Flyvestation Værløse
Naturstyrelsen ejer de grønne dele af den tidligere
militære Flyvestation Værløse. Naturstyrelsens område er
på 349 ha og er nu et rekreativt naturområde, hvor der
er offentlig adgang døgnet rundt. Området fungerer ikke
længere som flyveplads.
Fra tiden som militær flyvestation rummer området en 3
km lang asfaltbelagt landingsbane og en række andre asfaltstrækninger. Landingsbanen og de øvrige asfaltstrækninger er nu et mekka for alle til fods og på hjul som
cyklister, rulleskøjteløbere og landsejlere, der vil opleve og
bruge det store, åbne naturområde.

Færdsel
Færdsel sker i henhold til reglerne i naturbeskyttelsesloven. Du må som udgangspunkt færdes overalt på
Naturstyrelsens arealer – også om natten. Dog er der
ikke adgang til de frahegnede arealer. Motoriseret kørsel
er ikke tilladt. Ridning er kun tilladt på det afmærkede
ridespor. Hunde skal holdes i snor af hensyn til dyrelivet
og de andre besøgende. I hundefolden er det tilladt at
lufte hund uden snor, men hunden skal være under fuld
kontrol.
Færdsel sker på eget ansvar. Større organiserede arrangementer, som eksempelvis cykelløb, skal der søges om
via booking.naturstyrelsen.dk.

Læs mere om flyvestationen og udviklingen af området
på: nst.dk/flyvestationen

Naturstyrelsen
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg
HST@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk
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Det er Naturstyrelsens vision, at området er et åbent,
rekreativt naturområde, hvor de unikke omgivelser anvendes til en bred vifte af friluftsaktiviteter. Det er ønsket,
at områdets bygninger udlejes til aktiviteter i området, for
eksempel til ”klubhus” og opbevaring af grej for foreninger,
der har aktiviteter i området. Visionen bygger videre på
områdets kulturhistorie og vil transformere området til
et rekreativt naturareal, hvor karaktertrækkene fra den
militære tid stadig er tydelige.

Naturstyrelsen, sidst ændret 03-2019. Foto: Poul Larsen

Der er fra Forsvarets tid bl.a. 11 F16-shelters/hangarer, der
nu kan anvendes til rekreative formål og som støttepunkt
for friluftsliv.
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