året og tåler
kulden. Imidlertid har det vist sig, at de undgår at æde de små birketræer, og der er derfor behov for andre dyr til at
supplere hesteafgræsningen.
Indsats
I december 2016 blev der sat 15 Galloway krydset med højlandskvæg ud, i et forsøg på at få dem til at stoppe
tilgroningen med birk. Den nuværende fold er blevet delt op i to, så der nu er
ca. 17 ha græsset med kvæg og ca. 21 ha græsset med heste. Kvæg har et
bredere fødevalg end heste, og forventes derfor at kunne klare opgaven
bedre. Kvæget er sat ud om vinteren da de, som følge af mangel på anden
føde, presses til at spise vedplanter. Det er fredelige dyr, og man kan fortsat
passere frit i indhegningen
Det forventes, at kvæget kan bekæmpe birkeopvæksten så arealet fortsat
holdes lysåbent
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Græsarealer i Gribskov
Formål
Formålet er at fremme biodiversitet tilknyttet lysåben natur, der afgræsses.
Natur og indsats
Der er etableret nye folde ved Svansmosen, Sortemosen, Toggerup Enghave og Odderdamsengene i Gribskov
(se kortet nedenfor for placering). Enkelte steder er frahegnet mindre arealer for at tilgodese hensyn til
engperlemorsommerfuglen og dens værtsplante mjødurt samt beskytte at beskytte et grævlingebo.
Svansmosen Her er den eksisterende hegning udvidet mod
nord med 2,1 ha, så en hidtil slået eng ved Ornedvej
inddrages i hegningen. Et areal på 0,5 h a er frahegnet af
hensyn til et grævlingebo. Grævlingen trives ikke i en
græsset fold med dyr, der færdes omkring
gravkomplekserne. Frahegningen er lavet i samarbejde med
Pattedyrsforeningen.
Sortemosen
Her er opsat en ny hegning på 2,3 ha, hvor der sættes heste ud for at sikre de lysåbne områder mod tilgroning. Planten
gyldenris findes på arealet og er en trussel mod lyskrævende eng- og moseplanter samt de tilknyttede insekter.

Toggerup Enghave
Der er lavet en ny hegning på 1,8 ha i
tilknytning til den eksisterende hegning ved
Toggerup Enghave. Her skal den
karakteristiske engflora bevares med
græssende dyr, så variationen og den
lysåbne natur fastholdes.

Odderdamsengene
Her er et område på 0,5 ha med mjødurt
frahegnet. Mjødurt er værtsplante for
engperlemor-sommerfuglen.
Sommerfuglelarverne lever af planten
mjødurt. Hegningen er lavet for at beskytte
mjødurt mod nedbidning. Tiltaget har været
drøftet med sommerfugleforeningen.
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Lysåbne korridorer i Gribskov
Formål
Projektet skal skabe bedre spredningsmuligheder for insekter og planter tilknyttet lysåbne områder.
Naturen og Indsats
For at binde nogle af de lysåbne arealer sammen etableres lysåbne spredningskorridorer langs nogle af skovvejene Det
vil give muligheder for nogle af de arter der knyttet til ét lysåbent arealer kan sprede sig langs korridoren til et andet
område. Det gælder f.eks. visse insekter og planter.
Korridorerne ryddes for træer på udvalgte strækninger dog lades nogle af de større gamle træer tilbage så der skabes et
lidt bugtet skovbryn langs vejene. Flere af arealer vil efterfølgende kunne slås med års mellemrum og dermed vedblive
at være lysåbne. Korridorerne vil også give fødegrundlag for hjortevildtet. Indsatsen gavner naturen men også
besøgende, der vil få et mere varieret oplevelse af skovvejene.
Der er lysninger langs en række skovvejen bl.a. mellem Pibervangen og Ulvedalene samt fra Ulvedalene og op mod
Hessemosen.
Engperlemorssommerfuglen er truet i Gribskov. Eneste pt. kendte levested er omkring Odderdamsengene i sydenden af
skoven. Engperlemorsommerfuglens larve er knyttet til mjødurt. Det er håbet, at korridorer i skoven på sigt kan være
med til at sikre en bedre spredning i skoven for bl.a. en række sommerfugle.
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Formål
Projektet skal skabe bedre spiringsmuligheder for urtevegetation i skovbunden og dermed skabes også et bedre
fødegrundlag for hjortevildtet.
Baggrund
Det jagt- og forstyrrelsesfrie område er 190 ha, og er fritaget for friluftsarrangementer og jagt. Det giver bl.a. hjortevildtet
mulighed for at søge herhen, når der foregår store arrangementer i andre dele af skoven. Langs Gillelejevej er der udlagt
vildtvenlige agre, og i 2009 blev der opført to udsigtsplatforme. Samlet set giver det skovgæster gode muligheder for at
iagttage vildtet uden at forstyrre det. Baggrunden for projektet er at skabe mere biodiversitet i det jagt- og
forstyrrelsesfrie område og samtidig bedre fødemuligheder for vildtet. Når der åbnes op i skoven, kommer der mere lys til
bunden, hvilket skaber levesteder for lyskrævende planter til gavn for række dyrearter bl.a. hjortevildt og insekter.
Indsats
Der er tyndet en del
af træerne i området
således at der
kommer lidt sollys
ned til urter i
skovbunden, uden at
de grove græsser
kommer til at
dominere.
Ældre træer er
lysstillet, så de får
mere plads og lys
omkring sig til gavn
for insekter og
fugleliv.

