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Forord 
 
Denne driftsplan er gældende i perioden 1/1-99 til 31/12-13. 

De tilbagevendende driftsplanrevisioners formål er, at man med passende tidsintervaller får opgjort 

status for en række faktorer og forhold og på et således ajourført grundlag - og under anvendelse af 

beregninger/analyser samt helt overordnede retningslinier - nedfælder de for den kommende periode 

gældende rammer for daglig drift og tilrettelæggelse af dispositioner. Der er med andre ord tale om at 

besvare følgende spørgsmål: 

Hvad har vi (status) 

Hvad vil vi (målsætninger) 

Hvad kan vi (dyrkningsgrundlag/begrænsninger) 

Hvad gør vi (planforskrifter) 

Hvad opnår vi (konsekvensberegninger) 

Altså at skabe det bedste grundlag for nutidige og fremtidige handlinger. 

En driftsplan vil således bestå af en statusdel, en forskriftsdel og en resultatdel samt et antal bilag. 

Forskriftsdelen vil bl.a. indeholde generelle retningslinier, foryngelsesplan, friluftsplan og en 

gennemgang af arealer der kræver særlig behandling, såsom naturskovsarealer. 

 

Statsskovdistriktet administrerer arealerne i overensstemmelse med planen, og hvis der opstår 

behov for at fravige det planlagte skal distriktet i hvert enkelt tilfælde indhente den centrale 

styrelses samtykke. Sådanne ændringer til driftsplanens forskrifter i løbet af planperioden bliver indsat 

bagerst i planen under kapiteloverskriften ”Plantilføjelser og –ændringer”. 
 

Den foreliggende driftsplan er også grundlag for fastsættelse af de årlige bevillinger. Såvel under 

tilblivelsen som (især i uddrag eller bearbejdede former - ikke mindst for kortenes vedkommende) i 

færdig stand er den endvidere i stadig højere grad et “offentligt dokument”, der dokumenterer Skov- 

og Naturstyrelsens drift og forvaltning af vore fælles skov- og naturværdier. 

 

For et skovdistrikt som Jægersborg får beskrivelsen og planlægningen vedr. friluftsfunktionerne 

naturligt en større tyngde end i planer for de fleste andre statsskovdistrikter. I Dyrehaven, hvis 

hovedformål er lystskov, vil hensynene til friluftsliv i særlig grad være udslagsgivende, hvorfor 

opgørelser af vedmasse og hugst er af langt mindre relativ betydning end på andre distrikter. 
 

I forbindelse med nærværende driftsplan er der for første gang udført en samlet systematisk 

gennemgang af Jægersborg distrikts naturarealer med beskrivelse af deres naturindhold, naturværdi 

og plejebehov. Feltarbejdet er suppleret med en gennemgang af den - for især Dyrehaven - meget 

righoldige litteratur om forskellige biologiske registreringer og undersøgelser af arealerne. 

 

En driftsplan udarbejdes af driftsplankontoret i nært samarbejde med distriktet og under inddragelse 

af relevante fagkontorer i øvrigt i Skov- og Naturstyrelsen. Endvidere høres Kulturmiljørådet og de 

faste bidragydere (Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet samt de amter og kommuner 

hvor distriktet er tilsynsmyndighed efter skovloven) og distriktets brugerråd. I forbindelse med 

høringen afholdes en offentlig ekskursion. Grundet det (efter regeringsskiftet 2001 nedlagte) særlige 

Dyrehaveudvalgs hidtidige kompetence og rådgivningsfunktion vedr. Jægersborg Dyrehave og Hegn 

har udkast til driftsplan for Jægersborg Hegn og Dyrehave også været forelagt dette udvalg. 

 

Driftsplanrevisionen blev indledt med et møde mellem skovdistriktet og driftsplankontoret ultimo 1997. 

Markarbejdet blev hovedsageligt udført i 1998. Første planudkast, alene omfattende Jægersborg 

Dyrehave, fremkom i 1999, og driftsplanlægningen har 1999-2001 været emne for flere temamøder i 
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Dyrehaveudvalget. Som en ”satellit” for driftsplanrevisionen blev der også i 1999 udarbejdet en 5-årig 

plejeplan for Vestamager/Kalvebod Fælled, i henhold til fredningsbestemmelserne herom. 

 

For at gøre planen så brugervenlig som muligt, er det forsøgt at samle de relevante oplysninger 

skovvist. De generelle afsnit beskriver således hovedsageligt de overordnede politikker, strategier 

og tanker, mens den deciderede arealrelaterede udmøntning heraf kan findes i de skovvise afsnit. 

 

Alle arealangivelser sker, hvor intet andet anføres, i hektar (ha). 

 

Driftsplanen med tilhørende bilag er udarbejdet i 8 eksemplarer: 1 til direktionen, 6 til distriktet og 

1 til driftsplankontoret. Selve planteksten ligger endvidere på internet-hjemmesiden. 

 

 

 

Denne driftsplan stadfæstes hermed som gældende for perioden 1/1 1999 – 31/12 2013. 

 

 

Skov- og Naturstyrelsen, den ______________ 

 

 

 

 

Jens Peter Simonsen   Bendt Egede Andersen 

Vicedirektør    Skovtaksator 

 
 

 

 

(Fotograf, forside og ovenstående fotos: 
Flemming Kjølstad Larsen)
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1.  Status 1. januar 1999 for distriktet 

 

1.1. Ejendomsoversigt 

 
I højere grad end mange andre statsskovdistrikter har Jægersborg været en variabel enhed, såvel i 

udstrækning som i anvendelse m.v. Omkring år 2000 kan distriktet siges overordnet at være opdelt i tre 

hoveddele:  

 

 den første er de centrale enheder, Jægersborg Dyrehave og Hegn  med omliggende (sydligere) skove  

-  der i international sammenhæng udgør et helt usædvanligt område med unikke landskabelige, 

kulturhistoriske, rekreative, botaniske og andre egenskaber,  

 

 den anden er de store inddæmmede områder på Vestamager, der er ved at udvikle sig med 

omfattende naturværdier og rekreative muligheder, der strækker sig næsten helt ind i hjertet af 

hovedstaden København, og  

 

 den tredje hoveddel udgøres af en række skove i distriktets nordvestdel, hvor de 

træproduktionsmæssige egenskaber er trukket mere frem end i de øvrige dele af distriktet, hvilket 

bl.a. også har medført, at der er blevet dannet et mere varieret skovbillede end i den øvrige del af 

distriktet, så skovgæsten i større omfang har mulighed for at opleve forskellige bevoksningstyper for 

så vidt angår træarter, aldersklasser og skovdriftsformer. 

 

Jægersborg Statsskovdistrikts beliggenhed fremgår af kortbilagsdelens forside. Distriktet ligger i 

Københavns amt og for en lille dels vedkommende i Københavns kommune, tilsammen fordelt på 6 

kommuner i hovedstadsområdet:  

 

 Søllerød,  

 Lyngby-Taarbæk,  

 Gentofte,  

 Københavns,  

 Tårnby og  

 Dragør kommuner. 

 

Som bilag 1.1.3. til planen vedlægges en matrikelliste. 

 

Jægersborg Statsskovdistrikt består af 5 skovparter, der administrerer i alt 17 af statens skovenheder. 

Hertil kommer Enrum Skov, der ejes af TK Ejendomsinvest A/S, men drives af statsskovdistriktet som 

en integreret del af de øvrige aktiviteter. I resten af nærværende driftsplan indgår Enrum Skov derfor 

helt på linie med de øvrige skove ligesom i den daglige administration. 

 

Der er i den forløbne planperiode (1984-99) sket betydelige "eksterne" ændringer for Jægersborg 

Statsskovdistrikt. Siden forrige plandato er der sket en fordobling af arealet hørende til distriktet: 

 

I 1984 blev Vestamager-arealerne overdraget fra Forsvarsministeriet til dels skovdistriktet (godt 1600 

ha), dels et sameje mellem distriktet og Københavns Kommune. I 1995 overdroges ca. 340 ha fra 

Samejet til distriktet alene (og resten, knap 200 ha, er fulgt efter pr. 1/1-00). 
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I forbindelse med nedlæggelsen af Hørsholm Statsskovdistrikt er dette tidligere distrikts sydlige dele  -  

d.v.s. Geel Skov, Ravneholmene, Søllerød Kirkeskov og Rygård  -  på i alt godt 500 ha overført til 

distriktet. 

 

Skovrejsningen omkring Kongelunden er fortsat, således at der her er tilgået godt 100 ha. Enrum Skov 

med 31 ha er som nævnt indgået i distriktets administration, og i Springforbi er der erhvervet en række 

ejendomme til realisering af Springforbiplanen. Endelig er der i planperioden sket en række mindre 

arealreguleringer. 

 

Erhvervelseshistorien er nærmere omtalt i afsnit 1.2.2. Detaljerne findes i det af distriktet førte 

arealbogholderi. 

 

Distriktets administrative opdeling er herefter pr. den 1. januar 1999 således: 

 

Skov nr. Skovnavn Kortblad Afdelingsnumre Areal, ha 

Jægersborg Hegn Skovpart, nr 1                                                                                   911,8 

101 Trørød Hegn 2 1 – 15 55,8 

102 Kohave Skov 2 91 – 96 34,3 

103 Jægersborg Hegn 1 16 - 31, 33 – 41, 43 - 49, 58, 59, 81 435,5 

105 Søllerød Kirkeskov 3 152 – 165 47,2 

106 Ravneholmene 4 71 - 75, 166 - 185, 190 - 192 113,9 

107 Geel Skov 4 614 – 652 194,1 

108 Enrum Skov 2 82 – 89 31,0 

Hjortekær Skovpart, nr 2                                                                                             872,1 

201 Jægersborg 

Dyrehave Nord 

5 52, 53, 55 - 57, 76 - 80, 100 - 131, 134, 

135 

711,4 

202 Rygård 3 550 – 556 160,7 

Klampenborg Skovpart, nr 3                                                                                        580,3 

301 Jægersborg 

Dyrehave Syd 

5 132, 133, 219 - 221, 223 - 227, 229 - 

238, 246 – 250, 257, 261 

377,2 

 

303 Ordrup Krat 5 239 – 245, 257 56,2 

304 Ermelunden 5 251 – 257 71,4 

305 Charlottenlund 

Skov 

5 269 – 278 75,5 

Springforbi Skovpart, nr 4                                                                                              42,1 

401 Trekroner 9 700 2,8 

302 Strandparken 1 + 5 50, 51, 61, 62, 135, 200 - 204, 206 - 208, 

260 

39,3 

Kongelundsdal Skovpart, nr 5                                                                                    2453,8 

501 Kongelunden 8 301 – 321, 328, 329, 339, 340, 345, 349, 

350, 352 

308,8 

502 Vestamager 6 +7 409-411, 420, 421, 430 - 432, 441, 451, 

452, 461 - 469, 471 - 474 

1961,8 

504 Kalvebod Fælled 6 401 - 408 183,2 

Jægersborg Statsskovdistrikt, i alt                                                                             4860,1 

  

 

Bemærk: I starten af planperioden er Trekroner fragået skovdistriktet igen. Der er dog ikke sket 

konsekvensrettelser/-udeladelser i planteksten eller på oversigtskort. 
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Der er siden forrige planrevision sket en administrativ overførsel af Wesselsminde-arealerne, 

Krudtmølleengen m.v. fra Jægersborg Hegn til Jægersborg Dyrehave Nord. Fra Jægersborg Hegn er 

også Ravnebakken skilt ud og nu indlemmet under Ravneholmene. Ermelunden og Ordrup Krat er 

administrativt skilt ud fra Jægersborg Dyrehave Syd. Der er ikke gennemført nævneværdige ændringer i 

afdelingssystemet, idet det har været væsentligt at fastholde enheder som vil kunne give baggrund for 

opgørelser eller analyser, der kan strække sig over længere tidsrum. Tilsvarende gør sig med visse 

undtagelser gældende ved litraindlæggelsen. 

 

 

1.2. Overordnet beskrivelse af Jægersborg distrikt 

 

Driftsplanen beskæftiger sig med forvaltningen af de statslige arealer hørende til dette skovdistrikt. 

For helhedens skyld skal her blot kort omtales, at Jægersborg statsskovdistrikt ved siden af den 

egentlige arealdrift også løser en lang række administrative opgaver. Indenfor distriktets 

skovtilsynsområde findes ca. 700 ha fredskov udover egne arealer, fordelt på ca. 210 ejere. En del 

af distriktets arbejde består i at føre tilsyn med disse skove i henhold til skovloven og at træffe 

afgørelser i sager hvor fredskov er involveret. Skovdistriktet administrerer ligeledes Lov om jagt og 

vildtforvaltning i dette område, hvilket især afkaster informationsopgaver. 

 

 

1.2.1. Geologi, landskab og jordbund 
 

En analyse af de geologiske forhold omfatter en række temaer, der gennemløbes systematisk. I denne 

kortfattede gennemgang af Jægersborg distrikts arealer er dog kun lagt vægt på: 

 

 Den prækvartære overflade - d.v.s. prækvartæroverfladens højdeforhold, bjergarter og alder 

 Landskabet - dets enheder og enkeltformer 

 Overfladenære, kvartære jordarter - deres art og alder 

 

Kortbilagene 1.2.1.1. og –2. kan støtte teksten. En mere omfattende fremstilling findes i 

driftsplankontoret (”Geologiske forhold Jægersborg distrikt 1999”). 

 

 

Prækvartæroverfladens aflejringer 

 

Prækvartæroverfladens aflejringer på Jægersborg distrikt er havaflejringer, der stammer fra den  

geologiske periode danien, som er den ældste del af tertiærtiden. Aflejringerne består af kalk, dannet på 

lavt vand og med et stort indhold af mosdyr. I slutningen af kridttiden og i danien lå kysten 

sandsynligvis på østsiden af Øresund. På trods af kystens nærhed findes der ikke landmateriale i 

kalkaflejringer fra den tid. Under danienkalken findes skrivekridtet, som forud i den sidste del af 

kridttiden blev aflejret på forholdsvist dybt vand. Der har således foregået en generel 

havspejlssænkning, medførende at Danmark i løbet af tertiærtiden gradvist og fra øst mod vest overgik 

fra at være havdækket til at blive land. Allerede i første del af tertiærtiden var området, der i dag er 

Nordsjælland, hævet så meget at havet havde trukket sig tilbage. I denne lange landperiode fra først i 

tertiær til istidernes indtræden i kvartæret har de overfladenære lag været udsat for forvitring og erosion, 

og der har været mulighed for daldannelse som følge af floders erosion. 
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Prækvartæroverfladens højdeforhold 

 

I den prækvartære overflade er terrænet syd for Hillerød ned mod Køge Bugt forholdsvis jævnt, med 

højdeforhold fra 25 meter under havniveau til havniveau mellem Hillerød og Farum og fra havniveau til 

25 meter over havniveau generelt i Tåstrup-Glostrup-området. Denne flade er skåret af Søndersø-dalen, 

der er 5 km bred og strækker sig fra Øresundskysten ved Skodsborg, under Furesøen, Søndersø, Veksø 

og til Roskilde Fjord hvor den forgrener sig videre. Et af denne kalkdals dybeste niveauer er 44 m under 

havniveau (ved Kirke Værløse), og dalsiderne mod nord og syd når op i havniveau. Der er yderligere en 

fordybning omkring Ermelunden, hvor tunneldalen mellem Klampenborg og Lyngby-Bagsværd-søerne 

befinder sig i dag. Ligeledes er der ved Vejlesø, Søllerød Sø og øst for Søllerød Kirkeskov lavninger i 

dalbunden. 

 

 

Landskabet 

 

Det er i grove træk isens aflejringer fra sidste istid, der har dannet landskabet som vi finder det i dag, når 

man ser bort fra de seneste århundreders menneskeskabte ændringer. I Nordøstsjælland og blot inden for 

skovdistriktets arealer er landskabet af meget varierende karakter. Morænelandskabet med overvejende 

lerbund er skåret af det store tunneldalsystem, der strækker sig fra Øresund og næsten til Roskilde Fjord. 

Dele af tunneldalsystemet, som er specielt ved at der er flere sæt af krydsende tunneldale, ligger i den 

prækvartære Søndersø-dal og følger således den lavning, der allerede eksisterede i terrænet før istiderne 

satte deres præg. Fra Øresund og ind mod Furesøen er der to arme af tunneldalsystemet. Den sydlige 

findes mellem Klampenborg og Lyngby Sø. Den nordlige strækker sig fra syd for Vedbæk, syd om 

Gammel Holte, via Søllerød Sø, Vejle Sø og ud i Lille Kalv i Furesø. Nord for Vedbæk findes også en 3 

km lang dal ind i landet, ligeledes tolket som tunneldal. Mølleådalen, der også forbinder 

tunneldalsystemet med Øresund, har i modsætning til de to andre dale jævn bundtopografi og betragtes 

derfor som en senere dannet erosionsdal. 

  

På Amager består landskabet overvejende af hævet havbund samt kunstigt tørlagte arealer - altså en stor 

kontrast til det dalskårne morænelandskab nord for København. 

  

LANDSKABSTYPER 

Per Smeds landskabskort 

Skovpart 

nr. navn 

Skovnavn Moræne-

landskab 

Lerbund 

Moræne-landskab 

Sandbund 

 

Dødis-

landskab  

 

Tunnel-dal 

 

Ekstramarginal 

smeltevandsfloddal 

 

Kyst-

klint 

 

Marint 

forland 

Kunstigt tørlagt 

areal 

 

1. Jægersborg Hegn Trørød Hegn X   X     

 Kohave Skov X X  X     

 Jægersborg Hegn X     X   

 Søllerød Kirkeskov X  X X     

 Ravneholmene  X X      
 Geel Skov X  X X     

 Enrum Skov X   X   X  

2. Hjortekær Jægersborg Dyrehave, 

nordlige del 

X X  X X    

 Rygård X   X     

3. Klampenborg Jægersborg Dyrehave, 

sydlige del 

X   X     

 Ordrup Krat X  X X     

 Ermelunden X  X X     

 Charlottenlund Skov X        

4. Springforbi Trekroner         
 Strandparken X     X   

5. Kongelundsdal Kongelunden       X X 

 Vestamager       X X 

 Kalvebod Fælled       X X 
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Omstående tabel skitserer hvilke landskaber og landskabselementer, man finder eller kan forvente at 

finde i distriktets skove. 

 

 

Fastlandstiden og Stenalderhavet 

 

I efteristiden har den danske kystlinie haft en varierende beliggenhed afhængig af dels landhævning 

efter at isens vægt fortog sig, dels havspejlsændringer som følge af afsmeltning af vand fra ismasserne. 

Disse to delvist sammenhængende parametre har med deres forskellige reaktionstid givet en varierende 

kystlinie, alt efter hvilken parameter der periodevist dominerede. Syd for Jægersborg Dyrehave i den 

yderste del af tunneldalen der fortsætter ind over Ermelunden mod Lyngby-Bagsværd-søerne, stod 

Stenalderhavets niveau over dalbunden og dannede "Ordrupfjorden". Ligeledes eksisterede 

”Vedbækfjorden” i tunneldalarmen der udmunder i Øresund umiddelbart nord for Vedbæk Havn. 

 

 

Geologiske jordarter 

 

Jordartskortlægningen betjener sig af kendte betegnelser som smeltevandssand, moræneler, 

ferskvandstørv osv. Denne kortlægning er endnu ikke helt landsdækkende og mangler således for dele af 

Kalvebod Fælled og Kongelunden.  

 

I området mellem Hørsholm og Gentofte, hvor de nordlige skove på distriktet har deres beliggenhed, er 

jordarterne overvejende moræneler. Moræneleret findes især i et 2 km bred bælte langs kysten, og de 

mere grovkornede materialer findes især i et 3 km bredt område fra Gammel Holte i nord til Lundtofte i 

syd. I lavningerne som Mølleådalen samt tunneldalene, der strækker sig fra Storekalv i Furesøen til 

Vedbæk og fra Lyngby-Bagsværd-søerne til Klampenborg, findes ferskvandsdannelser. I smalle zoner 

langs kysten mellem Vedbæk og Klampenborg findes havaflejringer fra Stenalderhavet. Skovene på 

Amager er også prægede af havaflejringer. Vestamager og Kalvebod Fælled er først blevet inddæmmet 

så sent som i 1943. 

 

Den efterfølgende tabel er en oversigt over jordarterne i distriktets skove. 

 

JORDARTER 

 

Skovpart 

nr. navn 

Skovnavn Moræneler Smeltevandssand og -grus Ferskvandsdannelser Havaflejringer 

1. Jægersborg Hegn Trørød Hegn X    

 Kohave Skov X  X  
 Jægersborg Hegn X X X  

 Søllerød Kirkeskov X X X  

 Ravneholmene  X X  

 Geel Skov X X   

 Enrum Skov X X X  

2. Hjortekær Jægersborg Dyrehave, nordlige del X X X  

 Rygård X X X  

3. Klampenborg Jægersborg Dyrehave, sydlige del X X X  

 Ordrup Krat X  X  

 Ermelunden X  X  
 Charlottenlund Skov X X X X 

4. Springforbi Trekroner     

 Strandparken X    

5. Kongelundsdal Kongelunden X   X 

 Vestamager    X 

 Kalvebod Fælled    X 
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Nationale geologiske interesseområder 

 

Der findes ingen nationale geologiske interesseområder på distriktets arealer. 

 

 

1.2.2. Historie 
 

De arealer som hører under Jægersborg distrikt har næsten alle en meget lang og velbeskrevet historie, 

men også en overordentlig forskelligartet baggrund. Som følge heraf er den historiske udvikling 

beskrevet noget uensartet, ligesom de historiske kilder er betydeligt forskellige m.h.t. alder og 

detaljeringsgrad. I det følgende er derfor alene givet et meget kort rids af deres oprindelse – samt 

henvist til hvor yderligere oplysninger kan indhentes. (Eksempelvis er der i nogle tilfælde grundige 

beskrivelser i tidligere driftsplaner).  

 

Trørød Hegn indgik i ”det langenske Revier”s 3. hoveddel og må være tilplantet i årene efter 1764. Det 

vides, at der i det mindste har været tilplantet med danske løvtræarter samt med rødgran. Skoven blev 

opmålt og indhegnet (blev fredskov) 1792.  

 

Kohave Skov var kommunalt ejet frem til ca 1960. 

 

Der findes sporadiske oplysninger om disse to skove i Jægersborg distrikts driftsplan fra 1964. 

 

Jægersborg Dyrehave (skov 201 og 301): En mindre dyrehave blev anlagt i 1669 nord for Klampenborg 

og under anvisning af Christian den 5. i 1670 udvidet til den nuværende Dyrehave og Jægersborg Hegn. 

I det store og hele omfattede den første Gram-Langenske forstordning alene dette skovkompleks, 

"Jægersborg Dyrehaves Revir", hvoraf den sydøstlige del "Klampenborg Plantage" (benævnt hoveddel 

I), nu kaldet von Langens plantage, i perioden efter 1764 blev intensivt udnyttet til træartsforsøg, 

opmålinger m.v. Jægersborg Hegn blev skilt ud midt i 1800-tallet, og på nær forskellige 

skelforandringer m.v. har Dyrehaven siden 1861 haft nogenlunde den nuværende udstrækning. 

Enkelte temaer er historisk belyst i nærværende driftsplans afsnit 3.9. og tilhørende bilag. 

Historien kan læses meget detaljeret en række steder, f.eks. i Appendix A fra 1993, hørende til 

Jægersborg distrikts foregående driftsplan. Der henvises hertil, samt til vandretursfolderen for 

Dyrehaven (vandreture i statsskovene nr. 22), hvori yderligere litteraturhenvisninger kan findes. 

 

Jægersborg Hegn har som nævnt fælles historie med Jægersborg Dyrehave frem til midten af 1800-

tallet, hvor Hegnet blev skilt fra dyrehaven ved en gennem nogle år temmeligt skiftende placering af 

grænsehegnet. Jægersborg Hegn har siden 1832 (hvor de første kulturhegninger etableredes) været 

drevet som højskov efter traditionelle forstlige metoder. Derimod fortsatte 'Dyrehaven' udviklingen i 

den retning der er kendt af de fleste i dag. 

 

Søllerød Kirkeskov, Ravneholmene og Geel Skov er anlagt som ”det langenske Revier”s 1. hoveddel, 

primært i perioden 1763 - 1771, men med aktiviteter helt frem til 1778. Som sædvanligt ved von 

Langens plantager blev der anvendt et meget stort antal træarter, hjemmehørende løvtræarter såvel som 

fremmede nåletræarter. I 1781 blev skovvæsenet i Nordsjælland reorganiseret, og en udskiftning mellem 

de kongelige ejendomme og kongens fæstegods var i det væsentlige afsluttet 1791. Fra dette tidsrum, 

hvor skovene blev indhegnet, har de været fredskove. De tre skove blev overført til det nyoprettede 1. 

Forstdistrikt i Nordsjælland, siden (Iste) Københavns distrikt. I 1907 frasolgtes skovriderboligen i den 

sydlige del af Geel Skov, og midt i århundredet blev skovens vestlige ”udposning”, Tyvekrogen, også 

fraskilt. Efter et kortvarigt tilhørsforhold under Hørsholm distrikt blev de tre skove ved dette distrikts 
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nedlæggelse pr. 1/1-90 overført til Jægersborg distrikt (hvorunder Ravnebakken dog allerede hørte) i 

sidste planperiode. I driftsplanen 1945-60 for Københavns distrikt er der i den historiske redegørelse en 

udførlig beskrivelse af skovenes udvikling frem til 1945. 

 

Strandparken (skov 302) omfatter først og fremmest området mellem Mølleåens udløb og Taarbæk, 

Kystbanen og Øresund. Dette område er siden den første ”Springforbiplan” i 1941 blevet opkøbt og 

ryddet for de fleste bygninger for at sikre adgang for publikum og landskabelig sammenhæng med 

Dyrehaven. Om Rådvad – et bysamfund fra før Dyrehavens oprettelse – kan der læses i bogen Rådvad 

af Kjeld Kayser (1980). Dets historie fra og med statens erhvervelse i 1940 er at finde i bilag 11 til 

distriktets foregående driftsplan. 

 

Enrum Skov ejes af TK Ejendomsinvest A/S, men er siden 1990 efter en overenskomst drevet af 

distriktet som en integreret del heraf. 

 

Rygård Overdrev er samlet ved en række fredninger og private opkøb og blev i 1976 overdraget af det 

daværende FredningsPlanUdvalg til Hørsholm Statsskovdistrikt. Ved dette distrikts nedlæggelse 

overførtes Rygård pr. 1/1-90 til Jægersborg distrikt. Den centralt placerede Rygård Fredskov er 

indfredet i slutningen af 1700-tallet. Der henvises i øvrigt til vandretursfolder nr. 70 for området. 

 

Ordrup Krat blev fraskilt fra distriktet i 1765 og atter ved kongelig resolution af 1842 genforenet med 

Dyrehaven. I den mellemliggende periode hørte arealet til Bernstorff Gods og udskiftedes med dette til 

selvejere.  

 

Tilsvarende blev Ermelunden først inddraget i årene efter 1844, fordi dele af området blev brugt som 

eksercerplads for husar- og garderskolen på Jægersborg Kaserne. 

 

Begge skove er perifert beskrevet i Appendix A til Jægersborg distrikts foregående driftsplan. 

 

Charlottenlund Skov er historisk indgående beskrevet flere steder, f.eks. i nævnte Appendix A, hvortil 

henvises. Allerede i midten af 1600-tallet etableredes kro, hvilket udviklede sig til et kongeligt lystslot 

og senere sommerresidens eller enkesæde frem til år 1926. Slottet har siden 1937 været benyttet af 

Statens Havforskningsinstitut, ligesom Danmarks Akvarium er anlagt på østsiden deraf. I 1770'erne blev 

landets første arboret, Viborgs Arboret, anlagt i skovens nordøstlige del, og senere Forstbotanisk Have i 

skovens sydvestende. Som et led i Københavns befæstning i provisorieårene blev Charlottenlund Fort 

anlagt ud mod Øresund. 

 

Trekroner er en kunstig ø, beliggende i det nordlige indløb til Københavns Havn. I perioden 1713 - 1731 

lå anlægget længere inde i havnen, opført som et forsvarsanlæg, og dette blev i perioden fra 1786 til 

englænderkrigene flyttet til den nuværende placering, også til brug som et forsvarsanlæg. Øen kom 

under Statens Bygningsfredningsfonds eje 1984 og har siden 1997 været drevet af Jægersborg 

Statsskovdistrikt som et udflugtsmål  -  se den særlige vandretursfolder derfor. 

(Trekroner er i starten af planperioden blevet overført til Kulturarvstyrelsen). 
 

Kongelunden opstod ved tilplantning i årene efter 1818. Hensigten var i begyndelsen at styrke 

produktionen af træ, men siden blev Kongelunden et yndet udflugtsområde. I det seneste årti er denne 

gamle centrale skovdel blevet udvidet ved skovrejsning. Se nærmere vandretursfolder nr 13. 

 

Om historien for Vestamager og Kalvebod Fælled kan der læses i plejeplanen for 1999-2004. 
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For såvidt angår (rester af) fæstningsanlæg i de forskellige skove henvises til bogen Guide til 

Københavns Befæstning (Skov- og Naturstyrelsen 1996). 

 

  (Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen) 
Præstesletteskansen  

 

 

Nyere historie: 

 

Naturforvaltningsprojekter: (statsopkøb til) skov, natur og friluftsliv 

 

De statslige midler til naturforvaltningsprojekter gives på baggrund af naturbeskyttelseslovens kapitel 8. 

Før naturbeskyttelseslovens vedtagelse i 1992 blev midlerne givet på baggrund af 

naturforvaltningsloven af 1989. Statslige opkøb til skov, natur og friluftsliv blev før 1989 bevilget via 

konkrete indstillinger til Finansudvalget (via den såkaldte lov 230).  

 

Skovrejsning 

På Jægersborg distrikt er der blevet igangsat ét sådant projekt: Kongelundens udvidelse. Pr 1. januar 

1999 var der sket nedenstående erhvervelser (hvor dog også hensyn til naturgenopretning, friluftsliv og 

kulturhistoriske interesser har haft betydning): 

 

1988:         36 ha 

1989:                      25 ha 

1990:                      12 ha 

1991:                      13 ha 

1992:                      10 ha 

1993:                      26 ha 

1994:                      21 ha 

1995:                        2 ha 

i alt:       145 ha 

frasalg:                   12 ha 

nettoerhvervelse: 133 ha 

 

Naturgenopretning 
De hidtil gennemførte naturgenopretningsprojekter har haft til hovedformål at genetablere og forbedre 

kvaliteten af vandområder, enge, moser, overdrev o.lign., samt sikre offentlighedens adgang: 

 

Projektnavn Start Projektindhold 

Ordrup Enghave 1996 Erhvervelse af enklave med henblik på rydning af trævækst, 

frilægning af udsigt og etablering af græsningspleje 

Mølleådalen 1991 Naturpleje, frilægning af udsigter, udbygning af stisystemer 

Store Sortemose dam (Enrum) 1990 Naturpleje og forbedring af publikumsforhold 
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Kratmosen (Kohave) 1990 Erhvervelse af moselod, pleje og forbedring af 

adgangsforhold 

Søllerød Naturpark 1990 Erhvervelse med henblik på naturpleje og fremme af 

publikumsinteresser 

Småvandhuller 1990 Etablering af småvandhuller til frøer og tudser 

 

 

Friluftsliv og kulturmiljø 
Af egentlige friluftsprojekter udført for naturforvaltningsmidler på Jægersborg distrikt er følgende to: 

 

Projektnavn Start Projektindhold 

Springforbiplanen (1940/

1983) 

Erhvervelser og nedrivning af huse i Springforbi Strandpark med 

henblik på fremme af offentlighedens adgang og sammenbinding af 

Dyrehaven med Øresund ved frilægning af udsigtslinier 

Naturcenter 

Vestamager 

1990 Etablering af to naturskoler, aktivitetshus, udstillingshus, 

cykeludlån, toiletfaciliteter m.v. 

 

 

 

1.2.3. Internationale beskyttelsesområder  
 

EF-fuglebeskyttelsesområder 

 

I 1979 vedtog EF’s Ministerråd “Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle” - 

populært kaldet fuglebeskyttelsesdirektivet. Direktivet forpligtiger medlemslandene til at forbedre 

situationen for Fællesskabets vilde fuglebestande - både fugle, der yngler i medlemslandene, og fugle 

der optræder som trækfugle. I Danmark er udpeget 111 områder.  

 

I EF-fuglebeskyttelsesområder må der ikke etableres anlæg, der kan medføre forringelser af områderne 

eller medføre forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, for hvilke områderne er 

udpeget. Der påhviler også en fremadrettet forpligtelse til at opretholde eller genoprette en gunstig 

bevaringsstatus for de beskyttede arter. 

 

Følgende arealer (jf. kortbilag 1.2.3.1.) på Jægersborg Statsskovdistrikt er helt eller delvist beliggende i 

et EF-fuglebeskyttelsesområde: 

 

Skovnavn Skovnr. Fuglebeskyttelsesområdets navn Områdets nummer 

Kongelunden 501 Vestamager og omliggende havområde 111 

Vestamager 502 Vestamager og omliggende havområde 111 

Kalvebod Fælled 504 Vestamager og omliggende havområde 111 

 

Der blev i sidste planperiode ydet 1,2 mio. kr. i tilskud fra EU’s ”Life”-midler til ”Management of 

wetland habitats on Vestamager”. Pengene blev først og fremmest brugt til Forsvarets rydning af 

ueksploderede granater – en forudsætning for de senere egentlige naturgenopretnings- og –plejetiltag. 

 

EF-habitatområder 

 

EF-habitatdirektivet fra 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter indebærer først og 

fremmest en forpligtigelse for Danmark til at udpege og beskytte særlige bevaringsområder for en række 
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naturtyper, dyrearter og plantearter. Danmark har overfor EU-Kommissionen foreslået 194 

habitatområder i juni 1998. Som det fremgår af kortbilagene 1.2.3.1. og –2. er Jægersborg distrikts EF-

fuglebeskyttelsesområde også udpeget som EF-habitatområde.  

 

Habitatområderne komplementerer alt i alt den tilsvarende udpegning af EF-fuglebeskyttelsesområder 

til et samlet europæisk naturbeskyttelsesnetværk kaldet Natura 2000.  

 

Habitatområde-udpegningen medfører ligesom EF-fuglebeskyttelsesområde-udpegningen bl.a. en 

restriktiv regulering af anlægsvirksomhed i områderne, men medfører normalt ingen indskrænkninger i 

den aktuelle udnyttelse af arealerne. Tilladelse til øget eller nye aktiviteter i et EF-habitatområde 

forudsætter, at der ikke sker forringelser eller væsentlige forstyrrelser af de arter og naturtyper, som 

området er udpeget for.  

 

For Jægersborg distrikt drejer det sig (jf. kortbilag 1.2.3.2.) om: 

 

Skovnavn Skovnr. Habitatområdets navn Områdets nummer 

Jægersborg Hegn 103 Bøllemosen 122 

Ravneholmene 106 Nedre Mølleådal 191 

Jægersborg Dyrehave N 201 Nedre Mølleådal 191 

Kongelunden 501 Vestamager/havet S for 127 

Vestamager 502 Vestamager/havet S for 127 

Kalvebod Fælled 504 Vestamager/havet S for 127 

  

Hertil kommer Jægersborg Dyrehave, som indgår i de supplerende forslag til udpegninger maj 2002. 

 

Der henvises til appendix 1 hvad angår retningslinier for driften af arealer med skovtyper omfattet af 

habitatdirektivet. Både for skov og andre habitattyper skal der i de nærmeste år foretages en vurdering af 

det enkelte områdes status i forhold til et sæt opstillede kriterier for gunstig bevaringstilstand 

(bevaringsmålsætninger), og der skal på basis heraf udarbejdes planer for hvordan tilstanden kan opnås, 

hvis den ikke allerede forekommer. Der foreligger pr. efterår 2001 udkast til de nævnte kriterier for 

både skov og andre naturtyper, udarbejdet af miljø- og energiministeriets forskningsinstitutioner. 

 

På statsskovdistrikterne er de skovområder der ligger i habitatområder, i 1999-2000 gennemgået litravis 

med henblik på udpegning af de bevoksninger der er omfattet af habitatdirektivets skovtype-udpegning. 

De fleste af de skovarealer på Jægersborg distrikt som er omfattet af habitatdirektivets skovtype-

udpegning, er også underlagt naturskovsstrategien. Se afsnit 1.3.3. 

 

----------------------------- 

 

Formålet med både EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområderne er at opretholde eller genoprette en 

gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper for hvilke områderne er udpeget. Dette hovedprincip 

er bærende i styrelsens drift af EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder. Se derfor også de 

områdevise beskrivelser i kapitel 3. Det er særskilt Skov- og Naturstyrelsens vurdering at nærværende 

driftsplan ikke vil medføre nogen forringelser eller forstyrrelser af de pågældende arter eller naturtyper.  
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1.2.4. Fredninger og vildtreservater 
 

Samtlige natur- og bygningsfredninger vedrørende distriktets arealer er vist i tabellen nedenfor. 

Distriktets arealer kan udgøre større eller mindre dele af fredningsområderne.  

 

Naturfredningerne fremgår af skovkortene1 (indsat som kortbilag 3.x.A.) med fredningsgrænse og 

oplysning om fredningsnummer. 

 

Kopi af fredningskendelserne i deres helhed incl. kort samt de væsentligste efterfølgende kendelser er i 

forbindelse med udarbejdelsen af denne driftsplan blevet samlet i et særligt bilags-ringbind, der findes i 

to eksemplarer; ét i driftsplankontoret og ét på distriktet.   

 

Medmindre en bemærkning er gjort, er forskrifterne i denne plan ikke i konflikt med frednings-

bestemmelserne. 

 

Med lov om bygningsfredning (lov nr. 845 af 13/11-97) er fastsat: 

 

“En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. 

Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra miljø- og energiministeren 

[Skov- og Naturstyrelsen], hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse.” 

 
Naturfredninger og bygningsfredninger på Jægersborg Statsskovdistrikt: 

 

Skov-

navn 

 

Skov 

nr. 

Frednings-

nummer og navn 

Fredningsdato 

(Oprindeligt 

fredningsår) 

Formål Særlige driftsmæssige 

implikationer 

Kohave 

Skov  

 

102 7822.00 

Wesselsminde,  

Kratmose, 

Kohave 

20/12-1958 

(do.) 

Status quo 

(eng med småsøer)         

 

  6212.03 

Kohavevej 

21/7-1983  

(1982) 

Status quo (afgræsset 

eng) 

 

  1023.00 

Kratmosen 

12/4-1946 Status quo 

(parkanlæg) 
 

  1153.00 

Sti nr.13 

18/5-1948 

(1943) 

Status quo (fortrinsvis 

landbrugsarealer) 

Stianlæg 

Jægers-

borg 

Hegn 

103 7922.00 

Mølleådalen 

15/2-2001 

(1998) 

Sikre/forbedre 

kulturhistoriske, 

landskabelige og 

biologiske værdier og 

fastholde/regulere 

almen færdselsret 

Plejeplan 

Ravne-

holmene 

106 do. do. do. do. 

Geel 

Skov 

107 do. do. do. do. 

                                                 
1 Dog optræder der på (første oplag af) skovkortene enkelte fejl og mangler. 
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Enrum 

Skov  

108 3153.01 

Enrum, Bomhus 

25/11-1950 

(do.) 

Status quo 

(bebyggelse, fredskov) 

Off. adgang ad præcist 

angivne ruter 

 

Jægers-

borg 

Dyre-

have N 

201 7922.00 

Mølleådalen 

15/2-2001 

(1998) 

Sikre/forbedre 

kulturhistoriske, 

landskabelige og 

biologiske værdier og 

fastholde/regulere 

almen færdselsret 

Plejeplan 

Jægers-

borg 

Dyre-

have S 

301 PS0921 

Gule Cottage 

8/12-1978 Bygningsfredning  

  PS0921 

Røde Cottage 

25/6-1979 Bygningsfredning  

  PS3880 

Kildeøen 

2/12-1991 Bygningsfredning  

  PS4217, PS4218 

Bellevue 

Strandbad 

14/12-2001 Bygningsfredning Bygningerne ejes ikke af 

skovdistriktet 

Strand-

parken 

302 1674.00 

Lokes Høj 

20/4-98 

(1939) 
Status quo (kystnært 

areal med gravhøj) 

Der lægges navnlig vægt 

på, at bevoksningen holdes 

lav, og at der er offentlig 

adgang til arealet 

  841.00 

Taarbæk 

Strandvej 

8/7-1942  

(do.) 
Status quo (kystnært 

areal, træer) 

Bevaring af det på 

fredningstidspunktet 

værende haveanlæg inkl. 

højskovstræer, så længe de 

er levende 

  826.00 

Taarbæk 

Strandvej, 

Springforbi 

24/2-1942 

(do.) 
Status quo (kystnært 

areal) 

Fredningsmyndighederne 

skal godkende indgreb i 

højskoven, ændring i kyst-

sikringen eller stianlæg 

  804.00 

Springforbi 

14/8-1942 

(1941) 
Status quo (park- og 

skovområde) 

do. 

  7922.00 

Mølleådalen 

15/2-2001 

(1998) 

Sikre/forbedre 

kulturhistoriske, 

landskabelige og 

biologiske værdier og 

fastholde/regulere 

almen færdselsret 

Plejeplan 

  PS0916 

Raadvad By 

15/6-1983 Bygningsfredning  

  PS4216 

Hegnslund 

18/12-2001 Bygningsfredning  

Charlot-

tenlund 

Skov 

305 2990.00 

Charlottenlund 

Strandpark 

25/4-1963 

 

Status quo (grønt 

område) 
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Tre-

kroner 

401 PS1758 

Trekroner 

10/4-1995 

(1984) 

Bygningsfredning Søfort med anlæg og 

bygninger 

Konge-

lunden 

501 2048.00 

Hestefælleden 

12/6-1953 

(do.) 

Status quo (landskab og 

kulturhistorie) 

Afgræsning, høslæt og 

afskrælning; 

tangbjærgning 

  673.00 

Sydamager 

30/8-1984 

(1934) 

Status quo (landskab, 

fugleliv, naturviden-

skabelige interesser) 

Mange særbestemmelser 

Vest-

amager  

502 7757.00 

Kalvebodkilen 

14/11-90 

(1989) 

Sikre/forbedre biologi-

ske/landskabelige vær-

dier og fastholde/regu-

lere almen færdselsret 

og fritidsanvendelse 

Plejeplan 

Kalve-

bod 

Fælled  

504 do. do. do. do. 

 

 

Rygård er ligeledes naturfredet, men fredningerne er under revision, idet de planlægges sammenlagt til 

en samlet status quo fredning. Der foreligger dags dato ikke et endeligt fredningsforslag, og Rygård-

fredningerne behandles derfor ikke yderligere her. 

 

 

Vildtreservater. 
 

Vildtreservater oprettes med hjemmel i jagt- og vildtforvaltningsloven. Oprettelsen af vildtreservater har 

oftest til formål at sikre disse områder som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. 

Reservatbestemmelserne indeholder derfor oftest restriktioner vedrørende jagt, færdsel og sejlads 

indenfor området. Kortbilag 1.2.4. viser det eneste vildtreservat med sammenfald med statsskovareal 

under Jægersborg distrikt. 
 

I dette vildtreservat – benævnt 'Vestamager' - ligger Vestamager i sin helhed og de sydlige ca 2/3 af 

Kalvebod Fælled. Baggrunden for udpegningen af vildtreservatet er i det store og hele analog til 

bagrunden for udpegningen af området til EF-fuglebeskyttelsesområde og til EF-habitatområde, 

henholdsvis fredning. 

 

Beskyttelse af dyrearter omfattet af EF-habitatdirektivets artikel 12 

 

Dyrearterne der nævnes i habitatdirektivets artikel 12, må ikke efterstræbes - dvs. bestandene af disse 

dyr må f.eks. hverken jages, indsamles eller reguleres - og der må ikke gives tilladelser til aktiviteter 

som vurderes at kunne ødelægge eller beskadige de pågældende arters aktuelle yngle- eller rasteområ-

der. Beskyttelsen gælder uanset om det område arten lever i, er udpeget til EF-habitatområde eller ej. 

  

Artikel 12 beskyttelsen kan således betragtes som en særlig form for artsfredning.  

 

Dyrearter i Danmark som er omfattet af artikel 12:  

 

Alle arter af flagermus, hasselmus, birkemus, odder, alle arter af hvaler, europæisk sumpskildpadde, 

markfirben, glatsnog, stor vandsalamander, klokkefrø, spidssnudet frø, springfrø, løgfrø, strandtudse, 
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grønbroget tudse, løvfrø, snæbel, bred vandkalv, lys skivevandkalv, eremit-billen, sortplettet blåfugl, 

grøn mosaikguldsmed, stor kærguldsmed, grøn kølleguldsmed og tykskallet malermusling. 

 

Flere af disse arter er også på Rødliste 97, og nogle af arterne findes på Jægersborg distrikts arealer. De 

fornødne hensyn vil blive taget i driften, således at bestandene af disse dyr bedst muligt sikres og evt. 

forøges.  

