
Indledning 
 

Materialet er udarbejdet i forbindelse med Naturstyrelsens offentlige møde om driftsplanen for de nordlige 

arealer. 

I materialet fremgår de tiltag som Naturstyrelsen ønsker at gennemføre i planperioden. 

Naturstyrelsen Hovedstadens  

Arealerne er opdelt i 10 delområder: 

Materialet omhandler de nordlige arealer, delområde 1-7. For Kalvebod Fælled og Kongelunden har der 

været en særskilt proces. Med hensyn til Vestvolden henvises der til Pleje- og anlægsplanen. 

Skov nr. Skov  Areal Område nr. 

101  Trørød Hegn 55,7 5 

102 Kohave Skov 34,6 5 

103 Jægersborg Hegn 554,5 5 

105 Søllerød Kirkeskov  47,4 6 

106  Ravneholmene 127,3 5 

107  Geel Skov   196,2 1 

108 Enrum Skov  30,9 5 

201 Jægersborg Dyrehave  950,6 4 

202 Rygård   161,7 6 

302 Strandparken  60 3 

303 Ordrup Krat   56,2 7 

304 Ermelunden  71,5 7 

305 Charlottenlund Skov  75,3 7 

501 Kongelunden  331 9 

502 Vestamager  1969,1 8 

504 Kalvebod Fælled   182,1 8 

601   Mikkelborg   6,8 3 

602 Bredelte  3,1 2 

603 Hørsholm Slotshave  27,2 2 

604 Folehave   265,1 2 

605 Rude Skov og Friheden   579,6 1 

606 Bistrup Hegn  47,8 1 

612 Stumpedysse Hegn   15 2 

613 Sjælsø Lund   81,6 2 

801 Vestvolden  291,5 10 

  I alt 6221,9   



Delområde 1: Rude Skov m.fl. 
 

Der planlægges konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode 
og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i 
planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de 
mere langsigtede mål for området. 

Indenfor den førstkommende 6-årige periode gennemføres følgende tiltag: 
 Vedopvæksten på de åbne flader ryddes i de områder, der er under tilgroning på 

Femsølyng (afd. 820), og der åbnes for indkig til søerne flere steder. 
 Der afgræsses i bevoksningen langs Kongevejen ved Femsølyng (afd. 820). 
 Lollikmose (afd. 862) genskabes ved at afdrive granbevoksningerne og lukke grøfter. 
 Grønnemose (afd. 851) genskabes ved at afdrive granbevoksningerne og lukke grøfter. 
 Der ryddes for opvækst ved de to kanaler i hhv. afdeling 850 og mellem afdeling 827 og 

828. 
 De to sheltere i den nordlige del af afdeling 820 flyttes ned til det eksisterende shelter i 

den sydlige del af afdeling 820. 
 
Indenfor planperioden, men efter den første 6-årige periode, gennemføres følgende tiltag: 
 Der etableres en ny parkeringsplads ved starten af MTB-sporet i afdeling 841c. 
 
Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås 

finansiering: 
 Hydrologiprojektet i Sækkedammosen (afd. 853a, 854a og 861b) fortsættes ved at 

tilstoppe flere grøfter. 
 Der ryddes for vedplanter i Sortedamsmose (afd. 841g) og grøfterne lukkes.  
 Der ryddes for vedplanter i mosen i afdeling 864b og grøfterne lukkes. 
 Området mellem søen og bålpladsen i afdeling 880 ryddes for vedplanter. 
 Dæmninger synliggøres ved at rydde dem for vedopvækst i afdelingerne 834, 849, 846, 

845, 842, 841, 839, 852d og 844b. 
 Hulveje og jorddiger i området opmåles og lægges på digitale kort. 
 Der anlægges en mindre teknikbane for MTB i den gamle råstofgrav i afdeling 620. 
 I Geel Skov: Der laves et bålhus i afdeling 631 
 Der laves et bålhus på nordsiden af Ebberøddam i afdeling 832. 