genskabt vådområder i
2016 ved at lukke grøfter og dermed stoppe afvandingen.
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Parforcejagt
Formål

Parkeringsplads ved Stjernen på Kildeportvej

Projektet skal synliggøre og formidle de gamle jagtlandskaber for at fortælle historien om parforcejagt, og vise de
flotte landskaber.
Baggrund
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er på UNESCO’s verdensarvsliste, der har til formål at beskytte kultur- og
naturarv mod ødelæggelse. De stjerneformede vejlandskaber blev brugt til kongelige parforcejagter frem til 1777.
Jægere til hest og hunde forfulgte vildtet til det blev så udmattet, at det kunne dræbes med et kort sværd af kongen
selv. Jagtvejene og hele jagtmetoden var en måde at demonstrere den enevældige konges magt.
Indsats
Der er ryddet for træer, planet ud og fjernet et mindre stykke dige i Ottevejskorset i Gribskov, for at gøre
stjerneformationen og vejene mere synlige. Desuden er der etableret en parkeringsplads og sat nye bomme op. To
cykelruter er markeret i samarbejde med Hillerød Kommune. Til fire ankomstarealer i Gribskov og Store Dyrehave er
der lavet informationstavler samt udarbejdet og trykt 5 foldere på dansk og engelsk – ud over en folder for hvert af de
fire ankomstarealer er der lavet en familieaktivitetsfolder for Store Dyrehave.

Udvikling
Den synliggørelse der er foretaget kombineret med infotavler og foldere vil styrke formidlingen af landskabet, og give
ed Kildeportvej
Skilt ved Kildeportvej
besøgende en større forståelse af landskabets udformning, og hvorfor det er blevet udpeget som verdenskulturarv.
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Skidendam og Fandens Hul
Formål
Projektets første prioritet er at bevare den udrydningstruede dværgvandnymfe, der
har sit eneste kendte levested i Danmark i Fandens Hul ved Teglstrup Hegn. Dernæst
skal der ryddes for vedopvækst, så hængesækken i Fandens Hul og højmosefladen i
Skidendam ikke gror til.
Naturen
Naturtyperne højmose og hængesæk er trængte i det danske landskab, og det er
vigtigt at bevare de få tilbageværende områder. Tilgroning og tilførsel af
næringsstoffer er blandt de største trusler for de ellers næringsfattige og lysåbne
naturtyper.
Skidendam er levested for en lang række insekter f.eks. den sjældne
moseperlemorsommerfugl, der ses på billedet til højre. Den er afhængig af,
værtsplanten tranebær, da æggene lægges her, og larverne lever af tranebær. I
Fandens Hul er der fokus på det frie vandspejl i hængesækken, da dværgvandnymfen
kun yngler her. På kortet ses hvor stort vandspejlet var i hhv. 1954 og 2016. Giftige
kærmysse, den kødædende rundbladet soldug og tue-kæruld er eksempler på planter,
der lever i Fandens Hul og Skidendam .
2
Baggrund
Gravet vandhul på 400 m
Højmosen Skidendam og
hængesækken Fandens Hul er
sårbare naturtyper, der kræver
kontinuerlig pleje for at
modvirke tilgroning. Højmose er et såkaldt klimaksstadium, hvilket
betyder, at højmose ikke naturligt springer i skov. Men menneskelig
påvirkning i form af dræning, tørvegravning og tilførsel af kvælstof
påvirker højmosen negativt, og det er nødvendigt aktivt at rydde for
vedopvækst og sørge for, at der ikke tilføres næringsrigt vand.
Indsats
For at sikre dværgvandnymfens ynglebiotop er der gravet et nyt
vandhul i hængesækken i Fandens Hul. Indgrebet er lavet så
skånsomt som muligt, så den resterende hængesæk ikke tager skade.
Der ryddes for træer og buske i Skidendam og Fandens Hul på sigt.
Der er en risiko forbundet med at fjerne al birkeopvæksten, idet
hængesækken vil hæve sig, blive mere tør og dermed nemmere at
invadere for nye birketræer. Der opsættes en spunsvæg i den
nordlige afvandingskanal i Fandens Hul for at hæve vandstanden, og
samtidig øge vandføring mod den sydlige afvandingskanal.