 

 

 

1.2.5. Regionplanlægning 
 

Hovedparten af Jægersborg distrikt er beliggende i Københavns Amt. En mindre del  -  Kalvebod 

Fælled  (Ja 504) og Trekroner (Ja 401)  -  er beliggende i Københavns Kommune og har derfor hidtil 

haft selvstændig regionplanstatus. Der er hverken arealer eller indsatsområder i egnens tredje 

regionplanmyndighed, Frederiksberg Kommune, hvorfor dennes planlægning ikke er beskrevet i 

nærværende afsnit. 

 

 

Københavns Amt 

 

Amtsrådet vedtog den gældende regionplan den 18. juni 1997  -  planen er gældende for perioden 1997 - 

2009. 

 

Helt overordnet fastholder regionplanen principperne fra den oprindelige femfingerplan, hvor byens 

nærhed til et overordnet bane- og vejnet, og byens nærhed til grønne fingre mellem 'byfingrene' er 

grundlæggende hensyn. Jægersborg distrikt må siges at spille en væsentlig rolle i denne sammenhæng, 

idet både den nordlige del af distriktet fra Jægersborg til Trørød, og den sydlige del fra Kalveboderne til 

Kongelunden i det store og hele udgør de grønne fingre, der er her. 

 

I denne forbindelse fastlægger regionplanen en struktur af prioriterede hovedstier og øvrige hovedstier.  

Der er ikke lagt op til ændringer direkte på distriktets arealer, men forslag til udvidelser både vest for 

Jægersborg Dyrehave og vest for Kalveboderne/Vestamager/Kongelunden vil kunne sætte de her 

eksisterende stier i bedre sammenhæng med regionens øvrige stier. 

 

Jægersborg Dyrehave og Hegn, Trørød Hegn, Ravneholmene, Ermelunden, Ordrup Krat, Geel Skov og 

Søllerød Kirkeskov indgår i de udpegede kulturhistoriske interesseområder. Retningslinierne for disse 

omfatter at karakteristiske kulturspor og kulturbetingede landskabstræk bevares, beskyttes og plejes i 

nødvendigt omfang. 

 

De samme arealer samt Vestamager indgår tillige i regionplanens landskabelige interesseområder, hvor 

tilsvarende bevarings- og plejebestemmelser gælder, også af hensyn til befolkningens friluftsliv. 

Landbrug skal opretholdes med respekt for naturfredningsinteresser.  

 

Der er ikke i regionplanen udpeget særskilte skovrejsningsområder inden for distriktets område, men 

den kommunal- og lokalplanlagte udvidelse af Kongelunden er særligt omtalt i regionplanen som 

planlagt skov. 

 

Distriktet indgår med undtagelse af Charlottenlund Skov i de udpegede regionale friluftsområder, 

hvorom regionplanen bl.a. foreskriver, at deres tilgængelighed for befolkningen skal forbedres ved 

offentlige opkøb og ved at der etableres stier og andre støttepunkter for friluftslivet. 
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I områder med særlige begrænsninger i mulighederne for vandindvinding - hvori hele distriktet pånær 

Kalvebod Fælled og Charlottenlund Skov indgår - kan der som hovedregel ikke gives nye tilladelser 

dertil. Undtagelser herfra er tilfælde hvor det vurderes, at det af tekniske, økonomiske eller 

vandkvalitetsmæssige grunde ikke er muligt at placere vandindvindingsanlæg andre steder.   

 

 

Københavns kommuneplan 

blev vedtaget den 30. december 1997. 

 

Planen indeholder intet særskilt af betydning for driften af Jægersborg distrikt. Som det mest konkrete 

anføres at der for Kalveboderne skal udarbejdes en plejeplan. Med afsæt i fredningen for området er en 

sådan udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen for perioden 1999 - 2004, dækkende distriktets arealer på 

Vestamager. 

 

Fremover er regionplanmyndigheden for alle Jægersborg distrikts arealer samlet under Hovedstadens 

Udviklingsråd (HUR). 

 

 

 

1.2.6. Kommuneplanlægning 
 

Som noget mindre sædvanligt er driften af dele af Jægersborg skovdistrikt i et vist omfang reguleret ved 

kommunal planlægning. Beskrivelser heraf er givet i kapitel 3 under de enkelte skove. 

 

 

 

 

1.3. Den nuværende arealanvendelse på distriktet 

 

1.3.1. Generel beskrivelse 
 

Jægersborg skovdistrikt omfatter som nævnt knap 5000 hektar, hvoraf kun ca. 2000 hektar er 

skovbevoksede. Vestamager/Kalvebod Fælled tegner sig for ca. 60% af de åbne arealer; større åbne 

landskaber findes endvidere på Rygård og i Dyrehaven.  

 

For såvidt angår skovene er der tale om et udpræget løvtrædistrikt; under 7% af det skovbevoksede areal 

har nåletræarter som hovedtræart. Bøgen er hovedtræart på næsten 900 ha, egen på godt 500 ha. 

 

Arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter over 2100 ha (op mod 50% af distriktet). 

Heraf udgør strandeng (på Vestamager) over halvdelen, medens der er 437 ha eng, 245 ha overdrev, 224 

ha sø, 69 ha mose uden skovbevoksning og 81 ha skovsumpe2 samt 18,3 km beskyttede vandløb. 

Fordelt på i alt 162 lokaliteter er disse arealer (medsamt enkelte andre) beskrevet og vurderet i bilag 

1.3.1., ligesom de fremgår af temakortbilagene 3.x.B. 

 

                                                 
2 Jf. indledningen til bilag 1.3.1 kan tallet for overdrev være lidt i overkanten og skovsumpene nok kun delvist være at 

betragte som beskyttede moser iflg. (principielle) afgørelser ved hhv. Naturklagenævnet og Højesteret i 2001. Styrelsen 

har for overdrev hhv. slette baseret rubriceringerne på botaniske kriterier. 
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Distriktets vandløb omfatter de østligste 6,2 km af Mølleåsystemet, 1,3 km af Kighanerenden og den 

åbne del (1,8 km) af Tårbæk Rende. På Vestamager/Kalveboderne kan de 85 km kanaler muligvis 

opfattes som vandløb i vandløbslovens forstand. Imidlertid er dog kun de 9 km målsatte af 

planlægningsmyndigheden og dermed at betegne som beskyttede – heraf 6 km som søer, da der er tale 

om stillestående og strømfrit vandløb. Tilsvarende forefindes 5,8 km (ikke målsatte) kanaler i 

Kongelunden. 

 

 

Distriktets arealer – først og fremmest Dyrehaven – hører til de naturhistorisk bedst undersøgte i landet. 

Blandt naturmæssigt særligt vigtige områder må nævnes Bøllemosen i Jægersborg Hegn, hele 

Mølleådalen samt – ikke mindst på grund af sin udstrækning – Vestamager. Ligeledes betyder 

hjortegræsningen i stor skala og den i øvrigt ekstensive drift med kontinuitet langt tilbage i tiden, at 

Dyrehaven er rig på mange forskellige arter ud over de for græsland eller skov ”trivielle”. 

 

Eksempler på rødlistede3 arter på Jægersborg distrikts arealer er: 

 

Svampe: Ca. 65 arter i alt i Dyrehaven, herunder mørkstribet vokshat, orangegylden vokshat, sump-

svovlhat, gråbrun vokshat, Jensens vokshat, trævlet vokshat, kalk-vokshat, rødmende alfehat, brun 

rødblad og pindsvinepigsvamp. 

 

Blomsterplanter: Hartmanns star, brændeskærm og øresunds-hønsetarm (Vestamager), fladaks 

(Ermelunden), kæmpe-star (Mølleådalen) samt sort pil. 

 

Insekter: dykkervandkalv (Jægersborg Hegn). 

 

Pattedyr: brun flagermus (Kongelunden) 

 

Fugle: Dværgterne (Kongelunden), gulirisk, vendehals og lille flagspætte (Dyrehaven) samt pirol. 

                                                 
3 Den danske rødliste er Danmarks oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde 

eller er sjældne. 

Arealfordeling 1999
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Andet
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Krebsdyr: flodkrebs (Dyrehaven) 

 

Igler: Lægeigle (Dyrehaven) 

 

Eksempler på gullistede arter4 på Jægersborg distrikts arealer er talrige, med hovedvægten på krybdyr, 

padder og svampe. 

 

 

1.3.2. De skovbevoksede arealer 
  

De skovbevoksede arealers fordeling til hovedtræarter og –aldre er ved planperiodens begyndelse som 

vist i diagrammet herunder: 

 

Træartsvis aldersklassefordeling, Jægersborg distrikt 1999 
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Heraf ses umiddelbart, at distriktet kendetegnes ved en usædvanligt stor andel (langt) over 100-årige 

bevoksninger (og dermed ”overmoden” vedmasse). De meget store arealer med 30-50-årigt ”andet løv” 

kan henføres til Vestamagers birkebevoksninger. Bøg er stærkest repræsenteret i aldersklassen 120-130 

år. 

 

                                                 
4 Dyre- og plantearter som er opmærksomhedskrævende, enten fordi de er i tilbagegang, eller fordi Danmark i international 

sammenhæng har et særligt ansvar vedr. bevarelsen af disse arter. 
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Den gennemsnitlige stående masse på de skovbevoksede arealer er 206 kbm/ha. Klampenborg 

skovpart er den masserigeste pr. bevokset ha (276 kbm, hvilket for danske forhold er usædvanligt 

højt); dette bl.a. fordi arealerne domineres af bøg i ældre aldersklasser. 

 

I gennemsnit er massen på distriktets bøgedominerede arealer 292 kbm/ha og boniteten ansat til 1,5. 

Der er generelt god (og i vidt omfang spontan) selvforyngelsesevne hos både bøg og ær. 

 

Eg er pr. 1999 ansat til boniteten 1,4 i snit. Som bekendt er eg ikke normalt selvforyngende i skov; i 

et enkelt tilfælde i Jægersborg Hegn har det dog tildels kunnet lade sig gøre at selvforynge en 

bevoksning. 

 

Angivelserne om bonitet og vedmasseniveauer skal dog tages med det forbehold, at der ingen 

egentlige taxationer har fundet sted i forbindelse med nærværende driftsplans udarbejdelse, idet 

vægten er lagt på behandling af de langt vigtigere rekreative, naturmæssige, kulturhistoriske og 

landskabelige forhold. 
 

 

 

1.3.3. Naturskovsudlæg 
 

På Jægersborg Statsskovdistrikt er meget store skovarealer i 1994 udpeget til særlige driftsformer, d.v.s. 

hvor der ved planlægningen af arealernes drift i videst mulige omfang tages udgangspunkt i disses 

naturværdier: 

 

 Jægersborg Dyrehave. Knap 800 ha er udlagt til gamle driftsformer, heraf langt størsteparten som 

græsningsskov. 

 

 300-årig egeskov i Fortunens Indelukke udlagt som urørt. 

 

 Urørt krat ved Mølleåen. 

 

 Charlottenlund Skov rummer ca 8 ha udlagt til plukhugst. Skoven er særegen bl.a. som følge af 

forekomst af en spændende svampeflora. 

 

 Jægersborg Hegn indgår med 22 ha, herunder et ca 6 ha stort urørt område omkring Bøllemosen i 

skovens nordlige del, under strategien. 

 

 Vestamager. Ca 40 ha ligger urørt i områdets sydlige del, og ca 130 ha (resten af Pinseskov) skal 

dyrkes som egeblandingsskov med plukhugst. 

 

 Ravneholmene rummer ca 15 ha underlagt plukhugstdrift.  

 

Alt i alt omfatter naturskovsstrategien 1032 ha for Jægersborg distrikt. Arealerne vises på kortbilagene 

3.x.B. (de skovvise temakort) og er listet i bilag 1.3.3. 

 

Ved udpegningen i 1994 blev der i en række tilfælde udlagt dele af litra til særlige driftsformer. Ved 

nærværende driftsplanlægning er udpegningen justeret, så den i alle tilfælde følger litragrænser, d.v.s. at 

ganske små arealer enten er gået fra eller lagt til, uden betydning for arealsummen. Dette for at kunne få 

overensstemmende kort og lister og dermed en utvetydig klassificering at henholde sig til. 
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1.3.4. Forsøgsarealer 
 

Skemaet viser Jægersborg distrikts bevoksninger med frøavlsinteresser eller forsøg (som Skov- og 

Naturstyrelsen i h.t. skovloven har en særlig forpligtelse til at lægge skovarealer til): 

 

Skov Afd./ litra Træart Formål 

Jæ. Hegn 16e Europæisk lærk Kåret frøavlsbevoksning F81 

 16j (N-del) Stilkeg Proveniensforsøg ved FSL5 

 17b, 26, 34, 

58b og 59 

Eg Plustræer udvalgt af Arboretet 

 23c Europæisk lærk Kåret frøavlsbevoksning F8 ("Rundforbilærkene") 

 26a,b,d, 

34a,b,j og 59a 

Stilkeg Frøkilde 59049 (kåret til landskabsformål) 

 58c Bøg Forsøg ved FSL (bevoksningspleje og produktion) 

Geel Skov 638b (SV-del) Bøg Forsøg ved FSL (bevoksningspleje og produktion) 

Stampeskov 

(Jæ. Dyre-

have N) 

102a (N-del) Eg Forsøg ved FSL (bevoksningspleje og produktion) 

 101a Stilkeg Frøkilde 59050 (kåret til landskabsformål) 

Jæ. Dyre-

have S 

223b, 225, 

226, 227a og 

235b 

Eg Plustræer udvalgt af Arboretet 

Konge-

lunden 

305a (SV-del) Eg Proveniensforsøg 

 314c (NØ-del) Rødgran Frøplantage FP236 til kloner og forsøg (afvikles) 

Pinseskov 

(V.amager) 

461-464 Vintereg Frøavlsbevoksning (afkom af norsk vintereg) 

 
 

 

1.3.5. Kulturhistoriske forhold 
 

Kulturmiljøer 

Selve Dyrehaven udgør – med sin historie og drift – et unikt kulturmiljø, der måske er Skov- og 

Naturstyrelsens bedst kendte og ved sin kontinuert forfulgte målsætning gennem tre århundreder også er 

internationalt kendt og værdsat. Mere herom kan læses i den skovvise beskrivelse i afsnit 3.9. Det 

tidligere Dyrehaveudvalg har på baggrund heraf støttet at Skov- og Naturstyrelsen nærmere undersøger 

om der er grundlag for at indstille Dyrehaven til udpegning som en del af UNESCOs verdensarv. 

 

Fortidsminder 

Omstående skema viser de antal fortidsminder der i alt er registreret på Jægersborg distrikt 

(angivelserne er omtrentlige, da der om visse anlæg er usikkerhed om tolkningen eller manglende 

synlighed i terrænet i dag). Hovedparten af disse fortidsminder er fredede ifølge 

naturbeskyttelsesloven. 

                                                 
5 Forskningscenteret for Skov og Landskab 
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Hertil kommer rester af fortidige agersystemer i flere af skovene, samt stenkister og sten- og jorddiger i 

et betydeligt omfang; disse levn skal også betragtes/behandles som fredede fortidsminder. Der findes 

andre kulturhistoriske spor som ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven, foruden mange områder med 

en særlig kulturhistorisk interesse knyttet til driftshistorien. 

 

Stenalderbopladser 5  Forter 3 

Høje 234  Skanser 3 

Højtomt 1  Kaponierer 5 

Langhøje 4  Mandskabsrum i øvrigt 8 

Dysser 4  Batterier i øvrigt 6 

Dyssetomter 5  Ammunitionsmagasiner/-depoter i øvrigt 2 

Røser 8  Andre militære anlæg, herunder 

spærredæmninger  

10 

Stenkreds 1    

Skålsten 10  

 

 

Forekomster af 

hulveje/hulvejsspor 

15   

Kilder 2   

Kildeblok 1   

Brønd 1   

Milesten 1  Fotograf: 

Von Langens afdelingssten 5  Flemming  

Mindesten 7  K. Larsen 

 

 

 

 

1.3.6. Publikumsmæssige forhold 
 

Jægersborg Statsskovdistrikt er i udpræget grad et lystskovdistrikt – blev da også i en årrække først i 

1900-tallet slet og ret benævnt Lystskovdistriktet.  

 

Besøgsintensiteten på Jægersborg distrikt iflg. målinger i midten af 1970’erne (Vestamager 8-10 år 

senere)6 er listet i den efterfølgende tabel. Enrum, Kongelundens udvidelse, Søllerød Naturpark og 

Ravneholmene indgik ikke i tællingerne. For fuldstændighedens skyld er skemaet justeret herfor med 

gennemsnitstal pr. ha. Justeringen vedrører ca. 10% af distriktets areal, så gennemsnitsbetragtningen 

synes forsvarlig og påvirker næppe det samlede tal synligt. 

 

De viste tal siger næppe læseren noget i sig selv – men det samlede udsagn er at distriktet allerede for 

tyve år siden havde mere end 5,5 millioner årlige ”besøg”. 

 

                                                 
6 Skovens Friluftsfunktion i Danmark, Niels Elers Koch, 1980. 2. del, side 271 m.fl. 

Befolkningens anvendelse af Vestamager til friluftsliv 1985-88, Frank Søndergaard Jensen, 1991, side 35 m.fl. 
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Størrelsesordenen kan dog relateres til andre benyttelsestal: 

Det Kongelige Teater havde i år 2000 et publikumstal på godt ½ mio., og Tivoli godt 4 mio. besøgende. 

Generelt har en undersøgelse ved Forskningscentret for Skov og Landskab (fra midten af 1990’erne) 

vist at den procentdel af danskerne som tager i skoven mindst én gang årligt, er 90%. Det tilsvarende tal 

for hvor mange der benytter bibliotekerne, er 55%. 

 

Skov Antal skovbesøg 

pr. år 

Besøgstimer 

pr. år  

Bemærkninger 

 I alt x 

1000 

Pr. ha I alt x 1000 Pr. ha  

 

Charlottenlund 

Dyrehaven/Jæ. Hegn/  

Ermelunden/Ordrup Krat 

Søllerød Kirkeskov 

Trørød Hegn 

Kongelunden 

Geel Skov 

Vestamager 

Kohaven 

Korrektion for ikke 

medtalte skove 

 

1.228 

2.972 

 

86 

82 

116 

104 

473 

5 

 

517 

 

16.154 

1.748 

 

1.836 

1.460 

703 

541 

220 

154 

 

1.150 

 

1.442 

5.595 

 

124 

91 

145 

153 

562 

8 

 

830 

 

 

18.977 

3.291 

 

2.643 

1.626 

878 

795 

262 

257 

 

1.843 

 

 

Formentlig inkl. Springforbi 

 

 

 

 

 

1987-88, areal reguleret 

 

 

Enrum, Ravneholmene, 

Søllerød Naturpark og 

Kongelundens udvidelse 

 

I alt 

 

5.583 

 

1.150 

 

8.950 

 

1.843 

 

 

Det samlede antal skovbesøg i Danmark på tælletidspunktet (midten af 1970’erne) er estimeret til 

40 mio. pr år7, når tallene er korrigeret for "overdrivelsesfaktoren" i Spørgeanalysen.  

 

Besøg på Jægersborg skovdistrikt udgjorde således 14 % af alle skovture i Danmark. 

 

Besøgstallet i statens skove udgjorde 37,7 % heraf, svarende til ca 15 mio. skovbesøg pr år8. 

 

Besøg på Jægersborg skovdistrikt udgjorde således ca. 37 % af alle besøg i de danske statsskove. 

 

Tællingerne, især estimatet af det samlede danske besøgstal, er behæftet med en vis usikkerhed.  En 

simpel kontrol fås ved at se på indsamling af det affald publikum efterlader. I statsskovdistrikternes 

grønne regnskaber er affaldsindsamlingen opgjort i tons. Affaldsindsamlingen på Jægersborg 

skovdistrikt udgør 26 % af den samlede affaldsindsamling i statsskovene. 

 

Det er derfor rimeligt at antage at hvert tredie skovtur i en statsskov finder sted i en skov under 

Jægersborg skovdistrikt. 
 

Niels Elers Koch angiver Jægersborg distrikt som landets mest publikumsmæssigt anvendte skovdistrikt 

overhovedet (B 2, s. 194). 

 

                                                 
7 Friluftslivet i skovene, Frank Søndergaard Jensen et al. Forskningsserien nr. 20, 1997, side 31 og 33. 
8 Skovenes Friluftsfunktion i Danmark, Niels Ehlers Koch, 1978. 1. del , side 430. 
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Niels Elers Koch inddeler besøgsintensiteten i Danmarks skove i 5 kategorier: moderat anvendt er 30-

100 timer/ha/år, meget intensivt er mere end 1000 timer/ha/år og meget ekstensivt er mindre end 10 

timer/ha/år. 

 

Det fremgår, at distriktet som helhed er at opfatte som meget intensivt anvendt. Selv de mindst 

benyttede arealer rubriceres som ”intensivt anvendt”. 

 

 

Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 

 

Mere interessant end niveauet er udviklingen i besøgstallene. Denne vil kunne ses når den i 1998-99 

foretagne tilsvarende tælling er blevet endeligt opgjort. Det er Skov- og Naturstyrelsens forventning at 

undersøgelsen viser et stigende besøgstal. 

 

 

Det rekreative aspekt i arealforvaltningen 

 

Arealerne på Jægersborg drives overvejende med henblik på friluftslivet. Veje og stier herunder ridestier 

skal med den intensive brug vedligeholdes så meget desto mere. Hoved-grusvejene er holdt i en sådan 

stand, at kørestolsbrugere kan benytte dem. 
 

På ”store dage” for Dyrehavens vedkommende tages 

parkerede biler ind på sletterne mod betaling for at undgå 

forstoppelse på de omkringliggende veje. Problemets 

størrelse beskrives bedst ved, at der ved Eremitageløbet 

for et par år siden, hvor arrangøren B.T. overskred det 

aftalte deltagermaksimum, foregik ulovlig parkering på 

Helsingør-motorvejen. På de helt store dage sætter 

Lyngby Politi mandskab af til regulering af færdslen til 

Dyrehaven. 

Fotograf: Flemming K. Larsen 
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Renovationsarbejdet er omfangsrigt (mængden af affald er siden 1990 steget til det tredobbelte), og 

belastningen på de offentlige toiletter er stor, ligeledes slitagen på borde og bænke. Vedligeholdelse og 

nyetablering af driftsbygninger og hegn om plantninger og skove kan ikke foretages udfra praktiske og 

økonomiske hensyn alene. Både landskabsæstetiske og kulturhistoriske overvejelser må indgå p.g.a. den 

massive bevågenhed fra publikum, hvilket selvsagt er med til at fordyre driften. 

 

Med såvel et stort besøgstal som mange gamle træer i forfald – særligt i Jægersborg Dyrehave - er 

opmærksomheden omkring, hvornår forældelsen bliver til fare for publikum, skærpet. For at sikre 

publikum mod nedfaldsfare fældes, nedskæres eller bortsprænges løbende træer og større trækrone-dele 

når træerne viser synlige svagheder, f.eks. i form af svampeangrebne stammedele. 

 

 

Faciliteter 

 

Til glæde for friluftslivet er etableret et stort antal forskellige indretninger rundt omkring på distriktet. 

Ved udgangen af 1997 havde distriktet blandt andet følgende publikumsfaciliteter:  

 

 Antal 

Primitive overnatningspladser 3 

Spejder-/skolelejrpladser 2 

Grill-/bålpladser 19 

Fugleiagttagelsestårne 1 

Publikumstoiletter 7 

 

Dertil kan føjes skovløberudskænkningerne samt restauranterne, som fra 1997 til 2000 henholdsvis 

forøgedes fra 1 til 3 og fra 8 til 10 – foruden Dyrehavsbakken. 

 

Tre naturskoler ligger på distriktet, nemlig Rådvad Naturskole samt to på Vestamager, og der påtænkes 

etableret endnu én i Rådvad. 

 

Centeret på Vestamager rummer også udstillingslokaler og cykeludlejningsfaciliteter, o.s.v. 

 

På distriktet findes tillige en international galopbane, to 18-hullers golfbaner, en fodboldklub med to 

baner, 2 tennisklubber med 9 baner samt Sjællands største skyttecenter. 

 

Der er et omfattende net af ridestier på distriktet. Ryttere skal løse ridetegn til de enkelte skove for at 

have rideadgang. Der løses årligt ridetegn af 1.500 brugere.  

 

Hundeskove9 

På Jægersborg distrikt er der i øjeblikket 8 arealer udlagt til publikums færdsel med hunde uden snor: 

 

 Charlottenlund Skov 

 Cottage Parken  

 Ermelunden 

 Geel Skov 

 Ordrup Krat 

                                                 
9 Hundeskove er arealer, hvor færdsel med løsgående hunde er tilladt. Hundene skal dog forsat være under ejerens kontrol, jf. 

hundelovens regler. 
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 Skodsborgtrekanten (arealet mellem banen og Høje Skodsborg) 

 Søllerød Kirkeskov 

 Trørød Hegn, areal nord for Trørødvej 

 

B-skove10 

På Jægersborg distrikt er Jægersborg Dyrehave og Hegn udlagt som b-skov, dog med en særlig status, 

idet visse særligt store arrangementer afholdes her såsom det årlige Eremitageløb og Hubertusjagten. 

 

Se kortbilag 1.3.6. over hundeskove og b-skove. 

 

 

Arealforvaltning og administration for friluftsliv 

 

Skovdistriktets naboskab til storbyen skaber et særligt behov for at kunne bruge arealerne til et bredt 

spektrum af aktiviteter udover det at kunne opleve naturen. Den rekreative brug hvor det primære 

formål er motion eller socialt fællesskab, kan dog ikke adskilles fra naturoplevelserne eller det 

kulturhistoriske aspekt i landskabet. Der er ingen tvivl om at naturarealerne, så forskellige de end er, 

danner en meget vigtig ramme for storbybefolkningens friluftsaktiviteter.  

 

Tilsammen udgør brugere af Jægersborg Skovdistrikts arealer mange forskellige grupper, med hver 

deres interesse for at bruge naturen. For at undgå konflikter brugergrupperne imellem og for at sikre en 

beskyttelse af naturen vil en væsentlige del af distriktskontorets arbejdstid også i fremtiden være bundet 

til administrationen af disse forskellige brugergruppers ønsker samt til almen borgeroplysning om 

mulighederne for friluftslivet. Den stigning som opleves i besøgstallet på distriktets arealer, afspejler sig 

også i et stigende antal ansøgninger om tilladelser til at holde organiserede øvelser, løb, arrangementer 

mv., og disse arrangementer får en større og større karakter. I 1999 blev der – foruden Eremitageløbet 

med ca. 16.000 deltagere plus publikum, Hubertusjagten med ca. 30.000 tilskuere og dragedagen med 

ca. 7.000 deltagere - afholdt 97 anmeldte arrangementer med i alt 9311 deltagere, nogenlunde ligeligt 

fordelt mellem børn og voksne, på distriktet. Hertil kommer alle de mindre arrangementer, hvortil der 

ikke udstedes tilladelse og derfor ikke kan opgøres mandtal. 

 

Fra og med år 2000 har brugerne også kunnet hente friluftsrelevante oplysninger på distriktets 

hjemmeside og eksempelvis selv kunnet bestille et rideadgangskort over nettet. Dette tilbud kan dels 

give en hurtigere, dels en nogle gange bedre service, men kan dog i mange tilfælde ikke erstatte den 

personlige betjening. Den resursebesparelse, som evt. måtte ligge i at publikum vænnes til at søge 

oplysninger på distriktets hjemmeside, modsvares af en forventet stigning i brugen af distriktets arealer. 

Distriktet skal nu til at gøre sig de første erfaringer vedrørende driften af en hjemmeside, som løbende 

skal ajourføres og tilføres nye og bedre oplysninger. Administrationen af hjemmesiden varetages af 

distriktet. 

 

1.3.6.1. Fiskeri 

 

Fiskeri i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande sker på baggrund af den i 1997 udarbejdede politik 

herfor. De ferske vande er inddelt i følgende tre kategorier: 

                                                 
10 Ca. 12.400 ha (ca. 7 %) af statsskovarealerne er udpeget som b-skove (beskyttede skove), der i videst muligt omfang 

friholdes for større forstyrrende friluftsaktiviteter. B-skove er udpeget for at skabe bedst mulig trivsel for plante- og dyrelivet 

samt “den stille skovgæst”. 



Jægersborg distrikt 1999-2013   

37  

 

A =  Vande hvor der ikke udøves fiskeri, f.eks. naturfølsomme vande, vande der er omfattet af 

særlige reservatbestemmelser eller vande uden fiskerimæssig interesse.   

B = Vande hvor fiskeriet udlejes. Her tillades fiskeri men det gives af forskellige hensyn ikke frit. 

Det vil således dreje sig om salg af dagkort til uorganiserede lystfiskere, udlejning til lokale 

lystfiskerforeninger (der aftalemæssigt kan blive pålagt salg af fiskekort på dagsbasis til uorganiserede 

lystfiskere) samt decideret erhvervsfiskeri på styrelsens største søer. Derimod må der generelt ikke 

etableres nyt “put and take-fiskeri” i Skov- og Naturstyrelsens ferske vande.   

C = Vande hvor fiskeriet er frit. Fiskeriet kan gives frit, hvor statsskovdistriktet vurderer, at søen 

eller vandløbet med omgivelser kan bære det.  

 

I det efterfølgende skema er angivet de vande på Jægersborg distrikt som det hidtil har været relevant at 

klassificere. Der findes yderligere en del vandhuller på distriktet, men fiskepotentialet i disse vurderes 

som værende uinteressant. 

 

Skov

nr. 

Skovnavn Afd./

litra 

Navn Areal Kate

gori 

Bemærkninger 

101 Trørød Hegn 7b Jægermosen 0,5 C  

103 Jægersborg Hegn 22t Bøllemosen 2,0 C  

105 Søllerød Kirkeskov 162b Indre Sø 1,1 C  

106 Ravneholmene 166d Ørholm Dam (fra 

nordbred) 

1,3 C Mølleåsystemet 

108 Enrum Skov 86a Enrum Dam (fra 

nordbred) 

1,7 C  

201 Jægersborg 

Dyrehave Nord 

108b Hjortekæret 3,0 A Konflikt mellem 

fiskeudstyr og dyrehold 

  52a Rådvaddam 3,6 C Mølleåsystemet 

  52b Stampedam 2,6 C Mølleåsystemet 

  112b Strandmølledam 1,1 C Mølleåsystemet 

202 Rygård 550b Vidnæsdam 0,9 C  

  552b Oksemosen 1,3 C  

  553b Oksemosen 0,6 C  

  555e Kalvemosen 1,8 C  

301 Jægersborg 

Dyrehave Syd 

234e Kildesøen 1,8 A Konflikt mellem 

fiskeudstyr og dyrehold 

  238c Fuglsang Sø 3,0 A Konflikt mellem 

fiskeudstyr og dyrehold 

302 Strandparken 200a Strandmølledam 1,6 C Mølleåsystemet 

304 Ermelunden 253f Hjortedam 1,9 C  

305 Charlottenlund 

Skov 

278c Charlottenlund 

Fortdam 

2,6 C  

501 Kongelunden 312b Hestefælleden 1,6 A Strandeng  -  ikke 

fiskevand 

502 Vestamager 431d Birkedam 8,3 A Hensyn til fuglelivet 

  432d Villahøjdam 1,4 A Hensyn til fuglelivet 

  441c Klydesø 15,9 A Adgangsforbud, reservat 

  468a Hejresøen 7,1 A Hensyn til fuglelivet 

  441 (ny sø uden navn) 0,1 A Hensyn til fuglelivet 
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  473 Kanalen 26,0 A Adgangsforbud som 

følge af ueksploderet 

ammunition  på flere 

strækninger 

504 Kalvebod Fælled 404b Trekantsø 4,8 C  
 

Med andre ord er der 68,2 ha 'A-fiskeri-søer' og 35,5 'C-fiskeri-søer' på Jægersborg distrikt ved 

planperiodens begyndelse. 

 

1.3.6.2. Jagt 

 

Jagten på Skov- og Naturstyrelsens arealer administereres på baggrund af den i 1994 udarbejdede politik 

herfor. I praksis opdeles styrelsens arealer i tre kategorier: 

 

1 = Områder hvor der ikke drives jagt, f.eks. reservater eller meget publikumsbenyttede småskove.  

2 = Områder hvor der er særlige beskyttelseshensyn at varetage og jagten derfor forestås af 

distriktet. F.eks. bynære arealer eller arealer med særlig reservoirfunktion for kronvildt, råvildt m.v., 

samt arealer hvor Kongehuset har jagtretten jf. Civillisteloven. Der er jagt 70 dage om året i Dyrehaven. 

I øvrigt afholdes i disse områder højst én årlig selskabsjagt. 

3  = Områder hvor jagten lejes ud, dvs. arealer hvor der ikke er særlige grunde til, at Skov- og 

Naturstyrelsen udøver jagten. Jagttrykket på de udlejede arealer reguleres ved forskellige begrænsninger 

i jagtformer, jagtintensitet og afskydningstal som indarbejdes i de respektive kontrakter. 

   

Jægersborg statsskovdistrikts arealer er opdelt som vist i nedenstående skema. I alt er der ca. 115 ha 

jagtområder i gruppe 1, d.v.s. uden jagt overhovedet, og ca 4754 ha i gruppe 2 og dermed med stærkt 

begrænset jagtudøvelse, hvilket naturligvis bunder i publikumshensynene foruden arealernes bindinger 

via Civillisteloven og reservatstatus. Her indgår endvidere selve Dyrehaven hvor reguleringen af 

hjortebestanden sker efter helt særlige forskrifter – jf. afsnit 3.9.1.9. 

 

Skovnavn Cirka areal, ha Vildtreservat Regentjagt Jagtkategori 

     

Trørød Hegn 55,9 Nej Ja 2 

     

Kohave Skov 34,9 Nej Nej 2 

     

Jægersborg Hegn 482,7 Nej Ja 2 

     

Søllerød Kirkeskov 47,3 Nej Ja 2 

     

Ravnebakken 129,2 Nej Ja 2 

     

Geel Skov 195,7 Nej Ja 2 

     

Enrum Skov 31,5 Nej Nej 2 

     

Rygård  125,0 Nej Nej 2 

    do.        (golfbanen)  35,0 Nej Nej 1 
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Strandparken 31,5 Nej Nej 1 

     

Ordrup Krat 56,1 Nej Ja 2 

     

Ermelunden 57,5 Nej Ja 2 

        do. 12,0 Nej Ja 1 

     

Charlottenlund Skov 76,5 Nej Ja 2 

     

Kongelunden 171,4 Nej Ja 2 

do. (udvidelsen) 142,0 Nej Nej 2 

     

Jægersborg Dyrehave 1009,7 Nej Ja 2 

                do.             (Bakken m.v.) 36,0 Nej Ja 1 

     

Vestamager 1942,5 Ja Nej 2 

     

Kalvebod Fælled 212,0 Ja Nej 2 
 

(Det bemærkes at arealerne ikke svarer helt til driftsplanens arealangivelser i øvrigt, fordi ”jagtadministrationen” i en række tilfælde følger en anden opdeling). 

 

 

1.3.6.3. Formidling. 

 

Begrebet naturformidling bruges som en fælles betegnelse for alle former for natur-, kultur- og 

miljøformidling på distriktet.  

Midlerne er mange og forskellige: Naturvejlederture, udstillinger, informationsskilte, foldere, 

indimellem tv, radio, og avisindslag. Hovedandelen af resurserne anvendes på naturvejlederture, idet 

formidlingsformen rummer en uovertruffen mulighed for at tilrettelægge formidlingen lige nøjagtig efter 

dem som er modtagere. 

Naturvejledning 

 

Naturvejledningen på Jægersborg distrikt forfølger formålet, som det er beskrevet for 

Naturvejlederordningen i Danmark. Hovedtemaerne kredser om benyttelse og beskyttelse af klodens 

natur- og kulturhistorie bredt forstået. Eksemplerne hentes i forvaltningen af naturen og kulturhistorien, 

som måtte findes på distriktets arealer.  

 

Naturvejledningsopgaverne administreres som en særskilt arealfri skovpart under distriktet med 

naturvejledning som hovedansvarsområde, hvilket har til formål dels at sikre naturvejledningsopgaven 

en høj prioritet, dels at uddelegere arbejdsledelsen og det økonomiske ansvar for naturvejledningen.  

 

Målgruppen børn og børnefamilier er højt prioriteret og vil fortsat være det. Samtlige offentlige 

arrangementer retter sig derfor mod denne målgruppe og en overvejende del af de øvrige arrangementer 

ligeledes. På distriktets tre naturskoler er målgruppen også børn og de voksne, som har med børn at gøre 

i det daglige. Flere kommuner benytter skovdistriktets naturvejledere.  
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Både børn og voksne i og omkring København har ofte få egne erfaringer/oplevelser, når det gælder 

natur- og miljøspørgsmål. Naturvejledningen tager derfor udgangspunkt i de erfaringer publikum 

kommer med for at sikre størst mulig lydhørhed og relevans for dem som deltager.  

 

Naturvejlederarrangementer foregår hovedsagelig, hvor det er nemt for storbybefolkningen at komme til 

distriktets arealer, dvs. hvor offentlige trafikforbindelser er gode og parkeringsforholdene er til det. Det 

gælder især for Dyrehaven, Jægersborg Hegn og for Vestamager. Der foregår således ikke 

naturvejlederarrangementer i alle hjørner af distriktets arealer, hvilket heller ikke bør være målet i sig 

selv.  

 

 
 

 

Tre funktionærer har siden medio 1998 haft naturvejledning som hovedopgave på distriktet. Alle har 

gennemgået Naturvejlederuddannelsen. Distriktes øvrige medarbejdere deltager også i 

naturvejledningsopgaverne, og flere af disse medarbejdere har været på kortere kurser i naturvejledning.  

 

Resurserne til naturvejledning afhænger ligesom distriktets øvrige arbejdsområder i høj grad af de 

gældende bevillinger. Udover udgifter til drift og vedligeholdelse af naturcenteret er der omkostninger 

forbundet med afholdelse af naturvejlederarrangementer generelt (mandskab og materialer), 

markedsføring af aktiviteterne, vedligehold af informationsskilte/udstillingsskabe, revision af 

vandretursfoldere og vedligeholdelse af distriktets hjemmeside. 
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Naturvejledningen på Jægersborg distrikt er ikke sæsonbestemt. Formålet med naturvejledningen gør 

det naturligt at inddrage skovbrugsaktiviteter samt aktiviteter omkring afskydningen af hjortevildtet dels 

i Dyrehaven, dels på Vestamager. Dette er udpræget vinteraktiviteter, og interessen herfor er nærmest 

umættelig. Samtidig er der stor søgning på naturvejledning i forårs-/sommerperioden, hvor det primært 

er aktiviteter omkring forskellige natur- og miljøforhold som lader sig fremhæve på distriktets arealer. 

Hermed bliver aktivitetsniveauet jævnt fordelt over hele året – eller sagt på en anden måde: Der er lige 

travlt hele året. Søgningen til naturvejlederarrangementer er mindst i december samt når skolerne i juli 

måned har ferielukket. Her udnyttes tiden til forberedelser, revisioner og fornyelser mv. 

 

Informationsmateriale 

 

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vandreturfolderserie for pt. 110 forskellige statsskov-områder. I 

vandretursfolderne kan skovgæsten finde såvel generel information som konkret omtale af 

seværdigheder og evt. forslag til en markeret rute. 

 

5 af vandretursfolderne dækker arealer på Jægersborg distrikt. For flere af distriktets (øvrige) arealer 

foreligger der desuden andre former for informationsfoldere. Se tabellen herunder: 

 

Areal Skovnr. Bemærkning: 

Jægersborg Hegn 103 Vandretursfolder 

Rygård Overdrev 202 Vandretursfolder 

Søfortet Trekroner 401 Oplysningsfolder – også på engelsk 

Kongelunden 501 Vandretursfolder 

Jægersborg Dyrehave 201 og 301 Vandretursfolder – også på engelsk 

Kalvebod Fælled – Vestamager 502 og 504 Vandretursfolder 

Mølleådalen 103, 106, 201, 

301 og 302 

Sammen med Københavns Amt, 

Nationalmuseet, Lyngby-Taarbæk Kommune og 

Danmarks Naturfredningsforening 

 

 

Det årlige forbrug af vandretursfolderne om især Jægersborg Dyrehave og Vestamager er uden 

sammenligning med andre foldere i serien. 

 

Jægersborg distrikt har i forbindelse med naturvejlederordningen udgivet pjecen: ”Leg med naturen  -  

det er sjovt  -  du lærer noget”, der som titlen antyder navnlig er rettet mod den yngre del af 

skovgæsterne. 

 

Sammen med Københavns statsskovdistrikt udgives desuden pjecen: ”C det ske i skoven”, som også er 

rettet mod naturvejlederordningen. Denne arrangementskalender revideres to gange årligt. 

 

I perioden år 1999 – 2001 er der opsat et betydeligt antal nye informative skilte på distriktet. Alle 

skovene indgår i dette program, på nær Kohave Skov, Søllerød Kirkeskov, Enrum Skov, Ermelunden 

samt Vestamager, som jo til gengæld har et større informationscenter. 

 

Programmet omfatter 20 ’højskilte’  (90 x 70 cm), 8 ’skiltestandere’ (42 x 30 cm) og 4 ’røde 

trærammer’ (90 x 90 cm), hvor tekst og figurer selvsagt afspejler lokaliteten hvor de er placeret. 
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2. Retningslinier for planlægning og drift 

 

2.1. Generelle retningslinier 

Der foreligger en række overordnede (generelle) retningslinier for statsskovdistrikternes arealdrift. Disse 

gennemgås kort i dette kapitel, og deres betydning for planen kommenteres desuden i en række tilfælde. 

Et resumé af hver retningslinie findes endvidere i publikationen ”Generelle retningslinier for drift af 

statsskovene. Strategivis oversigt”, som kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 

http://www.sns.dk (link under Statsskovene; Skovdrift og træproduktion). 

 

De overordnede retningslinier foreligger primært i form af cirkulærer, betænkninger og strategier. Det 

skal understreges, at den følgende gennemgang kun giver korte resuméer. 

 

De er i videst muligt omfang indarbejdet i driftsplanforslaget og er i øvrigt generelt gældende for driften 

af distriktets arealer. 

 

Hertil kommer de specifikke retningslinier for arealdriften, som er fastsat af Skov- og Naturstyrelsen, 

for at sikre kontinuitet og konkretisering af driften også på mere detaljeret niveau. 

 

Der er dog også andre typer retningslinier end de ovennævnte. Fredninger, EF-habitatområder, 

regionplan-udpegninger, “Rødliste 97” etc. kan også betragtes som overordnede retningslinier for 

statsskovdistrikternes arealdrift, hvor distriktets arealer eller interesseområder er omfattet af disse 

udpegninger. Det er mange af Jægersborg Statsskovdistrikts arealer. Disse udpegningers indhold og 

udstrækning på distriktet er derfor også beskrevet, dels i afsnit 1.2., dels i det følgende.  

 

 

Skovdriften 

 

Udgangspunktet er følgende bestemmelser i skovlovens formålsparagraf (§1-2 i skovloven, Lov nr. 959 

af 2. november 1996): 

 

”Lovens formål er 

 at bevare og værne de danske skove,  

 at forbedre skovbrugets stabilitet […]og produktivitet [….] 

 

Ved lovens administration skal der lægges vægt på at sikre, at skovene dyrkes med henblik på både at 

forøge og forbedre træproduktionen [...] I offentligt ejede skove skal landskabelige, naturhistoriske, 

kulturhistoriske og miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til friluftslivet tillægges særlig vægt. 

 

I statsskovene skal der desuden lægges vægt på udviklingsopgaver og forsøgsvirksomhed.”  

 

Miljøministeriets betænkning “Strategi for bæredygtig skovdrift” fra 1994 opsatte 18 kriterier for 

bæredygtig skovdrift. Dem, der er væsentligst for Jægersborg distrikt, er resumeret nedenfor, og kan 

sammen med skovlovens bestemmelser betragtes som de helt overordnede retningslinier for 

statsskovenes drift: 

 

 vedvarende udnyttelse af skovenes flersidige produkter 

 beskyttelse af den biologiske mangfoldighed og skovens variation 

http://www.sns.dk/
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 at bevare og forbedre dyrkningsgrundlaget, det økologiske kredsløb, samt grundvandet og 

vandløbene 

 at bevare og forbedre skovens sundhed og vitalitet 

 at bevare og forbedre skovens rekreative funktion 

 

Træartsvalg 

 

Af “Træartspolitik for Statsskovene” (fra 1999) fremgår, at løvtræarealet i statsskovene skal forøges i 

fremtiden. Det langsigtede mål for statsskovdistrikterne på øerne er en forøgelse af andelen af 

hjemmehørende træarter på det bevoksede areal fra de nuværende 62 % til 70 % indenfor en 

trægeneration. Endvidere er det et langsigtet mål, at nåletræ-arealet i fremtiden i højere grad skal 

udgøres af mere stabile træarter (f.eks. douglas og lærk) end i dag, hvor rødgran er den dominerende 

nåletræart. 