 
 

  



Delområde 2: Hørsholmskovene 
Der planlægges konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode 
og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i 
planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de 
mere langsigtede mål for området. 

Indenfor den førstkommende 6-årige periode gennemføres følgende tiltag: 
 Slugten, Fægyden, i afd. 889 og 890 ryddes for vedopvækst. 
 Der ryddes for vedplanter omkring mosen i afd. 1331. 
 Der etableres en lejrplads i afd. 901. 
 
Indenfor planperioden, men efter den første 6-årige periode, gennemføres følgende tiltag: 
 Rødgranbevoksningen i afd. 1342 afdrives og arealet udlægges til naturlig succession. 
 Den gamle aboretudplantning i afd. 892 ryddes til åbent areal og afgræsses. Der bevares 

enkelte solitærtræer. 
 Forsøgene i afd. 904 ryddes til åbent areal og afgræsses. 
 Der ryddes for vedplanter omkring mosen i afd. 1340. 
 
Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås 

finansiering: 
 Lindealleerne i Slotshaven (afd. 925) renoveres. 
 Der laves skovgræsning i afd. 894 og 895 samt de omkringliggende bevoksninger. 
 Skilteformidlingen i Slotshaven fornyes og samles i færre skilte i samarbejde med 

Nordsjællands Museum. 
 Slotsdammene i afd. 925 oprenses. 
 Hulveje og jorddiger i området opmåles og lægges på digitale kort. 
 Der etableres et shelter på den nye lejrplads i afd. 901. 
 Der laves et grejdepot i den eksisterende bygning i afd. 905f. 
 Der etableres et bålhus i tilknytning til den nye grejbank i afd. 905e på kanten af den 

gamle egebevoksning. 
 Der etableres en ny separat cykelsti gennem Folehave, hvis der er ekstern forespørgsel. 
 Der laves en lejrplads med et shelter ved søbreden i afd. 1343.  



Delområde 3: Strandarealerne 
 

Der planlægges generelt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års 
periode og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i 
planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de 
mere langsigtede mål for området. 

For Strandarealerne er der kun tiltænkt 2 tiltag indenfor planperioden, hvis der kan opnås 
finasiering.  

Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås 
finansiering: 

 Der etableres en ny sti i afdeling 208. 
 Stisystemet ved Lokeshøj (afdeling 61) renoveres, primært ved adgangen til stranden 
  



 

Delområde 4: Dyrehaven 
 

Der planlægges konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode 
og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i 
planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de 
mere langsigtede mål for området. 

Indenfor den førstkommende 6-årige periode gennemføres følgende tiltag: 
 Der laves grøftespærringer for at minimere vandafledningen i området og forbedre 

hydrologi. 
 Der oprenses vandhuller i afd. 110, 111, 114, 117 og 119. 
 Der gennemføres en botanisk undersøgelse i udvalgte områder med henblik på at finde 

egnende steder til gentilplantninger og afveje landskabelige hensyn for at sikre bevarelsen 
af et passende skovdække i fremtiden. 

 Der laves en gennemgang af skiltene i Dyrehaven med henblik på at sløjfe unødvendige 
skilte og sikre en mere stringent skiltning og bedre vejledning af færdslen. 

 Hulvejssystemerne registreres og digitaliseres. 
 Stampeskoven og Fortunens Indelukke ændrer skovudviklingstype til græsningsskov 
 Der gentilplantes i overensstemmelse med konklusionerne af den gennemførte botaniske 

undersøgelse. 
 Der udarbejdes profilkort overhøjryggede agre. 

 
Indenfor planperioden, men efter den første 6-årige periode, gennemføres følgende tiltag: 
 Ege-skovbrynet ud til Tårbæk forynges.  

 
Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås 

finansiering: 
 Reetablering af parforcejagtveje. 
 Reetablering af linjeføring og plankebro på gammel parforcejagtvej (i afd. 221 og 223). 
 Tydeliggørelse og markering af Kongevejen. 
 Etablering af ridesti fra Galopbanen i Ordrup Krat opg ind i Dyrehaven til Rødeportvej, og 

etablering af en port i hegnet mod Ordrupgaard i sydvest, for at lette færdslen for 
rideheste gennem Ordrup Krat. 