Levesteder for eremit forbedres
orbedres
Formål
Projektet skal sikre en række levesteder for den
sjældne bille eremit. Levestederne er oftest gamle hule
egetræer. Eremitten er sidst set i Hammermølle Skov i
1991, men lever muligvis stadig i området.

Natur
Eremitten lever i gamle lysåbne løvskove med masser af
dødt ved. Typisk lever eremitten i egetræer, men kan
også findes i andre løvtræer som ask, lind og bøg .
Egetræer er favorit, da de kan blive meget gamle og
have sprækker og afknækkede grene, uden dog at dø.
Larverne lever af smuld i træernes sprækker og hulrum.
Smuldet dannes, når svampe nedbryder det døde ved i
træerne. Larvestadiet varer ca. 3 år, før larven forvandles til bille. Efter forvandlingen lever billen kun ca. 1 måned. Billen
er en af Danmarks største, og kan blive op til 3 cm lang. Den sværmer i august-september for at finde et passende træ
at lægge æg i . Flyveradiusen er lav, og eremitten flyver maks 300 meter væk fra udklækningstræet. Den er derfor dybt
afhængig af levesteder i nærheden for at kunne sprede sig. Eremitten lever typisk i trækronerne, da det er her den kan
finde sprækker opstået i forbindelse med grene, som knækker af under storme osv.
Baggrund
Danmark ligger i den nordlige del af billens udbredelsesområde. Lys omkring værtstræerne er derfor særlig vigtig, for at
temperaturen er høj nok. Der er kun 8-10 kendte bestande af eremit tilbage i Danmark, og der er derfor behov for en
indsats for at vende den nedadgående udvikling. Der er i dag stort fokus på at efterlade træer og dødt ved i skoven i
forbindelse med skovning. Da træerne skal have en vis alder for at være interessante for eremitten, kan det tage mange
år, før levestederne er velegnede.
Indsats
I Hammermølle Skov, Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn er der i efteråret 2016 og foråret 2017 lysstillet træer, som er
potentielle levesteder for eremitten. Enkelte træer står tæt på den eksisterende afgræssede hegning i Hellebæk Kohave,
og hegningen er derfor blevet udvidet, så træerne nu findes inden for det areal der afgræsses. Det vil sikre lysåben
natur, og forhindre opvækst omkring træerne. Der er knyttet stor biodiversitet til græsningsskov og randområderne
mellem lysåben natur og skov.
Udvikling
Projektet er et forsøg på at forbedre og skabe flere levesteder for eremitten. Hvis det ikke lykkes, er indsatsen dog
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stadig til gavn for andre varmekrævende insekter,planter og fugle tilknyttet lysåbne områder. Græsningsskov er ikke
længere en almindelig naturtype i Danmark. Den er meget artsrig, og der er stor interesse for at genskabe mere af
denne naturtype.
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Udvidelse af græsning i Hellebæk Kohave
Formål
Projektet skal udvide arealet med græsningsskov i Hellebæk Kohave. Indhegningen i Hellebæk Kohave laves større, så en
del af Hellebæk Skov medtages til gavn for planter og dyr tilknyttet græsningsskov – herunder den sjældne bille eremit.
Naturen
Hellebæk Kohave består af et stort
overdrevsområde, der støder op til skovene
Teglstrup Hegn, Hellebæk Skov og
Hammermølle Skov. Moser og søer er hegnet
med i folden, så de ikke gror til. Det er
afgørende for arter som f.eks. stor
vandsalamander, der lever i Hellebæk Kohave
og er tilpasset rene lysåbne vandhuller. Det er
vigtigt, at vegetationen omkring vandhullet er
lav.
Baggrund
Det kuperede terræn i Hellebæk er dannet
under sidste istid. De mange moser og søer,
der findes i området, er gamle dødishuller
skabt under sidste istid. Klumperne af dødis
smeltede mange år senere end resten af isen
og efterlod fordybninger i landskabet. De mest
kuperede områder har ikke været dyrket i