 

Mere detaljeret fremgår det for statsskovdistrikterne på øerne, at: 

 Anvendelsen af naturnære skovdyrkningssystemer baseret på permanent skovdække og 

selvforyngelse skal forøges. 

 Bøge-arealet skal forøges. 

 Ege-arealet skal forøges, især i forbindelse med skovrejsning og på skovjorde med dårlige 

dræningsforhold. 

 Ask skal anvendes i større omfang, bl.a. som indblanding i bøgebevoksninger for at øge variationen. 

Ask er dog forsat en træart til “de små arealer”. 

 Ær-selvsåninger optræder ofte i store mængder, især i andre løvtræbevoksninger. Opvækst af ær skal 

benyttes, hvor der ikke er opvækst af andre mere brugbare træarter. Større renbestande af ær skal dog 

undgås, og det skal tilstræbes at træarterne bøg, eg og ask fortsat vil være de væsentligste løvtræarter 

på arealet på længere sigt. 

 Rødel skal anvendes på vådbundslokaliteter, der fortsat ønskes skovbevoksede 

 Birke-selvsåninger skal i højere grad udnyttes, især til indblanding. 

 Lind, fuglekirsebær og avnbøg skal i øget omfang bruges som indblanding i løvtrækulturer. 

 Rødgran-arealet skal gøres mindre. 

 Sitkagran og douglasgran skal bruges i øget omfang, primært i stedet for rødgran eller som 

indblanding heri. 

 Thuja og cypres skal benyttes mere, især på stive lerjorde, hvor der ønskes et indslag af nåletræ.  

 Lærk, skovfyr, østrigsk fyr og ædelgran kan anvendes på magre lokaliteter og som indblanding for at 

sikre variation. 

På Jægersborg distrikt udgør løvtræ allerede 93% af skovarealet, jf. afsnit 1.3.1.; hjemmehørende træarter udgør 94%, 

og arealet med bøg og eg er 70%. De generelle målsætninger er således allerede opfyldt ved planperiodens begyndelse.
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Kultur-anlæg  

 

Skov- og Naturstyrelsens retningslinier for kulturinvesteringer af 31. januar 1991 er stadig gældende. 

Hovedtrækkene i retningslinierne er: 

 

I løvtræ:  

Plantetallet ligger indenfor 3.000- 6.000 stk./ha. De højeste plantetal anvendes på de gode boniteter 

(hvortil Jægersborg distrikt må henregnes). Eventuelle hjælpe/ammetræer samt indblandingstræarter er 

indregnet i dette plantetal. Løvtrækulturer bør i videst muligt omfang anlægges ved selvforyngelser. 

Kunstige kulturer anlægges kun i overensstemmelse med driftsplanforskrifter.  

 

I nåletræ: 

På de bedste boniteter (hvortil Jægersborg distrikt hører) bruges et plantetal på 3.500 - 4.000 stk./ha. 

Målet er produktion af kvalitetstræ. 

 

Pesticider og gødskning i skov 

 

I efteråret 1998 blev det besluttet, at brugen af pesticider på offentlige arealer skal ophøre senest 31. 

december 2002. Dette gælder også for statsskovene. 

 

I planperioden vil den mest mærkbare effekt heraf på Jægersborg distrikt være, at skovkulturerne bliver 

mere omkostningskrævende at renholde, da det fra år 2003 ikke kan ske med pesticider men i stedet må 

ske mekanisk.  

 

På skovrejsningsarealer, der for Jægersborg distrikt alene omfatter Kongelundens udvidelse, er der 

allerede indført effektive metoder til mekanisk renholdelse af kulturerne uden brug af pesticider.  

 

Indtil 1. januar 2003 gælder dog forsat den nuværende pesticidstrategi (fra 1996). Hovedindholdet i den 

er: 

 

 Stop for brug af vækstreguleringsmidler 

 Stop for brug af herbicider (undtagen glyphosat (Roundup)) 

 Stop for brug af insekticider (undtagen punktbehandling med rodhalsmidler samt insekticider i 

planteskoler og på pyntegrøntproduktionsarealer) 

 Stop for brug af fungicider. 

 

Vildtafværgningsmidler (herunder musemidler) er tilladt på skov- og pyntegrøntsarealer i statsskovene 

indtil år 2003. Herefter er det endnu ikke afgjort, om de fortsat vil være tilladt. 

 

Skov- og Naturstyrelsens gødskningsstrategi fra 1998 foreskriver en restriktiv anvendelse af 

gødningsstoffer på styrelsens skovbevoksede arealer: 

 

 Som hovedregel ophører kvælstofgødskning i vedproducerende bevoksninger 

 Der anvendes så vidt muligt recirkulerende gødningstyper. 

 Brugen af kvælstof i handelsgødning ved gødskning af kulturer, pyntegrønt og i planteskoler 

begrænses. 
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 Gødskning med fosfor, kalium og mikronæringsstoffer kan ske, hvor der er behov for det af hensyn 

til en afbalanceret næringsstofforsyning, og for at dyrkningsgrundlaget ikke forringes. 

 Der indføres stop for brug af handelsgødning på vildtagre, hvor der dyrkes landbrugsafgrøder til 

vildtet, og hvor der kan gødskes med slam eller husdyrgødning. 

 

På Jægersborg distrikt har kunstgødskning ikke fundet sted på skovarealerne. 

 

Naturskov 

 

I 1992 fremlagde Miljøministeriet “Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige 

bevoksningstyper”. Formålet med strategien var i første omgang at sikre skovenes biologiske 

mangfoldighed. Som middel hertil blev det bl.a. besluttet: 

 

 at al naturskov (se definition nedenunder) i statsskovene skal vedblive med at være naturskov  

 at alle statsskovenes egekrat, græsningsskove, stævningsskove og urskovsagtige skove bevares som 

sådanne 

 at der udpeges og sikres ca. 9.000 ha med urørt skov og særlige driftsformer inden år 2000 

 at der udpeges og sikres ca. 40.000 ha med naturskov inden år 2040. 

 

Naturskovs-definitioner 

 

I Naturskovsstrategien defineres “naturskov” som “de oprindelige skoves efterkommere - dvs. selvgroet 

skov af danske træer og buske. Naturskov er således skov, som har indfundet sig på lokaliteten af sig 

selv, og som består af naturligt indvandrede træer. Naturskov er i Danmark næsten altid kulturpåvirket, 

f.eks. ved hugst eller jordbearbejdning, men må ikke være plantet eller sået kunstigt”. 

 

I medfør af Naturskovsstrategien blev der udpeget ca. 9.000 ha med særlige driftsformer i statsskovene i 

1995 – heraf 1032 ha på Jægersborg distrikt (se afsnit 1.3.3.). De særlige driftsformer er: 

 

 Urørt skov; arealet lades urørt med henblik på, at det kan udvikle sig til at blive urskovsagtig. 

Oftest er det naturskove, der er blevet udlagt til urørt skov, men også kulturskove, f.eks. nåleskov er 

blevet udlagt til urørt skov på nogle statsskovdistrikter. 

 Græsningsskov; træbevoksede arealer hvor der tillades græsning. Græsningsskov var for et par 

hundrede år siden en meget udbredt biotop i Danmark, men er siden reduceret til ganske få arealer i 

landet. 

 Plukhugstdrift; skovarealet holdes vedvarende dækket af skov bestående af flere træarter og aldre i 

blanding. Foryngelse sker ved hjælp af naturlig foryngelse, dog kan jordbearbejdning og/eller 

plantning accepteres, hvis foryngelsen ikke vil komme af sig selv. Renafdrift og fladeforyngelser 

bruges ikke. Dødt ved efterlades i vid udstrækning til glæde for dyr og svampe. 

 Stævningsskov; arealer med især hassel, el, ask og eg der forynges ved stødskud hvert 10-30 år. 

Kvasset, som man erhverver ved denne hugst, udgjorde før opfindelsen af ståltråden 

hovedbestanddelen i markhegnene på landet. 
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I driftsplanforslaget vil det fremgå hvis et areal overvejes indlemmet under naturskovsstrategien i 

forbindelse med revisionen af denne i år 2000-2002, samt hvis et areal bør overvejes omklassificeret fra 

én naturskovstype til en anden. 

  

Ønskes yderligere information om naturskovsstrategien, se da “Strategi for de danske naturskove” 

udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 1994, eller “Særlig beskyttet naturskov - lokaliteter i statsskovene 

(to bind)” udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 1997. 

 

Træer til naturligt henfald. 

 

I forlængelse af Naturskovsstrategien blev det besluttet, at der ved afdrift af løvskov skal efterlades 3-5 

træer/ha af de træer, der indtil da har udgjort en del af det øverste kronetag i bevoksningen. Disse træer 

lades tilbage til størst mulig alder og efterfølgende død og naturligt henfald på arealet. De må kun 

fældes hvis sikkerhedshensyn tilsiger det, og hele træet skal i så fald efterlades på skovbunden til 

naturlig nedbrydning. For Jægersborg distrikt er dette udvidet til også at omfatte nåletræsbevoksninger i 

den kommende periode.  

 

 

Dødt ved og farlige træer. 

 

Også i forlængelse af Naturskovsstrategien skrev Skov- og Naturstyrelsen til alle distrikter om dette 

emne: 

 Indtil niveauet af stammer i naturlig nedbrydning på skovbunden er hævet, skal distrikterne ved 

sankning være meget opmærksomme på at efterlade tykt træ, nedknækket træ og hele stormvæltere. 

Oprydning af spredt stormfald m.v. til brænde bør således normalt ikke foregå. 

 ”Farlige” træer er åbenlyst svækkede træer, som med deres placering nær færdselsårer, særligt 

indrettede eller erfaringsmæssigt stærkt benyttede opholdsarealer åbenlyst indebærer en risiko for 

personales, kunders eller publikums færdsel og ophold og derfor skal uskadeliggøres. Træ herfra 

skal efterlades på skovbunden, undtagen hvor ganske særlige forhold betinger at det ikke er rimeligt. 

 Efterladelse af en høj stab fra 

de uskadeliggjorte træer er 

biologisk set bedst. Der skal 

skæres så lidt som muligt i 

det nedtagne træ. 

 

Alle andre forskrifter for driften 

må i øvrigt underordnes 

sikkerhedsaspektet. (Det gælder i 

særlig grad Jægersborg 

Dyrehave, hvor utallige 

børnehaver m.v. færdes overalt i 

skovbunden).     Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 

 

Produktion af klippegrønt og juletræer 

 

Den nye pyntegrøntstrategi for statsskovene er fremlagt medio 1999. Hovedindholdet i denne strategi er 

en generel nedsættelse af driftsaktiviteterne på dette område, generelt en gradvis omstilling mod lokal 
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afsætning alene og en koncentration af den pyntegrøntdyrkning der skal ske, til de bedst egnede 

statsskovdistrikter. 

 

Strategien er uden betydning for Jægersborg distrikt, hvor egentlig produktion af pyntegrønt ikke finder 

sted. Det i forvejen lille areal med pyntegrøntarter (~10 ha) på Jægersborg distrikt vil i løbet af 

planperioden blive yderligere decimeret, primært til fordel for eg.  

 

Retningslinier for “økologiske principper” i skovdriften 

 

I 1982 udsendte den daværende Skovstyrelse “Økologiske retningslinier for skovdriften” til 

statsskovdistrikterne. Retningslinierne er stadig gældende, men de fleste er dog blevet indarbejdet i 

nogle af de andre strategier o.lign. som nævnes i dette kapitel. 

 

De “økologiske retningslinier”, der ikke er blevet fuldstændig indarbejdet i andre strategier o.lign., 

anføres herunder. Det skal bemærkes, at de økologiske retningslinier kan fraviges, hvis distriktet 

vurderer det “uforsvarligt eller urigtigt at følge dem”. 

 

Tilbage står følgende økologiske retningslinier: 

 Redetræer for rovfugle, ugler, spætter, kolonirugende fugle og flagermus må ikke fældes med mindre 

sikkerhedshensyn tilsiger det. Det samme gælder hule træer. 

 Eksisterende grøftesystemer i værdifulde skovbevoksninger skal vedligeholdes. Efter konkret 

vurdering og godkendelse kan grøfter lukkes, f.eks. hvis der derved kan (gen)skabes et værdifuldt 

vådområde. 

 Tilplantning af små restarealer (afskårne hjørner, pladser langs veje m.v. ) undgås. Det samme 

gælder randzoner mod vådbundsarealer. 

 Hvor naturlig undervækst under lystræarter af løvtræer ikke indfinder sig, underplantes med danske 

løvfældende arter. 

 Enkelttræer og grupper - især af eg - bevares til høj levealder og eventuelt så længe de er 

levedygtige. 

 Ellesumpe opretholdes, evt. ved stævning. 

 

Naturpleje 

 

Udgangspunktet er Skov- og Naturstyrelsens Naturplejestrategi (fra 1999).  

 

Naturplejestrategien udstikker retningslinier for driften af de af Skov- og Naturstyrelsens arealer, der er 

omfattet af den generelle biotopbeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens §3 og §4.  

 

Dvs.: 

 

 Søer over 0,01 ha. 

 Vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra amtsrådene er udpeget som 

beskyttede. 

 Heder, overdrev, ferske enge, strandenge, strandsumpe, moser hvis areal enkeltvis eller tilsammen 

eller i forbindelse med andre §3 beskyttede arealer er større end 0,25 ha. 

 Sten- og jorddiger. 
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Herudover omfatter strategien klitter og strandbredder, selvom de ikke alle er omfattede af 

naturbeskyttelseslovens §8 om klitfredning. Desuden omfatter Naturplejestrategien vedvarende 

græsarealer udenfor §3-beskyttelsen, idet disse ofte kan udvikle sig til enge, overdrev (efter hidtidig 

botanisk tolkning, vel at mærke) eller andre beskyttede naturtyper.  

 
Det skal bemærkes at naturarealer der som type omhandles af naturbeskyttelseslovens §3, men af 

størrelse er under minimumsgrænsen, er beskyttet efter skovlovens §16, stk. 6, hvis de ligger i fredskov. 

Det er dog Skov- og Naturstyrelsens politik at der på egne arealer bør tages hensyn til alle de 

ovennævnte naturtyper, uanset arealernes størrelse eller beliggenhed i eller uden for fredskov. 

 

I Skov- og Naturstyrelsens driftsplanlægning er den nedre arealgrænse for selvstændig litrering af et 

naturareal ca. 0,3 ha, hvilket stemmer godt overens med naturbeskyttelseslovens arealgrænse på 0,25 ha 

for de fleste naturtyper. De helt små naturarealer vil således ikke figurere som selvstændige enheder i 

det CentraleSkovRegister (CSR), men de skal vises ligeværdige hensyn i den daglige drift.  

 

Skov- og Naturstyrelsens plejepligt på egne §3- og §4-arealer 

 

I Naturplejestrategien anføres: 

 

“Miljøministeren har i bemærkningerne til Naturbeskyttelsesloven (§52) forudsat, at de statslige, 

arealforvaltende myndigheder plejer deres arealer omfattet af lovens §§ 3-4. Det anføres i 

lovbemærkningen, at de statslige myndigheder løbende skal træffe de foranstaltninger, som er 

nødvendige for at holde deres arealer i en rimelig stand, herunder at de pågældende områder ikke varigt 

ændrer karakter. 

 

Dette fortolkes således, at det primært gælder om at sikre, at naturområderne bevarer deres status som 

§3-områder, og at de dermed hindres i at “vokse sig ud af” beskyttelsen. 

 

Nogle naturtyper, primært de mere tørre som heder og overdrev, vil uden pleje ændres til krat og skov, 

som ikke er omfattet af  beskyttelsen. Hvis disse skal opretholdes, er en plejeindsats nødvendig. Det kan 

dog tillades og endvidere have stor værdi at udlægge uplejede delområder som demonstrationsobjekter 

og videnskabelige referenceområder. 

 

De mere våde naturtyper vil derimod uden pleje i de fleste tilfælde udvikle sig til andre naturtyper, som 

også er omfattet af beskyttelsen. F.eks. vil relativt våde enge og lavvandede søer ændres til moser og 

videre til sumpskov, som også er § 3-beskyttede. Pligten til at opretholde den nuværende tilstand gælder 

kun for de kulturbetingede naturtypers vedkommende. Naturbeskyttelseslovens plejepligt omfatter 

således ikke søer og vandløb.” 

 

Generelle retningslinier for driften af Skov- og Naturstyrelsens naturarealer 

 

Naturplejestrategiens generelle retningslinier kan sammenfattes i nedenstående punkter: 

 

1. Områder med beskyttede naturtyper som forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, skal som 

udgangspunkt bevares, om nødvendigt ved drift eller pleje. 
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2. Hovedformålet med forvaltningen af de beskyttede naturtyper skal være at sikre og forbedre 

vilkårene for deres vilde plante- og dyreliv, og dermed give et vigtigt bidrag til bevarelse af den 

biologiske mangfoldighed. Der skal endvidere tages hensyn til bl.a. landskabelige, geologiske, 

kulturhistoriske og rekreative interesser. 

3. Naturområder der, f.eks. på grund af lang kontinuitet i driften og fravær af uheldige påvirkninger 

som f.eks. gødskning, rummer et særlig værdifuldt plante- og dyreliv, skal prioriteres højest, hvad 

plejeindsats angår. Sådanne områder må ikke overgå i fri udvikling eller ændres til andre 

naturtyper.  

4. Der skal arbejdes for en forbedring og udvidelse af det samlede areal med naturområder. Det kan 

dels ske ved iværksættelse af tiltrængt pleje, dels ved ophør af intensiv skov- og landbrugsdrift på 

marginale jorder. Pleje og genopretning af de - nationalt eller regionalt set - mest sjældne naturtyper 

skal prioriteres højest. 

5. Der bør ved arronderinger, erhvervelser og forvaltningsaftaler m.m. sikres større, 

sammenhængende naturområder med ekstensive driftsformer og fri succession. 

6. Hvor der er særlige begrundelser herfor, kan plejekrævende naturtyper overlades i fri udvikling 

eller ændres til andre naturtyper. Dette vil normalt kun gælde områder, som har været uden drift så 

længe, at de naturværdier, som var knyttet til den oprindelige drift, er gået tabt. For sådanne 

områder kan der foreskrives fri udvikling, på sigt oftest mod skov, eller minimumspleje, således at 

en delvist lysåben tilstand opretholdes. Hvis der kan forudses en vegetationsudvikling med stærkt 

islæt af ikke-hjemmehørende arter, bør dette valg undgås.  

7. Det naturlige samspil mellem såvel ferske som salte vådområder og tilgrænsende arealer skal søges 

genoprettet, hvor det er muligt. Der skal herunder genskabes naturlige vandstandsvariationer og 

reservoirfunktioner i vådområder og ske udnyttelse af deres kvælstofreducerende egenskaber. 

8. Beskyttede naturområder og arealer i vedvarende græs må ikke gødskes eller sprøjtes. Hvor der 

ikke findes rimelige alternativer til bekæmpelse af ikke-hjemmehørende, invaderende arter som 

f.eks. kæmpe-bjørneklo eller hybenrose, kan der dog dispenseres fra forbudet mod sprøjtning. Der 

må desuden normalt ikke omlægges, jordbearbejdes, kalkes eller lignende i naturområder. Nogle 

former for jordbearbejdning kan dog anvendes, hvor disse har et naturplejemæssigt formål, f.eks. 

hedepleje. 

9. Langs søer og moser større end 3 ha udlægges en 50 meter bræmme med vedvarende skov. 

Nåleskov i bræmmerne konverteres gradvist til løvskov eller blandskov. Langs udvalgte vandløb 

udlægges tilsvarende bræmmer, hvis bredde fastsættes individuelt. Langs beskyttede vandløb og 

langs søer og moser uanset størrelse der grænser til styrelsens egne landbrugsarealer, udlægges en 

udyrket 10 meter bræmme. 

10. Afvandingssystemer må som udgangspunkt opretholdes i nuværende omfang, men der må ikke 

foretages nydræning, uddybende dræning eller omlægning fra åbne til lukkede drænsystemer.  

11. Der må ikke foretages udsåning eller plantning af urter, træer og buske i beskyttede naturområder. 

Der må kun efter særlig godkendelse foretages udsætning af vilde dyr i beskyttede naturområder.  

12. Ved pleje med husdyr skal græsningstryk m.v. afpasses således at der gives gode betingelser for det 

vilde plante- og dyreliv. Det skal herunder tilstræbes at græsningen gøres fleksibel, således at der 

kan tages hensyn til forskelle i vækstbetingelser igennem græsningssæsonen og fra år til år. 

Beskyttede naturområder bør som udgangspunkt kun græsses i sommerhalvåret, således at 

tilskudsfodring og unødigt slid på vegetation og jordbund undgås. 

13. Ved slåning bør der anvendes klippende/skærende redskaber, der er skånsomme overfor 

vegetationen. Det afhøstede plantemateriale bør fjernes fra arealet. Slåning af tagrør m.m. (rørskær) 

må kun finde sted i perioden 1. november til 28. februar. Afbrænding må kun finde sted i perioden 

fra 1. september til 31. marts. 
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14. I naturplejen har der traditionelt været fokus på de højere planter. Der bør i den fremtidige pleje 

desuden ske en styrket inddragelse af andre aspekter, særligt de øvrige grupper af organismer, for 

hvilke de beskyttede naturtyper har stor betydning, og som undertiden bliver overset. Eksempler 

herpå findes f.eks. blandt insekter og svampe. 

15. Ved de kommende driftsplanrevisioner skal der ske en fastsættelse af de beskyttede naturområders 

type, areal og antal på de enkelte statsskovdistrikter. Der vil i forbindelse hermed blive beskrevet 

naturinteresser, målsætning og drift for hvert delområde. 

 

Specifikke retningslinier for naturarealernes drift; naturregistrering  

 

Som det fremgår af ovenstående punkt 15 skal der for samtlige Skov- og Naturstyrelsens arealer i 

forbindelse med driftsplanlægningen ske en vejledende registrering af naturområder, der er beskyttet af 

naturbeskyttelsesloven. Dette arbejde er for Jægersborg distrikt mundet ud i hhv. 

skovkortrevisionen/litreringen (hvor (ikke-skovbevoksede) arealer der ved markgennemgangen 

vurderedes omfattet af §3-beskyttelsen og var store nok til udlitrering, tildeltes anvendeldelseskoder 

såsom ENG og ORE fremfor AGE, SLE el.lign.), hhv. bilag 1.3.1. til denne plan. Alle §3-områder 

(undtagen ikke-litrerede småsøer) samt strandbredder er desuden vist på temakortbilagene 3.x.B. 

 

I bilag 1.3.1. er angivet litra, naturtype, arealstørrelse, en naturværdiklassifikation, en 

plejebehovsklassifikation, målsætning samt evt. beskrivende bemærkninger for de enkelte §3-beskyttede 

biotoper (samt visse andre naturmæssigt interessante arealer medtaget i bilaget). I hver skovvis 

beskrivelse i næste kapitel angives tabelvist de forekommende naturtyper. En samlet opgørelse af disse 

beskyttede naturarealer på Jægersborg distrikt findes i afsnit 1.3.1. 

 

Målsætningerne og plejeforskrifterne for de enkelte naturarealer udgør de specifikke retningslinier for 

driften af distriktets naturarealer – medmindre det i områdeplanernes forskrifter er anført at andre 

hensyn går forud. 

 

 

Rødliste 97 

 

Den seneste Rødliste for Danmark er fra 1997. 

 

I naturgennemgangen i bilag 1.3.1. er det bemærket hvis Skov- og Naturstyrelsen er vidende om, at der 

findes rødliste-arter på et areal. Det er planens hensigt, at leveforholdene for rødlistede arter på Skov- og 

Naturstyrelsens arealer i videst mulige omfang skal forbedres eller i hvert fald ikke forringes p.g.a. 

planens driftsforskrifter. 

 

Samtidigt med udarbejdelsen af “Rødliste 97” er der også udarbejdet en “Gulliste 97” over 

opmærksomhedskrævende arter.  

 

 

Landbrugsdriften 

 

Udgangspunktet er ”Retningslinier for driften af Skov- og Naturstyrelsens landbrugsarealer” fra 1995.  

 



Jægersborg distrikt 1999-2013   

51  

Det skal bemærkes, at der er et betydeligt overlap mellem disse retningslinier og naturplejestrategien for 

især enge, overdrev og øvrige vedvarende græsarealer. Disse biotoper betragtes nemlig både som arealer 

der skal naturplejes, og som arealer der er omfattet af landbrugsretningslinierne, idet naturplejen oftest 

består af græsning.   

 

Nedenstående er et sammendrag af Skov- og Naturstyrelsens retningslinier for landbrugsdrift på egne 

arealer. 

 

Følgende betragtes som landbrugsarealer: 

 

1. Arealer som er i omdrift, dvs. 

 landbrugsjorder som indgår i et almindeligt sædskifte (arealanvendelses-(CSR-)kode = AGE), 

 græsarealer som er i omdrift, dvs. omlægges med få års mellemrum (CSR-kode = AGE). 

2. Arealer med vedvarende græsning, dvs. 

 enge efter naturbeskyttelseslovens §3 (CSR-kode = ENG), 

 overdrev efter naturbeskyttelseslovens §3 (CSR-kode = ORE), 

 strandenge efter naturbeskyttelseslovens §3 (CSR-kode = STG), 

 slette-arealer, dvs. vedvarende græsarealer der ikke har et naturindhold, som gør dem §3-omfattet 

(CSR-kode = SLE). 

 

Generelt forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler 

 

Brug af kemiske bekæmpelsesmidler er ikke tilladt på landbrugsarealer, dvs. såvel på jorder med fri avl 

som på arealer med vedvarende græs.  

 

Gødskning 

 

Der må ikke udbringes gødning på vedvarende græsarealer. 

 

For arealer i fri avl må der maksimalt tilføres kvælstof svarende til 80 % af den kvælstof-norm, der er 

fastsat af Landbrugsministeriets Plantedirektorat i bekendtgørelse nr. 71 af 26. januar 1994 om behov 

for tilførsel af kvælstof og indhold af kvælstof i husdyrgødning. 

 

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, skal der indgås naboaftaler om aftagning af husdyrgødning med 

bedrifter der har husdyrgødning i overskud, således at der sikres en fornuftig anvendelse af 

husdyrgødning, inden der anvendes handelsgødning. 

 

I takt med, at Jægersborg distrikts landbrugsarealer er overgået til økologisk drift, er brug af 

handelsgødning udfaset. 

 

Omlægning til vedvarende græs 

 

Hvis det efter offentligt udbud viser sig at et areal i fri avl ikke kan bortforpagtes med de begræns-

ninger der ligger i ovenstående, kan distriktet indstille som driftsplanændring at lade arealet overgå til 

anden anvendelse, som f.eks. vedvarende græs. 
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Økologisk landbrug 

 

Skov- og Naturstyrelsen ønsker at bidrage til en fremmelse af det økologiske jordbrug som en natur- og 

miljøvenlig driftsform. Der blev derfor i 1995 udpeget et antal ejendomme, der fremover så vidt muligt 

skulle drives som økologisk autoriserede jordbrugsbedrifter. 

 

På Jægersborg distrikt drives der økologisk landbrugsproduktion i h.t. ovenstående på arealer ved 

Wesselsminde, Rygård og i Dyrehaven. Formålet er økologisk produktion af foder til hjortene i 

Dyrehaven, jf. afsnit 3.9.1.9. 

 

Undtagelsesbestemmelser 

 

I forbindelse med særlige driftsformer eller under helt ekstraordinære omstændigheder kan der ved 

skriftlig forelæggelse for styrelsen gives en konkret dispensation fra ovenstående retningslinier. 

 

Landbrugsarealer som styrelsen overtager, og hvor landbrugsdriften midlertidig fortsættes, inden arealet 

overgår til anden anvendelse (f.eks. skovrejsning), er undtaget fra ovenstående retningslinier. 

 

 

Fortidsminder og kulturhistoriske spor 

 

Fredede fortidsminder og arkæologiske lokaliteter er beskyttet efter henholdsvis naturbeskyttelsesloven 

og Museumsloven. Andre registrerede kulturhistoriske spor er ikke nødvendigvis omfattet af disse love, 

men det er Skov- og Naturstyrelsens politik at behandle dem, som om de var. 

 

I forbindelse med driftsplanudarbejdelsen har Skov- og Naturstyrelsen foretaget en besigtigelse af 

distriktets arealer med specielt fokus på fortidsminder. 

 

Fredede fortidsminder er trykt på skovkortene, enten med en fortidsmindesignatur, sten- eller 

jorddigesignatur eller som en benævnt genstand. 

 

Det skal således bemærkes, at skovkort ikke nødvendigvis indeholder oplysninger om ikke-fredede 

fortidsminder. F.eks. er højryggede agre og hulveje ikke trykt på skovkortene. 

 

Den gældende procedure er dog, at samtlige kendte fredede fortidsminder, arkæologiske lokaliteter og 

kulturhistoriske spor indtegnes på et særligt sæt skovkort, når disse foreligger i ny udgave i forbindelse 

med driftsplanrevision. Sammen med disse særkort hører en liste med beskrivelse af hvert enkelt anlæg 

samt kommentarer om tilstanden og forslag til pleje. Dette fortidsmindekatalog opbevares såvel på 

distriktet som i den centrale styrelse. Listen over fortidsminder er indsat som bilag 2.1. Se de skovvise 

beskrivelser i kapitel 3. 

 

Fortidsmindekataloget vil blive revideret og suppleret i hele planperioden i takt med, at der måtte blive 

registreret flere fortidsminder eller kulturhistoriske spor, eller der opkøbes nye arealer. 
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“Minimumspleje-princippet” og plejeplaner 

 

"Notat om varetagelse af kulturhistoriske interesser på Statsskovdistrikterne" fra 1992 danner grundlag 

for plejen af fortidsminder o.lign. på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Notatet fastslår at 

statsskovdistrikterne skal sikre fortidsminder o.lign. bedst muligt.   

 

I 1996 er endvidere bestemt at der på Skov- og Naturstyrelsens arealer skal gælde følgende 

“minimumsplejeprincipper” for fredede fortidsminder og arealet indtil en afstand af to meter derfra:  

 fortidsmindet skal holdes ryddet for kvas og 

slørende opvækst 

 bestående trævegetation på fortidsmindet skal 

opstammes til mandshøjde 

 der skal ved tynding arbejdes for en langsom 

afvikling af trævegetationen på fortidsmindet. 

  

Distriktet kan fremhæve yderligere udvalgte 

fortidsminder. Indsatsen prioriteres højest for 

større anlæg og anlæg som besøges af mange 

mennesker. Pleje af disse fortidsminder skal finde 

sted på baggrund af en plejeplan udarbejdet    Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 

sammen med den centrale styrelse. 

   

Fremhævelse af fortidsminder og kulturhistoriske spor i øvrigt foretages i overensstemmelse med 

anbefalinger i "Notat om varetagelse af kulturhistoriske interesser på Statsskovdistrikterne". 

 

 

Friluftsliv 

 

Planlægningen for friluftslivet er baseret på Skov- og Naturstyrelsens friluftspolitik som formuleret i 

"Oplevelser i statsskovene" fra 1995.  

 

“Oplevelser i statsskovene” indeholder både nogle meget konkrete og nogle knap så konkrete 

målsætninger for publikumsbenyttelsen af Skov- og Naturstyrelsens arealer. Af konkrete målsætninger 

kan nævnes: 

 

 Antallet af skovlegepladser skal øges, så der i år 2000 findes mindst 30 pladser 

 Antallet af spejder-/skolelejrpladser11 skal fordobles inden år 2000 

 Antallet af fugletårn og skjul skal fordobles inden år 2000  

 Antallet af bål- og grillpladser skal fordobles inden år 2000 

 Antallet af primitive overnatningspladser12 skal øges med 25 % inden år 2000 

 Nyt skilteprogram (“de røde pæle”, hvorpå piktogrammer vil erstatte de gamle færdselstavler) skal 

være implementeret senest år 2000 

 

En samlet opgørelse vedr. Jægersborg distrikt findes under Faciliteter i afsnit 1.3.6. 

                                                 
11 Større lejrpladser, hvortil der normalt skal reserveres plads hos distriktet og evt. betales et gebyr. 
12 Lejrpladser – oftest mindre - hvor publikum kan overnatte gratis og uden ansøgt tilladelse.   
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Af de mindre konkrete målsætninger skal nævnes, at Skov- og Naturstyrelsen vil arbejde for at: 

 

 opretholde variation i landskabet 

 øge og forbedre naturformidlingen 

 etablere flere skovbørnehaver i statsskovene (i samarbejde med kommunerne) 

 etablere flere naturskoler i statsskovene (i samarbejde med kommunerne) 

 give flere tilbud til særligt belastede unge 

 forbedre besøgsfaciliteterne på de mest besøgte arealer (i takt med at samarbejdspartnere og 

økonomiske muligheder viser sig) 

 naturformidlingstilbuddene tilpasses de højest prioriterede målgrupper; børn og unge, børnefamilier 

og “dem der ikke kommer af sig selv” 

 forskning i friluftsliv inddrages i den tværfaglige forskning om landskabsforvaltning 

 statsskovdistrikternes medarbejdere på alle niveauer efteruddannes for at styrke forvaltningen af 

friluftslivet. 

 

I “Oplevelser i statsskovene” anføres, at “Efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse findes der intet 

objektivt grundlag for at fastlægge naturens “bæreevne” for friluftsliv. Det vil altid være en politisk og 

subjektiv vurdering, hvilke og hvor store forandringer, skabt af friluftsliv, der kan accepteres.”  På 

konkrete arealer der er fredet, udpeget til internationalt beskyttelsesområde eller lignende, skal den 

friluftsmæssige brug dog naturligvis ske indenfor rammerne af de i den forbindelse givne forskrifter. 

 

Når det er nødvendigt at prioritere eller vælge blandt de friluftsaktiviteter et areal skal stilles til rådighed 

for, vil Skov- og Naturstyrelsen tillægge ”den almindelige befolknings” almindelige skovtur den største 

vægt. 

 

Endvidere: “En færdig driftsplan er distriktets rettesnor for den daglige vægtning af træproduktion, 

naturbeskyttelse og friluftsliv de næste 15 år”. “Skov- og Naturstyrelsen vil kortlægge ønskerne om 

friluftsliv som led i planprocessen.” “Idag indhentes bidrag til driftsplanlægningen fra Friluftsrådet, 

Amtsrådet og Danmarks Naturfredningsforening samt distriktets brugerråd. Synspunkterne indgår i 

arbejdet med den endelige plan. Andre myndigheder, organisationer og befolkningen inddrages i 

udarbejdelsen af planerne.”  

  

Kort sagt; det er særligt i forbindelse med planlægning af publikumsbenyttelsen, at Skov- og 

Naturstyrelsen forventer at der vil komme forbedringsforslag fra modtagerne af denne plan-

forslagsmappe.  

 

De generelle regler for statsskovenes brug findes summeret i folderen “Organiseret brug af statsskovene 

- regler og gode råd”. 

 

 

Jagt og fiskeri 

Jagt 
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Jagten reguleres af styrelsens retningslinier for “Jagt- og vildtforvaltning på Skov- og Naturstyrelsens 

arealer” fra 1994, der forener følgende delmål: 

 Der skal tages hensyn til vildtet. 

 De skader, vildtet kan give anledning til, skal begrænses. 

 Befolkningens rekreative behov skal tilgodeses. 

 De kulturhistoriske traditioner skal vedligeholdes. 

 Statsskovene skal kunne virke som lokale vildtreservoirer. 

 Styrelsen skal fastholde viden og erfaring, så der er et stadigt grundlag for det rådgivende 

lovforberedende og lovadministrerende arbejde. 

 Styrelsens økonomiske interesser skal under hensyntagen til ovenstående optimeres. 

 

I overensstemmelse med de overordnede rammer for jagt og vildtforvaltning udøves der generelt et lavt 

jagttryk på Skov- og Naturstyrelsens arealer. En undersøgelse fra jagtsæsonen 91/92 viste at det relative 

vildtudbytte pr. ha fra Skov- og Naturstyrelsens samlede arealer i gennemsnit udgjorde ca. 3 % af 

vildtudbyttet pr. ha fra de private skove. Endvidere viste undersøgelsen,at det relative vildtudbytte pr. ha 

fra Skov-og Naturstyrelsens ikke-udlejede arealer var ca. det halve af vildtudbyttet pr. ha fra de udlejede 

arealer. 

 

For selve jagtudøvelsen er der også fastsat konkrete retningslinier, bl.a. følgende: 

 

 Der udsættes ikke vildt. 

 Andefugle fodres ikke i og ved vandhuller og vådområder. 

 I søer med en vandoverflade større end 2 ha jages vandfugle ikke. 

 Under jagt tages særlige hensyn til øvrige brugere af arealerne. 

 Statsskove lukkes ikke for publikum i forbindelse med jagt. 

 Der afholdes normalt kun én fællesjagt om året på samme areal. 

 Der afholdes ikke repræsentationsjagter i weekender og på helligdage. 

 Distriktspersonalets afskydning af vildt sker primært på hverdage.    

 

De nærmere kategoriseringer af Jægersborg distrikts arealer fremgår af afsnit 1.3.6.2. 

 

Ændring af jagtkategoriseringer skal behandles som planændringer. 

 

Fiskeri 

 

Fiskeriet reguleres af styrelsens overordnede politik for “Fiskeri og fiskepleje i Skov- og Na-

turstyrelsens søer og vandløb” fra 1997.  

 

Hovedformålene med forvaltningen af styrelsens søer og vandløb er beskyttelse og bevarelse af naturen 

i overensstemmelse med tilstand og målsætning for de pågældende vande, samt at give mulighed for en 

rekreativ udnyttelse af de ferske vande. Hertil kommer varetagelse af kulturhistoriske hensyn. Der skal 

endvidere i de ferske vande, så vidt muligt, bevares eller genskabes sunde og naturlige bestande af vore 

hjemmehørende fiskearter. 
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Udover klassificering (se afsnit 1.3.6.1, hvoraf også klassificeringen af Jægersborg distrikts ferske 

vande fremgår) indeholder styrelsens fiskeripolitik regler vedrørende direkte og indirekte fiskepleje 

samt fiskemetoder og fangstredskaber. 

 

Grundvand 

 

I Skov- og Naturstyrelsens grundvandsstrategi fra 1998 fastslås, at  “Samlet set ønsker styrelsen i sin 

arealforvaltning at gå forrest i beskyttelsen af grundvandet, og er positiv overfor indvinding af 

drikkevand på egne arealer.” 

 

I strategien anføres, at styrelsens middel til at sikre grundvandet er de førnævnte strategier: 

pesticidstrategi, gødskningsstrategi, træartspolitik, naturskovsstrategi, landbrugsstrategi o.s.v.  

 

Vandboringerne skal etableres uden varige væsentlige negative virkninger på arealernes naturindhold. 

Dette skal sikres ved evt. at udføre prøveboringer, samt ved at vandboringer ikke under normale 

omstændigheder skal tillades i områder udlagt til urørt skov, §3-områder og arealer som indgår i 

internationale beskyttelsesområder (f.eks. EF-fuglebeskyttelsesområder).  

 

Der var i 1998 ca. 70 aftaler om kollektive drikkevandsboringer på Skov- og Naturstyrelsens arealer. 

 

På Jægersborg distrikt indvindes alene til "Ermelundsværket", der med en årlig indvinding på 3,7 mio 

kbm til gengæld er et stort værk, nationalt set. 
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2.2. Overordnede dispositioner, Jægersborg Hegn og Dyrehaven 

 

Lystskov/dyrehave. 

 

Ret beset kan hele Jægersborg distrikt karakteriseres som et ”lystskovdistrikt”, idet befolkningens 

friluftsmuligheder er centrale overalt. Nogle af arealerne skiller sig dog helt særligt ud i denne 

henseende. Som de eneste statsskove har Jægersborg Dyrehave og Hegn hidtil haft et politisk vedtaget 

og nedfældet driftsformål lydende i al sin korthed således: 

 

”Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn drives udelukkende som lystskov og dyrehave” 

 

hvilket senest har været indeholdt i ”Bestemmelser vedrørende driften af Jægersborg Dyrehave og 

Jægersborg Hegn”, underskrevet af miljø- og energiministeren først i planperioden. Disse hhv. 

tilsvarende forudgående bestemmelser har samtidig dannet kommissorium for Dyrehaveudvalget, som 

fra 1926 og indtil udvalgets nedlæggelse primo 2002 varetog en rådgivende funktion vedr. driften af 

Jægersborg Hegn og Dyrehave. Som konsekvens af udvalgets nedlæggelse er bestemmelserne også 

ophævet, men det citerede driftsformål for Jægersborg-skovene fastholdes. 

 

Dette skovkompleks indtager således en helt egen stilling blandt statens skove. Det meste af Jægersborg 

Hegn indgår p.t. ikke i Dyrehaven, men historisk kan hegnet ikke adskilles fra Dyrehaven, og såvel 

topografisk som landskabeligt er det naturligt at anskue disse skovstrækninger såvel som Strandparken, 

Ordrup Krat og Ermelunden som et samlet hele. 

 

Det overordnede skov- og landskabsbillede er i dag, at der er højskov fra Jægersborg Hegns nordgrænse 

til Eremitagesletten. Desuden omfatter ”skovlandskabet” et vestligt bælte af Dyrehaven omfattende 

Fortunens Indelukke og sluttende i Ermelunden, og et mindre sydligt massiv bestående af Ordrup Krat 

og det sydøstlige hjørne af Dyrehaven (Von Langens plantage og Cottageparkens bevoksninger). 

 

Også i det herimellem liggende område er der højskovspartier, men disse indgår i en snævrere mosaik af 

lysninger, bevoksede overdrev og deciderede åbne drag og sletter, hvilket yderligere understreges af det 

frie sigt gennem de modne og gamle bevoksninger, som holdes fri fra opvækst og opbidte af hjortene. 

Dette Dyrehavelandskab afbrydes af jernbanen og Strandvejen, men fortsættes landskabeligt både nord 

og syd for Taarbæk, i form af park med spredt åben bevoksning og solitærtræer indtil Øresund. 

 

Selve dyrehavelandskabet er således indrammet af højskovskulisser, mod nord, syd og vest – samt mod 

øst hvor Taarbæk ligger, hvilket - set i lyset af arealernes beliggenhed – overalt omgivet af by – giver et 

byvant publikum den enestående visuelle landskabsoplevelse, at der er natur ”så langt øjet rækker”. 

 

Sådan har det i det store hele været siden ”Guldalderen”, hvor dog Fortunens Indelukke var utilplantet 

(men hvor der også var ubebygget på arealerne vest herfor), medens et friere udsyn i mellemtiden er 

tilvejebragt over Øresund mod øst fra Eremitagesletten, idet Springforbiplanens opkøb og nedrivninger 

har genskabt det, der i dag er Strandparken. 

 

Det ovennævnte driftsformål har været gældende siden 1926 (for Dyrehaven endog siden 1843) og blev 

ved sidste driftsplanrevision udlagt således: 

- at bevare skovområder og sletteområder i et nøje sammenføjet landskab 

- at opretholde en dyrebestand på en stor del af ejendommen 
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- at vedligeholde en hel del elementer som i fælles bevidsthed er nøje knyttet til Jægersborg Dyrehave 

og skovene 

- at undgå store forandringer i tilstand og udseende. 

 

Umiddelbart synes denne udlægning stadig aktuel og dækkende. Specielt Dyrehaven er formentlig i de 

fleste danskeres øjne umistelig, som den fremtræder – over 2 mio. årlige besøgende vidner herom. 

Landskabeligt er Dyrehaven et af de største, bevidst menneskeskabte landskabsrum i Danmark – og 

dermed et af vores mest unikke kulturmiljøer.  

 

Såvel dens indre udtryk og karakter, som den landskabelige indramning, med den heraf følgende 

overordnede balance mellem arealer med højskov, græsningsskov og slette, er det derfor helt essentielt 

at søge fastholdt. I denne stræben efter fastholdelse bør der i det kulturmiljømæssige lys skeles bagud 

mod guldaldertidens Dyrehavekompleks, som i høj grad var inspirationskilde til det romantiske 

natursyn, der den dag i dag er meget fremherskende i befolkningen.  

 

 

 

 

                      Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 

Den væsentligste trussel mod landskabsbilledets fastholdelse i Dyrehaven er det naturligt forløbende 

bortfald af gamle bevoksningspartier, kombineret med en ”menneskelig” ulyst til og modvilje mod at 

etablere de nødvendige nye plantninger, som skal blive deres arvtagere, ude i det der ”i nuet” opfattes 

som det historiske landskab. Det må konstateres at i kultur-landskabelige sammenhænge er 

menneskeligt kortsyn blandet med naturligt fremadskridende forfald en uheldig cocktail, som 

planlægningen skal søge at imødegå. 