 Der lysnes for gamle ege.  
 Ved Fortunfortet kan der eventuelt skabes større tilstrømning, og arbejdes for at skabe 

bedre adgang i samarbejde med kommunen. 
 Der kan etableres nye affaldsøer i områder hvor det skønnes nødvendigt. 

 
  



Delområde 5: Jægersborg Hegn m.fl. 
 

Der planlægges konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode 
og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i 
planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de 
mere langsigtede mål for området. 

Indenfor den førstkommende 6-årige periode gennemføres følgende tiltag: 
 Der laves grøftespærringer for at minimere vandafledningen i området og forbedre 

hydrologi. 
 Der oprenses vandhuller i afd. 110, 111, 114, 117 og 119. 
 Der gennemføres en botanisk undersøgelse i udvalgte områder med henblik på at finde 

egnende steder til gentilplantninger og afveje landskabelige hensyn for at sikre bevarelsen 
af et passende skovdække i fremtiden. 

 Der laves en gennemgang af skiltene i Dyrehaven med henblik på at sløjfe unødvendige 
skilte og sikre en mere stringent skiltning og bedre vejledning af færdslen. 

 Hulvejssystemerne registreres og digitaliseres. 
 Stampeskoven og Fortunens Indelukke ændrer skovudviklingstype til græsningsskov 
 Der gentilplantes i overensstemmelse med konklusionerne af den gennemførte botaniske 

undersøgelse. 
 Der udarbejdes profilkort overhøjryggede agre. 

 
Indenfor planperioden, men efter den første 6-årige periode, gennemføres følgende tiltag: 
 Ege-skovbrynet ud til Tårbæk forynges.  

 
Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås 

finansiering: 
 Reetablering af parforcejagtveje. 
 Reetablering af linjeføring og plankebro på gammel parforcejagtvej (i afd. 221 og 223). 
 Tydeliggørelse og markering af Kongevejen. 
 Etablering af ridesti fra Galopbanen i Ordrup Krat opg ind i Dyrehaven til Rødeportvej, og 

etablering af en port i hegnet mod Ordrupgaard i sydvest, for at lette færdslen for 
rideheste gennem Ordrup Krat. 

 Der lysnes for gamle ege.  
 Ved Fortunfortet kan der eventuelt skabes større tilstrømning, og arbejdes for at skabe 

bedre adgang i samarbejde med kommunen. 
 Der kan etableres nye affaldsøer i områder hvor det skønnes nødvendigt  



Delområde 6: Rygård og Kirkeskoven 
 

Der planlægges konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode 
og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i 
planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de 
mere langsigtede mål for området. 

 

Indenfor den førstkommende 6-årige periode gennemføres følgende tiltag: 

 Ådalen i afdeling 152 og 162 ryddes for vedplanter og afgræsses efterfølgende. 
 
Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås 

finansiering: 
 Der ryddes for vedplanter i bredzonen omkring søen i afdeling 552. 
 Hulvejene i området opmåles og lægges på digitale kort. 

  



Delområde 7: Gentofte Skovene 
 

Der planlægges generelt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års 
periode og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag som kan gennemføres i 
planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de 
mere langsigtede mål for området. 

I Gentofte Skovene er der kun tiltænkt 2 tiltag indenfor planperioden, hvis der kan opnås 
finasiering. 
 
Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås 

finansiering: 
 Der etableres et madpakkehus i Forsthaven i afd. 269. 
 Mulighed for etablering af udeskolefaciliteter i afd. 272. 
 Der etableres en ny ridesti fra krydset ved Skovgårdsvej/Klampenborgvej ned langs 

galopbanen til Enghavevej. Afd. 243 og 244. 
 Hvidørebækken gennem galopbanen kan fritlægges og/eller der kan etableres en sø. Afd. 

239. 
 