nyere tid, og der har derfor udviklet sig et
karakteristisk overdrevslandskab. I dag
afgræsses Hellebæk Kohave, og
landbrugsdriften er ophørt.
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Indsats
Hegnet udvides i nordvest med ca. 20 ha, så
skoven medtages. I indhegningen medtages
nogle værtstræer for den udrydningstruede
eremit, for at sikre lysåbne forhold omkring
træerne. Det nye hegnsforløb har vært drøftet
med bla. Hellebæk Kohaves Venner. Nyt hegn
er vist med rødt på kortet. Nogle arealer vil blive græsset hele året mens andre kun om sommeren. Afgræsningen følges
løbende og justeres, hvis der skønnes behov for det.
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Flere vådområder i skovene
Formål
I projektet skabes der flere vådområder i Teglstrup Hegn, Nyrup Hegn, Gurre Vang Gribskov og Danstrup Hegn, hvor der i
2016 er blevet lukket en række grøfter. Hydrologien i skovene genoprettes til gavn for biodiversitet og klima. Dræning har
gennem flere hundrede år påvirket vandstandsforholdene i skovene, og gjort moser og enge tørre nok til at dyrke skov på.
Naturen
Når grøfter lukkes, ophører dræningen af vådområderne,
og den naturlige vandstand vil med tiden indfinde sig
igen. Det gavner det plante- og dyreliv, der er knyttet til
vådområder. Stor kærguldsmed og vandsalamander er
nogle af de arter, der er knyttet til vandhuller. De er arter,
som vi har en international forpligtigelse til at sikre
levedsteder for. Det er vigtigt, at vandet er rent, og at
vandhullet er lysåbent, hvis arterne skal trives.
Vådområdeprojekter har allerede vist sig gavnlige for den
sjældne stor kærguldsmed, som er set i nogle af de nye
reetablerede områder.
Baggrund
Op gennem 1800- og 1900-tallet blev store dele
af Danmarks vådområder drænet både i og
udenfor skovene. I Gribskov var ca. 20 % af
skovens samlede areal vådområder i midten af
1800-tallet . I 1980’erne var andelen af
vådområder reduceret til ca. 3 % . I dag arbejdes
der på igen at øge andelen af vådområder i
skovene, og dette projekt er et led i en lang
række af grøftelukninger. I dag er ca. 9 % af
Gribskovs areal vådområder, og der sigtes mod
at øge denne andel yderligere.dyerlgi
Indsats
27 forskellige steder i Nordsjælland er der
genskabt vådområder i 2016 ved at lukke grøfter
og dermed stoppe afvandingen.
Med tiden vil skovene få en mere naturlig
hydrologi, hvilket vil give flere levesteder for en række dyr og planter tilknyttet vådområder, og give en skov med mere
variation.
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Skovbase i Dageløkke Skov
Formål
I projektet etableres der en skovbase, som skal danne ramme om mere friluftsliv og formidling af natur og biodiversitet
for bl.a. skoleklasser.
Baggrund og indsats
Skovbasen tager udgangspunkt i den nye
bålhytte i Dageløkke Skov, somen blev
opført i november 2016 og er til fri
afbenyttelse. Placeringen er ideel for
borgere fra både Nivå og Humlebæk. I
efteråret 2016 er der udarbejdet
materiale til skovbasen med aktiviteter,
der kan udføres nær bålhytten.
Der er udarbejdet
undervisningsmateriale om naturen,
herunder skovens dyr, planter og
kulturhistorie. Materialet skal bruges til
undervisning og formidling. Der
indrettes temakasser til forskellige
aldersgrupper med udstyr til
undervisningen. Kommunens skoler og 3
andre baser i Fredensborg kommune
modtager en temakasse til undervisning
og aktiviteter med udgangspunkt fra
basen. Til højre ses en oversigt over
indholdet i kasserne.
Gennem formidling og leg kommer der
mere fokus på natur og friluftsliv i den
lokale skov for beboere,
børneinstitutioner og skoler.
I fremtiden kan indsatsen
videreudvikles, og der kan udarbejdes
materiale til lignende aktiviteter andre steder i Danmark.