 

Modviljen mod nødvendige plantninger styrkes yderligere af at der p.g.a. de særlige driftsformer, de 

gamle bevoksninger, den høje koncentration af dødt ved, den floristiske indvandring i skovens lysere 

partier etc., etc. opbygges en helt enestående koncentration af biologisk indhold i dette særlige 

kulturlandskab – en biologi som selvsagt forstyrres ved nyplantninger, men som til gengæld indvandrer 

og øges i de bevoksninger som andetsteds i Dyrehaven bliver gamle og går i forfald. Denne biologi skal 
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man selvfølgelig være glad for, men også erkende at driftsformen er forudsætningen for biologiens 

tilstedeværelse – ikke en trussel mod den. 

 

Såvel kulturmiljø som biologi ”cirkulerer” således umærkeligt rundt på arealerne, i en 250-400 årig 

rotation, som ej erkendes af den enkelte menneskegeneration, men som er helt nødvendig for at 

opretholde det unikke landskab som er skabt. Denne nødvendige, meget langsomme ”alternering” af 

skov og åben natur bør forvaltningen stedse have for øje at sikre, så der ikke opstår fare for at enkelte 

generationers eventuelle kortsigtede ønsker om ”bevaring” og fastfrysning af status quo sætter det 

overstyr, som det har taget mange generationer at opbygge. – Vi forvalter en 300-årig historie, med et 

lige så langt fremtidsperspektiv. 

 

Dyrehavehegnet har gennem tiderne været flyttet, således at afgrænsningen mellem Hegn og Dyrehave 

har varieret og tidvist manglet (i afsnit 1.2.2 findes henvisninger til historisk litteratur om distriktet). 

Senest besluttedes efter indgående drøftelser i 1980’erne at Mølleådalen igen i sit fulde tværsnit nord 

om Chr. IX’s hegn skulle indlemmes i dyrehavehegningen, således at topografien i landskabet bedre kan 

komme til sin ret når bevoksningerne her efterhånden bliver præget af hjortegræsningen. 

 

For ca. 80 år siden lancerede botanikeren Raunkier sin såkaldte alterneringsplan, efter hvilken man 

koldblodigt skulle lade dyrehavebevoksningerne henfalde totalt uden løbende at anlægge arvtagere, for 

så at flytte hjorte og hegning op i Hegnet og til Fortunens Indelukke m.v. og lade det tilsvarende 

sammenbrud forløbe der over nogle hundrede år, medens en koncentreret genkultivering og skovdrift 

fandt sted i den gamle dyrehave. 

 

Denne stort dimensionerede rotation i arealanvendelsen blev dog skrinlagt og findes også i dagens 

planlægning helt unødigt drastigt og i praksis lidet fremkommeligt med dagens 

naturbeskyttelsesbestemmelser. Men som det nærmere er beskrevet i bilag 3.9.2., må målet om at bevare 

landskabsbilledet uvægerligt medføre at man løbende alternerer i lille skala. Udfordringen består 

dermed i at finde den rette middelvej mellem de sjældne, men store forandringer og de små, men mange 

og hyppige forandringer i landskabsbilledet. 

 

I udgangspunktet findes dyrehavehegningens nuværende placering og udstrækning for tiden nogenlunde 

passende. ”Alterneringen” mellem skov, forfald og slette bør således hovedsageligt finde sted indenfor 

denne bruttohegning. Men set i det lange perspektiv bør afgrænsningen selvfølgelig løbende kunne 

gøres til genstand for justeringer, som kan bidrage til at opfylde driftsformålene, således at de 

omgivende skovarealer udgør en slags ”reserve”. Pga. den ujævne aldersklassefordeling vil summen af 

arealer med gammel skov indenfor dyrehavehegnet svinde mærkbart ind i de kommende årtier. Under 

indtryk heraf indgår det derfor i denne driftsplan, at den sydlige del af Fortunens Indelukke i løbet af 

planperioden indlemmes i indhegningen og dermed åbnes for hjortegræsning. 

 

 

 

Evt. etablering af et større område med urørt skov i Jægersborg Hegn/Dyrehave. 

 

Medlem af det siden nedlagte Dyrehaveudvalg, professor i skovdyrkning J. Bo Larsen har i forbindelse 

med udvalgets drøftelse af denne driftsplan foreslået, at der med driftsplanen reserveres et større område 

i Københavns opland som urørt skov. Det primære formål med denne placering skulle være at inkludere 

en naturpædagogisk demonstrationseffekt overfor bybefolkningen ud over selve de 

biodiversitetsmæssige effekter ved udlægget. Øjnene er her faldet på Jægersborg Hegn og Dyrehave, 
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dels pga. beliggenheden tæt på byen dels fordi der her kan udvælges et areal af tilstrækkelig tyngde, 

som dog alligevel kun er en del af et større skov- og naturområde. 

 

Konkret har J.Bo Larsen peget på at udlæg af området mellem Eremitageslettens nordgrænse og den øst-

vest-gående linie langs Strandmøllevej i Jægersborg Hegn til formålet, i alt ca. 250 ha på begge sider af 

Mølleåen i hele skovmassivets bredde, kunne være en mulighed. Forslaget har været genstand for flere 

drøftelser i Dyrehaveudvalget, hvor der har været divergerende opfattelser af dets hensigtsmæsssighed. 

Forslaget er vedlagt i sin helhed (appendix 2). 

 

Tanken om et sådant udlæg af urørt skov af hensyn til storbybefolkningens mulighed for på langt sigt at 

få adgang til et område, hvor naturen ”har frit spil”, med de heraf indlysende pædagogiske, 

forskningsmæssige og friluftsmæssige muligheder,  er ikke fjern for Skov- og Naturstyrelsen. En 

placering så nær København vil selvsagt blive af største naturpædagogisk potentielle betydning. 

 

Ved det konkrete forslag vil hele Mølleådalen samt et betydeligt højbundsareal til begge sider blive 

overladt til naturens frie dynamik. Mange skovnaturtyper vil komme til at indgå i de ca. 250 ha, og 

elementet af møllesøernes fri vandspejl og åen vil bidrage til skovnaturens dynamiske udvikling. 

Mølleådalens ellesumpe vil således allerede fra starten bidrage til at give området den kerne af meget 

høj naturværdi de allerede repræsenterer i dag. 

 

En anden oplagt naturpædagogisk fordel vil være beliggenheden sammen med landets p.t. største 

skovturstrækplaster, nemlig selve Dyrehaven med dyrene, græsningsskoven og de åbne overdrev. 

 

Dette sidste er dog samtidig en betydelig akilleshæl ved forslaget. Forslaget gør således et betydeligt 

indhug i selve dyrehaveindhegningen – dvs det græssede skovlandskab, såvel som i Jægersborg Hegn. 

Ca. 150 ha af det i dag for hjortene tilgængelige areal vil skulle udgå af indhegningen, og overgå fra 

græsningsskov og urørt græsningsskov til urørt skov, med den heraf nødvendige reduktion af 

hjortebestanden til følge.  

 

Hertil kommer, at en meget stor del af det areal, som vil udgå, ligger i de aldersklasser (mellem 100 og 

160 år) af skov, som der i forvejen er stor mangel på inde i dyrehaveindhegningen. Det andetsteds 

omtalte aldersklasseproblem forværres således i ganske betydeligt omfang, hvilket ikke kan 

kompenseres andetsteds fra, selv ikke ved den i øvrigt foreslåede kommende inddragelse af den sydlige 

del af Fortunens Indelukke.  

 

Faktisk var det blandt andet netop disse overvejelser som for blot 12 år siden førte til beslutningen om at 

flytte hegningen nord for Mølleåen, hvorved Mølleådalens topografi og landskabelige udtryk som 

græsningslandskab tillagdes højeste prioritet. At ønskerne til målsætning af det samme areal kan svinge 

så meget på et - i skov- og landskabsudviklingsammenhæng - øjeblik, må give anledning til tvivl om 

muligheden for i fremtiden at opretholde en sådan ”evig” reservation til urørt skov i Mølleådalen. Med 

så store udsving i beslutningsspektret er det næppe muligt at skabe forståelige landskabsbilleder i et 

dyrehavelandskab med 200-300 årige bevoksninger. 
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Snarere må konklusionen være at interesserne på dette sted er så mange at jo mere 

deterministiske/eksklusive beslutninger der træffes, jo kortere vil deres levetid være – eller sagt med 

andre ord: Udlæg af urørt skov i et område med så mange potentielle ønsker og konflikter, bør alene ske 

hvis alle interesser peger i samme retning og der derfor er meget bred konsensus om et sådant forslag. 

Det er efter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse yderst tvivlsomt at en evt. beslutning om at følge 

forslaget vil overleve så længe at målet med forslaget kan nås. 

 

I Jægersborg Hegn udlægger forslaget endvidere ca. 80 ha yngre ensartede løvtræbevoksninger til urørt, 

hvor de naturværdier som forventes at komme med tiden, næppe vil blive erkendbare før om mange år. I 

et par århundreder må disse højskovsarealer forventes oplevet som  ensartede og ensaldrende kulturskov 

i forfald, måske yderligere ensformiggjort af tæt æropvækst, hvilket ikke kan betragtes som det bedste 

naturpædagogiske udgangspunkt. Det samme vil gøre sig gældende næsten lige meget hvor i Jægersborg 

Hegn et urørt areal af den foreslåede mægtighed placeres. 

 

Skov- og Naturstyrelsens største betænkelighed ved forslaget knytter sig imidlertid til det faktum, at 

forslaget forhindrer efterfølgende generationer i igen at udvide Dyrehaven mod nord, hvorved det 

fratager Jægersborg Hegn den meget vigtige ”reservearealsfunktion” Hegnet har i dag. Udlæg af urørt 

skov skal og bør i sagens natur være en beslutning, som i princippet er ”for altid”, og bør derfor altid 

kun ske på arealer hvor man, så langt det overhovedet er muligt at skue frem, ikke ser relevante behov 

for konkurrerende anvendelser.  

 

Ved udlæg af et så stort urørt område – som et bælte på tværs af skovmassivet - indskrænkes ikke blot 

den nuværende dyrehave, men forhindres i princippet for altid en udvidelse/omplacering af 

hjorteindhegningen, og dermed også at yderligere skovarealer inddrages når de gamle forfalder – en 

problemstilling der med den aktuelle aldersklassefordeling er sørgeligt nærværende. 

 

Endelig kan det – måske mere akademisk – diskuteres om 15 % af Dyrehaven udlagt som en  

sammenhængende urørt flade kan betragtes som faldende ind under driftsformålet ”Lystskov”. Der er 

nok ingen tvivl om at Dyrehavens alm. publikum ikke umiddelbart vil betragte dette som deres ”lyst”, 

hvorfor en betydelig pædagogisk indsats i givet fald vil være nødvendig. Det sværeste vil nok være at 

forklare hvorfor det skal ske netop her midt i det unikke kulturmiljø, og i øvrigt midt i Mølleådalen hvor 

det industrialiserede samfunds symbol på den menneskelige virketrang - industriens vugge i Danmark - 

stod, og ikke et andet sted på statsskovenes øvrige 110.000 ha bevoksede skovarealer. 

 

Sluttelig kan nævnes at Skov- og Naturstyrelsen i starten af planperioden har foreslået 

Wilhjelmudvalget – den daværende regerings udvalg til fremme af den danske biodiversitet – at 

udnævne Grib Skov til et ”Større sammenhængende naturområde” hvor målsætningen skal være over en 

årrække at udlægge i alt 800-1000 ha urørt skov og 500-1000 ha græsningsskov, samt konvertere resten 

af arealerne til naturnære driftssystemer, herunder genskabe den naturlige hydrologi. Når den forventede 

befolknings- og byudvikling tages i betragtning, vil gennemførelse heraf betyde at der om 100 år kan 

ligge et 6000 ha stort skov- og naturområde midt i den nordsjællandske by med 3 mio. indbyggere. 

 

Hvis fokus yderligere skal lægges på det naturpædagogiske og meget bynære, kan det endvidere 

overvejes på sigt at udlægge arealer til urørt naturlig tilgroning på distriktets arealer på Vestamager, på 
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de arealer der alligevel ikke kan opretholdes som eng uden idelige indgreb mod den naturlige 

succession.  

 

Dermed vil både Vestamager, Dyrehaven og Grib Skov om 100 år være 3 unikke store naturområder, 

med hver deres karakter som hhv. strandenge og naturlig successionsskov (Vestamager), dyrehave, 

kulturmiljøskov og jagtdomæne fra 1600-tallet (Jægersborg Hegn og Dyrehave) og bynær urørt skov og 

græsningsskov samt naturnært drevet blandingsskov af for Danmark enestående størrelse (Grib skov).  

 

I lyset af ovenstående er det Skov- og Naturstyrelsens opfattelse at der ikke bør udlægges et urørt 

skovareal af den foreslåede størrelse i Jægersborg Hegn, og driftsplanen lægger derfor ikke op hertil. 
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2.3. Distriktsspecifikke retningslinier 

 

Friluftsliv 

 
Det er åbenlyst at Jægersborg Statsskovdistrikts væsentligste formål er imødekommelse af publikums 

efterspørgsel af distriktets arealer. For Dyrehaven har en decideret forskrift om lystskovdrift været 

nedfældet siden 1843; for Jægersborg Hegn siden 1926. Dette suppleres med Overfredningsnævnets 

kendelse fra 1990 for Vestamager, hvori publikums rekreative anvendelse også tillægges betydende 

vægt. I 2001 ventes afsagt kendelse af lignende indhold for Søllerød Naturpark.  

 

Alt i alt har distriktets beliggenhed kombineret med de nævnte beslutninger ført til, at distriktets drift 

hidtil og også i fremtiden som absolut tungestvejende hovedformål har og vil have imødekommelse af 

bybefolkningens rekreative behov. 

 

 

Prioritering af publikumstiltag  

 

De enkelte skoves samlede belastning og stigningsrater i besøgsintensitet indgår i planlægningen for 

de publikumsrelaterede tiltag. Indsatsen bør således primært placeres i skove hvor 

besøgshyppigheden overstiger 1.000 årlige besøgstimer pr. ha, svarende til ”meget intensivt 

anvendt”, samt på Vestamager som endnu har ”plads” til flere brugere, og hvor åbningen af 

Metroen i denne planperiode forventes at kunne bringe arealet op i samme kategori. Ligeledes gør 

opførelsen af Naturcenter Vestamager det naturligt at fastholde et vist aktivitetsniveau her. Ved evt. 

nedskæringer vil resurser derfor blive afsat til driften af naturcentret på bekostning af 

naturvejlederaktiviteter på distriktets øvrige arealer. 

 
Vestamager vil kunne aflaste benyttelsen af Dyrehaven, hvad angår tilladelse til afholdelse af større 

arrangementer. Men da Vestamagers fugleliv i nogen grad er sårbart for forstyrrelser, og fredningen 

også vægter bevarelsen af de store strandeng- og strandoverdrevsområder, må et stigende publikumstryk 

styres gennem udviklingen af særligt interessante udflugtsmål for publikum, mens andre områder lades i 

fred til fuglene. 

 

 

Naturbeskyttelse og friluftsliv 

 

Det intensive friluftsliv påvirker naturforholdene på distriktets arealer. Naturplejen og -beskyttelsen er 

derfor samtidig en væsentlig faktor for at sikre at der overhovedet er natur at komme efter for 

friluftslivet. Naturbeskyttelsen bør dog ikke drives videre end at der samtidig gives storbyens befolkning 

mulighed for at kunne opleve naturen. Lystskovdriften på Jægersborg distrikt tilgodeser således først og 

fremmest friluftslivet. Videregående tiltag til beskyttelse af dels særligt sårbare biotoper, dels arter som 

ikke tåler publikums tilstedeværelse, vil derfor så vidt muligt blive henvist til mindre tæt bebyggede 

dele af landet. 

 

 

Skovdrift 
 

På baggrund af de gældende strategier o.lign. samt distriktets skovdyrkningserfaringer har Skov- og 

Naturstyrelsen fastsat følgende specifikke retningslinier for den kommende planperiode: 
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 Driftsplanens kulturplan er bindende. Ændring kan kun ske ved en planændringsgodkendelse. Der 

skal altid indbringes en/flere andre arter end hovedtræarten, som højest må udgøre 90 % af det 

forventede stamtal ved anlæg. Indblandingen bør omfatte op mod 20 % af dette stamtal, såfremt 

kulturplanen kun nævner én art.  

 Der anlægges således ikke monokulturer (bortset fra på ganske små arealer), ligesom spontant 

opstået indblanding af andre træarter end kulturtræarten/-arterne bevares og fremmes. 

 Af landskabelige/publikumsmæssige årsager (jf. bilag 3.9.2.) er det inden for dyrehegningen i 

Jægersborg Dyrehave så vanskeligt/formålsstridigt at praktisere selvforyngelse at det generelt 

undlades også i naturskovspartier, selv om dette strider imod naturskovsstrategien. 

I øvrigt selvforynges bøg overalt hvor det er muligt. Bøgeopvækst under andre træarter vil ofte være 

en skovdyrkningsmæssig fordel og skal derfor ikke bekæmpes, med mindre den er generende for 

overetagen. Bøg kan indplantes som underetage, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.  

 Hvor der kommer opvækst af selvsået eg, ask, ædelgran, douglasgran, rødgran og ær kan der 

eksperimenteres med selvforyngelse, såfremt det skønnes at der kan opstå en tilfredsstillende kultur. 

Planændrings-ansøgning indsendes når eksperimentet ser ud til at blive en succes. 

 Renafdrift vil fortsat blive anvendt hvor det skønnes at andre foryngelsesmetoder ikke kan anvendes 

(f.eks. ved stormfald).  

 Kulturmetoder og teknik foreskrives ikke i driftsplanen. Generelt forudsættes at de gældende normer 

for statsskovene følges i distriktets praksis. Af budgetgrundlaget fremgår hvilket niveau for 

kulturintensiteten der er lagt til grund ved beregning af distriktets driftsramme. 

 Ved foryngelse efterlades altid mindst 3-5 træer/ha til forfald. 

 

 

I medfør af naturskovsstrategien skal en væsentlig andel af de faldne gamle træer bevares på jorden på 

alle skovdistriktets lystskovarealer. 

 

I plukhugstområderne undlades jordbearbejdning og plantning, selv om det stedvis kan medføre 

ubevoksede lysninger i perioder. I Pinseskov kan kratpartier dog underplantes med spredte eg, ask, 

avnbøg, navr, hassel eller lind af dansk proveniens (og for egs vedkommende alene vintereg af samme 

provenienser som Planteavlsstationens frøavlsbevoksninger i området). I Charlottenlund Skov kan der 

også indplantes eg. 

 

 

For i højere grad at tage naturhensyn i driften af bøgearealerne er det som optakt til driftsplanrevisionen 

besluttet, at en del af distriktets bøgearealer udenfor Dyrehaven fremover selvforynges noget tidligere 

end hidtil praktiseret (ved alder ca. 120 år fremfor ca. 150 år).  Fremgangsmåden vil være gruppevise 

foryngelser m.h.p. over en periode på 60-90 år at gennemføre foryngelsen på hele behandlingsenheden 

(d.v.s. den givne litra). Hugstformen vil (på sigt) være måldiameterhugst, evt. kombineret med 

hugstindgreb der skal virke stimulerende på foryngelsen. 

 

På ethvert planrevisionstidspunkt forudsættes alle mere end 130-årige bøgebevoksninger fortsat 

reserveret til 150-årig omdrift (”søjlehalsdrift”).  
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2.4. Plan for arealhandel 

 

Skov- og Naturstyrelsen har i alt brugt ca. 950 mio. kr på naturforvaltningsprojekter fra 1989 til og med 

1997. Dette beløb er primært brugt til statsligt opkøb af arealer, men også til anlægs- og 

beskæftigelsesprojekter på egne arealer. Midlerne tilstræbes (fra og med 1998) anvendt med ca. 40 % til 

naturgenopretningsprojekter, ca. 30 % til skovrejsningsprojekter, ca. 20 % til friluftsprojekter og ca. 10 

%  til kulturmiljø-projekter. 

 

I forbindelse med Naturforvaltningslovens vedtagelse i 1989 vedtog Folketinget en hensigtserklæring 

om, at Danmarks skovareal i løbet af den kommende 80-100 årige periode skal fordobles fra de 

nuværende ca. 12,5 % til ca. 25 % af landets areal. Halvdelen af denne skovrejsning forventes at skulle 

ske i offentlig regi og den anden halvdel i privat regi.  

 

Den offentlige skovrejsning forventes primært at skulle ske i nærheden af større byområder, for at 

maximere den rekreative nytteværdi. Beskyttelse af grundvandet kan være en anden væsentlig årsag til 

at rejse statsskov i nærheden af større byer, og ofte vil dette hensyn kunne tilgodeses samtidig med 

varetagelsen af bynære friluftsinteresser. Fremme af naturværdier er også en vigtig begrundelse for 

statslig skovrejsning. 

 

Finanslovens naturforvaltningsbevillinger eller en tilsvarende ordning forventes at ville eksistere i en 

betydelig årrække fremover. I årene omkring årtusindskiftet lægger Skjern Å-projektet dog beslag på en 

forholdsvis stor del af beløbet. 

 

I 1999 har Naturforvaltningsudvalget på baggrund af indstillinger fra statsskovdistrikterne udpeget 

”Fremtidige indsatsområder for statslig skovrejsning”. Indsatsområderne er udgangspunkt for 

planlægningen af den fremtidige statslige skovrejsning. Områderne revurderes løbende. 

 

For Jægersborg distrikt drejer det sig om ét indsatsområde (vist på kortbilag 2.4.), nemlig ca. 100 ha 

(status pr. 1/1-99) til Kongelundens fortsatte udvidelse, i Tårnby og Dragør kommuner. Når man har 

lagt særlig vægt på beplantninger i dette område, skyldes det dels at Amager set på landsniveau har 

meget lidt skov i forhold til indbyggertallet, og der derfor er særligt behov for at udvikle muligheder for 

friluftsliv, dels at det er betydningsfuldt at udvide eksisterende skove for derved at opbygge 'rigtige' 

skove i stedet for småplantager her og der, hvor der ikke kan etableres et egentligt skovklima. 

 

Skovrejsning er dyrt. Med opkøb af jord og tilplantning vil prisen typisk være over 100.000 kr/ha i 

Jægersborg distrikts indsatsområde. Den høje pris skyldes også, at der plantes meget løvtræ i de statslige 

skovrejsningsområder. Løvtræprocenten er således omkring 90 %. Ved prioritering af de statslige 

midlers anvendelse i fremtiden vil der også skulle lægges vægt på graden af evt. kommunal 

medfinansiering til det enkelte skovrejsningsprojekt. Kommunens medfinansiering kan f.eks. bestå af 

tilskud til arealets erhvervelse, men således at Skov- og Naturstyrelsen står for tilplantning og drift af 

skoven. 

  

Lokalt engagement og opbakning vil ofte blive betragtet som en forudsætning for et vellykket statsligt 

naturforvaltningsprojekt. Statslige jordopkøb til skovrejsning sker udelukkende ved frivillige aftaler, 

som også for de øvrige projekttyper har været det normalt anvendte erhvervelsesmiddel - ofte sker større 

erhvervelser i forbindelse med en jordfordeling i området. 

  

Udover arealerne indenfor indsatsområdet bør følgende arealer erhverves, såfremt mulighed opstår: 
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- I det omfang Forsvaret forlader naturarealerne på Amagers sydkyst søges de overtaget af 

skovdistriktet i overensstemmelse med de tilsagn Regeringen har givet EU-miljøkommissæren om 

kompensation for anlæg af motorveje og Ørestaden i EF-fuglebeskyttelsesområdet Vestamager. 

- De tre resterende enklaver i Springforbi. 

 

Endvidere, af arronderingsmæssige årsager: 

 

- Det af ejendommen Frydenlund ejede matr.nr. 1n mellem Trørød Hegns sydvestrand og Grisestien. 

Dette areal er skovbevokset. 

- Maglemosegård (matr.nr. 10a N for Trørød Hegn). Ejendommen er delvist skovbevokset, fredet og 

indeholder 10 kendte køkkenmøddinger. 

- Private parceller (undtagen kolonihaverne) på nordsiden af Øverødvej gennem Rygård-arealerne. 

 

(I medfør af Naturklagenævnets fredningsafgørelse i begyndelsen af planperioden er to af 

Ravneholmenes små naboarealer i sydvest (matr.nr. 5ba samt hovedparten af 10c Søllerød By, 

Søllerød) overtaget.) 
 

Endelig vurderes i planperioden muligheden for at øge den bynære skovrejsning langs motorvejen 

mellem Klampenborgvej og Lundtoftevej (transportkorridoren), i forlængelse af nedtagningen af 

højspændingsledninger. 
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3. Områdeplaner 

 

 

3.1. Trørød Hegn 

 

3.1.1. Beskrivelse 

3.1.1.1. Generelt 

 

Trørød Hegn, beliggende i Søllerød Kommune mellem Sandbjerg og Vedbæk, er på 55,8 ha og 

ligger i kuperet terræn. Skoven grænser mod øst op til Enrum Skov og gennemskæres i denne ende 

af Kystbanen. 

 

Med undtagelse af nogle enkelte og små bevoksninger af ædelgranarter er Trørød Hegn løvskov, 

helt domineret af yngre/mellemaldrende samt foryngelsesmoden bøg, med indslag af ær og eg, der 

navnlig findes som yderhegn mod nord og vest, samt askepartier her og der. En frodig skov (bonitet 

1-0,5), hvor foryngelse i bøgebevoksninger m.v. kan forløbe spontant, og med rig muldbundsflora. 

Massiv hundeluftning har næsten elimineret bestandene af hjortevildt, ræv og hare. 

 

Herunder ses et diagram over det skovbevoksede areals fordeling efter hovedtræart og –alder: 

 

 

 

Der er ikke fredninger i Hegnet, men skoven er rig på forskellige oldtidsminder. 

  

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven moser og sø (se dog indledningen til bilag 1.3.1. for 

mulige modifikationer): 

Træartsvis aldersklassefordeling i Trørød Hegn 1999
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Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Søer 0,5 0,9 

Moser 

(alle er skovbevoksede) 

1,2 2,2 

Ialt 1,7 3,0 

 

De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 3 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1.. 

  

3.1.1.2 Geologi, jordbund 

 

Landskab: 
Trørød Hegn ligger i et morænelandskab, der består af overvejende lerbund. De højeste niveauer 

befinder sig godt 30 m.o.h. Mod nord og syd afgrænses morænebakkerne af lavninger, der er dannet 

som tunneldale. Den nordlige lavning (med Maglemosen) strækker sig godt 3 km ind i landet, hvor 

terrænet igen hæver sig mod nord og vest. For 7000 til 6000 år siden da stenalderhavet var på sit 

højeste, dannede denne dal rammen om en fjord, Vedbækfjorden. 

Dalen syd for er en del af tunneldalssystemet, der strækker sig fra Øresund og vestover mod 

Slangerup og Stenløse. 

  

Jordarter: 

Det er hovedsageligt moræneler, der forekommer i Trørød Hegn, med et mindre indslag af 

smeltevandssand 300 m SØ for Maglemose Gård. I lavninger og erosionsdale findes 

ferskvandsaflejringer i form af tørv og gytje. 

 

3.1.1.3.   Regionplanlægning 

 

I regionplanen er Trørød Hegn placeret i et biologisk men ikke sårbart interesseområde med 

kulturhistoriske interesser. Området er tillige udlagt som et regionalt friluftsområde. Endelig anses 

det for et område af betydning som spredningskorridor i biologisk sammenhæng. Samlet betyder 

dette, at der i regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og 

friluftsliv. 

 

Trørød Hegn ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket er den 

højeste klasse. Der må derfor ikke ske grundvandstruende aktiviteter. Betydningen for driften af 

Trørød Hegn må siges at være begrænset i forhold til den nuværende.  

 

Trørød Hegn grænser i syd til Kighanerenden, for hvilken der efter regionplanen gælder 

vandløbsmålsætningen B1 ('gyde- og yngleopvækstområde for laksefisk'). Der skal ske miljøvenlig 

vedligeholdelse, den fysiske variation skal sikres, f.eks. ved udlægning af sten og grus; 

skyggegivende beplantninger langs bredderne skal sikres, og vandløbet skal rumme fiskeskjul i 

form af vegetation. 
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3.1.1.4. Kulturhistoriske forhold 

 

I Trørød Hegn er følgende fortidsminder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven: 

 

Fortidsmindetype Antal Bemærkninger 

Høje 28 Udover disse er der to højrester 

Skålsten 4  

I alt 34  

 

Hertil kommer et stort område med oldtidsagre. Endvidere er der stendige i skovens yderskel mod 

vest og syd og jorddiger i det meste af det nordlige yderskel samt på en strækning nord for 

Trørødhus. 

 

3.1.1.5.   Publikumsmæssige forhold 

 

I Projekt Skov og Folk fra ca 1980 blev Trørød Hegn placeret i øverste klasse som 'meget intensivt 

anvendt' med et estimeret antal årlige skovbesøgstimer på 1626 pr ha. 

 

Skoven benyttes primært af lokale borgere. Også landets første skovbørnehave holder til her. En 

spejderhytte ligger lige NØ for skoven. Området nord for Trørødvej er hundeskov. 

 

Der afholdes ingen offentlige naturvejlederarrangementer, men rekvireret naturvejledning for 

skoler, institutioner og andre interesserede grupper forekommer. 

 

Skovgæster kan benytte to p-pladser, der vedligeholdes af Søllerød Kommune. Ved den ene er opsat 

et informationsskilt. 

 

Et uofficielt bålsted er opstået i afdeling 2. 

 

 

 

3.1.2. Målsætninger 

 

Skovdrift: 

Skovens naturlige udvikling hen mod blandskov (bøg, ær, eg, ask) med højkvalitetstræ understøttes. 

 

Friluftsliv: 

Formidlingen af skoven søges styrket gennem udgivelse af en vandretursfolder. Nyindretninger for 

publikum holdes på et minimum. 

 
Kulturhistorie: 
Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand. Herunder 

søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af diger, høje m.v. Ved 

arbejdskørsel m.v. tages særligt hensyn til oldtidsagrene, som løbende skal beskyttes mod slidskader. 

Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 
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Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1. 
 

Køb og salg: 

Maglemosegård (matr.nr. 10a N for skoven) indeholder 10 kendte køkkenmøddinger og ønskes 

erhvervet, hvis den kommer til salg i perioden. 

Ligeledes det af ejendommen Frydenlund ejede matr.nr. 1n mellem skovens sydvestrand og 

Grisestien. Dette areal er skovbevokset. 

 

 

 

3.1.3. Forskrifter 

3.1.3.1. Kulturplan 

 

Jævnfør kortbilag 3.1.C. samt listen i bilag 3.0. (hvor udtrykket ”selvforyngelse” også kan omfatte 

naturforyngelse). 

 

Langsomme naturforyngelser (over mindst 60 år) tilstræbes. Næste generation vil naturligt få en 

højere andel ær, end der er i det nuværende skovbillede. For at imødegå denne udvikling lidt, til 

fordel for bøg, afvikles overstanderne kun langsomt, da nedskåret ær-opvækst erfaringsmæssigt 

giver kraftigere genvækst, jo mere lystilgang der er. Hvor fladeforyngelse af bøg er sket, er det til 

gengæld intentionen at nedtage de resterende bøgeoverstandere i planperioden, a.h.t. 

kævlekvaliteten (rødmarv begynder at indfinde sig efter alder ca. 110 år). Dog efterlades overalt 3-5 

træer pr. ha til naturlig død og henfald. 

 

3.1.3.2. Naturplejeplan 

 

De unge ask i afd. 3d er vandlidende og opgives, idet afløbet afbrydes til fordel for dannelse af en 

mose eller sø. 

 

Birkemosen i afd. 9b ryddes pånær en bræmme langs vejen, og grøften opstemmes til dannelse af 

lysåben mose. 

 

3.1.3.3.   Fortidsmindeplejeplan 

 
Der drages i planperioden løbende omsorg for højene ved fjernelse af opvækst samt hugstaffald (bl.a. i 

henhold til oversigten i det bilagte fortidsmindekatalog). De store bøge på højene i hhv. afd. 4c og 4e 

fældes, og bevoksningen på den vestligste høj i afd. 5a udtyndes. 

 

Skålstenen i afd. 2b markeres ved lejlighed med en pæl. 

 

I perioden søges oldtidsagrene indmålt på kort. 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 
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3.1.3.4.   Planer for friluftslivet 

 

I planperioden overvejes det at udarbejde en vandretursfolder, også dækkende Enrum Skov. 

Det selvbestaltede bålsted erstattes af en regulær bålplads. 

 

 

 

3.1.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling: 

Kulturplanen medfører en svag nedgang i nåletræsarealet og tilsvarende tilgang af åbne biotoper. 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Vandretursfolder Ingen Udarbejdes eventuelt 

Hundeskov Stort område udlagt hertil  

Bålpladser Ingen officielle Bålsted indrettes 
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3.2. Kohave Skov 

 

3.2.1. Beskrivelse 

3.2.1.1. Generelt   

 

Kohave Skov ligger i Søllerød Kommune. Det samlede areal er 34,3 ha, hvoraf Kohaveengen (i 

nord) og øvrige blødbundsarealer syd og øst herfor udgør omkring de to trediedele og er af meget 

stor landskabelig værdi. Området er sammenkøbt gennem de seneste ca. 50 år. 

 

Skoven er både på højbunden og de lave arealer en meget frodig mosaik af forskellige løvtræarter 

og forynger sig spontant. Herunder ses på diagramform, hvorledes de eksisterende bevoksninger 

fordeler sig efter hovedtræart og –alder: 

 

 

 

Der er ikke lavet nogen specifik måling af befolkningens anvendelse af skoven, men den må anses 

for at være af væsentlig betydning for friluftslivet i lokalområdet. 

 

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven søer, vandløb, moser og ferske enge (se dog 

indledningen til bilag 1.3.1. for mulige modifikationer): 

 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Søer og vandløb 0,6 1,7 

Moser 

(91% heraf er skovbevoksede) 

11,7 34,1 

Ferske enge 9,3 27,1 

I alt 21,6 63,0 

Træartsvis aldersklassefordeling i Kohave Skov 
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De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 11 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

 

3.2.1.2.  Geologi, jordbund 

 

Landskab: 
Kohave Skov ligger for foden af en nordøstvendt morænelerbakke. I det overordnede landskab er 

skoven placeret mellem den tunneldal der i sin tid udgjorde Vedbæk Fjord og tunneldalen syd for. 

Sidstnævnte har oprindeligt ledt smeltevand under isen mod vest, syd om Trørød og Gammel Holte, 

gennem lavningen ved Søllerød Sø, Vejle Sø, Malmmosen og ud i Furesøen. 

 

Jordarter: 

På grund af arealets beliggenhed i en lavning er den overvejende jordart ferskvandstørv. Op ad 

morænebakken i den sydvestlige del af området er jordarten moræneler. 

 

3.2.1.3. Fredninger 

 

Der hviler i alt fire fredninger på de lave arealer: 

 

Nummer 

Navn 

Dato 

(opr. år) 

Afdeling 

(helt/delvist) 

Hovedformål Bemærkninger 

7822.00 

Kratmose, 

Kohave 

20/12 1958 

(do.) 

92 a, c og e Status quo 

(eng med småsøer) 

Der må ikke foretages bebyggelse 

6212.03 

Kohavevej 

21/7 1983  

(1982) 

92 a og b Status quo 

(afgræsset eng) 

Fredningen er begrundet i land-

skabelige og rekreative værdier, 

navnlig ved lavtliggende områder 

1023.00 

Kratmosen 

12/4 1946 91 a og k-m, 

92 SV, 93 og 

94 

Status quo 

(parkanlæg) 

 

1153.00 

Sti nr.13 

18/5 1948 

(1943) 

95 c, f og h Status quo 

(fortrinsvist 

landbrugsarealer) 

Stianlæg og nøje forbud mod 

terrænændringer 

 

3.2.1.4.  Regionplanlægning 

 

I regionplanen er Kohave Skov placeret i et biologisk men ikke sårbart interesseområde. Området er 

tillige udlagt som et regionalt friluftsområde. Endelig anses det for værende af betydning som 

spredningskorridor i biologisk sammenhæng. Samlet betyder dette, at der i regionplanen lægges 

vægt på naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv. 

 

Kohave Skov ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket er 

den højeste klasse. Det skal derfor tilstræbes at mindske risikoen for grundvandstruende aktiviteter. 

Betydningen for driften af Kohave Skov må siges at være begrænset i forhold til den nuværende. 
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Kohave Skov afgrænses af Kighanerenden mod sydøst. Vandløbet er oprenset i de senere år og er i 

regionplanen ansat til vandløbsmålsætningen B1, hvilket er 'gyde- og yngleopvækstområde for 

laksefisk'. Som retningslinier for dette vandløb er primært fastsat, at der skal ske en nedbringelse af 

tilførslen af opspædet spildevand. Vandløbet skal i øvrigt vedligeholdes miljøvenligt, dets fysiske 

variation skal sikres f.eks. ved udlægning af sten og grus; skyggegivende beplantninger langs 

bredderne skal sikres, og vandløbet skal rumme fiskeskjul i form af vegetation. 

Maglemoserenden har sit udspring ved Kratmosestien for så at passere Kratmoseeng og danne 

statsskovarealets østgrænse i en lige linie nordover. På denne første strækning har renden kun status 

af et spildevandspåvirket vandløb til vandafledning. Den skal således fremtræde æstetisk og 

hygiejnisk tilfredsstillende, og der må ikke forekomme spærringer for den frie faunapassage. 

 

3.2.1.5. Kulturhistoriske forhold 

 

I Kohave Skov er en enkelt høj beskyttet som fortidsminde efter naturbeskyttelsesloven. 

 

På visse strækninger af yderskellene er der stendige. Jorddiger findes i andre dele af Kohavens 

yderskel, hhv. lige indenfor nuværende skovbryn mod Kohaveengen. 

 

3.2.1.6.   Publikumsmæssige forhold 

 

I Projekt Skov og Folk fra ca 1980 blev Kohaven placeret i næstøverste klasse som 'intensivt 

anvendt' med et estimeret antal årlige skovbesøgstimer på 257 pr ha. 

 

Skoven benyttes primært af lokale borgere. Skovgæster kan benytte en p-plads, som distriktet 

vedligeholder i fællesskab med Gammel Holte Kirke. 

 

En lokal børnehave har fået lov til selv at etablere en lejrplads inkl. bålsted i grusgraven i afd. 91d. 

 

Fiskeriet er frit i nogle småvandhuller. 

 

 

 

3.2.2. Målsætninger 

 

Skovdrift: 

Blandskovs- og mosaikpræget understøttes fortsat ved en naturnær drift.  

 
Kulturhistorie: 
Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand. Herunder 

søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af diger m.v. Endvidere 

tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 
 

Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1. 
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Friluftsliv: 

Kohave Skovs ekstensive karakter m.h.t. faciliteter og arrangementer skal i planperioden 

opretholdes. Især højskovsdriften tilrettelægges med øje for betydningen af bryn/underskov eller 

vedvarende skovdække som visuel afskærmning mod bebyggelse. 

 

 

 

 

3.2.3. Forskrifter 

3.2.3.1. Kulturplan 

 

Jævnfør kortbilag 3.1.C. samt listen i bilag 3.0. (hvor udtrykket ”selvforyngelse” også kan omfatte 

naturforyngelse). 

 

Blandt andet for at kunne undgå at ær ”overtager” for store arealer, tilstræbes for skyggetræarterne 

langsomme naturforyngelser, d.v.s. over mindst 60 år. (Nedskåret ær-opvækst giver 

erfaringsmæssigt kraftigere genvækst, jo mere lystilgang der er). Der efterlades overalt 3-5 træer pr. 

ha til naturlig død og henfald. 

 

3.2.3.2. Naturplejeplan 

 

De enkelte naturarealer søges drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i bilag 

1.3.1. 

 

3.2.3.3. Planer for friluftslivet       

 

Den generelle friholdelse for organiserede aktiviteter og den ekstensive ”indretning” for publikum 

bevares, og der er ikke plansat nye faciliteter. 

 

 

 

 

3.2.4. Konsekvenser 

 

Planperioden forventes at glide ret umærkeligt hen over skoven og engene, idet kulturarealerne er 

små og få (med kun delvis afvikling af de allerældste træer) og status quo-fredningerne efterleves. 
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3.3. Jægersborg Hegn 

 

3.3.1. Beskrivelse 

3.3.1.1. Generelt 

 

Jægersborg Hegn er en skov på 435,4 ha i Søllerød Kommune. Indtil 1832 var hele Jægersborg Hegn en 

del af Dyrehaven og havde da et skovbillede som svarede til Dyrehavens. Mange af de i dag gamle træer 

er sået/plantet umiddelbart efter at områderne blev udtaget af dyrehavedriften, men også i slutningen af 

århundredet blev mange åbne arealer tilplantet med bøg og eg. Dyrehavehegnet er siden sidste 

driftsplanrevision blevet flyttet mod nord, således at afd. 49 nu ligger inden for hegnet (igen). 

 

Hele 93% af arealet er skovbevokset. 

 

På nær få og små bevoksninger af enkelte nåletræarter er hele den centrale del bevokset med bøg, store 

arealer i vest, nordvest og øst med eg og enkelte vådområder med ask eller andre løvtræarter. Da 

foryngelsen først er begyndt omkring 1960, har skoven en stærk overvægt af meget gamle samt helt 

unge bevoksninger (se nedenstående figur over fordeling efter hovedtræart og –alder samt kortbilag 

3.3.D.). Løvtræets vækst på den tykke muld er rigtig god. Mange af de gamle bøge og ege er også af 

god kvalitet. 

 

 

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven søer, moser og overdrev (se dog indledningen til bilag 

1.3.1. for mulige modifikationer). 
 

De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 9 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

Træartsvis aldersklassefordeling i Jægersborg Hegn 1999
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Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Overdrev 0,5 0,1 

Søer 2,6 0,6 

Moser (hvoraf 78% skovbevoksede) 17,8 4,1 

I alt 20,9 4,8 

 

Den naturhistorisk vægtige Bøllemose skal fremhæves. Området huser de rødlistede insekter 

bølleblåfugl og dykkervandkalv. Søen midt i mosen er Københavnsområdets eneste gode eksempel på 

en sur og brunvandet sø. 

 

3.3.1.2. Geologi, jordbund 

 

I Jægersborg Hegn er det hovedsageligt lerede morænebakker, der præger landskabet. Terrænniveauet er 

omkring 20 til 30 m.o.h. med de højeste strøg op mod 40 m.o.h. beliggende ind mod Nærum. I den 

sydlige del af området bugter Mølleådalen sig. Denne dal er tolket som en erosionsdal, der i sin tid er 

dannet af smeltevand uden for isranden. Niveauet i dalbunden er blot nogle få meter over havoverfladen. 

Langs kysten ved Skodsborg ses stejle kystskrænter, fra dengang Stenalderhavet havde sin maksimale 

udbredelse. Det nordvestlige hjørne ved Rundforbi befinder sig på kanten af en tunneldal mellem 

Øresund og Furesøen. 

 

Jægersborg Hegn befinder sig på moræneler. I lavninger findes ferskvandsaflejringer. Øst for Nærum 

findes aflejringer med postglacialt ferskvandsler, og ligeledes oven for Skodsborg er der et område med 

ferskvandsler. Sydøst for Rundforbi er der en lavning med gytjeaflejringer. I Bøllemosen findes tørv. 

Nordøst for Bøllemosen og ned mod kysten er der et område med marint aflejret sand. I den nordlige 

dalside langs Mølleåen, fra Stampedam forbi Rådvad og ud til kysten ved campingpladsen, er der 

aflejringer af henholdsvis smeltevandssand og –grus. 

 

Der findes så vidt vides ingen egentlige jordbundskort eller lokalitetskortlægninger for skoven. 

 

Langs Mølleåen har man tidligere flere steder gravet grus, bl.a. vest for campingpladsen ved Rødebro 

må der have været gravet for udnyttelse af smeltevandsgruset. Bøllemosen har også været udsat for 

råstofgravning. Her er det tørvene man har udvundet. 

 

3.3.1.3. Internationale beskyttelsesområder 

 
Efter Danmarks forslag til EF-habitatområder (særlige bevaringsområder)  -  der endnu ikke er 

ratificeret af EU-Kommissionen  -  er Bøllemosen (store dele af afd. 22) udpeget som område nr. 122. 

Der indgår i området tre biotoper, hvis bevaringsstatus alle anses for at være "meget god":  

skovbevoksede tørvemoser, naturligt dystrofe søer og vandhuller samt overgangstyper af moser og 

hængesæk. Også skovnaturtypen ”Bøgeskov på morbund uden kristtorn” er repræsenteret. 

Habitatområdet er alene udpeget udfra disse forudsætninger; der indgår ikke særlige rødlistearter (trods 

forekomst heraf) eller lignende i begrundelsen. 

 

Bøllemosen har oprindeligt været en højmose, men fremstår i dag som følge af tørvegravning og andre 

forstyrrelser som et ekstremfattigkær. Søen, der således er en gammel tørvegrav, er dystrof og omgivet 

af en veludviklet hængesæk. Der har ikke været gravet tørv siden 1. verdenskrig, og området er i dag et 

meget fint eksempel på successionsstadier fra sø til skovbevokset mose. 
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Naturtyperne er alle sårbare overfor vandstandsændring, næringsstoftilførsel, færdsel og yderligere 

tilgroning. 

 

3.3.1.4. Fredninger 

 

Der er af Naturklagenævnet den 15/2 2001 truffet endelig fredningsafgørelse for Mølleådalens 

østlige del (reg.nr. 7922.00). I fredningen indgår den del af Jægersborg Hegn som er med i 

dyrehavehegningen. Fredningens formål er at sikre/forbedre kulturhistoriske, landskabelige og 

biologiske værdier og fastholde/regulere almen færdselsret. Tilstandsændringer og 

adgangsregulering må kun finde sted efter udarbejdelse af og i henhold til en plejeplan. 

 

3.3.1.5. Regionplanlægning 

 
I regionplanen er Jægersborg Hegn placeret i et biologisk men ikke sårbart interesseområde, med 

undtagelse af Bøllemosen, der anses for at være et sårbart naturområde og som sådant falder ind under 

en generel anbefaling om adgangsregulering. Herunder skal evt. stier anlægges under hensyntagen til 

områdets specielle sårbarhed. 

 

Jægersborg Hegn er tillige udlagt som et regionalt friluftsområde med kulturhistoriske interesser. Samlet 

betyder kategoriseringerne at der i regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, naturformidling, 

naturgenopretning og friluftsliv.  

 

Jægersborg Hegn ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket er 

den højeste klasse. Betydningen for driften af Jægersborg Hegn må siges at være begrænset i forhold til 

den nuværende: der må ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og det skal tilstræbes at sådanne 

eksisterende aktiviteter afvikles. 

 

Jægersborg Hegn berøres ikke af vandløbsmålsætninger. Derimod er søen i Bøllemosen målsat til 

kategorien A1 (særligt naturvidenskabeligt interesseområde). Baggrunden er at den er en naturlig, 

brunvandet, dystrof sø. Øvrige søer har ”generel målsætning” (naturligt og alsidigt dyre- og planteliv). 

 

3.3.1.6.   Naturskovsstrategien 

 

I Jægersborg Hegn er to områder omfattet af naturskovsstrategien: 

 

1. omkring 6 ha af Bøllemosen. Arealet ligger urørt (dog med mulighed for fjernelse af selvsået 

nåletræ) og består af birk op til 125 år, enkelte selvsåede eg og ask samt op til 200-årige bøge på 

skråninger ned mod mosen. Mosen er en sphagnummose med planter som soldug, krybende pil, 

kragefod, kærmysse og tranebær. På birkestammerne findes en rig lavflora; 

2. afdeling 49, d.v.s. den del af skoven som er indlemmet i dyrehavehegningen og dermed 

græsningsskov. Heraf er kun bevoksningen øst for Rådvad Kro (bøg fra 1716) genetisk naturskov; 

 

foruden de 0,2 ha eg fra 1702, der i sammenhæng med Krudtmølleengen er udlagt til stævningsdrift.  

 

Jævnfør kortbilag 3.3.B. og bilag 1.3.3. 
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3.3.1.7. Forsøgsanlæg m.v. 

 

I Jægersborg Hegn er der seks bevoksninger med forsøg eller frøavlsbevoksninger: 

 

 

Afdeling Træart Hensigt 

16e Europæisk 

lærk 
Kåret frøavlsbevoksning F81 

16j (N-

del) 

Stilkeg Proveniensforsøg ved Forskningscenteret for Skov og Landskab 

17b, 26, 

34, 58b 

og 59 

Eg Plustræer udvalgt af Arboretet 

23c Europæisk 

lærk 
Kåret frøavlsbevoksning F81  ("Rundforbilærkene") 

26a,b,d, 

34a,b,j og 

59a 

Stilkeg Frøkilde 59049 (kåret til landskabsformål) 

58c Bøg Forsøg ved Forskningscenteret for Skov og Landskab (bevoksningspleje og 

produktion) 

 

 

3.3.1.8. Kulturhistoriske forhold 

 

I Jægersborg Hegn er der konstateret følgende fortidsminder, hvoraf hovedparten er fredet efter 

naturbeskyttelsesloven: 

 

Fortidsmindetype Antal 

Langhøje 2 

Høje 68 

Højtomt 1 

Skålsten 1 

Røser 2 

Stenkreds 1 

Von Langens afdelingssten 4 

I alt 79 

 

 

Desuden er der jernalderagre i store områder af skovens østlige del. Syd for Rundforbi ses højryggede 

agre. 

 

Hertil kommer jorddiger i skel mod nord/vest, med undtagelse af strækningen langs Grisestien, samt 

langs udkantsbevoksningerne af eg i Skodsborgtrekantens østgrænse. Desuden jorddiger nær 

Skovfogedvej hhv. afd. 48l; disse diger har et vist sammenfald med skovens udstrækning på 1833-

kortet. 
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Omkring en af afdeling 36e’s høje kan det stadig erkendes, hvorledes man i begyndelsen af sidste 

århundrede ved restaurering efter Frederik VII’s udgravninger tog jord fra højenes omgivelser: i dette 

tilfælde står de nu gamle bøge stadig ”på stylter”, fordi jordoverfladen blev sænket. 

 

Strandmøllevej er den gamle forbindelsesvej mellem Nærum og Øresund. Skodsborgvej, Køromvej, 

Mathiasvej, Blinde Allé og Domænevejs vestlige ende hører antagelig til det gamle parforcejagt-

vejsystem. 

 

 

3.3.1.9. Publikumsmæssige forhold 

 
I Projekt Skov og Folk fra ca 1980 blev Jægersborg Hegn i sammenhæng med Dyrehaven placeret i 

øverste klasse som 'meget intensivt anvendt'. 

 

Skovgæsterne kommer fra et stort opland, bl.a. København, p.gr.a. nærhed til Kystbanen. Endvidere har 

en hel del deres daglige færden gennem skoven på vej til og fra arbejde. 

Mange skovbørnehaver, både lokale og fra København, benytter Jægersborg Hegn dagligt. Der findes 

også en økobase for to københavnske skoler. 

 

P-pladser forefindes ved Strandmølle Port, Skodsborg Port, Skodsborgvej og Svenskevej/Rådvad. 

 

Skoven rummer fire grillpladser, der typisk benyttes flere gange dagligt. 

 

Fiskeri er tilladt i Bøllemosen, som er et yndet udflugtsmål der har udviklet sig fra et parklignende 

område til et naturareal. 

 

Trekanten mellem banen og Skodsborg er udlagt som hundeskov. 

  

Der foreligger en vandretursfolder for skoven.  

 

Offentlige naturvejlederarrangementer finder 

sted, såvel som rekvireret naturvejledning for 

skoler, institutioner og andre interesserede 

grupper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Målsætninger 
Den overordnede målsætning for Jægersborg Hegn og Dyrehave i forening er drift som lystskov og 

dyrehave. 
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Skovdrift: 

Den gamle bøgemasses afvikling skal ske efter 2 forskellige principper: enten igangsat ved alder 

omkring 120 år eller afventende at alderen passerer de 150 år. Den første andel gives med en langsom 

afviklingstakt (40-60 år) muligheden for en med tiden fleraldrende, gruppevis struktur. Den anden 

holdes i traditionel ”søjlehalsdrift” så længe som kulturteknisk forsvarligt (d.v.s. uden at muligheden for 

selvforyngelse spilles af hænde) – i overensstemmelse med den overordnede målsætning om 

lystskovsdrift, med tilhørende fladeforyngelse og overstanderafvikling over ca. 30 år. 

 

Blandt bøgebevoksninger mellem 110 og 130 år udvælges således på planrevisionstidspunktet en gruppe 

hvis foryngelse indledes/videreføres i planperioden. Arealfordelingen mellem denne og restgruppen 

lægges så nær 1:1 som de faktiske bevoksningsforhold tillader, og lokaliseringen tager i muligt omfang 

hensyn til skovens publikum. 

 

For de snart 300-årige bøgebevoksninger øst for Rådvad Kro foreskriver naturskovsstrategien at de 

gamle træer bevares længst muligt. Græsningsskovens yngre træer skal i øvrigt undergives en tilpas 

kraftig hugst til dannelse af sunde og dybkronede individer. 

 

Foryngelsen af gamle egebevoksninger i skovens vestrand fortsættes/indledes delvist i perioden, med en 

langsom takt og under bevarelse af en væsentlig andel af egene. Denne behandling ligger på linie med 

de hidtidige planforskrifter for disse såkaldte ”flådeege-bevoksninger” fra det 19. århundredes første 

halvdel. 

 

 

Friluftsliv: 

Da skoven er varieret og nemt tilgængelig, er det målet at den med sine arealer bidrager til yderligere 

dækning af behovet for naturformidling særligt for børn og unge. 

 

 

Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1. 
 

 

Kulturhistorie: 

Parforce-jagtvejssystemet opretholdes og understøttes som et vigtigt kulturhistorisk element. 

 

Ved valg af kulturmetode tages også hensyn til fortidslevn, ikke mindst fortidsagrene, som løbende skal 

beskyttes mod slidskader fra arbejdskørsel m.v. 

 

Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand, evt. efter 

restaurering. Herunder søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af 

diger, høje m.v. Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 

 

 

 

3.3.3. Forskrifter 

3.3.3.1. Kulturplan 

 

Planperiodens nykulturer og andre arealanvendelsesskift fremgår af kortbilag 3.3.C. og bilag 3.0. (hvor 

udtrykket ”selvforyngelse” også kan omfatte naturforyngelse). 
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I nedenstående oversigt fås et indtryk af, hvorledes kulturplanen harmonerer med målsætningen om hhv. 

lang ”søjlehalsdrift” og den mere naturnære foryngelsesform. Oversigten omfatter alle bevoksninger 

med bøg som hovedtræart og mindst 110 år gammel ved planperiodens begyndelse. Der angives areal i 

ha, og med et kryds er det markeret hvis den pågældende bevoksning er sat til foryngelse: 

      

Bevoksninger på over 150 år:   
20 a 12,6     Fremskreden bøgeforyngelse (kun 90% kroneslutning) x 
23 j 2,2   I vest fremskreden foryngelse x 
38 b 1,2   En del bøgeforyngelse  x 
48 b 2,5   Bøgeforyngelse  x 
Bevoksninger på 131-150 år:    
46 a 3,3   Pletvis god bøgeforyngelse  
49 d 2,3   Pletvis god bøgeforyngelse  
Bevoksninger på 110-130 år:    
34 d 0,7   Opvækst af bøg/ask. Omgivende eg forynges x (eg) 
35 c 1,1   Fremskreden ærforyngelse x 
36 a 7,3   Er reelt under fladeforyngelse x 
37 a 12,6   En del selvforyngelse  x 
38 a 22,7   Fremskreden bøgeforyngelse i syd og øst. Indplantet ask 

1985 vest for Skodsborg Sti. Noget græsbundet 
x 

39 a 16,3   Fin skovbund   
48 a 5,2   Øst-lod reelt under fladeforyngelse x (øst) 
48 m 2   Opvækst af ær og stedvis bøg  
49 a 4,5   Græsningsskov. Opvækst af ær.  
49 c 3,3   Græsningsskov    
58 c 2   Fremskreden ærforyngelse x 
 

Som det fremgår ”overbydes” målsætningen om at indlede foryngelse af ca. halvdelen af det 110-130-

årige bøgeareal: 50 af knap 80 hektar med sådanne bevoksninger er planlagt forynget. Men som det også 

ses, bunder dette i vid udstrækning i at foryngelse allerede er godt i gang på disse arealer; 

søjlehalsstadiet er allerede på retur – bl.a. takket være harvninger forud for oldenfald omkring 1990. 

(Dette betyder at vore efterkommere igen har muligheden for at få nogle ensaldrende søjlehaller at 

opleve på disse arealer, medsamt muligheden for at vælge dem fra.) At ”gemme” den store afd. 39a til 

lang klassisk omdrift harmonerer godt med såvel bevoksningens beskaffenhed som den for publikum 

meget tilgængelige/synlige beliggenhed. Ligeledes er det oplagt at udsætte foryngelsen af den for 

hjortene tilgængelige afd. 49, hvis kuperede terræn af de gamle bøge rammes ind som et flot 

guldalderlandskab. Der føres her en hård hugst for at optimere kroneudviklingen. 

 

Det er ganske i tråd med målsætningen, at de 130-150-årige (og de under 110-årige) bøgebevoksninger 

opretholdes, og at de mere end 150-årige forynges i perioden. (Som det også fremgår, harmonerer dette 

udmærket med disse bevoksningers faktiske stader). 

 

 

For at undgå forsumpning og stærk konkurrence fra græsvækst er det ved bøgefladernes foryngelse 

nødvendigt at lysne meget forsigtigt i moderbevoksningerne. Hvor det er muligt udføres foryngelserne 

gruppevist (ved hugst af lysbrønde til natur- og selvforyngelse) fremfor fladevist, hvilket understøttes 

via måldiameterhugst. I en række bevoksninger er der dog allerede (ved besåningshugst) lysnet så 

meget, at der foreskrives rest-afvikling i denne periode for at udgå store kvalitetstab. 
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Generelt efterlades i alle foryngede bevoksninger så vidt muligt 3-5 stabile træer pr. ha af den gamle 

generation til naturlig død og henfald – i randbevoksninger flere. 

 

De gamle ege i afd. 17 vil blive afviklet ved renafdrift, da de tilbagestående eges salgsværdi ellers må 

ventes forringet af vanrissætning. I afd. 34 forventes afviklingen at kunne strækkes over mindst 2 

perioder, takket være bevoksningspartier med passende underetage. Efter endt foryngelse skal der dog i 

disse egebevoksninger være efterladt en væsentlig andel af først og fremmest de mest spektakulære, 

kronerige individer til naturlig død og henfald. 

 

Der indbringes/efterlades – også hvor det ikke specifikt nævnes i foryngelsesplanen (bilag 3.0.) – 

overalt en eller flere andre træarter i kulturerne udover hovedtræarten. Hvor alene hovedtræarten er 

nævnt, vil den således efter kulturstadiet kun tegne sig for 80-90% af den pågældende litras skovdække. 

 

3.3.3.2. Naturplejeplan 

 

I og omkring Bøllemosen skal publikums færdsel søges kanaliseret således, at der undgås større 

slid/forandringer i mosens mest sårbare og naturhistorisk værdifulde dele. Bøllemosen er opstemmet 

med brædder. Det har været forsøgt at mindske afdræningen ved at sætte endnu et brædt i. Imidlertid 

viste dette sig at være til skade for de allerede etablerede biologiske værdier (såvel som for 

tilgængeligheden for publikum). Den nuværende dræningstilstand opretholdes derfor i perioden. 

Opvækst af nåletræ fjernes løbende. 

 

I øvrigt søges de enkelte naturarealer drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i 

bilag 1.3.1. 
 

 

3.3.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 

Jagtvejssystemet vedligeholdes. 

 

Der drages i planperioden løbende omsorg for højene ved fjernelse af slørende opvækst samt hugstaffald 

(bl.a. i henhold til oversigten i det bilagte fortidsmindekatalog). De store træer på en af højene i afd. 48d 

fældes. Bænken på en af højene i afd. 21a fjernes for at undgå færdsel til og fra den. Sporet over en 

højfod i afd. 28 lægges udenom. Gamle træer i højenes nærmeste omgivelser bevares længst muligt, og 

hvor nåletræsbevoksning omgiver en høj, plantes der ved lejlighed længelevende løvtræer ind i kreds 

som ”markering”. 

 

Ved bevoksningspleje frihugges den langenske afdelingssten i afd. 22c. 

 

I perioden søges oldtidsagrene indmålt på kort. 

 

Såfremt foderhuset nord for højen i afd. 37f kommer til udskiftning, placeres det mindst 100 m fra 

højen. 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 
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3.3.3.4. Friluftsplan 

 
Økobasen kan udvides til at omfatte flere skoler. 

 

Der er behov for revision af vandretursfolderen. 

 

Ved planperiodens begyndelse er etableret en primitiv overnatningsplads samt lejrplads for grupper ved 

Strandmølle Porthus. Pladsen udbygges i perioden, og adgang for kanosejlere forbedres/skiltes. 

 

Informationsskilte opsættes v. indgang v. Skodsborg Station samt på P-plads mellem Bøllemosevej og 

Skodsborgvej. 

 

 

 

3.3.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling 
Hele 90 ha er sat til foryngelse i perioden, svarende til 21% af skovens bevoksede areal. Dette har, som 

det er fremgået, nøje sammenhæng med den overvægt af foryngelsesmodne og gamle 

bøgebevoksninger, som præger skoven. 70% af foryngelserne er da også i og til bøg. Reelt har 

generationsskiftet dog allerede været i gang i en årrække i mange af disse bevoksninger – og vil kun 

blive delvist gennemført i planperioden: Ialt er der i perioden foreskrevet afvikling af i størrelsesordenen 

50 % af massen i de bøgebevoksninger der er plansat til foryngelse. 

 

Med ca. 15 ha indtager eg andenpladsen arealmæssigt i kulturplanen. Også eg vil optage ca. samme 

areal ved slutningen som ved begyndelsen af planperioden. 

 

Nåletræsarealet falder med et par ha i planperioden, men isoleret set vil arealet med douglasgran stige. 

 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Økobaser Økobase for to københavnske skoler. 

Ingen faciliteter 

Kan udvides til at omfatte flere 

skoler 

Informationsskilte  Opsættes v. indgang v. Skodsborg 

Station samt på P-plads mellem 

Bøllemosevej og Skodsborgvej 

Vandretursfolder Ja Revideres 

Lejrpladser Primitiv overnatningsplads samt lejrplads 

for grupper er etableret v. Strandmølle 

Porthus i starten af planperioden 

Pladsen udbygges i perioden, og 

adgang for kanosejlere 

forbedres/skiltes 
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3.4 Søllerød Kirkeskov 

 

3.4.1. Beskrivelse 

3.4.1.1.   Generelt 

 

Søllerød Kirkeskov  på 47,2 ha ligger i Søllerød Kommune og grænser mod nord op til Søllerød 

Naturpark (herunder et andet af distriktets arealer, Rygård). 

 

Skoven gennemskæres af Søllerød Ådal med "Degneengen" og "Den indre Sø". Udover den 

naturlige vandtilstrømning forsynes ådalen med vand fra en afværgepumpning ved Nærum 

kildeplads. 

 

Skoven rummer både et vandtårn og et rensningsanlæg, der i vest skæmmer ådalen. 

 

På såvel de stejle skrænter som plateauet står især bøgebevoksninger, hvoraf hovedparten er over 

100 år og dermed modne til foryngelse. Se nedenstående figur over bevoksningernes fordeling efter 

hovedtræart og –alder: 

 

 

 

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven en sø, en mose og en fersk eng: 

 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Søer 1,1 2,3 

Moser 0,4 0,8 

Ferske enge 2,6 5,5 

I alt 4,1 8,7 

 

Træartsvis aldersklassefordeling i

Søllerød Kirkeskov 1999
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De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 3 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

 

3.4.1.2. Geologi, jordbund 

 

Landskab: 

Søllerød Kirkeskov ligger i morænelandskab, med nogen dødistopografi. I den nordlige del af 

skoven befinder man sig i tunneldalen, der oprindeligt (fra det som nu er Øresundskysten) har ledt 

smeltevand under isen mod vest, syd om Trørød og Gammel Holte, gennem lavningen ved Søllerød 

Sø, Vejle Sø, Malmmosen og ud i Furesøens lavning. 

 

Jordarter: 

I dalbunden findes glaciale aflejringer af moræneler og desuden aflejringer af postglacialt tørv. I 

dalsiderne findes aflejringer af glacialt smeltevandssand. 

 

 

3.4.1.3.   Regionplanlægning 

 

I regionplanen er Søllerød Kirkeskov placeret i et biologisk men ikke sårbart interesseområde med 

kulturhistoriske interesser for de centrale deles vedkommende (den præcise afgrænsning er ikke 

tydelig). Området er tillige udlagt som et regionalt friluftsområde. Endelig er dele anset for at være 

af betydning som spredningskorridor i biologisk sammenhæng. Samlet betyder dette, at der i 

regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv. 

 

Søllerød Kirkeskov ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket 

er den højeste klasse. Der må derfor ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og det skal tilstræbes at 

sådanne eksisterende aktiviteter afvikles. Betydningen for driften af Søllerød Kirkeskov må siges at 

være begrænset i forhold til den nuværende. 

 

Søllerød Kirkeskov berøres ikke af vandløbsmålsætninger. 

 

 

3.4.1.4. Kulturhistoriske forhold 

 

I Søllerød Kirkeskov er der konstateret følgende fortidsminder: 

 

Fortidsmindetype Antal Bemærkninger 

Hulveje 2 Den ene omfatter tre parallelle spor 

Hulvejsspor 2  

Von Langens afdelingssten 1 Ikke med sikkerhed 

Dyssetomt 1  

Jernalderagre 1  

Ialt 7  
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Hertil kommer stendiget omkring næsten hele skoven, afløst af jorddige på en kort strækning i øst. 

 

3.4.1.5. Publikumsmæssige forhold 

 

Søllerød Kirkeskov benyttes primært af lokale borgere, ikke mindst til hundeluftning. En lokal 

skovbørnehave holder også til og har bl.a. et klatretræ til disposition. Der foreligger ingen 

talmæssige opgørelser af besøgsintensiteten. 

 

Hele skoven er hundeskov. 

 

Dæmningen til Den Indre Sø er et yndet opholdssted for publikum. Nær herved ligger en bålplads. 

Fiskeriet er frit. 

 

Der afholdes ingen offentlige naturvejlederarrangementer, men rekvireret naturvejledning for 

skoler, institutioner og andre interesserede grupper forekommer. 

 

Besøgende kan benytte sig af i alt 3 p-pladser hvoraf de to ejes og vedligeholdes af Søllerød 

Kommune. Skovdistriktets p-plads ligger ved Øverødvej på Rygård-arealerne; her er opsat et 

informationsskilt. 

 

 

 

3.4.2.    Målsætninger 

 

Skovdrift: 
Den gamle bøgemasses afvikling skal dels ske fra alder omkring 120 år, dels afvente at alderen 

passerer de 150 år. Den første andel gives med en langsom afviklingstakt muligheden for en med 

tiden fleraldrende, gruppevis struktur. Den anden holdes i traditionel ”søjlehalsdrift” så længe som 

kulturteknisk forsvarligt. 

 

Afd. 161a opretholdes som en blandingsbevoksning (med ædelgran, ær og birk). 

 

Naturpleje: 
Der henvises til bilag 1.3.1. 

 

Friluftsliv: 

De gamle bøge omkring vandtårnet bevares længst muligt, fordi de skjuler den voldsomme 

bygning. 

 

Formidlingen af skoven søges styrket gennem optagelse på vandretursfolderen om Søllerød 

Naturpark. 

 

Kulturhistorie: 

Ved valg af kulturmetode tages også hensyn til fortidslevn, eksempelvis jernalderagrene, som 

løbende skal beskyttes mod slidskader fra arbejdskørsel m.v. 
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Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand. Herunder 

søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af diger m.v. Endvidere 

tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 

 

 

 

3.4.3.  Forskrifter 

3.4.3.1. Kulturplan 

 

Jævnfør kortbilag 3.4.C. samt listen i bilag 3.0. (hvor udtrykket ”selvforyngelse” også kan omfatte 

naturforyngelse). 

 

I pagt med målsætningen sættes knap halvdelen af det 110-130-årige bøgeareal til foryngelse i 

perioden. Bøgebevoksninger i andre aldersklasser ”gemmes” til senere perioder. Der er ingen 

bevoksninger over 150 år. 

 

Bøgeafdrifterne udføres ved langsomme gruppevise foryngelser (ved hugst af lysbrønde til natur- 

og selvforyngelse). 

 

Kulturerne tyndes tidligt og aktivt. I hvert foryngelsesområde skal indgå én eller flere andre træarter 

end bøg, som således efter kulturstadiet kun vil tegne sig for 80-90% af den pågældende litras 

skovdække. Ær accepteres, men andre arter favoriseres generelt. 

 

De næsten 300-årige bøgeoverstandere i afd. 156a lades i hovedsagen stå til naturlig død og 

henfald. I alle andre foryngede bevoksninger efterlades så vidt muligt 3-5 stabile træer pr. ha af den 

gamle generation til naturlig død og henfald. 

 

3.4.3.2. Naturplejeplan 

 

I planperioden ventes Søllerød Kommune at nedlægge sit rensningsanlæg vest for Degneengen. 

Engen har ikke været græsset i 20 år og er under tilgroning (dog hæmmes skovtræ-opvæksten af en 

langsom vandstandsstigning som følge af ophørt oprensning af det gennemskærende vandløb). En 

yderligere æstetisk gevinst kan fås ved på ny at lade engen afgræsse i helhed. Det er således planen 

at ”naturgenoprette” ådalen efter rensningsanlæggets fjernelse. Dette indebærer oprensning af 

grøftesystemet og rydning for opvækst, hvorpå græsningen genindføres i litra 152a og 162a. 
Projektet kan som afledt effekt få en vandstandsændring i Den Indre Sø. 

 

I øvrigt søges de enkelte naturarealer drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i 

bilag 1.3.1. 

  

3.4.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 
Der drages i planperioden løbende omsorg for, at hulvejene er synlige og tilgængelige. 

 

Jernalderagrene søges i planperioden indmålt på kort. 
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I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 

 

3.4.3.4. Planer for friluftslivet 

 

Der udgives en ny vandretursfolder i planperioden, dækkende såvel Rygård som Søllerød 

Kirkeskov. 

 

   

3.4.4. Konsekvenser 

 

Cirka en fjerdedel af det gamle bøgeareal sættes til foryngelse – men en langsom foryngelse: Der er 

i perioden kun foreskrevet afvikling af 1/6 af massen i de pågældende bevoksninger. Også i øvrigt 

vil skoven kun undergå beskedne ændringer; et par afdrifter efter rødgran tilplantes således med 

douglasgran/rødgran i blanding. 

 

Større synlighed vil der formentlig være af den forudsatte genoptagelse af græsningen efter 

nedlæggelse af rensningsanlægget ved Degneengen.
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3.5. Ravneholmene 

 

3.5.1. Beskrivelse 

3.5.1.1.  Generelt 

 

Ravneholmene på 113,9 ha ligger i Søllerød Kommune. Skoven ligger dels på fladt plateau, dels på 

den stejle, kløftede skrænt (”Det danske Schweiz”) ned til Mølleåen mod syd og er også 

bevoksningsmæssigt set et varieret område. Ravneholmene strækker sig næsten fra Geel Skov i vest 

til Helsingørmotorvejen i øst, hvor Dyrehaven fortsætter på den anden side. I den østlige del er 

arealet skåret igennem af Nærumbanen. 

 

Bortset fra nogle regulære afdelinger af eg og rødgran består skoven overvejende af bøg (både ung 

og moden/gammel), som selvforynger sig villigt på den grusede men forholdsvis næringsrige 

jordbund. Se nedenstående figur over bevoksningernes fordeling efter hovedtræart og –alder: 

 

Øst for den nævnte jernbane er der åbne overdrevsarealer af stor botanisk og landskabelig værdi. 

 

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven søer, vandløb, moser og overdrev (se dog indledningen 

til bilag 1.3.1. for mulige modifikationer): 

 
Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Overdrev 8,0 7,0 

Søer og vandløb 2,8 2,5 

Moser 

(62% heraf er skovbevoksede) 

13,3 11,7 

Ialt 24,1 21,2 

 

Træartsvis aldersklassefordeling i Ravneholmene 1999
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De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 7 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

 

For en af moserne mod Mølleåen er registreret fund af de rødlistede planter strudsvinge og kæmpe-

star. 

 

3.5.1.2. Geologi, jordbund 

 

Landskab: 

Ravneholmene omfatter Mølleåen og den nordlige dalside af ådalen, mellem Ørholm og Helsingør-

motorvejen. Ådalen har skåret sig ned i morænelandskabet og har efterladt markante erosionskløfter 

for hver 2-300 meter i den nordlige dalside, som rejser sig godt 30 meter over dalbunden. 

 

Jordarter: 

Jordarterne i området er i dalen postglacialt ferskvandstørv. I dalsiden er det hovedsageligt glacialt 

smeltevandssand, med indslag af tørv i lavningerne og lidt smeltevandsgrus nord for Egekrogen 

samt moræneler i jernbaneudskæringen nord for åen og på nordsiden af åen ved Helsingør-

motorvejen. 

 

3.5.1.3.  Internationale beskyttelsesområder 

 

Efter Danmarks forslag til EF-habitatsområder (særlige bevaringsområder)  -  der endnu ikke er 

ratificeret af EU-Kommissionen  -  er den såkaldte Nedre Mølleådal udpeget som et sådant (område 

nr. 191). Det omfatter blandt andet de ældre ellebevoksninger i afd. 75b, 174b og 182a. Arealet er 

udpeget som repræsentant for skovnaturtypen 'Alno-Padion', d.v.s. ”Elle- og askeskov ved vandløb, 

søer og væld”. Der indgår ikke rødliste-arter i udpegningsgrundlaget.  

 

Habitatområdet udgøres af Mølleåen og dens nære omgivelser fra Ørholm til Øresund. Åen omgives 

både af åbne arealer, ellesump og rørsump. Elleskoven er en gammel stævningsskov, ofte med 

flerstammede træer. Der er tale om en af landets fineste elleskove, som også er udlagt til naturskov. 

 

3.5.1.4.  Fredninger 

 

Naturklagenævnet har den 15/2 2001 truffet endelig fredningsafgørelse for Mølleådalens østlige del 

(reg.nr. 7922.00), under ophævelse af en række tidligere fredninger (som dog stadig figurerer på 

skovkortet for Ravneholmene). 

 

Fredningen omfatter hele skoven pånær afd. 168-173 og en del af afd. 167 (omtrent litra a). 

Fredningens formål er at sikre/forbedre kulturhistoriske, landskabelige og biologiske værdier og 

fastholde/regulere almen færdselsret. I tilfælde af campingpladsens nedlæggelse skal arealet være 

offentligt tilgængeligt. Tilstandsændringer og adgangsregulering i øvrigt må kun finde sted efter 

udarbejdelse af og i henhold til en plejeplan. 
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3.5.1.5.  Regionplanlægning 

 

I regionplanen er Ravneholmene for den vestlige dels vedkommende placeret i et biologisk men 

ikke sårbart interesseområde, med kulturhistoriske interesser. Området er tillige udlagt som et 

regionalt friluftsområde. Endelig anses det for at have betydning som spredningskorridor i biologisk 

sammenhæng. Samlet betyder dette, at der i regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, 

naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv. 

 

Ravneholmene ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket er 

den højeste klasse. Der må derfor ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og det skal tilstræbes at 

sådanne eksisterende aktiviteter afvikles. Betydningen må siges at være begrænset for driften af 

Ravneholmene i forhold til den nuværende. Dog kan et beredskabslager af benzin give problemer. 

 

Ravneholmene berøres for Mølleåens vedkommende (litra 75d og 182b) af vandløbsmålsætningen B 3, 

d.v.s. 'karpevand', hvilket er den laveste målsætning for beskyttede vandløb. Der skal ske miljøvenlig 

vedligeholdelse, den fysiske variation skal sikres f.eks. ved udlægning af sten og grus, skyggegivende 

beplantninger langs bredderne skal sikres, og vandløbet skal rumme fiskeskjul i form af vegetation. 

 

3.5.1.6. Naturskovsstrategien 

 

15 ha af skovens sydlige del og 0,6 ha i nord drives med plukhugst (jævnfør kortbilag 3.5.B. og 

bilag 1.3.3.). Den sydlige del mod Mølleåen er ret sumpet, og bevoksningerne består især af 

ældre/gamle elle, som nogle steder har været stævnet. Der er mange ask, hassel, røn, pil, eg, ær, 

hyld og hæg, ligesom elm har sat sit præg hidtil. Hertil kommer rørsumpe. På de højestliggende 

områder findes 160-200-årige bøge, mange mærket af alderdom, svampe m.v. 

 

Det enligtliggende parti er en blandet bevoksning af eg og bøg på muldbund. Træerne er høje og 

slanke, og egene står fortrinsvist i brynene. 

 

3.5.1.7. Kulturhistoriske forhold 

 

I Ravneholmene er der konstateret følgende fortidsminder, hvoraf hovedparten er fredet efter 

naturbeskyttelsesloven: 

 

Fortidsmindetype Antal Bemærkninger 

Hulveje 2  

Hulvejsspor/-systemer 2  

Høje 17  

Røser 4  

Skålsten 1 Tvivlsom 

Ialt 26  

 

Hertil kommer et stendige om næsten hele den vestlige halvdel af skoven, som også rummer et par 

jorddiger der strækker sig mod sydøst fra Ravneholmhus. Ravnebakken har stendige mod øst og 

syd, og skovpartiet vest for jernbanen gennemløbes af et nord-syd-gående jorddige. 
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3.5.1.8. Publikumsmæssige forhold 

 

Der foreligger ikke talmæssige opgørelser af den publikumsmæssige udnyttelse af arealerne. 

Foruden af lokale kondiløbere m.v. benyttes skoven primært af ryttere fra Ørholm Ryttergaard og af 

mountainbikere, hvilket sidste giver betydelige problemer på skrænterne langs Mølleåen. Mange 

mennesker har deres daglige cykelrute igennem skoven på vej til og fra arbejde. To skovbørnehaver 

er også ivrige brugere og sætter med deres aktiviteter på faste opholdssteder et tydeligt præg på 

skoven. 

 

Ved motorvejen i øst ligger den flittigt brugte Nærum Camping, en af hovedstadsområdets få 

campingpladser. Et offentligt tilgængeligt toilet findes her. 

 

Der afholdes ingen offentlige naturvejlederarrangementer, men rekvireret naturvejledning for 

skoler, institutioner og andre interesserede grupper forekommer. 

 

Fiskeri i Mølleåen er frit. 

 

Til det organiserede friluftsliv findes en lejrplads tæt ved Mølleåen. En bålplads er endvidere til 

rådighed. 

 

 

 

3.5.2. Målsætninger 

 

Skovdriften: 
Skoven skal fortsat være domineret af bøg, dog med indslag af også nåletræ a.h.t. såvel variation som 

flersidig kvalitetsproduktion. Bøgedriften varieres, med hensyntagen dels til lystskovfunktionen via sene 

generationsskifter, dels til kvalitetsproduktion ved forholdsvis tidligt indledte foryngelser. 

 

I plukhugstområderne udlagt af naturskovsstrategien er det langsigtede mål at opnå en fleretageret skov 

uden ensaldrende flader, med alle naturligt forekommende træ- og buskarter. 

 

 

Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1. 
 

 

Friluftsliv: 

Formidlingen af skoven søges styrket gennem udgivelse af en vandretursfolder og ved 

informationsskiltning. 

 

Det overvejes nøje, hvorledes der kan dæmmes op for de skadelige effekter af mountainbikingen. 
 

 

Kulturhistorie: 
Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand, evt. efter 

restaurering. Herunder søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af 

diger, høje m.v. Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 
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Køb og salg: 

Litra 184d er i starten af planperioden overført til Statsskovenes Planteavlsstation, som også hidtil 

har administreret denne sø. Den ventes dog senere i perioden at tilbagegå til Jægersborg distrikt 

sammen med resten af Egekrogen ved en forventet afvikling af Planteavlsstationens virksomhed 

her. 

 

I medfør af Naturklagenævnets fredningsafgørelse i begyndelsen af planperioden er to små 

naboarealer i sydvest (matr.nr. 5ba samt hovedparten af 10c Søllerød By, Søllerød) overtaget. 

 

 

 

3.5.3. Forskrifter 

3.5.3.1. Kulturplan 

 

Jævnfør kortbilag 3.5.C. samt listen i bilag 3.0. (hvor udtrykket ”selvforyngelse” (”sfy”) også kan 

omfatte naturforyngelse). De til afdrift satte rødgranbevoksninger afløses af bøgeplantninger – dette 

vil medføre nogle for driften mere hensigtsmæssige, sammenhængende bøgeflader, ligesom en 

randbevoksning herved konverteres fra nål til løv. 

 

Der indbringes – også hvor det ikke specifikt nævnes i foryngelsesplanen (bilag 3.0.) – overalt en 

eller flere andre træarter i kulturerne udover hovedtræarten. Hvor alene hovedtræarten er nævnt, vil 

den således efter kulturstadiet kun tegne sig for 80-90% af den pågældende litras skovdække. 

 

I alle foryngede bevoksninger efterlades så vidt muligt 3-5 stabile træer pr. ha af den gamle 

generation til naturlig død og henfald.  

 

På Ravnebakken vil et åbent drag gennem skov blive tilplantet med eg ved nedlæggelse af 

højspændingsledningen. 

 
De til plukhugst udlagte arealer tilnærmes løbende denne driftsform, og der foretages ingen 

indplantninger. Tilgroningsskov ved Mølleåen kan stævnes. 

 

 

3.5.3.2. Naturplejeplan 

 
I henhold til naturskovsstrategi skal rørsumpene ved Mølleåen i muligt omfang plejes med rørskær. 

 

Der skal i planperioden udarbejdes plejeplan for de pågældende områder (som inkluderer alle skovens 

naturbeskyttede arealer) i medfør af Mølleådal-fredningen.  

 

Indtil da søges de enkelte naturarealer drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i 

bilag 1.3.1. 
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3.5.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 
Der drages i planperioden løbende omsorg for højene og røserne ved fjernelse af opvækst samt 

hugstaffald (bl.a. i henhold til oversigten i det bilagte fortidsmindekatalog). Større træer 

fjernes/udtyndes på højene i det vestlige hjørne af afd. 168. Hullet nord(øst) for den nordlige høj i afd. 

183a opfyldes, og selve højen restaureres ved lejlighed. For højen sydøst herfor gælder, at (ride)stien 

skal flyttes væk fra højen og skaden udbedres. Også i afd. 185a skal en (ride)sti flyttes fra de anfægtede 

røser, hvoraf den sydligste restaureres ved lejlighed. 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 

 

 

3.5.3.4. Planer for friluftslivet 

 

I planperioden opsættes et informationsskilt ved Nærum Camping. Desuden overvejes det at 

udarbejde en vandretursfolder, også dækkende Geel Skov. 

 

Det selvbestaltede bålsted erstattes af en regulær bålplads. 

 

 

 

3.5.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling 

I perioden øges bøgearealet på bekostning af 3 ha rødgran. Kun 8% af bøgearealet sættes til 

foryngelse. Ca. halvdelen af bøge-overstandermassen vil stå tilbage ved slutningen af perioden. 

 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Informationsskilte Ingen Skilt med dansk og engelsk tekst opsættes ved Nærum Camping 

Vandretursfolder Ingen Folder fælles med Geel Skov udarbejdes eventuelt 

Bålpladser 1 officiel 1 plads mere åbnes 
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3.6. Geel Skov 

 

3.6.1. Beskrivelse 

3.6.1.1.  Generelt 

 

Geel Skov på 192,0 ha ligger i Søllerød Kommune. Skoven gennemskæres af bl.a. Kongevejen til 

Hillerød, ligesom der omkring denne vejs sydlige del (på frasolgt, tidligere tjenestejord) er udlagt et 

villaområde "Ny Holte". Skovens yderkanter er således lange i forhold til skovarealet. 

 

Skoven er stærkt påvirket af publikums færden. Af og til må der gives prisnedslag til savværkerne, 

fordi træerne nærmest færdselsårerne er såret af slag eller stik fra brysthøjde og ned. 

 

Bevoksningsmæssigt er skoven varieret, domineret af bøg (ung eller ældre, boniteten middel til 

god), men dog med rødgran (boniteten svingende omkring de 2) og enkelte andre nåletræarter på 

næsten en fjerdedel af arealet (i de centrale og østlige dele). Se nedenstående figur over 

bevoksningernes fordeling efter hovedtræart og –alder: 

 

 

 

Skoven er rig på fortidsminder af forskellig art. 

  

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven sø og moser: 

 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Søer 0,1 0,1 

Moser 1,2 0,6 

Ialt 1,3 0,7 

 

De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 5 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

Træartsvis aldersklassefordeling i Geel Skov 1999
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3.6.1.2. Geologi, jordbund 

 

Landskab: 

Geel Skov befinder sig i et morænelandskab med store niveauforskelle og med nogen dødistopo-

grafi. Særligt kan nævnes området omkring Holtekollen, hvor den nordvendte skråning varierer 

over 20 meter i niveauforskel inden for 100-150 meter. I samme skråning er der dybe erosionsdale. 

 

Jordarter: 

I hele den vestlige og nordlige del af Geel Skov er jordarten glacialt moræneler. I den centrale og 

østlige del findes jordarten smeltevandssand. I det sydvestlige hjørne af skoven findes glacialt 

smeltevandssand og –ler samt postglaciale aflejringer af sand, ler og tørv. Også ved Søllerød 

Rådhus findes et område med smeltevandssand. 

 

Geologiske interesseområder: 

På grund af forekomsten af smeltevandssand har der tidligere været en del grusgravning i området. 

Detailkort over den tidligere råstofindvinding i Geel Skov findes i bogen ”Fra det nordlige 

Sokkelund” af Ole Berthelsen 1995. 

 

3.6.1.3.   Fredninger 

 
Ageren og birkebevoksningen uden for skovdiget i sydøst er som eneste del af arealerne fredet, med 

Naturklagenævnets afgørelse af 15/2 2001 (reg.nr. 7922.00). Fredningens formål er at sikre/forbedre 

kulturhistoriske, landskabelige og biologiske værdier og fastholde/regulere almen færdselsret. Tilstands-

ændringer og adgangsregulering må kun finde sted efter udarbejdelse af og i henhold til en plejeplan. 

 

3.6.1.4. Regionplanlægning  

 

I regionplanen er Geel Skov placeret i et friluftsmæssigt interesseområde med også kulturhistoriske 

interesser. Den nordlige del af skoven er tillige udpeget som et biologisk interesseområde, der dog 

ikke anses for at være sårbart. Samlet betyder dette, at der i regionplanen lægges vægt på 

naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv. 

 

Geel Skov ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket er den 

højeste klasse. Der må derfor ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og det skal tilstræbes at 

sådanne eksisterende aktiviteter afvikles. Betydningen for driften af Geel Skov må siges at være 

begrænset i forhold til den nuværende. 

 

Geel Skov berøres ikke af vandløbsmålsætninger. 

 

 

3.6.1.5. Forsøgsarealer 

 

I Geel Skov er afd. 638b’s SV-del (bøg) udlagt som forsøgsareal for Forskningscentret for Skov og 

Landskab angående bevoksningspleje og produktion. 
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3.6.1.6. Kulturhistoriske forhold 

 

I Geel Skov er der konstateret følgende fortidsminder, hvoraf hovedparten er fredet efter 

naturbeskyttelsesloven: 

 

Fortidsmindetype Antal Bemærkninger 

Dysse 1  

Dyssetomter 3 Desuden måske en af de optalte høje 

Høje 10 Den ene måske snarere en røse 

Røser 2 Den ene sammensat af flere 

Skålsten 8  

Milesten 1 Kopi af den oprindelige 

Hulvejsspor  3  

Hulvej/-system 2  

Ialt 26  

 

Desuden ses gamle dyrkningsterrasser (jernalderagre) i det meste af skoven. Bortset fra i vest har 

skoven i øvrigt stendiger mod yderskel. Jorddiger findes på nogle strækninger i og om skoven i øst 

og syd. Særligt skal en 300 m lang jorddigestrækning (afd. 637-638) fra von Langens tid nævnes. 

(Dette dige fremgår ikke af det trykte skovkort.) 

 

3.6.1.7. Publikumsmæssige forhold 

 

I Projekt Skov og Folk fra ca 1980 blev Geel Skov placeret i næst øverste klasse som 'intensivt 

anvendt' med et estimeret antal årlige skovbesøgstimer på 795 pr ha. 

 

Skoven er gennemvævet af stier og veje. 

 

Geel Skov er udlagt som hundeskov og benyttes primært af hundeluftere fra nær og fjern samt af 

mountainbikere grundet det bakkede terræn, og skoven er præget af disse to gruppers tunge brug. 

Midt i skoven ligger skihop- og kælkebakken Holtekollen. Foruden af vintersportsudøvernes 

pårørende er området for foden af denne bakke flittigt brugt til ophold af hundefolk, 

skovbørnehaver, skoleelever på udflugt og friluftsskuespillere. 

 

Et areal ved Søllerødvej er udlejet til tennisbane. 

 

Offentlige naturvejlederarrangementer afholdes i beskedent omfang. Dertil gennemføres rekvireret 

naturvejledning for skoler, institutioner og andre interesserede grupper. 

 

Der forefindes 3 p-pladser, som vedligeholdes af distriktet. Ved to af disse er opsat 

informationsskilt. P-pladserne suppleres af de andre offentlige ved stationen og i Holte centrum. 

 

En primitiv overnatningsplads er etableret i afd. 651. I alt er der i skoven 1 bål- og 2 grillpladser. 
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3.6.2. Målsætninger 

 

Skovdriften: 

Den gamle bøgemasses afvikling skal dels afvente at alderen passerer de 150 år, dels ske fra alder 

omkring 120 år. Den første andel holdes i traditionel ”søjlehalsdrift” så længe som kulturteknisk 

forsvarligt. Den anden gives med en langsom afviklingstakt muligheden for en med tiden 

fleraldrende, gruppevis struktur, ligesom udviklingen hen imod en løvtrædomineret, selvforyngende 

blandskov også i øvrigt understøttes. Af variationshensyn og da jordbunden egner sig til 

nåletræsdyrkning, opretholdes dog en forholdsvis stor andel nåletræsbevoksninger, omkring 20% af 

det træbevoksede areal på langt sigt. 
 

Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1. 
 

Friluftsliv: 

Formidlingen af skoven søges styrket gennem udgivelse af en vandretursfolder. 

 

Det overvejes hvorledes der kan dæmmes op for skadelige effekter af mountainbikingen. 

 
Kulturhistorie: 
Ved valg af kulturmetode tages også hensyn til fortidslevn, ikke mindst jernalderagrene, som løbende 

skal beskyttes mod slidskader fra arbejdskørsel m.v. 

 

Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand, evt. efter 

restaurering. Herunder søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af 

diger, høje m.v. Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 

 

Køb og salg: 

Der er i begyndelsen af planperioden sket et magelæg med Kommunen, hvorved skovdistriktet har 

afgivet et areal syd for rådhuset og til gengæld overtaget det areal som danner nordligt skovbryn 

vest for Kongevejen. 

 

 

 

3.6.3.  Forskrifter 

3.6.3.1. Kulturplan  

 

Jævnfør kortbilag 3.5.C. samt listen i bilag 3.0. (hvor udtrykket ”selvforyngelse” også kan omfatte 

naturforyngelse). 

 

I pagt med målsætningen sættes halvdelen af det 110-130-årige bøgeareal til foryngelse i perioden. 

De øvrige bøgebevoksninger ”gemmes” til senere perioder, pånær skovens eneste bevoksning over 

150 år (afd. 640a fra 1830). Denne forudsættes afviklet over 1-2 planperioder, hvorimod de yngre i 

snit vil blive strukket over tre, idet foryngelsen søges udført gruppevist (ved hugst af lysbrønde til 

natur- og selvforyngelse). 
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Der indbringes – også hvor det ikke specifikt nævnes i foryngelsesplanen (bilag 3.0.) – overalt en 

eller flere andre træarter i kulturerne udover hovedtræarten. Hvor alene hovedtræarten er nævnt, vil 

den således efter kulturstadiet kun tegne sig for 80-90% af den pågældende litras skovdække. 

 

I alle foryngede bevoksninger efterlades så vidt muligt 3-5 stabile træer pr. ha af den gamle 

generation til naturlig død og henfald. 

 

 

3.6.3.2. Naturplejeplan 

 

De enkelte naturarealer søges drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i bilag 

1.3.1. Hvor der i øvrigt ved ophørende afdræning af smålavninger uden produktionsværdi kan opnås 

bedre vandtilbageholdelse, tages sådanne skridt løbende. 

 

 

3.6.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 
Der drages i planperioden løbende omsorg for høje, dysser og hulveje ved fjernelse af opvækst samt 

hugstaffald (bl.a. i henhold til oversigten i det bilagte fortidsmindekatalog). Rodkager i højfoden i afd. 

638d væltes på plads. I afd. 649 skal sporene flyttes væk fra de to høje, og den nordlige restaureres ved 

lejlighed. 

 

De nylokaliserede skålsten afmærkes med pæle (ved lejlighed eller senest inden skovning). 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 

 

 

3.6.3.4. Planer for friluftslivet 

 

I planperioden overvejes det at udarbejde en vandretursfolder, også dækkende Ravneholmene. 

 

 

 

3.6.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling 

Der forynges i perioden godt 30 ha, næsten ligeligt fordelt mellem nuværende bøge- og 

rødgranbevoksninger. Bøgearealet opretholdes, medens rødgran de pågældende steder vil blive 

afløst af thuja, douglasgran eller lærk som hovedtræarter – med andre ord de såkaldt rødkernede 

nåletræsarter, som forventes mere stabile, længerelevende og måske bedre betalte, når de når 

tømmerstørrelse. Den større stabilitet i alderdommen kan på sigt medføre en betydeligt større 

rekreativ værdi i form af store gamle nåletræer. 

 

En overvejende del af den nuværende overstandermasse i bøg vil blive afdrevet i perioden – ca. 

6.000 kbm. Denne afslutning på generationsskifterne vil ske på et tidspunkt, hvor de unge 
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bevoksninger i gennemsnit er ca. 25 år. Fra og med denne planperiode, og bevoksningsvist betragtet, 

søges som nævnt en del af foryngelsesbevoksningerne afviklet i en langsommere takt end som så. 
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3.7. Enrum Skov 

 

3.7.1. Beskrivelse 

3.7.1.1.  Generelt 

 

Enrum Skov på 31,0 ha ligger i Søllerød Kommune. Skoven hører til herresædet Enrum, der skyder 

sig ind i det nordøstlige hjørne, og har ved driftsaftale været underlagt statsskovdriften siden 1985. 

 

Denne kystnære skov, som mod vest grænser op til Trørød Hegn, er naturmæssigt meget varieret og 

er bl.a. af denne grund i sin helhed omfattet af en gammel frivillig overenskomst efter skovloven 

(altså ikke en egentlig naturfredning). Sø, moser og eng dominerer skoven mod syd samt centralt 

mod nord. Resten (2/3) er bevokset med mellemaldrende og gammelt løvtræ, især bøg, samt lidt 

nåletræ, mest rødgran. Se nedenstående figur over bevoksningernes fordeling efter hovedtræart og –

alder: 

 

 

Der foreligger ikke undersøgelser af omfanget af publikums benyttelse af området. 

 

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven en sø, et vandløb, moser og en fersk eng. 

 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Søer og vandløb 3,8 12,3 

Moser 2,2 7,1 

Ferske enge 3,4 10,9 

Ialt 9,4 30,3 

 

De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 4 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 
 

Træartsvis aldersklassefordeling i Enrum Skov 1999

0
1
2
3
4
5

1
9
9
0
-

1
9
8
0
-8

9
1
9
7
0
-7

9
1
9
6
0
-6

9
1
9
5
0
-5

9
1
9
4
0
-4

9
1
9
3
0
-3

9
1
9
2
0
-2

9
1
9
1
0
-1

9
1
9
0
0
-0

9
1
8
9
0
-9

9
1
8
8
0
-8

9
1
8
7
0
-7

9
1
8
6
0
-6

9
1
8
5
0
-5

9
1
8
4
0
-4

9
-1

8
3
9

Anlægsår

H
e

k
ta

r

NÅL

A. LØV

ASK/ÆR

EG

BØG



Jægersborg distrikt 1999-2013   

103  

3.7.1.2.  Geologi, jordbund   

 

Landskab: 

Enrum Skov har et morænebakkelandskab, der hovedsageligt består af glacialt smeltevandssand. 

Bakkerne rejser sig stejlt op fra kysten og det omgivende terræn, med de højeste niveauer omkring 

20 m.o.h.. Centralt i skoven er der en lavtliggende flade. Med sine godt 6 m.o.h. har det været en 

sydlig vig i den tidligere Vedbæk Fjord, der eksisterede da Stenalderhavet var på sit højeste.  

 

Jordarter: 

Morænebakkerne består af glacialt smeltevandssand og moræneler. I lavningerne findes 

postglaciale aflejringer af ferskvandstørv. 

 

Geologiske interesseområder: 

I nærheden af Enrum er der en lerbakke. Leret blev fra 1690 til 1745 udvundet til fremstilling af 

tegl. Teglværket lå ved Strandvejen. Dets historie er vel beskrevet i bogen ”Fra det nordlige 

Sokkelund” af Ole Berthelsen 1995. 

 

 

3.7.1.3.    Fredninger 

 

Der er ingen egentlige fredninger i Enrum, som til gengæld er omfattet af en gammel overenskomst: 

 

”Fredning” Dato Afdeling Hovedformål Bemærkninger 

3153.01 

Enrum, 

Bomhus 

25/11-

1950 

Aftalen omfatter 

hele skoven samt 

dele af 

omgivelserne. 

Status quo 

(bebyggelse, 

fredskov) 

Deklarationskortet stemmer ikke helt 

overens med skovkortet, idet nogle af de i 

aftalen forudsatte ændringer er 

gennemført. 

 

Da ”fredningen” ikke har retsgyldighed som fredning, men alene er en deklaration udstedt ved den 

dagældende skovlov, er den ikke markeret på skovkortet. 

 

 

3.7.1.4. Regionplanlægning   

 

I regionplanen er Enrum Skov placeret i et biologisk, ikke sårbart interesseområde med 

kulturhistoriske interesser. Området er tillige udlagt som et regionalt friluftsområde. Endelig er det 

anset som et område af betydning som spredningskorridor i biologisk sammenhæng. Samlet betyder 

dette, at der i regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og 

friluftsliv. 

 

Enrum Skov ligger efter regionplanen i et område med drikkevandsinteresser, hvilket er den 

mellemste klasse. Det skal derfor tilstræbes at mindske risikoen for grundvandstruende aktiviteter. 

Betydningen heraf for driften af Enrum Skov må siges at være begrænset i forhold til den 

nuværende. 
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Enrum Skov gennemløbes af Kighanerenden, som har tilløb af Maglemoserenden lige vest for 

Strandvejen. Begge vandløb er oprenset i de senere år og er i regionplanen ansat til 

vandløbsmålsætningen B1, hvilket er 'gyde- og yngleopvækstområde for laksefisk'. Vandløbene 

skal vedligeholdes miljøvenligt, vandløbenes fysiske variation skal sikres, f.eks. ved udlægning af 

sten og grus; skyggegivende beplantninger langs bredderne skal sikres, og vandløbene skal rumme 

fiskeskjul i form af vegetation.  

 

 

3.7.1.5. Kulturhistoriske forhold 

 

I Enrum Skov er der konstateret 4 fortidsminder, som er fredet efter naturbeskyttelsesloven: 

 

Fortidsmindetype Antal 

Høje 2 

Kildebrønd 1 

Mindesmærke 1 

I alt 4 

 

  

3.7.1.6.   Publikumsmæssige forhold 

 

Enrum Skov benyttes primært af lokale borgere. Der kan parkeres ved Vedbæk Kirke. 

 

Oversigtskortet opsat ved Trørød Hegn omfatter også Enrum. 

 

Der afholdes ingen offentlige naturvejlederarrangementer, men rekvireret naturvejledning for 

skoler, institutioner og andre interesserede grupper forekommer. 

 

Fiskeriet er frit. 

 

 

 

3.7.2. Målsætninger 

 

Skovdrift: 
Skov- og Naturstyrelsen vil arbejde hen imod en blandet løvskov, der fortsat domineres af bøg på 

højbunden. Der tilstræbes langsomme naturnære foryngelser – og en forholdsvis høj råvildtbestand 

accepteres som et driftsvilkår. 

 
  

Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1. Engarealet søges i øvrigt på sigt udvidet med tilstødende rødgranarealer på 

lavbund, og vandspejlet i engområdet (og evt. tillige i Store Sortemose Dam) søges øget. 
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Friluftsliv: 

Formidlingen af skoven overvejes styrket gennem udgivelse af en vandretursfolder (fælles med 

Trørød Hegn). 
 

Kulturhistorie: 

Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand. Herunder 

søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af høje. Endvidere 

tilstræbes det at de holdes synlige i landskabet. 

 

Køb og salg: 

Såfremt skoven kommer til salg i perioden, søges den erhvervet. 

 

 

 

3.7.3.  Forskrifter 

3.7.3.1. Kulturplan 

 

Jævnfør kortbilag 3.1.C. samt listen i bilag 3.0. (hvor udtrykket ”selvforyngelse” også kan omfatte 

naturforyngelse). De regulære, gamle bøgebevoksninger sættes til langsom foryngelse, medens de 

meget gamle randbevoksninger af bøg hhv. eg ikke røres. De regulære rødgranbevoksninger når 

hugstmodenhed og transformeres i perioden til hhv. bøg og ask, medens de øvrige rødgranpartier 

ligger på lavbund og forventes at gå i opløsning, hvorefter afdræning stoppes og afdrifterne 

undergives græsning eller slåning til udvidelse af engen.  

 

Der indbringes – også hvor det ikke specifikt nævnes i foryngelsesplanen (bilag 3.0.) – overalt en 

eller flere andre træarter i kulturerne udover hovedtræarten. Hvor alene hovedtræarten er nævnt, vil 

den således efter kulturstadiet kun tegne sig for 80-90% af den pågældende litras skovdække. 

 

I alle foryngede bevoksninger efterlades så vidt muligt 3-5 stabile træer pr. ha af den gamle 

generation til naturlig død og henfald. 

 

Den nuværende askekultur er i vid udstrækning slået ihjel af mosegrise og skal derfor gennem 

omfattende efterbedring med el. 

 

3.7.3.2. Naturplejeplan 

 

De enkelte naturarealer søges drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i bilag 

1.3.1. 

 

3.7.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 

Der drages i planperioden løbende omsorg for højene ved fjernelse af opvækst samt hugstaffald. 

 

Ved udhugning genskabes en sigtelinie mellem (trappen til) hovedbygningen og mindesmærket. 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 
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3.7.3.4. Planer for friluftslivet 

 

I planperioden overvejes det at udarbejde en vandretursfolder, også dækkende Trørød Hegn. 

 

 

 

3.7.4. Konsekvenser 

 

Ved planperiodens udløb forventes det skovbevoksede areal mindsket, og skoven vil da være en ren 

løvskov pånær 0,3 ha nordmannsgran samt spredt indblanding af nåletræ. Aldersklassefordelingen 

vil være temmelig jævn. 
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3.8. Rygård 

 

3.8.1. Beskrivelse 

3.8.1.1. Generelt   

 

Rygård - 160,5 ha - ligger i Søllerød Kommune og udgør en del af Søllerød Naturpark. Rygård er et 

åbent område på forholdsvis kuperet terræn. Området er et typisk dødislandskab med mange større 

og mindre søer. Mod syd grænser området til Søllerød Kirkeskov. 

 

 

På nær nogle små partier/strimler af skovbevoksning (i alt 10,6 ha, der efter hovedtræarter fordeler 

sig som afbildet ovenfor) er området ikke træbevokset, men er dels golfbane, dels ager (økologisk 

autoriseret landbrug) og dels overdrev m.v., alt sammen med betydelige botaniske, landskabelige og 

rekreative kvaliteter. Hele området er fredet. 

 

Foruden søer og overdrev  (se dog indledningen til bilag 1.3.1. for mulige modifikationer) er der 

også moser og ferske enge under § 3-beskyttelsen:  

 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af areal 

Overdrev 28,6 17,8 

Søer 7,3 4,5 

Moser 1,4 0,9 

Ferske enge 4,9 3,1 

Ialt 42,2 26,3 

 

De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 21 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

 

Flodkrebs (rødlistet som sårbar (V)) er med ujævne mellemrum observeret i nogle af søerne. Ifølge 

rødlistens kommentarer udsættes flodkrebs ofte og er formentligt ganske udbredt i stillestående 

vande. Ulovligt udsatte tyrkiske krebs er også iagttaget. Angiveligt er der tidligere udsat karper.   

 

Træartsvis aldersklassefordeling på Rygård 1999
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Mange af søerne modtager overfladevand fra veje. De fleste af søerne virkede i 1991 overgødede. 

Københavns Amts nuværende målsætning for søerne er helt fra 1976 og vil snart være forældet. Når 

en ny er opstillet, er det Søllerød Kommunes hensigt at udarbejde en spildevandsplan til opfyldelse 

af den nye målsætning. 

 

 

3.8.1.2. Geologi, jordbund   

 

Landskab: 

Rygård Overdrev ligger i morænelandskab med overvejende lerbund. I den nordlige ende er der en 

nordvendt skrænt, nedenfor hvilken man befinder sig i den vestlige ende af den dal som fører ud 

mod Vedbæk. Skræntens højde er sine steder over 25 m. I den centrale del af Rygård Overdrev er 

topografien ganske begrænset og ligger ca. 50 m.o.h. I den sydlige del skråner terrænet ned mod 

tunneldalen, der oprindeligt har ledt smeltevand mod vest under isen fra det der nu er 

Øresundskysten, syd om Trørød og Gammel Holte, gennem lavningen ved Søllerød Sø, Vejle Sø, 

Malmmosen og ud i Furesøens lavning. 

 

Jordarter: 

Den overvejende jordart på Rygård er moræneler. Ved Vidnæsdam, der er den nordligste sø eller 

mose på arealet, er der aflejringer af ferskvandstørv, og i et bælte syd for tørveaflejringen findes der 

glacialt smeltevandsgrus. Langs den nordvendte skrænts bund findes et omtrent 100 meter bredt 

bælte med postglaciale aflejringer af ferskvandsler, med indslag af smeltevandsgrus. 

I lavningerne i terrænet findes ofte aflejringer af ferskvandstørv og gytje. I den sydlige del af 

Rygård Overdrev findes aflejringer af glacialt smeltevandssand. 

 

Geologiske interesseområder: 
I Vidnæsdam mose undersøgte Japetus Stenstrup i 1830’erne mosens tørve- og gytjelag og gjorde 

derved et grundlæggende stykke arbejde for udviklingen af metoder inden for mosegeologien. 

Herom kan læses i ”De geologiske Forhold i Søllerød Kommune. Søllerødbogen, 1943” 

(Nordmann). 

 

 

3.8.1.3.   Fredninger 

 

Der foreligger mere end 40 fredninger i området. Med det formål at få dem afløst af én fælles 

fredning verserer der en ny fredningssag. De eksisterende fredninger skal derfor ikke omtales her. 

Den nye fredning ventes at indebære erhvervelse af en af enklaverne nord for Øverødvej samt 

udlæggelse af mere parkeringsareal for områdets brugere. 

 

 

3.8.1.4. Regionplanlægning   

 

I regionplanen er Rygård placeret i et biologisk men ikke sårbart interesseområde med 

kulturhistoriske interesser for de centrale deles vedkommende (afgrænsning i forhold til 

ejendommens præcise afgrænsning er ikke tydelig). Området er tillige udlagt som et regionalt 
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friluftsområde. Endelig anses det for at have betydning som spredningskorridor i biologisk 

sammenhæng. Samlet betyder dette, at der i regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, 

naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv. 

 

Rygård ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket er den 

højeste klasse. Der må derfor ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og det skal tilstræbes at 

sådanne eksisterende aktiviteter afvikles. Dette vil i perioden antagelig få betydning for 

behandlingen af en gammel losseplads under agerjorden omkring ”Solpletten” og Oksemosen. 

 

Rygård berøres ikke af vandløbsmålsætninger. Derimod er der fastsat vandkvalitetsmålsætningen 

A1 for Vidnæsdam (afdeling 550b), hvorefter særlige naturvidenskabelige interesser skal fremmes, 

idet søen rummer en udbredt og alsidig undervandsvegetation. Øvrige søer har ”generel målsætning” 

(naturligt og alsidigt dyre- og planteliv). 

 

 

3.8.1.5. Kulturhistoriske forhold 

 

Der foreligger registrering af en høj i afd. 550, men intet er at se i terrænet i dag. 

 

Den centrale skovlod har stendige i/nær skovbryn mod nord og syd. 

 

 

3.8.1.6.   Publikumsmæssige forhold 

 

Der foreligger ikke undersøgelser af omfanget af publikums brug af området. Det benyttes 

hovedsageligt af den nærmest boende befolkning til rekreation, og en del af arealet indgår i Søllerød 

Golfklubs baneanlæg. 

 

Området er for en stor dels vedkommende indhegnet i græsningsfolde, som er åbne for publikums 

adgang, ligesom en række små slettearealer kan benyttes til ophold. Derimod er de dyrkede arealer i 

vækstsæsonen ikke åbne for publikums færdsel. 

 

Hele Søllerød Naturpark gennemskæres af ”De grønne stier” som ejes af kommunen og udgør 

adgangsveje og transportkorridorer gennem arealerne. Langs stien i vest er anlagt særskilt ridesti. 

Der er p-pladser ved Øverødvej og Gammel Holtevej. 

 

Ved Oksemosen findes en grillplads.   

 

Fiskeri er tilladt i søerne. Med undtagelse af Kalvemosen, hvor der findes karper, er der ikke 

fiskebestande af væsentlig betydning. 

 

Jagt udføres ikke på golfbanearealet, og i resten af området drives meget ekstensiv jagt, herunder 

ingen selskabsjagter. 

 

Årligt afholdes enkelte ridearrangementer samt (hvis der er sne nok) et skiarrangement og en enkelt 

jagthundeprøve på arealet. 
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Området dækkes af en vandretursfolder, der er under revision i 2001. 

 

Der afholdes ingen offentlige naturvejlederarrangementer, men rekvireret naturvejledning for 

skoler, institutioner og andre interesserede grupper forekommer. 

 

 

 

3.8.2. Målsætninger 

 

Skovdrift: 
Skovpartierne skal fortrinsvist tjene som landskabelige kulisser. Pånær enkelte arronderinger med 

løvtræ foretages ingen andre tilplantninger end hvad der eventuelt måtte fremgå af den kommende 

fredning (formentlig alene skærmende plantninger). 

 

 

Naturpleje: 

Det tilstræbes ved rette græsningstryk at fremelske en god overdrevsvegetation på de græssede 

arealer. I øvrigt henvises til bilag 1.3.1. 

 

Den økologiske landbrugsdrift fortsættes. 

 

 

Friluftsliv: 

I pagt med Skov- og Naturstyrelsens hensigt indebærer fredningsforslaget mulighed for at udlægge 

yderligere parkeringsplads. 

 

Golfbanen kan opretholdes med sit nuværende omfang. 

 

 

Køb og salg: 

Det er tidligere besluttet at erhverve de resterende private parceller på nordsiden af Øverødvej – dog 

ikke kolonihaverne. En parcel ventes erhvervet ved den verserende fredning. 

 

 

 

3.8.3.  Forskrifter 

3.8.3.1. Kulturplan 

 

Jævnfør kortbilag 3.4.C. samt listen i bilag 3.0. To tildels tidligere bevoksede småarealer i/ved det 

centrale hhv. nordlige skovparti beplantes med eg iblandet lærk. De to ældste bøgebevoksninger 

påbegyndes afviklet ved selvforyngelse (eller naturforyngelse) med bøg som hovedtræart, men 

iblandet 10-20% ær eller anden naturlig løvtræopvækst. 

 

I de foryngede bevoksninger (bryndannende eller fritliggende smålodder) efterlades til sin tid 

mindst 10 så vidt muligt stabile træer af den gamle generation pr. ha til naturlig død og henfald. 

 



Jægersborg distrikt 1999-2013   

111  

3.8.3.2.  Naturplejeplan  

 

I den verserende fredning forventes krav om plejeplan. Denne følges i perioden. De enkelte 

naturarealer søges indtil da drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i bilag 

1.3.1. 

 

3.8.3.3. Planer for friluftslivet 

 

P-kapaciteten ved Øverødvej udvides i perioden. 

 

Ved revision af vandretursfolderen udvides den til at omfatte Søllerød Kirkeskov. 

 

Der forventes ikke de store forandringer i offentlighedens brug af og søgning til arealerne, hvorfor 

der ikke planlægges særlige investeringer i nye faciliteter. Det overvejes dog at anlægge en primitiv 

lejrplads ved Oksemosen, og hvis grillpladsen bliver stærkt brugt overvejes det at placere endnu én 

på arealet. 

 

 

 

3.8.4.      Konsekvenser 

 

Arealudvikling 

De græssede arealer forventes løbende at opnå større naturindhold. 

 

Med periodens plantninger vil området helt mod nord blive afsluttet med skov, og de centrale 

skovpartier vil (igen) komme til at fremstå som én lille skov. 

 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Besøgsintensitet Skoven benyttes primært af lokale 

borgere 

Det forventes, at den nuværende brug 

fortsætter relativt uændret 

P-pladser Ved Øverødvej og Gammel Holtevej P-kapaciteten ved Øverødvej udvides 

Informationsskilte Ved p-plads v. Øverødvej  

Vandretursfolder Ja Revision, med indføjelse af Søllerød 

Kirkeskov 

Bål-/grillpladser Én grillplads ved Oksemosen Supplerende grillpladser, hvis brugen af 

nuværende er en succes 

Lejrpladser Ingen Der anlægges evt. en primitiv lejrplads 

ved Oksemosen 
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3.9. Jægersborg Dyrehave Nord og Syd 

 

3.9.1. Beskrivelse 

3.9.1.1. Generelt 

 

Administrativt består Dyrehaven af skovene Jægersborg Dyrehave Nord og Jægersborg Dyrehave Syd, 

beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune pånær arealerne nord for Mølleåen (Søllerød kommune) og 

Bellevue (Gentofte kommune). Skovene er ikke naturligt afgrænset fra hinanden i terrænet, og de 

beskrives derfor samlet som én skov (administrationsskellet fremgår bl.a. på forsiden af 

kortbilagsmappen). Det totale areal er 1.088,4 ha – med Mølleådalen som nordgrænse mod Jægersborg 

Hegn, jernbanen som østgrænse mod Strandparken, og i syd grænsende op til Ordrup Krat og 

Ermelunden. 

 

Arealerne, der i hovedtræk græsses af då-, kron- og sikavildt, er med deres århundreder lange historie 

som jagt- og vildtreservat for Kongehuset, deres landskabelige egenart og store rekreative værdier helt 

enestående i det danske landskabsbillede. Centralt i Dyrehaven ligger Eremitageslottet (opført især til 

brug for jagtselskaber), hvorfra der strækker sig et parforcejagt-vejsystem til alle sider, og i den 

sydligste del findes sommerforlystelsescenteret "Dyrehavsbakken", som er et af de mest benyttede i 

landet af sin art.  

 

Dyrehavehegnet omgærder i alt ca. 860 ha, inkl. en lille del af Jægersborg Hegn (idet dyrehavehegnet 

siden sidste planrevision er blevet flyttet op nord for Mølleådalen, således at afd. 49 nu ligger inden for). 

Hjortene afgræsser skovbunden og afbider grene i op til 2 m’s højde. Herved holdes vegetationen 

lysåben og bevoksningerne ”gennemsigtige” for publikum. Hjortene er dog med vildthegn forment 

adgang til alle yngre bevoksninger (op til 50 års alderen – dog ikke elleskov). 

 

I konturform ses nedenfor en (historisk begrundet, jf. bilag 3.9.2.) underinddeling til forskellige 

skovdele: 
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“Den centrale Dyrehave” har været tilgængelig for hjortegræsningen gennem det meste af Dyrehavens 

mere end 300-årige historie. Her finder vi derfor de store sletter og alle mellemstadier fra sluttet ung 

(hegnet) skov til ældgamle fritstående træer. 

 

Ranglerne/Fortunens Indelukke ligger udenfor dyrehegnet og er derfor ”traditionel” højskov, med 

anemoner under bøgen etc. 

 

Områderne mellem “den centrale Dyrehave” og Ranglerne/Fortunens Indelukke hører også i dag til 

græsningsområdet. Der er dog her tale om plantager fra det 20. hhv. 19. århundrede og dermed endnu 

fortrinsvist sluttet skov. 

 

Det samme gælder Chr. IX’s Hegn. 

 

Von Langens plantage, hvis oprindelse (1764-74) røbes af navnet, er ligeledes med i dyrehegningen. 

Her opretholdes dog en forholdsvist sluttet skovtilstand ved aktiv underplantning, efterhånden som den 

gamle ”søjlehal” bliver udlevet. Disse ca. 100 ha er som de eneste på distriktet blevet taxeret i 

forbindelse med nærværende driftsplanrevision, p.g.a. den videnskabelige interesse i at følge vor ældste 

eksisterende plantages udvikling i forlængelse af tidligere taxationer. Data herfra findes i bilag 3.9.1.1. 

 

Cottageparken er dels det hjørne af von Langens plantage som blev afskåret ved jernbaneanlægget, dels 

de omkring 1940 erhvervede parkarealer helt mod syd og øst. Der er således tale om sluttet skov med 

store gamle træer, uden hjortegræsning; i øst dog plæne med spredte træer. 

 

Stampeskov har også længe ligget udenfor dyrehegningen og er sluttet skov, indeholdende 

bevoksningsdele helt fra Dyrehavens oprettelse. 

 

Wesselsminde m.v. er mølledamme og ellemoser vest for Rådvad, foruden Wesselsminde-agrene og 

skovkulisser heromkring. 

 

Træartsvis aldersklassefordeling i Dyrehaven 1999
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Sagt i korthed ser vi i dag produktet af 300-årig dyrehavedrift, en skovdriftsmæssig laden stå til 

(pånær i større ”indelukker” og ”hegn”) fra ca. midten af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet, 

samt løbende plantningsbestræbelser igen i hele Dyrehaven de sidste godt 100 år. Dette betyder 
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først og fremmest en meget skæv aldersklassefordeling – men også det usædvanlige at der i det hele 

taget er en gammel (i økonomisk forstand overmoden) bevoksningsmasse af betydning. 

 

Se også det aldersmæssige mønster i Dyrehaven på kortbilag 3.9.D. 
 

Udover de 552,3 ha bevokset med skov (næsten udelukkende løvtræ, med bøg som dominerende art) 

fordeler arealet sig på 478,8 ha åbne arealer foruden 57,5 ha hjælpe- og servicearealer. De åbne arealer 

omfatter 79,8 ha ager – dels Wesselsminde, dels havremark-skiftet indenfor dyrehavehegnet. Endvidere 

Danmarks ældste golfbane (syd for Stampeskov), omfattende 20,3 ha greens og fairways. Sidst, men 

ikke mindst, Bellevue Strandbad (i fællesdrift med Gentofte kommune). 

 

De naturbeskyttede arealer kan talsættes som følger (se dog indledningen til bilag 1.3.1. for mulige 

modifikationer, som ikke mindst kan angå von Langens plantninger): 
 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af totalareal 

Overdrev ca. 203 ca. 18,7 

Søer og vandløb 20,1 1,8 

Moser 

(72% heraf er skovbevoksede) 

51,8 4,8 

Ferske enge 30,6 2,8 

Ialt 305,5 28,1 

 

Disse arealer fordeler sig til i alt 44 fortrinsvist våde biotoper og 23 tørre, udadtil mere eller mindre 

afgrænsede enheder. Den områdevise gennemgang findes i bilag 1.3.1. 
 

 

Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 
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De mange søer, vandhuller og ferske enge er meget værdifulde i biologisk sammenhæng. Et særligt 

økosystem udgøres af de temporære søer, der tidligere var almindelige i landbrugslandet, men nu anses 

for sjældne. De giver plads til et højt specialiseret liv og findes flere steder i Dyrehaven. Udover 

Mølleåen er Tårbæk Rende stort set eneste vandløb i Dyrehaven. Grøfterne er få og sjældent 

vandførende.  

 

Jægersborg Dyrehave indeholder mange biologiske specialiteter, bl.a. formentlig den ældste navr i 

Danmark. 

 

Artsmæssigt sammendrag (med bedst repræsentation fra de åbne biotoper): 

 

Alger 

Der er en imponerende artsrigdom af skalbærende gulalger. På udvalgte 14 lokaliteter (13 lokaliteter i 

Dyrehaven samt Hjortedam) blev i et enkelt projekt fundet tilsammen 31 arter. Af slægten Mallomonas, 

hvoraf der på verdensplan kun kendes 100 arter, blev der fundet 17 arter. I en anden undersøgelse var 

slægten Paraphysomonas meget talrigt repræsenteret, først og fremmest i dammene i Mølleåen. 

 

Svampe 

Dyrehaven er en enestående svampelokalitet. Den er den lokalitet i Danmark, hvor der er registreret flest 

sjældne og hensynskrævende svampearter. 

Som eksempel kan fremhæves de ofte store og farvestrålende vokshatte, hvoraf der er fundet 35 arter 

(rødlistede + ikke-rødlistede). 

Overdrevssvampe har i de senere år været genstand for stor opmærksomhed, da deres levested er en 

naturtype i tilbagegang. De er indikatorer for lang tids kontinuitet. 

Overdrevssvampene i Dyrehaven omfatter en række sjældne arter, der kun er fundet få steder i 

Danmark. De fleste af disse arter er også sjældne i resten af Europa. 

Overdrevssvampene er meget pletvis udbredt. De bedste arealer er antaget at falde sammen med, hvor 

bønderne havde kvæg på græs inden overgangen til dyrehave. Græsdominerede arealer der er 

fremkommet ved bortdøen af træer, bliver kun langsomt interessante set ud fra overdrevssvampes 

synspunkt. 

Foruden gammel jordbund kræver overdrevssvampene lav vegetationshøjde, hvilket kan sættes i 

forbindelse med mulighederne for sporespredning. 

Siden 1980 er der registreret omkring 65 rødlistede svampearter i Dyrehaven (14 truede (E), 30 sårbare 

(V), 21 sjældne (R)).  

Bilag 1.3.1.’s floralister for de § 3-beskyttede delområder medtager kun svampe i de tilfælde hvor de 

tilgængelige oplysninger muliggør en henføring til enkeltområder. 

 

Der er af Foreningen til Svampekundskabens Fremme udarbejdet artsliste over forekommende 

overdrevssvampe i Dyrehaven, der endvidere af Erik Rald er zoneret efter de åbne arealers værdi som 

voksested for sådanne arter. Et digitaliseret kort herover13 ses som kortbilag 3.9.F. 

 

Planter 

Planter der er typiske for overdrev og som er registreret i Dyrehaven, omfatter tidlig dværgbunke, 

vellugtende gulaks, enghavre, hjertegræs, kamgræs, katteskæg, smalbladet rapgræs, vår-star, 

bakkesvingel, fåresvingel, tandbælg, markfrytle, kratfladbælg, håret høgeurt, vild hør, lancetbladet 

høgeurt, vild hør, kattefod, markkrageklo, knoldet mjødurt, almindelig mælkeurt, bakkenellike, 

almindelig pimpinelle, rødknæ, sølvpotentil, lav skorzonér, gul snerre, lyngsnerre, lav tidsel, bredbladet 

timian, smalbladet timian og hundeviol. 

                                                 
13 Digitaliseringen er sket efter bidrag fra også David Boertmann, men hviler til dels på ikke-verificerede korttolkninger. 

Især er den nærmere lokalisering og udstrækning af Ulvedalspartiet usikker og må derfor administreres vejledende. 
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Blandt planterne ved vådområderne forekommer også flere interessante arter. På rødlisten som sårbar 

(V) er gul star. På rødlisten som sjælden (R) er Hartmanns star og sort pil. På gullisten som 

opmærksomhedskrævende (X) er svømmende sumpskærm, vandportulak og ræve-star. 

 

Med det formål at tilvejebringe viden om de åbne arealers såvel absolutte som relative værdi i botanisk 

henseende - og dermed et biologisk kvalificeret grundlag for beslutninger om skovplantningernes 

omfang og placering - blev der i sommeren 1998 lavet en feltundersøgelse, hvorved forekomsten af 

typiske overdrevsarter blev kortlagt. Resultaterne foreligger i rapporten Vegetationssammensætningen 

på overdrevene i Jægersborg Dyrehave 1998; kortværket er indsat som kortbilag 3.9.G. i digitaliseret, 

farvelagt udgave. Undersøgelsen inddeler overdrevene i 3 kategorier: hvor der ved linietakseringen 

registreredes 7-9 dominerende biotopstypiske arter, er området klassificeret som A (meget veludviklet 

overdrev); tilsvarende betyder 4-6 sådanne arter klassifikation som B (veludviklet overdrev) og 1-3 arter 

C (overdrev). (Enkeltobservationer er talt som en ”halv art”). 

 

Hvirvelløse dyr 

Lægeigle er på den europæiske rødliste med uafklaret placering (I). 

Sumpvindelsnegl er på EU’s habitatdirektiv bilag II (dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning og 

hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder). Sneglen er i 1999 fundet i Mølleådalen 

(Stampen og nedenstrøms Rådvad). Disse steder er de eneste steder i Danmark, hvor sneglen er 

registreret i de senere år. 

Den store karakteristiske edderkop hvepseedderkop blev fundet i Danmark første gang i 1992 i 

Dyrehaven. Arten er siden dukket op flere andre steder i Danmark. Arten er ikke registreret i Dyrehaven 

siden det første fund, men da den i øvrigt er i fremgang, er der potentiel mulighed for, at den igen vil 

kunne træffes i Dyrehaven. Den foretrækker varme lokaliteter. 

I flere vandhuller findes gællefødderne damrokke og fereje. Damrokke forekommer uden for Dyrehaven 

i Danmark kun på et par enkelte lokaliteter og er også meget sjælden uden for Danmark. Langt den 

almindeligste damrokke er Lepidurus apus (= L. productus). Langt den almindeligste fereje optræder 

under flere navne. Det nu anerkendte navn skal være Eubranchius grubei. 

Flodkrebs er på rødlisten som sårbar (V). 

Vandkalven Hydroporus fuscipennis er på rødlisten som sårbar (V). Vandkalven Agabus labiatus er på 

gullisten som opmærksomhedskrævende (X). 

 

På nogle åbne områder findes veludviklede tuer af gul engmyre. Da engmyrers tuer opbygges meget 

langsomt, tyder forekomst af veludviklede tuer på lang tids kontinuitet. I sig selv er gul engmyre ikke 

sjælden i Danmark. I foråret 2000 foretog Skov- og Naturstyrelsen en monitering af tue-tætheden på 

Dyrehavens åbne arealer. Samme net af punkter, som takseredes botanisk i 1998, blev anvendt. 

Forekomsten inden for 100 m2 store områder blev bestemt som ingen, 1-4, 5-9 eller mindst 10 tuer. Et 

farvelagt kort herover er indsat som kortbilag 3.9.H. 

 

Fisk, padder og krybdyr 

Regnløje er på rødlisten som sjælden (R). 

Der forekommer mange padder og krybdyr. Lille vandsalamander, stor vandsalamander, skrubtudse, 

butsnudet frø, spidssnudet frø, grøn frø og snog er alle på gullisten som opmærksomhedskrævende (X). 

 

Fugle 

Blandt fugle er allike, krage og stær meget iøjnefaldende. Udprægede standfugle er gærdesmutte, 

spætmejse, træløber og stor flagspætte. 

Dyrehaven er karakterisk ved forekomsten af mange hulrugende fugle. Den kan ifølge Dansk 

Ornitologisk Forening kategoriseres som en skovfuglelokalitet i bedste kategori, svarende til en 

fuglelokalitet af national betydning. 
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Der blev i 1989 registreret 1-3 par duehøg, 1 par spurvehøg, 9 par musvåge (hvoraf flere ynglede tæt 

ved befærdede stier), 10 par tårnfalk, 14 par natugle, 41 par huldue, 122 par stor flagspætte, 26 par 

skovpiber, 176 par gærdesmutte, 93 par rødstjert, 131 par sjagger (formodentligt Danmarks største 

bestand), 23 par grå fluesnapper, 40 par broget fluesnapper, 229 par spætmejse, 82 par træløber, 29 par 

kernebider, skønnet 200 par rødhals, skønnet 150 par sangdrossel, skønnet 700 par solsort, skønnet 300 

par blåmejse, skønnet 350 par musvit, skønnet 400 par bogfinke, skønnet 50 par havesanger, skønnet 

125 par munk, skønnet 25 par gransanger, skønnet 5-10 par løvsanger, skønnet 2 par nattergal, skønnet 

10 par jernspurv. Endvidere skovsneppe, sortspætte, vendehals, misteldrossel, pirol, gulirisk, gulspurv 

og ravn. I 1989 med sikkerhed 1 par lille flagspætte foruden 3 registreringer. 

I de senere år er der kommet 8-10 par af korttået træløber, som især har holdt til på overmoden eg (i den 

sydøstlige del, mod nord til og med bevoksningen med Trepileegen). Dette er denne arts største bestand 

på Sjælland uden for Sydsjælland. Tilkomsten af korttået træløber er iflg. Dansk Ornitologisk Forening 

den eneste væsentlige ændring siden 1989. 

På de åbne områder ved Eremitagen synger sanglærke. 

I von Langens plantage er der mange sjaggere, der tilsyneladende ikke lader sig genere af skovgæster. 

I Fortunens Indelukke forholdsvis mange gærdesmutter. Stort set ingen rødstjert. 

I Mølleådalen findes ynglende isfugl og vandstær som vintergæst. Desuden findes her forholdsvis 

mange gærdesmutter. 

I vådområder er set gråstrubet lappedykker, blishøne, grønbenet rørhøne, knopsvane og gråand. 

 

På rødlisten som sårbar (V) er pirol og gulirisk. På rødlisten som sjælden (R) er isfugl, vendehals og lille 

flagspætte. 

På gullisten som opmærksomhedskrævende (X) er jernspurv. På gullisten som national ansvarsart (AT) 

er gråstrubet lappedykker, knopsvane og gråand. 

 

Pattedyr 

Sommerbestanden af hjorte er godt 2.000 dyr. Kronhjort, sikahjort og dådyr (talrigest). 

I øvrigt forekommer mange arter af pattedyr der er typiske for et landskab med sletter og åben skov. 

Dyrehaven rummer sammen med de omgivende villahaver en meget stor population af ræv. Endvidere 

huses grævling og hermelin. Ved Eremitagesletten ses ofte hare. Af mindre dyr ses bl.a. skovmus, 

flagermus og muldvarp. 

 

 

3.9.1.2. Internationale beskyttelsesområder 

 

Efter Danmarks forslag til EF-habitatområder (særlige bevaringsområder)  -  der endnu ikke er 

ratificeret af EU-Kommissionen  -  er den såkaldte Nedre Mølleådal udpeget som et sådant (betegnet 

område nr. 191). Det omfatter blandt andet de gamle ellebevoksninger i afd. 52, 53, 76, 111-114 og 116. 

Arealet er udpeget som repræsentant for skovnaturtypen 'Alno-Padion', d.v.s. ”Elle- og askeskov ved 

vandløb, søer og væld”. Der indgår ikke rødliste-arter i udpegningsgrundlaget.  

 

Habitatområdet udgøres af Mølleåen  og dens nære omgivelser fra Ørholm til Øresund. Den omgives 

både af åbne arealer, ellesump og rørsump. Elleskoven er en gammel stævningsskov, ofte med 

flerstammede træer. Der er tale om en af landets fineste elleskove, også udlagt til naturskov. Hele 

bevoksningens historie er kendt i den forstand at terrænet hvorpå ellene gror, er kunstigt frembragt. 

Tilgroningen vest for Rådvad kan således tidligst være påbegyndt efter 1643. Mellem Strandmøllen og 

Rådvad antages opstemningen i almindelighed at være sket i 1583, i hvilket år hængesækkens dannelse 

altså tidligst kan være indledt. 
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3.9.1.3. Fredninger 

 

Der er følgende fredninger i Jægersborg Dyrehave: 

 

Nummer 

Navn 

Dato 

(Opr. 

år) 

Afdeling Bemærkning 

7922.00 

Mølleådalen 

15/2-

2001 

(1998) 

Arealerne nord for Åsti hhv. Stampesti,  

Stampedam med bredder og hele 

Wesselsminde-området 

Tilstandsfredning 

/plejeplan 

PS0921 

Gule Cottage 

8/12-

1978 

Afdeling 227a Bygningsfredning 

(G. Bindesbøll, 1840'rne) 

PS0921 

Røde Cottage 

25/6-

1979 

Afdeling 227a Bygningsfredning 

(G. Bindesbøll, 1840'rne) 

PS3880 

Kildeøen 

2/12-

1991 

Afdeling 334a Bygningsfredning 

(Ivar Bentsen, 1927, med 

nyere tilbygning mod vest) 

PS4217 og PS4218 

Bellevue Strandbad 

14/12-

2001 

Afdeling 227h Bygningsfredning 

(Arne Jacobsen, 1932) 

 

 

 

3.9.1.4. Region- og kommuneplanlægning 

 

Som en del af Dyrehavens landskabsplan er i kommuneplanen optaget udsigtsservitutter over Lundtofte 

og Hjortekær fra Eremitageslottet. Kommuneplanens illustration gengives herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der foreligger lokalplan for Dyrehavsbakken (nr. 66, 1987). 
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I regionplanen er Jægersborg Dyrehave placeret i et biologisk men ikke sårbart interesseområde. 

Området er tillige udlagt som et regionalt friluftsområde med kulturhistoriske interesser. Samlet betyder 

dette, at der i regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og 

friluftsliv.  

 

Jægersborg Dyrehave ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket 

er den højeste klasse. Betydningen for driften må siges at være begrænset i forhold til den nuværende: 

der må ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og eksisterende sådanne aktiviteter skal tilstræbes 

afviklet. 

 

Fuglsang Sø (afdeling 238) er klassificeret som A1 (særligt naturvidenskabeligt interesseområde), den 

højeste kategori for søer. Øvrige søer har ”generel målsætning” (naturligt og alsidigt dyre- og planteliv). 

I forbindelse med Mølleåen (afd. 52, 53, 100, 112 og 113) og Tårbæk Rende (afd. 132, 220 og 223) er 

fastsat vandløbsmålsætningen B 3, d.v.s. 'karpevand', hvilket er den laveste målsætning for beskyttede 

vandløb. Vandløbene skal vedligeholdes miljøvenligt, vandløbenes fysiske variation skal sikres, f.eks. 

ved udlægning af sten og grus, skyggegivende beplantninger langs bredderne skal sikres, og vandløbene 

skal rumme fiskeskjul i form af vegetation. Gentofte Kommune planlægger en retablering af 

Hvidørebækken /Enghaverenden, der vestfra skal løbe til galopbanens p-plads. 

 

3.9.1.5. Naturskovsstrategien 

 

Næsten hele dyrehaveindhegningen er i medfør af naturskovsstrategien (1994) udpeget som 

græsningsskov. Undtagelserne udgøres af Stampeskov, udpeget til plukhugstdrift, samt 

ellebevoksningerne om Mølleåen øst for Rådvad, der (i lighed med den 300-årige egebevoksning i 

Fortunens Indelukke) er udlagt som urørt skov (dog med mulighed for hjortegræsning nu eller i 

fremtiden). En række elle- og mosearealer i Mølleådalen vest for Rådvad er desuden udlagt til eventuel 

stævningsdrift, og Krudtmølleengen også til græsning. 

 

Se kortbilag 3.9.B.1. herover og jævnfør listen i bilag 1.3.3. 

 

 

3.9.1.6. Forsøgsanlæg 

 

I Jægersborg Dyrehave er der følgende forsøg og frøavlsinteresser: 

 

Område Afdeling Træart Formål 

Stampeskov 102a (N-del) Eg Forsøg ved Forskningscenteret for Skov og Landskab (bevoksningspleje og 

produktion) 

Stampeskov 101 Stilkeg Frøkilde 59050 (kåret til landskabsformål) 

Von Langens 

plantage og 

”Egesåten” 

223b, 225, 

226, 227a og 

235 b 

Eg Plustræer udvalgt af Arboretet 

 

Efter stormene i 1967 blev ca. 1 hektar i Fortunens Indelukke, afd. 124, ladt urørt. Arealet har dog ikke 

været fulgt videnskabeligt, som tanken var, og det er i dag svært at skelne fra omgivelserne (selv store 

stammer er nærmest formuldet). 
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3.9.1.7. Geologi, jordbund 

 

Der er indsat et højdekurvekort som kortbilag 3.9.I. 

 

Jægersborg Dyrehave befinder sig mellem Mølleåens Erosionsdal og Tunneldalen, der strækker sig fra 

Klampenborg og ind i landet mod Lyngby-Bagsværd-søerne. Morænefladen, som udgør 

Eremitagesletten, er en afsmeltningsflade. Dette forholdsvis jævne landskab ligger 35-40 m.o.h. og er 

afgrænset af en østvendt skrænt. Neden for skrænten er der igen et forholdsvis jævnt landskab, der 

ligger 10-20 m.o.h. Ved denne skrænt har den Ungbaltiske Is under et af de seneste fremstød stået med 

isfronten inden den smeltede videre tilbage. Muligvis kan skrænten senere have været en senglacial 

kystskrænt. Ulvedalen har en ujævn bund med små banker og forhøjninger hist og her. I den nordlige 

ende findes en lille sø med cirkulær omkreds og et vandspejl der befinder sig 26 m.o.h. Dalen sænker 

sig ned mod Ordrup mose hvor Væddeløbsbanen er. I dalens sydlige ende findes en vandfyldt lavning, 

Fuglsang Sø 8 m.o.h. Ved Hjortekilden på nordsiden af Fortunvejen findes endnu en lavning, der ikke 

længere er vandfyldt, men som engang har været en sø, der nu er groet til med tørv. Tørveoverfladen 

befinder sig 13 m.o.h. Disse højdetal, 8, 13 og 26 m giver et godt indtryk af dalbundens stigning fra syd 

mod nord, når det samtidig vides, at der fra Fuglsang Sø til den lille cirkulære sø er godt en kilometer. 

Ulvedalen er dannet som en tunneldal, hvor vandet, der har været under tryk, er løbet op ad bakke 

samtidig med at dalen er eroderet ned i materialet under isen. 

 

Hen over Eremitagesletten er der en smeltevandsdal, hvor en smeltevandsflod har afsat sand og grus 

uden for isranden. 

 

Dyrehavsbakken er en falsk bakke, hvilket vil sige at bakken ikke er dannet som bakke, men som en 

erosionsrest, der står tilbage, hvor det omgivende terræn er borteroderet. 

Områdets overvejende jordart er moræneler. Skrænten, der strækker sig fra Røde Port langs Ulvedalene 

og videre nordpå øst for Eremitagen, indeholder glacialt smeltevandssand over næsten hele den nævnte 

strækning. Flere små områder med smeltevandssand og –grus findes spredt i terrænet. På morænefladen 

både oven for og neden for ”Skrænten” findes adskillige mindre lavninger indeholdende postglaciale 

ferskvandstørv eller –gytje. Af større sammenhængende områder med tørv kan nævnes Dousbad Mose 

og området ved Fuglsang Sø, Hjorteeng og Kildesø. I den vestlige del af Eremitagesletten ligger et 

langstrakt område med smeltevandssand og vest for dette et større område med smeltevandsgrus, der 

fortsætter ned langs Mølleåen til Rådvad. I selve ådalen findes ferskvandstørv. Parallelt med ådalen på 

hver side af vejen syd for Mathildebro findes yderligere noget smeltevandssand. 

 

Vest for Rådvad, på sydsiden af åen, har der foregået råstofudvinding i aflejringerne af smeltevandsgrus. 

 

3.9.1.8. Kulturhistorie 

 

Følgende tabel viser, hvilke 

registreringer der haves fra Jægersborg 

Dyrehave om fortidsminder (hvoraf 

hovedparten er fredet efter 

naturbeskyttelsesloven):  

 

 

Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 
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Fortidsmindetype Antal 

Høje 

Langhøje/dysser 

Dyssetomt 

Områder m. gamle agersystemer 

Områder m. hulvejsspor 

Kilde 

Kildeblok 

Kaponierer 

Mandskabsrum 

Batteri 

Skanse 

Spærredæmning 

Brønd 

Mindesten 

Fort 

Løbegrav 

88 

5 

1 

3 

4 

1 

1 

5 

8 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

I alt 124 

 

Hertil kommer jorddiger – både omkring skoven  (i vest fra Jægersborg Hegn til Ridebroskoven samt fra 

Fortunen og sydøstover til Klampenborgvej) og det helt oprindelige dyrehavedige løbende fra 

Dronningebøgene over Ulvedalene og Præsteslette til Tårbæk. 

 

Over Dyrehavens kulturhistoriske minder er der fremstillet et særligt temakort (kortbilag 3.9.J.). 

 

 

Landskabets kulturhistorie 

 

En ganske væsentlig parameter i driftsplanarbejdet er Dyrehavens landskabsbillede, der ligesom de 

enkeltstående fortidslevn fortæller kulturhistorie. 

Med en ”meget stor armbevægelse” blev Dyrehaven udlagt i ét hug af kongen ca. 1670. De store linier 

genfindes i dagens Dyrehave: lange snorlige veje og også et storskala-landskab, fordelt på vide sletter 

med mere eller mindre skarp overgang til ældre/gammel lystskov isprængt intime overdrev, samt yngre 

hegnet skov. 

Det nuværende landskabsbillede har nogle karakteristiske træk, der gør, at vi om selv et kortvarigt 

pressebillede i TV kan sige: ”Dét er fra Dyrehaven!”. Disse træk er dels behandlingen af bevoksningen 

gennem 2-300 år resulterende i store og storkronede træer, dyrenes ”beskæring” af træerne og den åbne 

bund, plantningens karakter med hvidblomstrende bryn osv. Men det er også ”opdelingen” af 

Dyrehaven på de nævnte landskabselementer. 

Den overordnede opdeling mellem skov og slette opfattes af de fleste som varig, men er dog i løbet af 

et forholdsvis kort tidsspand ændret fra 50 til 30% skovbevokset i ”den centrale Dyrehave”, som 

beskrevet i bilag 3.9.2. 

Under dette lag findes en anden opdeling: Forskellige landskabstyper. Når man dukker ned i arkivet, 

finder man at disse forskelle er skabt helt bevidst gennem tiderne af forskellige grunde, men altid med et 

mål. Disse forskelle betyder i dag at oplevelsen af en tur i Dyrehaven er forskellig alt efter hvor man 

kommer ind.  
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Fra Klampenborg går man direkte ind i skovens søjlehaller, når de er bedst. Von Langens plantages 

monumentale træer giver en særlig oplevelse af skovens kraft. Bøgens dominans er i øvrigt af meget 

gammel dato: skovridergården er opkaldt efter skovens navn Boveskov14, som betyder bøgeskov, fra før 

Dyrehavens etablering. 

Vælger man derimod Tårbæk Port træder man ind i et troldkrat af tjørne, eg og slåen. Den nutidige 

skovvandrer nyder den tilsyneladende naturlige skovs mærkværdige formationer formentligt lidet 

anende, at det er en pestkirkegård, anlagt til hurtige begravelser af et stort antal københavnske ofre for 

koleraepidemien i 1853 fra ”skovkapellet” i Tårbæk. Massegravene blev efterfølgende tilplantet med 

”tysk tjørn” (engriflet), der i en periode voldte botanikere hovedbrud med at forklare Dyrehavens 

mærkelige tjørne, indtil man fandt ud af at almindelig tjørn krydser fint med den importerede tyske og 

danner varianter, herunder ”Crataegus Eremitagiensis” - et artsbegreb der nu er opgivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: 

Flemming K. Larsen 

 

Fra Vesthusporten passeres Fortunens Indelukke, der giver et helt andet billede. Her er kun få dyr, 

derfor er der anemoner og underskov. 

Fra Rådvad Port går man ind i en traditionelt udseende dansk bøgeskov. Forklaringen er at også de snart 

150-årige bøgebevoksninger, der dominerer området, i hele deres ungdom har været forskånet for 

hjortegræsning og dermed fået lov at udvikle sig som egentlig skov. 

Disse og andre kulturbetingede forskelle er grundlaget for de meget varierede oplevelser som 

skovgæsten får ved valg af forskellige indgange. Herved adskiller Dyrehaven sig landskabeligt fra 

andre, større skovområder, der typisk er ensartet tilrettet efter enhver tids driftsformer med få mindelser 

om tidligere tiders kulturindgreb. 

Et andet landskabstræk, der præger Dyrehaven, er dimensionerne i de valgte elementer. 

Hovedindtrykket er store vidder, store bevoksninger, store udsigter. Landskabets overordnede elementer 

er store. Det er benyttet bevidst i tidligere tiders kulturanlæg. De mindre dimensionerede anlæg, f.eks. 

kulisser om slottet, er tydeligt placeret som dele af det store landskab. 

                                                 
14 Kong Valdemars jordebog fra 1231 er den ældste kilde. 
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I vort århundrede er driften i et vist omfang forfaldet til at arbejde med mindre dimensioner, f.eks. ved 

”hejsterplantninger” til erstatning for forfald i sletternes kulisser. Det har vist sig landskabeligt mindre 

heldigt, idet landskabets store linier herved tilføres detaljer med et parkpræg, der ikke underordner sig 

de store træk på samme måde som de mere fyldige plantninger, f.eks. ved Slottet. 

Dyrehavens udsigter er et kapitel for sig. Grundlaget for mange anlæg kan lidt polemisk udtrykkes som 

ønsket om ”kun at se natur, så langt øjet rækker”. Det er lykkedes i forbavsende høj grad – også der 

hvor udsigterne strækker sig langt ud over Dyrehavens hegn.  

Fra Nordre Skovvej ses mod nord over Eremitagesletten, Hjortekær og Mølleådalen til Høje Sandbjerg, 

en udsigt på godt 7 km uden et hus i synslinien. De kulisser der afskærmer denne oplevelse, er næppe 

helt tilfældigt valgt. 

Fra Slottet ses mod vest ud over Hjortekær, Lundtofte og Ørholm. Også her ses ”natur så langt øjet 

rækker”. Her ved vi, at der er tale om bevidst landskabsplanlægning i vort århundrede: 

Under første verdenskrig huggedes skudfelter fra Fortunfortet ud over Eremitagesletten. Da disse 

forsvarsværker i 1920’erne blev opgivet, tilplantedes den nordlige del af Indelukket med netop det 

nævnte formål. Med undtagelse af 4 skorstene og et enkelt hus i Hjortekær er den visuelle begrænsning 

komplet. 

I 1980’erne formaliseredes denne del af landskabsplanen som aftalestof mellem skovdistriktet og 

Kommunen. Den førnævnte servitut i kommuneplanen gælder fra Slottets trappe. Fra Slottets balkon ses 

derimod bygninger i horisonten, og virkningen af tankerne i landskabsplanen illustreres herved på 

overbevisende måde. 

Tilsvarende er gennem Springforbiplanen arbejdet med ”natur så langt øjet rækker” set fra slots-foden 

mod øst. Også dette landskabselement er i store træk gennemført. Kun ses fra bakkens fod endnu et par 

af de store Strandvejsvillaer. 

Der er behov for fortsat ”mod” ved afvejningen af landskabelige hensyn mod andre, ofte mere 

kortsigtede hensyn, hvis Dyrehavens fremtid skal planlægges og forvaltes i samme imponerende skala, 

som området er skabt i og administreret efter gennem mere end 300 år. 

 

Hjortevildtet 

Gennem Dyrehavens historie har hjortevildtet været ”sjælen” i skoven. Og det har været hjortene der 

ved afgræsning har præget vegetationen i Dyrehavelandskabet. 

Dyreholdets historie er herunder gengivet efter først og fremmest Carl Weissmann: ”Vildtet i 

Jægersborg Dyrehave” fra 1929. 

Formålet med oprettelsen af Jægersborg Dyrehave i 1670 var at sikre en stor hjortebestand til kongens parforcejagter, og 

sekundært at have en sikker og stor leverance af hjortekød til hoffet.  

Det kron- og dåvildt der udgjorde grundstammen i bestanden var jaget ind fra de omliggende skove. Hvor stor en bestand der 

fandtes i de første 100 år vides ikke med bestemthed. Der findes ikke skriftlige beretninger som fortæller det eksakt, men der 

nævnes tal i størrelsesordenen 600 til 1200, vel nærmest 1200 stykker. 

Fra samme tid findes beretninger om græsning af heste og kreaturer allerede fra oprettelsen, og fra starten tilhørte disse 

husmændene. Her angives tal på omkring 300 kreaturer fra 1713. 

Hjortene blev i de samme år fodret hver vinter med hø, idet man må formode at græsningen var så hård at der ikke fandtes 

vinterføde til hjortevildtet. Frederik IV inddrog i 1709 bevillingen til foder, og der rapporteredes samme år om 300 stykker 

faldvildt. 

I 1717 fratoges husmændene græsningsrettighederne fordi der manglede græsning til rytteriets heste, og der vinterfodredes 

atter for hjortene. Fodringen var dog ikke i stand til at forhindre vinterdødeligheden blandt hjortevildtet, der måtte konkurrere 

om foderet med de mange heste, og de kreaturer der i mindre antal stadig sattes på eftergræsning i Dyrehaven. 
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Der rapporteredes i 1740 om 400 stykker faldvildt og i 1754 om hele 800 stykker faldvildt, og den årlige afgang af faldvildt lå 

normalt på 50 til 200 stykker. Det fremgår af skriftlige beretninger gennem årene, at bevillingerne til vinterfoder og kvaliteten 

af foderet var meget svingende. Efter 1754 beordrede hofjægermester Gram opdyrkning af marker for at forbedre græsningen. 

I de første hundrede år af Dyrehavens historie blev der drevet meget regelmæssigt parforcejagt i næsten alle årets måneder på 

enkelte store hjorte. Man holdt dog normalt ikke jagter i maj til juli, da kalvene var små og de let blev bytte for hundene. 

Dermed var Dyrehavens hovedformål opnået. Imidlertid var jagten på hjortene så intens at der ikke blev produceret hjorte nok 

til jagten, og store jagtbare hjorte måtte indfanges på Bornholm, i Holsten og andre dele af kongeriget og sættes ud i 

Dyrehaven til jagterne. 

Det andet formål, at levere hjortekød til hoffet, var dog langtfra opnået. Leverancerne udeblev da hjorte dræbt under 

parforcejagt ikke kan spises af mennesker, og størstedelen af tillægget i øvrigt endte som faldvildt på grund af sult og sygdom. 

Der blev i de første 150 år af Dyrehavens historie skudt færre dyr end der forsvandt som faldvildt. 

1764 var forbruget af hjortekød ved hoffet 743 krondyr og 343 dådyr, der hovedsageligt hentedes ind fra den Sjællandske 

vildtbane. 

1781 besluttede en ny administration at der skulle gøres op med den hidtidige drift af Dyrehaven, da parforcejagten skulle 

nedlægges. Bestanden blev optalt til små 1300 stykker vildt, og man fastsatte et mål for den fremtidige bestand på 1500 

voksne dyr, det vil sige vinterbestand. Samtidig besluttedes det at der skulle opdyrkes 100 til 150 tdr. land med græs, og 

jorden skulle gødes og passes.  

1782  besluttes det at rytteriets heste skulle ud af Dyrehaven for at give bedre vilkår til hjortene, der ved den forbedrede 

indsats forventedes at kunne producere 5-600 dyr til hofhusholdningen årligt. De øvrige vildtbaner på Sjælland var i forfald, 

og kunne ikke levere vildt nok, så det blev planlagt at Dyrehaven skulle levere hovedmængden. 

Det kneb dog med at blive alle husdyrene kvit, for der rapporteredes stadig om op til 200 kreaturer på græs sammen med 

hjortene. 

1788 afleverede en kommission en betænkning om, at den fremtidige bestand burde være på 2000 dyr, og i disse år byggedes 

vildthuse til vinterfodring. 

1796 var tillægget oppe på 800 dyr, og det indikerede, at bestanden var oppe på omkring 2500 dyr. Det kneb dog jævnligt med 

bevillinger til vinterfoder, og i 1799 meldtes om knap 700 stykker faldvildt. I årene mellem 1790 og 1820 var den årlige 

mængde af faldvildt normalt 2-300 dyr, og det er nævnt at der i 1814 faldt 500 stykker. 

1821 blev der atter gjort status over mål og midler, og det blev besluttet at pløje, gøde og tilså 150 tdr land for at forbedre 

græsningen. I 1826 blev bestanden optalt til 3050 dyr, og den følgende vinter kom antallet af faldvildt op på 1121 dyr, så 

bestræbelserne på at give de indhegnede dyr tilstrækkeligt med vinterfoder slog atter fejl. 

1833 blev der atter efter kommissionsarbejde truffet beslutning om at fastsætte bestanden til 300 krondyr og 1200 dådyr i 

forårsbestand, hvilket giver en årlig tilgang på 550 dyr. Igen blev der truffet beslutning om at støtte hjortene med foder, dels 

ved nyopdyrkning og gødskning af 25 tdr land årligt med havre, og dels ved at fodre hjortene tilstrækkeligt om vinteren. 

1843 blev Dyrehaven gjort til lystskov, og der sattes tilstrækkeligt ind med fodring af hjortene, så efter disse år sultes dyrene 

ikke mere, og der er tale om meget begrænsede mængder af faldvildt.  

1850 optaltes vinterbestanden til 1000 voksne dyr plus 750 kalve. 

I årene forud for 1913 var der gennemsnitligt 70-90 heste og 250 kreaturer på græs i Dyrehaven, hvorefter husdyrgræsningen 

faldt for at ophøre med at have et betydende omfang. Antallet af faldvildt har været meget begrænset siden 1840-erne, og stort 

set alene forvoldt af smitte med husdyrsygdomme som for eksempel kvægtuberkulose. 

I tiden siden første verdenskrig har hjortebestanden været holdt relativt stabilt på en sommerbestand på 

godt 2000 dyr. Der har været uønskede udsving, men målet har været fastholdt. Der har i samme periode 

været fodret tilstrækkeligt til at antallet af dyr, der faldt, har været meget begrænset, og med undtagelse 

af årene under anden verdenskrig har hjortene ikke været sultet. 

Græsningstrykket har nok altid været meget stort, for i de år hjortebestanden har været nede, har der 

angiveligt været mange heste og kreaturer på græs. Værdien heraf har direkte kunnet måles, idet der er 

regnskaber over indtægter ved udleje, og disse indtægter har ofte oversteget indtægterne ved salg af 

vildt. 

De dyrkede marker har været placeret på sletterne mellem Eremitageslottet og Øresund, henholdsvis 

vest for Eremitageslottet hvor markerne til den nedlagte landsby Stokkerup tidligere var. Noget ordnet 

dyrkningssystem har der først været tale om fra engang i 1900-tallet. Markernes nuværende placering 
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har været uændret siden første verdenskrig (alene med den ændring at en placering ved de nuværende 

fodboldbaner i Tårbæk er opgivet). 

 

3.9.1.9. Publikumsmæssige forhold 

  

Midt i 1700-tallet fik almenheden adgang til at færdes i Dyrehaven, når man i øvrigt opførte sig pænt og 

ikke stjal eller ødelagde. 

Gennem årene er 

Dyrehaven blevet et 

udflugtsmål, og tællinger 

fra midt i 1980-erne 

pegede på, at besøgstallet 

lå på et par millioner om 

året. Siden er udviklingen 

fortsat, og i dag er 

besøgstallet måske snarere 

omkring 2½ millioner. 

 

 

 

Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 

 

Det må bemærkes at nogle af landets væsentligste friluftsarrangementer finder sted i området: 

Eremitageløbet (16.000 deltagere, 10.000 tilskuere), Hubertusjagten (40.000 tilskuere) – foruden f.eks. 

den årlige dragedag (7-10.000 fremmødte). Til folkelige friluftsudfoldelser er det således af betydning 

langt uden for nærområdet. 

Ulvedalsteatret, der siden 1996 har spillet hvert andet år, trækker 70.000 tilskuere pr. sæson. 

Mange skovbørnehaver, både lokale og fra København, bruger skoven dagligt – specielt Dyrehavens 

sydende, hvis benyttelse som følge heraf er steget markant. Ligeledes benytter mange skoler skoven til 

egenundervisning. Der er mange rekvirerede arrangementer for skoler, institutioner og andre 

interesserede grupper (foruden flere årlige offentlige ture), men efterspørgslen er umættelig. 

En vandretursfolder foreligger (også oversat til engelsk). Det årlige forbrug er ca. 70.000 stk.  

Hertil kommer en folder om Mølleåen, udgivet af amtet. 

 

Stampeskov og Mølleådalen uden for hegningen: 

Området bruges til nærrekreation samt af især kanosejlere på Mølleåen og skovgæster der kommer på 

cykel- og biltur. Området er generelt meget intensivt brugt og bærer præg af at være adgangsvej til 

Dyrehaven fra nordvest, med mange biler på fridage med godt vejr. Enkelte dage er arealerne meget 

stærkt brugt af publikum, f.eks. i forbindelse med Mølleåsejlads og de andre store årlige arrangementer i 

Dyrehaven. 

Fiskeri er tilladt i både Mølleåen og Stampedam. 
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Der er en stor p-plads med toilet ved Hjortekærporten, grill- og p-plads ved Svenskevej, bål- og p-plads 

ved Stampen foruden p-plads v. Rådvad. Nær Svenskevejs p-plads og Mølleåen ligger en primitiv 

lejrplads, som bruges intensivt, især af kanosejlere. 

 

Dyrehaven betjenes i øvrigt af p-pladser v. Klampenborg station, v. Dyrehavsbakken (mod betaling), v. 

Røde Port, Studenterkilden, Kongekilden, Fortunen, Trepileport, Springforbi, Strandmøllen og 

Eremitageslottet. Alligevel er parkeringsbehovet ikke dækket. På store besøgsdage må såvel distriktet 

som politiet indsætte ekstra mandskab til regulering af parkering og trafikken til og fra Dyrehaven. 

Toiletter for publikum forefindes tillige ved Eremitageslottet, Fortunen og Bakken. Endvidere har man 

på Bellevue Strandbad adgang til toiletter. 

Alle toiletter, skilte, p-pladser m.m. holdes således ved indgangene (pånær Eremitageslottet) – et valg 

truffet af distriktet p.g.a. skovens særlige status og høje besøgstal. Ligeledes friholdes selve arealerne i 

videst mulig udstrækning for andre indretninger. Faciliteterne i Dyrehaven er derfor begrænset til 

ganske få bænke samt skraldestativer. 

Fiskeri er, grundet den fare efterladt snøre og kroge udgør for hjortevildtet, ikke tilladt indenfor 

dyrehavehegningen.  

Skovløberstedet Klampenborg Porthus fungerer på traditionel vis som traktørsted i sommerhalvåret. 

Et kapitel for sig er Dyrehavsbakken, der drives som virksomhed (med udlejning til en række 

teltholdere), med et årligt provenu af meget væsentligt omfang i forhold til distriktets nettoafkast i 

øvrigt. 

Dyrehaven lægger fortsat vejnet til den traditionsrige kapervognskørsel. 

 

Kombinationen af skovgæster og store træer i 

forfald er i øvrigt en farlig cocktail, der søges 

”afgiftet” ved en årlig gennemgang af arealerne 

for registrering af individer som udgør en særlig 

risiko. Disse fældes derpå eller uskadeliggøres ved 

bortsprængning af større kronedele.  

 

 

 

Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 

 

Hjorteholdet 

Hjortene spiller stadig en stor rolle både i den praktiske hverdag i samspillet med de omgivelser, de 

lever i og påvirker, og ligeså som ”skovens sjæl” som hovedaktører i de oplevelser de fleste skovgæster 

tager med hjem. 

Hjortenes afgræsning af Dyrehavens sletter og skove var og er en forudsætning for Dyrehavens smukke 

udseende og særpræg; endvidere for mange af de naturværdier Dyrehaven rummer. 
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Dyrehavens landskab holdes af hjortene åbent med 

slettearealer (med overdrevsvegetation hvor 

jordbundsforholdene tillader det). Under skovens 

træer er der fri sigt, idet trækronerne er bidt af i 

den højde hvortil kronvildtet kan nå. Hermed 

bliver skoven åben og venlig, og det er muligt at 

finde et rart opholdssted med både sol og læ de 

fleste steder. Ligeså er det nemmere at iagttage 

hjortene i deres færden. Det er med andre ord 

hjortene, der skaber ”guldalderlandskabet”. 

 

Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 

 

En meget væsentlig del af oplevelsen ved at besøge Jægersborg Dyrehave er det at kunne se, høre og 

lugte hjortene i de frie og naturlige omgivelser. Hjortene har året rundt forskellige aktiviteter, hvoraf 

især brunsten er meget spektakulær. Det viser de ekstra mange skovbesøg i denne periode.  

Det forhold, at fotografer fra hele verden flokkes i Dyrehaven fortæller ligeledes om det enestående, 

særlige tilbud Dyrehaven har til sine besøgende, samt at det er kendt i store dele af verden, at det er 

muligt at opleve hjortene på tæt hold i meget smukke rammer under frie forhold. Der er senest bragt 

omfattende artikler og fotoreportager i GEO (Frankrig), Airone (Italien) og Deerfarmer (New Zealand) 

samt TV-reportager i Holland, Østrig og Tyskland. Dyrehavens vildt og det deraf affødte landskab er 

således ikke blot af national betydning, men af international interesse, kendt og anerkendt i store dele af 

verden. 

Alt i alt er det først og fremmest hjortenes tilstedeværelse og de smukke rammer hjortene færdes i, som 

gør et besøg i Dyrehaven attraktivt. 

Samspillet mellem hjortene og omgivelserne har gennem tiden været ude i ekstremerne som beskrevet i 

afsnittet om Dyrehavens kulturhistorie og har dermed dannet et godt erfaringsgrundlag for planlægning 

af en formålstjenlig og fornuftig drift i nutiden. 

 

Bliver den samlede bestand af hjorte for stor, kommer der en større hyppighed af sygdomme og 

parasitter som belaster hjortene, ligesom det generelle stressniveau stiger og hjortene får begrænset 

mulighederne for deres livsudfoldelser. Hjortene vil skade og dræbe hinanden i for høj grad i brunsten, 

og de vil alt i alt få et liv af en ringere kvalitet. 

Er bestanden derimod mindre end fødeadgangen betinger, har hjortene et liv i overflod af mad og plads 

og på den måde en kvalitetsmæssigt god tilværelse. 

Ser man på hjortenes påvirkning af de omgivelser de lever i, betyder en (for) stor bestand, at 

vegetationen græsses stærkt, og at træbevoksningerne udsættes for en stor skrælle-/feje-

skadepåvirkning. Dette betyder igen, at den periode skovplantningerne skal indhegnes for at undgå 

ødelæggelse må forlænges, hvorved skovgæsters muligheder for at færdes i Dyrehaven forringes. 

En (for) lille bestand græsser derimod for svagt til at holde trit med tilvæksten, og det betyder at 

landskabet antager en mere ”lådden” karakter, og at først tjørne og derefter andre trævækster i længden 

vil overtage det karakteristiske slettelandskab. Efter et længere forløb vil landskabet overgå til skov. 

I Dyrehaven er det erfaringen, at en sommerbestand på mellem 2000 og 2200 stykker hjortevildt vil 

udøve det mest passende græsningstryk. Det er set, at i år med udsving i nedadgående retning vokser 
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tjørnene over bidehøjde, og det er konstateret, at udsving i opadgående retning medfører lavere 

kropsvægt og dårligere trivsel. 

Selvfølgelig er der også afvigelser mellem årene hvad angår vækstbetingelser og oldenfald, men disse 

udsving kan man ikke planlægge efter, og de udlignes normalt de følgende år. 

Når der skal godt 2000 hjorte til at holde trit med sommertilvæksten, er der spist op ved vækstsæsonens 

afslutning, og hjortene kan ikke klare vinteren uden fodring. 

Derfor fodres i perioden fra begyndelsen af november til slutningen af april, når græsset atter vokser. 

Fodermængden er dagligt afmålt efter en foderplan. Gennem vinteren drejer det sig om høsten fra cirka 

30 ha med havre, enten ca 60.000 havreneg høstet med selvbinder, eller 6-800 baller helsædsensilage à 

4-500 kg, pakket lufttæt i plastic så de er holdbare. Hertil høsten fra cirka 20-25 ha lucerne/græs, 5-600 

baller græsensilage à 4-500 kg, og endelig høsten fra 3 ha med fodersukkerroer, 200-250 tons. Roerne 

har den særlige funktion, at de i perioder med barfrost hvor vandhullerne er dækket med is, og hvor der 

ikke findes sne at æde, udgør det daglige væsketilbud for hjortene. 

Formålet med denne fodring er altså at opretholde en passende stor bestand vinteren igennem, så der i 

løbet af foråret kan komme 6-700 nye kalve til verden, og bestanden atter kan opnå den nødvendige 

størrelse på godt 2000 dyr. Og vel at mærke i en så god kondition, at der ikke kommer faldvildt grundet 

madmangel. 

Det betyder at der i løbet af jagtsæsonen tilsvarende skal skydes 6-700 dyr, så vinterbestanden 

kommer ned på cirka 1500 dyr. Derved fodres der på det mindst mulige antal dyr vinteren igennem. 

Bestandens størrelse og sammensætning kontrolleres hvert år sidst i marts måned, når bestanden er 

mindst mulig og stadig samlet på vinterfoderet. Det er ikke praktisk muligt at tælle hjortene når de 

er spredt over hele Dyrehavens areal. Der tælles over to til tre uger. 

Til illustrering af forholdet/reguleringen mellem arter, køn og aldre er som bilag 3.9.1.9. indsat 

figurer over bestandssammensætningen i 1997 samt tabel over afskydningen. 

 

Jagten 

Omsætningen i bestanden af hjortevildt er beskrevet i distriktets afskydningsplan, der sikrer at 

bestanden gennem årene har samme størrelse og sammensætning helt ned i detaljen med arter, køn og 

aldre. 

Med afskydningsplanen tilstræbes det at efterligne den omsætning, der findes i en naturlig bestand, som 

holdes i balance af rovdyr. Halvdelen af årets kalve skydes i deres første leveår. I andet leveår skydes 

igen en meget stor andel, næsten halvdelen af den tilbageværende årgang.  

Dyrene der skydes vælges meget omhyggeligt ud. Alle dyr der er under middel størrelse, måske født 

sent på året eller plaget af parasitter, og som derfor ikke kan klare sig i konkurrencen med dyrene fra 

samme årgang, skydes bort. Netop disse ville være det nemmeste bytte for rovdyr.  

Når årgangen er kommet i tredje leveår reduceres næsten udelukkende blandt handyrene. Nu bortskydes 

hjorte med dårligt udviklede gevirer. Formålet er at reducere antallet af handyr i forhold til hundyr, så 

store tab i forbindelse med brunstkampene undgås. Også her svarer afskydningen til naturens orden, idet 

overskuddet af handyr normalt vil udvandre. 

Er hjortene kommet gennem nåleøjet har de gode chancer for at opnå et godt, og i hjorteforstand langt 

liv. Hjortene er drøvtyggere og derfor meget afhængige af at have gode tænder til at findele føden med. 

Når krondyrene er cirka 12 år gamle er tænderne godt slidt, og dyrene har opnået en for dem moden 

alder. Dåvildtet opnår denne situation i 8-9 års alderen, og sikavildtet lidt tidligere. 
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I disse leveår er de grundstammen i Dyrehavens vildtbestand, og det er dem der bliver forældre til de 

nye generationer af kalve der fødes om sommeren. Det er de sunde og flotte dyr som bidrager til den 

helt specielle oplevelse det er at besøge Jægersborg Dyrehave. 

Når hjortevildtet har passeret den for arten modne alder falder de en dag for en riffelkugle, idet de 

skydes mens de stadig er værd at sælge, og mens hjortene har det flot udviklede gevir som kan indgå i 

kongehusets samlinger. 

Kongehuset har stadig formelt jagtretten i Dyrehaven, og de kongelige kommer stadig selv, og ofte med 

gæster flere gange om året for at nedlægge enkelte af de store gamle hjorte som er planlagt til 

afskydning. De gamle traditioner holdes i hævd i en form som på bedste vis harmonerer med den 

nutidige brug af Dyrehaven, idet jagten foregår til fods og uden særligt postyr på hverdagsmorgener. 

 

Landbruget 

Distriktet driver selv et landbrug, der har til formål at producere det foder, hjortene fodres med i 

vintersæsonen. Landbruget er på cirka 132 ha ialt og drives økologisk autoriseret. 

Ca. 11 ha af det dyrkede areal ligger indenfor Dyrehavens hegn, på Eremitagesletten, hvor der i et 

firevangsbrug dyrkes havre under hegn. Havrevangen er efter gammel tradition i omdrift i fire år (det 

sidste år med isåning af alm. rajgræs, timoté (d.s.s. eng-rottehale), eng-rapgræs og kløver), hvorefter 

hegnet flyttes. Af de fire felter ligger de tre således tilgængelige for græsning af hjortene. Disse marker 

foretrækkes af hjortene det meste af året og sikrer publikum mulighed for at opleve vildtet: ét af 

Dyrehavens ”hovedstrøg” går fra Hjortekærslågen til Eremitageslottet, og fra denne vej har man udsigt 

til de nærvedliggende markfelter. 

Denne markdrift har som tidligere nævnt rod tilbage til 1754 og har herefter været praktiseret i varieret 

omfang - siden 1833 omtrent i samme udstrækning som i dag. Princippet med ”flyvende marker” har 

igennem tiden betydet at man kunne undgå at jorden blev ”træt” af korn. Den aktuelle drift af 

brakmarkerne omfatter alene en årlig slåning af tidsler, medens marken i omdrift bliver tilført kalk og 

husdyrgødning i henhold til en jordbundsanalyse. 

Den hidtil anvendte høstmetode har været høst af havreneg med gammeldags selvbinder. Lejlighedsvist 

har det dog været nødvendigt at høste med mere mekaniserede metoder grundet meget ukrudt i den 

økologiske mark. Begrundelsen for at fastholde brugen af selvbinder er at vildtet ikke tåler fodring med 

tærsket havre, hvorfor foderet skal udbringes med tilhørende strå for at sikre den naturlige fordøjelse 

hos drøvtyggerne. Dertil kommer den glæde det er for Dyrehavens skovgæster at se denne gamle 

høstmåde brugt. 

 

 

 

3.9.2. Målsætninger 
 

Som baggrund for målsætningerne kan læses afsnit 2.2. 

 

Målet for driften af Jægersborg Dyrehave15 (og Hegn) blev efter et kommissionsarbejde fastsat politisk i 

1926 og udtrykkes ifølge lang tradition således: 

 

”Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn drives udelukkende som lystskov og dyrehave”. 

 

                                                 
15 eksklusive Bellevue og afd. 76-80 (Wesselsminde vest for diget), da disse arealer først senere i århundredet er tilgået 

skovdistriktet. 
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Inden for dette (relativt vide) begreb skal driftsplanens målsætninger for Dyrehaven fortsat holdes.   

 

Jægersborg Dyrehaves oprindelige driftsformål (jagtterræn for kongen) er således fornyet i 

overensstemmelse med at ejerskabet er flyttet fra regenten til hele folket. I dag er hovedformålet at 

producere det som ingen tager fra nogen ved at tage det med hjem, nemlig en god oplevelse. De gamle 

driftsformål er indordnet under nutidens, så jagt, salg af hjorte, vedligehold af sletter og skove, veje og 

så videre nu er underordnede mål, der tjener det formål at skabe rammen for gode oplevelser. En 

virkeliggørelse af lystskovbegrebet, hvor oplevelsen af hjortevildtet står centralt.  

 

Da dyrehaven er kulturskabt og ikke kan ”opretholde sig selv” (ingen spontan foryngelse og erstatning 

for bortdøende træer på de arealer der nu af hjorte holdes som underskov-frie bevoksninger og græssede 

sletter), er fortsat styret drift en forudsætning for i hovedsagen at opretholde dens udtryk. En af de 

aktuelt største udfordringer for driftsplanlægningen er at forholde sig til de meget store udsving over tid 

som kan forudses i antal ha (gammel) skov indenfor dyrehavehegningen. Bilag 3.9.2. rummer en 

analyse af emnet. 

Enhver disposition med hensyn til tilplantning, anden arealreservation, metodevalg osv. har direkte 

indflydelse på landskabsbilledet. Dette gælder i meget forstærket grad i Jægersborg Dyrehave, hvor 

arealfordelingen ca. 1:1 mellem åbne og skovklædte partier lader den besøgende ”se landskabet for bare 

træer”.  

 

Man kan vælge to tilgange til delemnet, idet man kan vælge at træffe beslutninger om metodevalg, 

arealfordeling osv. ud fra andre planelementer og derefter beskrive disse valgs virkning på det 

fremtidige landskabsbillede – eller man kan vælge at ville noget med landskabet, ønske at analysere og 

foretage bevidste prioriteringer angående landskabsoplevelsen, landskabsrummene og landskabs-

trækkenes størrelsesforhold og lade andre valg påvirkes heraf eller underordnes disse hovedlinier. 

Jævnfør den tidligere konstatering har landskabsoplevelsen en sådan vægt i Dyrehaven, at det findes 

berettiget at forsøge sig med det sidstnævnte i denne driftsplan. 

 

Der tages således udgangspunkt i at landskabet er et kulturlandskab, som er opstået gennem bevidste 

valg, at disse valg kan beskrives historisk både med tanker bag og resultater, og at eftertiden med rette 

kan forlange af os, at også vi træffer bevidste valg ud fra landskabelige vurderinger. 

 

Af landskabelige, som af andre, grunde foreskriver driftsplanen ikke ét og samme udtryk for hele 

Dyrehaven. Flere forskellige driftsprincipper vil kunne være aktuelle, afhængigt af placeringen og den 

karakter, der fra sted til sted ønskes opnået/fastholdt.  

 

På denne baggrund er der fastlagt følgende overordnede driftsprincipper/målsætninger – samt mere 

detaljerede mål for de enkelte skovdele: 

 

 

Principper: 

 

I forbindelse med driftsplanlægningen er der ved landskabsarkitektstudiet udarbejdet en opgave af 

Flemming Kjølstad Larsen om Dyrehavens landskab. Nærværende afsnit bygger i væsentlig grad på 

den heri indgåede analyse af landskabets rum og størrelsesforhold. 

 

Driftsplanens hovedlinier for landskabets udvikling beskrives herefter således: 

 
a) Det er et af driftsplanens væsentlige mål at fastholde at man som vandrer i Dyrehaven har den 

visuelle oplevelse til stadighed at være ”omgivet af natur så langt øjet rækker”. Det stiller krav til 
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forudseende fornyelser eller dublering af visse skovbevoksninger i tide, og til detailplanlægningen 

hvor kulisserne er ”tynde”. 

b) Landskabets terrænformer skal understøttes og understreges således at overordnede træk fremhæves 

og gøres mere synlige for publikum. Midlerne hertil er omtanke ved fældning og plantning. Det 

gælder især højdedraget fra Eremitageslottet over Tøjrslagssletten til Fuglsang Sø. I takt med 

forfaldet bør også Engdal16 på længere sigt fritlægges som åbent drag. Se kortbilag 3.9.L. 

c) De kulturhistoriske jagtveje (eller rettere 

sigtelinier, ca. 20 m brede ”grønninger”) 

bevares og understreges når der nyplantes. 

d) Driftsplanen skal tilstræbe at understrege 

Dyrehavens store linier og dimensionering 

ved brug af store elementer. ”Reparation” i 

mindre målestok fravælges hvor det bryder 

synligt med stedets øvrige dimensionering. 

 

Fotos: Flemming Kjølstad Larsen 

e) Landskabet indeholder dog også en række 

mindre dimensionerede landskabsrum i de store 

træk. Eksempelvis Tøjrslagssletten og 

Præstesletten. Sådanne heldigt lokaliserede, 

intime rum, som ikke anfægter de stort 

dimensionerede landskabstræk, skal fastholdes 

– enten konkret eller tilsvarende genskabt. 

 

f) Der skal til stadighed være mulighed for 

forskellige landskabsoplevelser alt efter valg af 

indgangsport. 

 

g) Det skal fortsat være oplevelsen at Dyrehaven springer ud i maj, og bøgeandelen fastholdes derfor 

som ”stor”. 

 

h) Muligheden for det landskabelige islæt af ”store, gamle ege på sletter” ønskes dog også sikret for 

fremtiden – dels ved anlæg af egedominerede kulturer, dels ved holmevis indblanding af eg i andre 

kulturer. 

 

i) Særlig opmærksomhed skal rettes mod bevoksningerne omkring de varige sletter17. Her udbygges 

kulisser og afskærmning mod bebyggelse således fortsat, ligesom der skal arbejdes med sikring af 

kulissernes næste generation i tide før den nuværendes endelige forfald. 

 

j) De førstkommende planperioder søges større samlede fladeforyngelser koncentreret til området med 

den ældste bevoksning (den sydlige del af ”den centrale Dyrehave”) samt von Langens plantage. 

Valg af foryngelsesflader skal dog som hidtil ske ud fra en løbende vurdering af forfaldets 

fremadskriden og efter konkret drøftelse i Brugerrådet. 

                                                 
16 Beliggende i sydenden af Fortunens Indelukke; på skovkortet er navnet sat lidt for langt mod øst. 
17 Først og fremmest Eremitagesletterne, Hvidtjørnesletten, Præstesletten, Tøjrslagssletten og Ordrup Mose 

(galopbanen). 



Jægersborg distrikt 1999-2013   

132 

Bevoksningsanlæg og –drift i de enkelte skovdele: 

 

En (mindste) fællesnævner for den af naturskovsstrategien udlagte græsningsskov er, at træer over 200 

år bevares længst muligt. I de urørte partier må der slet ikke ske indgreb, pånær sådanne som gøres af 

hensyn til publikums fri passage og ophold. I de øvrige unge og mellemaldrende bevoksninger skal 

føres en tilpas kraftig hugst til dannelse af sunde og dybkronede individer. (Hugststyrken har hidtil ikke 

alle steder levet op hertil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “den centrale Dyrehave” samt området nord for Ranglerne og området syd for Fortunens Indelukke: 

 Højst mulig bev.alder, og derefter langt enkelttræliv 

 Blivende yngre træer gives gennem hugsten en hurtig diameter- og kroneudvikling 

 I princippet lades alle gamle individer stå til forfald18 

 Betydelige mængder dødt ved efterlades på skovbunden 

 På langt sigt i området som helhed en ligelig repræsentation af alle aldersklasser 

 Opretholdelse af skovprocenten, med en mulig øgning med få procentpoints på langt sigt 

 Til stadighed repræsentation af alle stadier mellem sluttet skov og træløst overdrev 

 

I von Langens plantage (inkl. Cottage Park): 

Plantagen har været fulgt gennem tiden med nøje målinger, fordi den er vort ældste eksisterende, 

nogenlunde uforstyrrede plantageanlæg af en vis udstrækning. Driften sker derfor under særlig 

hensyntagen til de videnskabelige interesser i at følge et kunstigt skovanlæg i dets høje alderdom, under 

opretholdelse af skovtilstand (og dermed “skovklima”). 

Højstammet skov under successiv foryngelse med mange træarter (indenfor det af von Langen anvendte 

spektrum), under længst mulig bevarelse af så mange gamle træer som muligt, er målet. 

I Cottage Park opretholdes dog status som park. 

 

                                                 
18 Den væsentligste undtagelse består i enkeltindivider som af skovdistriktet løbende skønnes at være til fare for 

publikum eller for andre værdifulde bevoksningselementer. 
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I Chr. IX’s Hegn: 

Som tidligere nævnt er ellesumpen udlagt til urørt skov. På resten af arealerne opretholdes det 

nuværende præg af overvejende sluttet skov. Der foretages ingen renafdrifter, og individer >200 år 

bevares længst muligt. Blivende træer i øvrigt gives gennem hugsten en hurtigere diameter- og 

kroneudvikling end de nuværende yngre/mellemaldrende bevoksninger har været udsat for. 

 

I Stampeskov: 

I pagt med, at denne skovdel (udenfor dyrehavehegnet) næsten i helhed er udlagt som plukhugstområde, 

er det langsigtede mål at opnå en fleretageret skov uden ensaldrende flader, med alle naturligt 

forekommende træ- og buskarter. Så længe der er bevoksninger af >300-årig eg, går opretholdelse af 

disse dog forud for førnævnte mål. 

 

Wesselsminde m.v.: 

Den økologiske agerdrift fortsættes. Mosaikken af mange træarter kan videreføres; dog skal der ikke 

fremover plantes nåletræ på fritliggende lodder eller i yderkanter. Den afskærmende plantning øst for 

Helsingørmotorvejen forstærkes efter det seneste vejudvidelsesindgreb. I de højskovsområder som 

naturskovsstrategien har udlagt til plukhugst, er det foreløbige hovedmål at bevare de >300-årige ege og 

at imødegå et massivt islæt af ær. 

 

I Ranglerne og Fortunens Indelukke: 

Højskovsdrift under hegn fortsættes, men for at forberede bevoksningerne til en eventuel fremtidig 

indlemmelse i dyrehaven føres hugsten så stærkt det lader sig gøre uden at det går ud over 

anemonefloret. For den sydlige del kan inddragelse i dyrehavehegningen blive aktuel allerede i løbet af 

planperioden. Det skal ved naturskovsstrategiens revision overvejes at ændre dens forskrift (urørt 

(græsnings)skov) for det 300-årige egeparti, idet egene undertrykkes af bevoksningens bøge. 

 

 

Naturpleje: 

 
Dødt ved efterlades i stort omfang til naturligt henfald. 

 

M.h.t. §3-områder er disse enkeltvist målsat i bilag 1.3.1., vel at mærke ud fra snævre biotopspleje-

betragtninger. Naturplejeindsats som ikke direkte tjener de overordnede driftsformål, må underordnes, 

uagtet de snævert anførte plejemål og –behov. Men i øvrigt er det målet i størst muligt omfang at 

tilgodese naturhensyn som ikke kolliderer med lystskov-/dyrehave-målsætningen eller målet om at 

opretholde skovklima i von Langens plantage.  

En række overdrevsarealer skal under alle omstændigheder opretholdes som overdrev a.h.t. dels kendte 

svampeforekomster, dels anden typisk overdrevsvegetation, dels længe uforstyrret jordbund indikeret 

ved forekomst af veludviklede tuer af gul engmyre. 

 

Generelt skal græsningstrykket inden for dyrehavehegnet fastholdes. 
 

 



Jægersborg distrikt 1999-2013   

134 

Friluftsliv: 
 

 Opretholdelse af en stor og for publikum meget synlig bestand af fortrinsvis kron- og dådyr 

 Flest mulige tilgængelige arealer til enhver tid 

 Landskabelig formidling af det gamle parforce-jagtvejssystem og af større topografiske træk  

 I de mest befærdede strøg kan ”oprydningsgraden” f.s.a. dødt ved hæves 

 Dyrehavsbakken videreføres ligesom udskænkningsstederne i øvrigt 

 

Opsætning af teater i Ulvedalene hver anden sommer kan fortsætte, såfremt ”spærretiden” for øvrig brug 

af området, støjbelastning o.lign. samt det fysiske slid på arealet kan nedbringes til niveauer der af 

skovdistriktet skønnes acceptable. 

 

Den store og stigende publikumssøgning medfører spidsbelastningsproblemer med 

parkeringskapaciteten omkring Dyrehaven. Dette skal i et vist omfang søges imødegået. 

 
 

Kulturhistorie: 
 

Parforce-jagtvejssystemet vedligeholdes og kompletteres ved hugst af sigtelinier ad forsvundne 

strækninger. 

 

Den traditionelle foderdyrkning i “den centrale Dyrehave” fortsættes. 

 

Ved lokalisering af foryngelser samt valg af kulturmetode tages også hensyn til fortidslevn, eksempelvis 

højryggede agre. 

 
Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand, evt. efter 

restaurering. Herunder søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af 

diger, høje m.v. Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 

 

 

Køb og salg: 
 

Der stiles hverken mod tilkøb eller frasalg i planperioden. 

 

 

 

3.9.3. Forskrifter 

3.9.3.1. Kulturplan 

 

Idet Brugerrådet årligt tages med på råd angående forestående kulturer vil driftsplanen – som hidtil – 

ikke foreskrive nogen endelig lokalisering af periodens kulturer, men alene definere råderummet og et 

hovedindsatsområde samt opstille mål om hvor mange hektar foryngelsen skal udgøre i planperioden, 

med angivelse af træart. 

 

En undtagelse udgøres af Wesselsminde-området, som tidligere henregnedes til Jægersborg Hegn; 

jævnfør bilag 3.0. samt kortbilag 3.9.C. vedr. plansatte kulturer. 
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De som stævningsskov udlagte bevoksninger kan i h.t. naturskovsstrategien stævnes i mindre partier 

(for afd. 76c’s vedkommende højst 1/3 pr. 20 år), drives i plukhugst eller ligge urørt. Også 

tilgroningsskov ved Mølleåen kan stævnes. 

 

Ved plantning anvendes danske herkomster. For arealer omfattet af naturskovsstrategien foreskriver 

denne tillige at der kun anvendes de i Dyrehaven i forvejen forekommende arter. Europæisk lærk, 

fortrinsvis Rundforbi, kan anvendes som hjælpetræart.  

 

Nyplantningerne skal generelt, i sig selv eller i tilknytning til eksisterende/forudsete bevoksningspartier, 

have en sådan udstrækning at de med tiden bidrager til reelle skovoplevelser for publikum. Det vurderes 

at endelige skovenheder skal være mindst 200 m på hver led, for at de indefra opleves som skov af den 

besøgende. 

   

 

 

 

 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enkelte skovdele: 

 

 

”Den centrale Dyrehave” medsamt område nord for Ranglerne og syd for Fortunens Indelukke: 

 

Der vil i perioden fortrinsvist ske foryngelser på åbne arealer, fordi denne fremgangsmåde dels sikrer de 

gamle træer det længst mulige liv, dels leverer den dynamik der består i at alle landskabselementer 

(sluttet skov, skov i opløsning, overdrev med spredte træer og træløs slette/overdrev) til alle tider vil 

være rigt repræsenteret, blot med forskellig lokalisering fra tidsalder til tidsalder. 

 

Visse åbne arealer er dog – jf. naturplejeplanen – af så høj biologisk eller historisk værdi at de vil blive 

friholdt for tilplantning, uagtet eventuelle specifikke landskabelige betragtninger. Sådanne 

arealkategorier specificeres i afsnit 3.9.3.3. 

 

Alt i alt kan den nævnte hovedretningslinie om at lægge kulturerne på åbne arealer fraviges på op til 1/3 

af periodens kulturareal. 

 

Periodens kulturer anlægges fortrinsvist i den sydlige del af ”den centrale Dyrehave” og dermed mellem 

fragmenterne af de ældste skovområder. 
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Også landskabeligt uundværlige partier (jf. afsnit 

3.9.2.: Principper) udenfor dette indsatsområde skal 

dog løbende sikres arvtagere ved rettidige 

nyplantninger. Dette gælder især kulisserne om de 

varige sletter – ikke mindst Eremitageslettens 

afgrænsninger mod syd og øst hvor de gamle 

bevoksninger er i opløsning og ved endeligt forfald 

vil kunne blotlægge bebyggelsen i Tårbæk.  

 

Udsigt fra Eremitageslottet mod øst. (Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen) 

 

Det er fristende/nærliggende at ”gå i hælene på” forfaldet. Det ville i det store tidsperspektiv betyde en 

meget ujævn nyplantningstakt – dels p.g.a. ujævn aldersklassefordeling på forhånd, dels fordi sammen-

brud mest sandsynligt kommer endog meget rykvist (stormfald). En anden tilgang til problemstillingen 

vil være at ”fordele forfaldet” og dermed nykulturerne jævnt over tid, altså at anlægge en gennemsnits-

betragtning og stile mod såkaldt normalskovsfordeling, så godt det lader sig gøre. Jf. bilag 3.9.2. 

 

Med henvisning til analysen/diskussionen i bilag 3.9.2. vurderes det at vindingen ved at kultivere mere 

end ”normal”-arealet i den/de kommende perioder ikke står mål med de mere langsigtede ulemper ved 

herved at fastholde en skævhed i aldersklassefordelingen. Beregning af ”normal”-arealet bør som i 

analysen baseres på, at der i ”den centrale Dyrehave” sigtes mod en fremtidig øgning af det totale 

bevoksede areal med 20 ha. Denne sigtelinie tjener som garant for at skovarealet ikke efterhånden 

utilsigtet falder p.g.a. den brudte analyse-forudsætning om at der aldrig underplantes/selvforynges. 

 

Med baggrund i analysen fastsættes planperiodens foryngelsesareal derfor til 12 ha plus et tillæg - i 

medfør af de 61,2 ha bevoksninger (nord for Ranglerne og syd for Fortunens Indelukke) udover 

analyseområdet (”den centrale Dyrehave”)19 – alt i alt 15,7 ha svarende til 1 ha/år. 

 

Heraf kan op til halvdelen anlægges med anden hovedtræart end bøg. Alle bevoksninger med bøg som 

hovedtræart skal indeholde en sådan andel eg, at disse som ”skelet” kan medføre en livsforlængelse for 

bevoksningen når bøgene engang dør bort. I øvrigt kan ask og rødel ligesom eg anvendes som 

hovedtræart, og som indblanding tillige fuglekirsebær, hestekastanie, spidsløn (såvel som selvsået ær) – 

og i fremtiden, hvis der findes resistente typer: elm. Europæisk lærk (der p.g.a. hjorteskrælning vil 

forsvinde når hegn nedtages) kan som ammetræer anvendes i kulturerne, hvor det skønnes 

hensigtsmæssigt at opnå hurtig slutning. 

 

Egen indblandes holmevist. 

 

Der anvendes gængs kulturteknik (med relativt højt plantetal) - bortset fra i særlige enkeltområder 

såsom på/ved Bakken hvor tab af skovtilstanden vurderes at være helt ubærlig, men egentlige hegninger 

ikke er ønskelige. Her anvendes i stedet ege-hejsterplantninger mellem gamle træer. 

 

Alle fritliggende kulturer anlægges med ydre bryn af hvidblomstrende/bærbærende skovbrynsarter. 

 

 

                                                 
19 Forøgelsen beregnes som (61,2/245)x15 ha = 3,7 ha, idet det langsigtede mål er at man årligt forynger 1/245 af det 

ønskede bevoksningsareal (245 år er den estimerede gennemsnitlige bevoksningslevealder). 
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Von Langens plantage inkl. Cottage Park: 

 

Den østlige del (afd. 227a) drives fortsat som åbne/træbevoksede plæner. 

 

I øvrigt fortsættes den hidtil anvendte driftsform med underplantning (eller selvforyngelse, afhængigt af 

de erfaringer, distriktet høster) af gamle bevoksninger før deres totale opløsning. 

 

Som diskuteret i bilag 3.9.2. er det svært at forudsige kulturarealet. Det er sandsynligt at det vil omfatte 

henved 7 ha i planperioden. Kulturernes grænser i nord bør følge den gamle plantages grænser. Så vidt 

det lader sig gøre, bevares også det oprindelige bevoksningsmønster. En række af de nuværende enge 

bevares dog som sådanne. 

Kulturtræarter der anvendtes af von Langen og skønnes at kunne trives, kan benyttes. 

 

 

Chr. IX’s Hegn 

 

Med undtagelse af de (få og små) bevoksninger som er >200 år gamle kan foryngelser indledes under 

skærm - ved selvforyngelse hvor dette er muligt. Da de 37 ha foryngelsesmoden bøg (plantet i 1857 

hvor dyrehavehegnet i en kortere årrække stod syd herfor) dominerer skovdelen vil det dog være 

formålstjenligt at udskyde generationsskiftet til senere perioder på en del af arealet. Også selvom dette 

måtte betyde at plantning da træder i stedet for selvforyngelse (hvilket er sandsynligt, ikke mindst fordi 

en uhensigtsmæssig hugstbehandling gennem tiden har resulteret i at de enkelte bøge ikke forventes at 

blive meget gamle). Der stiles således i den kommende periode mod foryngelse af ca. 5 ha bøg; 

naturforyngelse accepteres og plejes, men kulturarealet skal ikke med frahegning, forberedende hugst 

eller jordbearbejdning hjælpes op over de nævnte 5 ha. Foryngelsesflader kan kompletteres med eg; i 

kunstige kulturer indbringes i det hele taget altid mindst 10% planter af anden art end hovedtræarten. 

 

I alle foryngede partier efterlades så vidt muligt mindst 10 stabile træer pr. ha af den gamle generation 

til naturlig død og henfald. 

 

 

Ranglerne og Fortunens Indelukke 

 

I løbet af planperioden kan den sydlige eller sydøstlige del inddrages i dyrehavehegningen. Afgrænsnin-

gen fastlægges i så fald af distriktet. Der ventes ingen egentlige foryngelser i perioden, hvis stormfald 

undgås. Evt. naturforyngelse som måtte indfinde sig hvor der fortsat ønskes skov (d.v.s. udenfor 

Engdal), plejes dog. Egebevoksningerne overholdes. I øvrigt foretages sådanne plantninger/foryngelser 

som måtte være nødvendige for varigt at have en visuel afskærmning mod omverdenen i vest. 

 

 

3.9.3.2. Plan for hjortevildtet 

 

Hjortene plejer landskabet ved græsning og giver de besøgende oplevelser. Driftsformen har ført til de 

højt besungne værdier i Dyrehaven og skal fastholdes. 

Vi har sat begrænsninger for hjortene ved at lukke dem inde bag hegn. Dermed har vi samtidig påtaget 

os ansvaret for deres velfærd. 



Jægersborg distrikt 1999-2013   

138 

Som det fremgår af det kulturhistoriske afsnit har hjortene i Jægersborg Dyrehave gennem tiden været 

udsat for en meget forskelligartet behandling. Én ting er, at tidligere tiders opfattelse af jagtetik ikke 

stemmer overens med vore dages opfattelse, og at vi derfor i dag opfatter den i øvrigt forbudte 

parforcejagt som dyrplageri. En anden ting er at hjortene har været udsat for vilkår som mangel på 

vinterfodring og for hård konkurrence med husdyr, der ikke er acceptable i nutidens opfattelse. 

I dag er det målet at fastholde en sommerbestand der sikrer en passende afgræsning, og en vinterbestand 

som overlever uden sult og med et antal der sikrer at græsningstrykket også næste sommer kan blive 

stort nok. 

Afskydning hhv. fodring af hjortevildtet tilrettelægges således, at alle åbne arealer græsses ”i bund” og 

underskov også bortgræsses om sommeren. Samtidig skal næringsstoftilførslen (fra vinterfodring) til de 

vedvarende græsarealer minimeres, således at en for overdrevsvegetation gunstig tilstand understøttes. 

 

De erfaringer distriktet nu besidder tilsiger at hvis antallet af hjorte generelt overstiger en sommer-

/vinterbestand på 2300/1600 dyr er det for stort. Kommer bestanden under 1600/1100 bliver den for 

lille. Bestanden skal derfor søges holdt indenfor disse grænser, hvis vide spænd skyldes at det enkelte 

års naturlige fødeproduktion kan være stærkt varierende alt efter årets temperatur og nedbør. 

 

 

3.9.3.3. Naturplejeplan 

 

I det omfang det – jf. afsnit 3.9.2. – ikke kolliderer med de løbende tilplantningsplaner eller med målet 

om længst mulig overlevelse af gamle træer, drives og plejes de enkelte naturarealer i h.t. bilag 1.3.1.’s 

for hvert af dem anførte målsætninger (som for sletter/overdrev helt gennemgående går ud på 

opretholdelse af åben tilstand). 

 

For arealerne omfattet af Mølleåfredningen skal der udarbejdes en plejeplan; denne vil da gå forud for 

de førnævnte målsætninger. 

 

I ”den centrale Dyrehave” vil overdrev af kategori A aldrig blive tilplantet. Overdrev af kategori B bør 

kun i meget begrænset omfang inddrages i tilplantningsovervejelserne, og kun hvor uomtvistelige 

hensyn til Dyrehavens overordnede langsigtede landskabelige udvikling tilsiger det. Tilsvarende vil 

gælde for områder af største hhv. stor betydning for overdrevssvampe. (Vedr. disse kategoriseringer: 

Jævnfør bilag 1.3.1. samt de specifikke kortbilag som introduceret i afsnit 3.9.1.1.). 

 

De fundne forekomster af gul engmyres tuer (se bilag 1.3.1. og kortbilag 3.9.H.) vil blive benyttet i 

landskabsplanlægningen som indikator vedr. ”gamle overdrevslandskaber” der i betydeligt omfang bør 

bevares åbne. 

 

I det hele taget stiles der – også i tilfælde af andre former for skift i arealanvendelse end plantning, f.eks. 

forlægning af foderveje – mod at friholde de naturmæssigt bedste overdrev for forstyrrelser. 

  

Betydelige andele af især det stort 

dimensionerede døde ved hhv. hugstaffald, og 

repræsenterende alle skovens træarter, 

efterlades på skovbunden til naturligt henfald. 

 
Der skal ske en gennemgang af grøfterne og 

tilkastning i de tilfælde hvor der herved kan 

                Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 
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vindes en langsommere (forårs)afstrømning fra oplandet, uden at det sætter gamle træers trivsel på spil. 

Om Dousbad Mose er det i naturskovsstrategien foreskrevet at afløbssystemet til Tårbæk Rende og fra 

mosen gennemgås med henblik på at begrænse afvandingen og fremme vådområderne. I begyndelsen af 

planperioden er dette effektueret ved en grøftelukning der skønnes at påvirke afd. 224c og dele af 223a 

og m. 

 

Det bør overvejes at genskabe Hages Rende (afløb fra Hages Hul) som et tidvist vandførende åbent 

vandløb. 

 

Gentofte Kommunes arbejde med Hvidørebækken/Enghaverenden understøttes, og distriktet deltager i 

fornødent omfang i dens retablering på distriktets areal. I givet fald overvejes det at etablere en 

forbindelse til og dermed gennemstrømning af Kildesø. 

 

 

3.9.3.4. Fortidsmindeplejeplan 

 

Jagtvejssystemet opretholdes. 

 

Der drages i planperioden løbende omsorg for højene og hulvejssporene ved fjernelse af slørende 

opvækst samt hugstaffald (bl.a. i henhold til oversigten i det bilagte fortidsmindekatalog). ”Garderhøj” i 

afd. 108k repareres med jord og græstørv i syd og øst. Også sænkningerne i høje i hhv. afd. 129 og 130 

udbedres ved lejlighed. Sporet over en højfod i afd. 119a lægges udenom. Ved evt. kommende fornyelse 

af bænken på en af afd. 117’s høje funderes den i et pålagt slidlag. 

 

”Den slesvigske sten” rettes op. 

 

Brønden i afd. 130 fyldes ved lejlighed med grus. Det uoriginale, men gamle dæksel bevares. 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 

 

For spærredæmningen (i afd. 233) hhv. Præstesletteskansen iværksætter distriktet udarbejdelse af 

plejeplaner i perioden. 

 

I perioden søges jernalderagrene samt Tårbæk Fort indmålt på kort. (For Stokkerups marker foreligger 

derimod allerede kortopmåling). 

 

Ved næste udskiftning af Kongeporten skal palisaderester under asfalten undersøges arkæologisk. 

 

 

3.9.3.5. Friluftsplan 

 

I pagt med Dyrehavens status som lystskov skal der til glæde for publikum til stadighed være mange 

store, gamle og gammelt synende træer og hele skovpartier. 

 

Ligeledes skal der være en stor hjortebestand som vedligeholder dyrehavepræget og er synlig på 

sletterne. Det undgås derfor ikke at vinterfodre (for at sommerbestanden bliver stor nok, og med den 

sideeffekt at det i vinterhalvåret altid vil være muligt at se grupper af dyr på foderpladserne) og dermed 

at importere biomasse i form af dybstrøelse til markgødskning og/eller foder. Et eventuelt ophør af 
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markdyrkning indenfor hegnet vil således ikke eliminere biomassetilførslen, og specielt for 

kvælstofbelastningen kan der ikke forventes nogen gevinst ved at flytte foderproduktionen helt ud af 

Dyrehaven - se analysen i appendix 3 (som i øvrigt ikke har kunnet sætte tal på den supplerende 

baggrundsbelastning fra publikum og heste). Et sådant ophør ville til gengæld forringe 

oplevelsesmulighederne, fordi koncentrationen af hjorte i dette område (på brakmarkerne) så ville falde. 

I planperioden opretholdes denne markdrift derfor, og ligeledes driftsformen (økologisk, i 4-årig 

rotation, og med selvbinderhøstning). Af landskabelige grunde rykkes nordgrænsen for den dyrkede 

mark (og dermed hegnet) dog 25 meter væk fra Hjortekærvej. 

 

Til en del af de hegnede unge bevoksninger skal der gives adgang for publikum. 

 

“Den centrale Dyrehave” og arealet syd for Fortunens Indelukke hhv. nord for Ranglerne: 

A.h.t. højst mulig levealder samt hurtig diameterudvikling føres en aktiv hugst i de unge og 

mellemaldrende bevoksninger af bøg og eg – en hugst nærmende sig E-graden (ekstremt kraftig hugst), 

hvor kroneslutningen løbende brydes omkring hovedtræerne. 

  

Fortunens Indelukke: 

Tilnærmelse gøres til ovenfor beskrevne hugstmåde, uden at det dog må gå ud over anemonefloret inden 

endelig beslutning om indlemmelse i dyrehavehegningen er truffet. 

 

En vis egeindblanding opretholdes overalt hvor den er til stede – ligeledes for at strække levetiden. 

 

De gamle bevoksninger lades stå til forfald, således at enkelttræer kun fældes/beskæres i tilfælde af 

overhængende fare for at træet helt eller delvis styrter ned over skovgæster. 

 

Parforce-jagthistorien formidles ved frihugst, hvor 

vejenes funktion som udsigtslinier er svækket. Dette dog 

i en takt hvor man ikke kommer i væsentlig konflikt med 

ønsket om bevaring af gamle enkelttræer eller nogle af 

andre årsager betydende kulisser. 

   

 

 

Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 

 

Yngre bevoksningsdele som nu hindrer erkendelsen af og færdsel langs skrænten nordøst for 

Ulvedalene, kan fjernes. 

 

Generelt lades dødt ved hhv. hugstaffald tilbage på skovbunden. A.h.t. eksempelvis særlig intensiv 

publikumsbrug af bestemte områder og til landskabets æstetik kan undtagelser dog gøres. 

 

 

Faciliteter: 

 

Det er fortsat intentionen at holde Dyrehaven så ”skilte-fri” som muligt. Ved indgange o.lign. kan 

informationstavler derimod være på deres plads. Der er således ved planperiodens start opsat 

informationsskilte v. Slottet samt på p-plads v. Hjortekær Port, ligesom der eksempelvis kunne 

overvejes et skilt på galopbanens p-plads (om områdets historiske betydning som en del af Københavns 

befæstning) når og hvis Hvidørebækken (Enghaverenden) føres frem hertil. 
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Kapacitetsproblemet vedr. p-pladser søges mindsket ved udbygning og nyanlæg. Udvidelse vil ske ved 

Fortunen (samt på nogle af Strandparkens p-pladser). Derimod er påkrævede udvidelser ved 

Klampenborg, Dyrehavsbakken og Hjortekær af landskabelige grunde næppe realisable. 

 

I perioden ventes etableret en professionel affaldshåndteringsplads i samarbejde med Dyrehavsbakken. 

En fordobling af antallet af affaldsbeholdere må også forudses i Dyrehaven. 

 

Tre af de offentlige toiletter udskiftes i perioden. 

 

Af frygt for de følger en brand kan få, indrettes der fortsat ingen bålpladser i Dyrehaven (udover de to 

eksisterende i Stampeskov). 

 

 

 

3.9.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling 

 

Ved hjælp af forfaldskurven for ”den centrale Dyrehave” (se bilag 3.9.2.) og den nuværende 

alderssammensætning af hele Dyrehaven er der estimeret en dødelighed i planperioden på ca. 36 ha 

bevoksninger20. De tilbageværende bevoksningsdele ”udhules” formentlig også af et foreløbigt 

”indre” forfald af fortrinsvist bøge. 

 

De ikke-lokaliserede kulturanlæg er i kulturplanen ansat/anslået til at omfatte ca. 27 ha. 

 

Von Langens plantage vil på længere sigt være karakteriseret ved visse tilbageværende gamle 

egepartier og i øvrigt forskellige yngre løvtræbevoksninger med spredtstående store, gamle ege. Der 

må i planperioden forventes såvel nogle hektars forfald af det oprindelige plantageanlæg som fuldt 

sammenbrud af ellepartierne fra det 19. århundrede. Afgangen i antal ege anslås p.b.a. det hidtidige 

rolige forløb til ca. 85 stk., medens forfaldet inden for de øvrige arter må forventes at ske med vold-

sommere takt end hvad der gælder på bevoksningsniveau, d.v.s. en afgang på mere end 15%. Alt i 

alt ventes ikke flere end 2100 af de ved planperiodens start eksisterende 2348 gamle træer at stå 

tilbage efter periodens udløb. 

 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Besøgsintensitet Meget intensivt anvendt. En stigning ventes 

Informationsskilte Skiltning med tilhørende folder v. alle 

Møllebyerne (udarbejdet sammen med 

Københavns Amt). 

En række øvrige informationsskilte 

opsættes eller er opsat ved 

planperiodens start 

Vandretursfolder Ja Nyrevideret i år 2000 

P-forhold 14 p-pladser i og omkring Dyrehaven I starten af perioden er pladsen v. 

Klampenborg station ombygget. 

                                                 
20 Kurven er nok mere upålidelig udenfor end indenfor ”den centrale Dyrehave” p.g.a. forskellig 

hugstbehandling/foryngelsespraksis før som fremover. Estimatet har således nok en ”optimistisk” tendens, fordi der i 

nogen grad kan skubbes til afviklingen som led i foryngelser f.eks. i Chr. IX’s Hegn. Under alle omstændigheder skal 

tallet opfattes som et groft overslag, der blot peger på en størrelsesorden, som især vindforholdene alligevel kan påvirke 

væsentligt. Det gjorte regnestykke ses bagerst i bilag 3.9.2. 
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Pladsen ved Fortunen udvides 

Toiletter 4 stk. 3 udskiftes 

 

Ved visse beskedne, aktive indgreb ventes landskabets former og kulturhistorie i løbet af perioden mere 

synliggjort for skovgæsterne end det er i dag. 
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3.10. Ordrup Krat 

 

3.10.1. Beskrivelse 

3.10.1.1. Generelt 

 

Ordrup Krat ligger hovedsageligt i Gentofte Kommune. Dens 56,2 ha omfatter Klampenborg 

Galopbane, Ordrup Enghave i dennes forlængelse (en del af den gamle fæstningskanal) og en lille frodig 

løvskov på stærkt kuperet terræn syd herfor. De kun 19 ha skovbevoksning fordeler sig som følger efter 

hovedtræarter og –aldre:  

 

 

  

I nord ligger de traditionsrige udskænkningssteder Kongekilden og Studenterkilden. 

 

Der er ingen fredninger i området. 

 

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven (inkl. galopbanen) sø, mose og fersk eng: 

 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Sø 0,1 0,2 

Mose ca. 15 ca. 26,7 

Fersk eng 3,5 6,2 

Ialt 18,6 33,1 

 

De beskyttede arealer fordeler sig til i alt 3 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

 

På mosen i galopbanens indre vokser den rødlistede sortpil. 

 

3.10.1.2. Regionplanlægning 

 

I regionplanen er Ordrup Krat placeret i et biologisk men ikke sårbart interesseområde. Området er 

tillige udlagt som et regionalt friluftsområde. Samlet betyder dette, at der i regionplanen lægges vægt på 

naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv.  

Træartsvis aldersklassefordeling i Ordrup Krat 1999
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Ordrup Krat ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket er den 

højeste klasse. Betydningen for driften af Ordrup Krat må siges at være begrænset i forhold til den 

nuværende: der må ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og det skal tilstræbes, at sådanne 

eksisterende aktiviteter afvikles. Der er i dag vandindvinding i Ordrup Mose (galopbanen). 

 

Ordrup Krat er ikke berørt af nogen vandløbsmålsætninger. Men Gentofte Kommune planlægger en 

retablering af Hvidørebækken/Enghaverenden, der vestfra skal løbe til galopbanens p-plads. 

 

3.10.1.3. Geologi og jordbund 

 

Ordrup Krat er ligesom Ermelunden beliggende i tunneldalen, der strækker sig mellem Klampenborg  

og Lyngby-Bagsværd-søerne. Selve dalbunden befinder sig 3 m.o.h. På grund af det lave niveau var 

Ordrup Krat under stenalderhavets transgression en fjord, ”Ordrupfjorden”. Siden, efter havspejlets 

sænkning, har området ligget hen som lavbundsområde med mosedannelse.  

 

Størstedelen af dalbunden indeholder aflejringer af postglaciale ferskvandstørv. Syd om Fuglsang Sø 

findes aflejringer af smeltevandssand, og foden af Dyrehavsbakken indeholder moræneler. Centralt på 

galopbanen og i dennes østlige ende findes aflejringer af glacialt smeltevandsgrus. 

 

I (den tidligere) Ordrup Mose blev der i det 19. århundrede foretaget tørvegravning. 

 

 

3.10.1.4. Kulturhistoriske forhold 

 

I Ordrup Krat er der konstateret 8 gamle militære anlæg, som er fredet efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Jorddiger findes i skel mod vest og syd. 

 

 

3.10.1.5. Publikumsmæssige forhold 

 

Der er ikke foretaget undersøgelser af besøgsintensiteten i alene denne skov. 

 

De små skovparceller syd for Klampenborgvej fungerer hovedsageligt som kulisse mellem 

villakvartererne og Klampenborgvej og bliver i friluftsmæssig sammenhæng alene benyttet via den 

cykelsti der løber mellem skoven og villaerne. 

 

Til Klampenborg Galopbane hører en selvstændig p-plads med billettering på løbsdagene. 

  

Ordrup Eng er ved at blive genskabt som græsningseng, og der er i den forbindelse skabt et 

sammenhængende rekreativt område, som hovedsageligt bliver benyttet af et meget lokalt publikum, 

men også af gæster til skovens to restauranter langs Enghavevej. 

 

Ordrup Krat har status af hundeskov, og der drives kun meget begrænset jagt – mest i form af regulering 

af ræve. 
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3.10.2. Målsætninger 
 

Klampenborg Galopbane har siden 1926 indgået i det arealkompleks (Jægersborg Dyrehave og Hegn) 

for hvilket det politisk fastsatte mål er drift som lystskov og dyrehave. Dette fastholdes. 

 

Skovdriften: 

At skoven i øjeblikket domineres af en central yngre bevoksning, med flere arter repræsenteret, gør det 

gunstigt fra denne planperiode at udlægge skoven til plukhugstdrift. Det langsigtede mål er således en 

fleretageret blandskov med enkelttræsdrift. 

 

 

Friluftsliv: 

Anvendelsen som nærrekreativt område skal 

tillægges stor vægt. 

 

Restaurantdriften fortsættes.  

 

Studenterkilden. (Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen) 

 

Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1. Et særligt felt er disponeringen af Klampenborg Galopbane. Såfremt 

forpagtningen ophører i perioden, inddrages banearealet i Dyrehavehegnet med henblik på at genskabe 

Ordrup Mose som et fristed for vildtet. 

 

Kulturhistorie:  

Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand, evt. efter 

restaurering. Herunder søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af 

diger m.v. Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet (og formidles på 

passende måder, såfremt de ikke er ”selvforklarende”). 

 

 

 

3.10.3. Forskrifter 

3.10.3.1. Kulturplan 

 

Også i de gamle bevoksninger skal en fleretageret struktur hjælpes på vej via gruppevise foryngelser 

(ved hugst af lysbrønde til naturforyngelse). 

 

I muligt omfang skal der som indblanding bevares et mærkbart islæt af gamle og henfaldende træer. 

 

Alle løvtræarter kan indgå i bevoksningerne, hvor jordbunden berettiger det. Generelt favoriseres bøg 

frem for ær. 

 

3.10.3.2. Naturplejeplan 

 

De enkelte naturarealer drives og plejes i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i bilag 1.3.1.  
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Kommunens arbejde med Hvidørebækken/Enghaverenden understøttes, og distriktet deltager i 

fornødent omfang i dens retablering på distriktets areal. (Herunder søges vandforholdene i Kildesøen 

inddraget). 

 

3.10.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 

Der drages i planperioden løbende omsorg for resterne af gamle forsvarsanlæg ved fjernelse af slørende 

opvækst samt hugstaffald (bl.a. i henhold til oversigten i det bilagte fortidsmindekatalog). 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 

 

Der tages en drøftelse med Kulturarvsstyrelsen om plejebehov for afd. 243’s stemmeværk samt for 

batterierne. Sidstnævntes luger holdes aflåst, af sikkerheds- og bevaringshensyn. I en evt. nøjere 

planlægning kan indgå overvejelser om hvorvidt ”Vestre Ordrup Krat Batteri” er egnet som 

”flagermushotel” og skal reserveres hertil efter indretning med indflyvningsgitter. 

 

3.10.3.4. Friluftsplan 

 

Informationsskilt (om områdets historiske betydning som en del af Københavns befæstning) opsættes v. 

Ordrup Eng i forbindelse med genetableringen af græsningsengene. 

 

 

 

3.10.4. Konsekvenser 

 

Foryngelse vil blive initieret via hugst af lysbrønde. Herudover vil perioden formentlig glide 

temmelig umærkeligt hen over skoven m.v. De spredte overstandere får således lov at blive stående, 

ligeledes de ca. 250-årige egepartier.
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3.11. Ermelunden 

 

3.11.1. Beskrivelse 

3.11.1.1. Generelt 

 

Ermelunden på 71,4 ha ligger i Gentofte Kommune. 

 

Ermelunden er en frodig løvskov på stærkt kuperet terræn. Skovarealet omkranser den store centrale 

Ermelundsslette og Hjortedam og fordeler sig overvejende til yngre og (over)modne bevoksninger. 

Artsvariationen er stor både mellem og indenfor mange bevoksninger. Nedenstående diagram viser det 

skovbevoksede areals fordeling efter hovedtræart og –aldre: 

 

 

Skovbevoksningerne beslaglægger 74% af det totale areal. 

 

Skoven rummer en række vandboringer som forsyner det store Ermelundsværk. 

 

Der er ingen fredninger, og de rekreative aktiviteters omfang er ej heller opgjort. Stiforløb er slidte efter 

mountainbikes m.v., medens den fugtige bund generelt ikke indbyder til ophold eller gennemtravning. 

 

Af § 3-beskyttede områder rummer skoven overdrev, søer og moser (se dog indledningen til bilag 

1.3.1. for mulige modifikationer): 
  

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Overdrev 8,4 11,8 

Sø 2,2 3,1 

Ellesump ca. 0,5 ca. 0,7 

Askemose ca. 3,9 ca. 5,4 

Ialt 15,0 21,0 

 

Søerne er alle kunstigt anlagte, oprindeligt som karpedamme til Ibstrup Slot, formentlig i midten af 

1600-tallet. Til den ene, Hjortedam, er indvandret den rødlistede planteart fladaks. 
 

Træartsvis aldersklassefordeling i Ermelunden 1999
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De beskyttede arealer fordeler sig i alt til 7 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

 

 

3.11.1.2. Regionplanlægning m.v. 

 

I regionplanen er Ermelunden placeret i et biologisk men ikke sårbart interesseområde. Området er 

tillige udlagt som et regionalt friluftsområde med kulturhistoriske interesser. Samlet betyder dette, at der 

i regionplanen lægges vægt på naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv.  

 

Ermelunden ligger efter regionplanen i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket er den 

højeste klasse. Betydningen for driften af Ermelunden må siges at være begrænset i forhold til den 

nuværende: der må ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og det skal tilstræbes, at sådanne 

eksisterende aktiviteter afvikles. Ermelundens vandboringer forsyner Gentofte kommune med en meget 

betydelig del af kommunens drikkevand (og har indtil for nylig været den væsentligste bestanddel af 

enhver Tuborg!). 

 

For Ermelunden er der ikke fastsat nogen vandløbsmålsætninger. Gentofte Kommune planlægger en 

retablering af Hvidørebækken, der skal løbe fra skovens vestskel og til Klampenborg Galopbane.  

 

 

3.11.1.3. Geologiske forhold 

 

Ermelunden er ligesom Ordrup Krat beliggende i den nordlige side af tunneldalen, der strækker sig 

mellem Klampenborg og Lyngby-Bagsværd-søerne. Terrænet i skoven er temmelig kuperet. 

 

Den dominerende jordart i Ermelunden er moræneler. I lavbundsområderne findes postglaciale 

tørveaflejringer. 

 

 

3.11.1.4. Kulturhistoriske forhold 

 

I Ermelunden er der konstateret følgende fortidsminder, hvoraf hovedparten er fredet efter 

naturbeskyttelsesloven: 

 

Fortidsmindetype Antal 

Høje 4 

Ammunitionsmagasiner/-depoter 2 

Spærredæmning med 

omløbskanal 

1 

Fæstningskanal 1 

Gammelt vejtracé 1 

I alt 9 

 

Hertil kommer det stendige som afslutter skoven mod nordvest samt omgærder det meste af Lille 

Ermelund. Endvidere findes et jorddige på en strækning langs Ermelundsvej og Ermelundssletten. 
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3.11.1.5. Publikumsmæssige forhold 

 

Skoven er meget intensivt benyttet, dog formentlig væsentligt mindre end selve Dyrehaven. Bortset fra 

Ermelundssletten er der hovedsageligt tale om lokale skovgæster. Ermelundssletten er et meget yndet 

mål for større eller mindre skovtursselskaber, og distriktet har her i begyndelsen af planperioden 

indrettet en bålplads med fastmonteret grill. Sletten er hele sommerhalvåret forpagtet ud til 

ponygræsning uden at dette konflikter med publikums benyttelse af arealet. Teknisk set er sletten 

forberedt til større lejrvirksomhed med kloakering, vand- og elforsyning. Den anvendes derfor af 

distriktet til større arrangementer, eksempelvis jamboreer. 

 

Der afholdes enkelte offentlige naturvejlederarrangementer og flere rekvirerede arrangementer for 

skoler, institutioner og andre interesserede grupper. Ermelunden er medtaget i vandretursfolderen for 

Jægersborg Dyrehave. 

 

Ermelunden er omkranset/gennemskåret af to større offentlige veje, og parkeringsmulighederne i 

området er hovedsageligt begrænset til begge sider af Klampenborgvej vest for Enghavevej.  

 

Skoven er gennemvævet af et stort antal mere eller mindre anlagte stier, tildels hårdt slidte af 

mountainbikes. 

 

Ermelunden har status af hundeskov, og der drives kun meget begrænset jagt – hovedsageligt i form af 

regulering af ræve. Der er frit fiskeri i Hjortedam samt to andre mindre søer på Ermelundssletten. 

 

 

 

3.11.2. Målsætninger 
 

Skovdriften: 

De mange yngre/mellemaldrende bevoksninger, ofte med flere arter repræsenteret, gør det gunstigt fra 

denne planperiode at formalisere de værende hugsttraditioner og udlægge skoven til plukhugstdrift. Det 

langsigtede mål er således en fleretageret blandskov med enkelttræsdrift. 

 

Som følge af grundvandsindvindingen vil der ingen undtagelser kunne ske fra den pesticidfrie drift. 

 

 

Friluftslivet: 

Anvendelsen som nærrekreativt område skal tillægges stor vægt. Et smukt skovbillede opretholdes. 

Ermelundssletten skal fortsat være tilgængelig for det brede publikum også i græsningssæsonen.  

 
Det overvejes hvorledes der kan dæmmes op for skadelige effekter af mountainbikingen. 

 

 

Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1. 

 

 

Kulturhistorie:  

Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand, evt. efter 

restaurering. Herunder søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af 
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diger m.v. Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet (og formidles, 

såfremt de ikke er ”selvforklarende”). 

 

 

 

3.11.3. Forskrifter 

3.11.3.1. Kulturplan 

 

Som en undtagelse fra generelt vedtagne principper for plukhugstdrift kan der i Ermelunden 

indplantes eg, fordi denne træart dårligt selvforynger sig i et frodigt skovmiljø, men af rekreative 

årsager anses for vigtig i fremtidens skovbillede. 
 

Også i de gamle bevoksninger skal en fleretageret struktur hjælpes på vej via gruppevise foryngelser 

(ved hugst af lysbrønde til naturforyngelse). 

 

I muligt omfang skal der som indblanding være et mærkbart islæt af gamle og henfaldende træer. 

 

Alle løvtræarter kan indgå i bevoksningerne, hvor jordbunden berettiger det. Generelt favoriseres bøg 

frem for ær. 

 

3.11.3.2. Naturplejeplan 

 

De enkelte naturarealer søges drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i bilag 

1.3.1.  
 

Kommunens arbejde med Hvidørebækken understøttes, og distriktet deltager i fornødent omfang i dens 

retablering på distriktets areal. 
 

3.11.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 

Der drages i planperioden løbende omsorg for højene ved fjernelse af slørende opvækst samt kvas og 

hugstaffald (bl.a. i henhold til oversigten i det bilagte fortidsmindekatalog). Sænkningen i toppen af 

højen på Ermelundssletten udfyldes med grus. 

  

Renovering af spærredæmningen i afd. 254 samt eventuelt ammunitionsmagasinerne i afd. 252a drøftes 

i planperioden med Kulturarvsstyrelsen. 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 

 

3.11.3.4. Friluftsplan 

 

I periodens begyndelse er indrettet en ny stor bålplads m. grill. På Ermelundssletten overvejes det at 

udvide kapaciteten af grill-/bålpladser såfremt den eksisterende plads ikke kan tilfredsstille behovet. 
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3.11.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling 

Nogle skovsumpe forventes i perioden at blive fugtigere via drænafbrydelser. 

 

Fladeforyngelser vil fra og med denne planperiode ikke finde sted længere. De løbende forandringer 

i skovbilledet vil derfor blive i en mindre skala. 

 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Informationsskilte  Informationsskilt v. Ordrup Eng opsættes år 2001 

Bålpladser  Ny stor bålplads m. grill etableret i 1999 
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3.12. Charlottenlund Skov 

 

3.12.1.  Beskrivelse 

3.12.1.1. Generelt 

 

Charlottenlund Skov på 75,5 ha ligger nogenlunde midt i Gentofte Kommune. Midt i skoven er der 

en større fremmedejet enklave, som bl.a. huser Danmarks Akvarium, Charlottenlund Slot og 

slotshave samt Skovriderkroen. Derimod omfatter skoven administrativt Charlottenlund Fort og 

Strandpark, som er et velbesøgt rekreativt område øst for Strandvejen.  

 

I skovens sydvestlige hjørne ligger Forstbotanisk Have, der forpagtes af Arboretet. Skoven er i 

øvrigt en løvskov på frodig bund. 

 

Ved Projekt Skov og Folks tællinger blev området opgjort som landets pr. arealenhed mest intensivt 

rekreativt anvendte skovområde. 

 

Charlottenlund Skov har tidligere været dyrehave (Ibstrup Lille Dyrehave, Gyldenlund). Indtil 

omkring år 1825 var arealet egeskov med lysåbne arealer og enge. Herefter blev der plantet en del 

bøg og nåletræer. Bevoksningerne fordeler sig nu ca. ligeligt på hovedtræarterne eg og bøg. Over 

store flader er meget gammel eg, i mindre omfang bøg, bevoksningsdannende eller spredt 

indblandet. Nedenstående diagram viser skovarealets fordeling efter hovedtræarter og –aldre:  

 

 

 

Træartsvis aldersklassefordeling i

Charlottenlund Skov 1999
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Tidligere var skoven kendt for mange sjældne urter, som nu stort set er forsvundet  -  der er dog 

stadig mange spændende svampearter tilbage.  

 

Kun en enkelt mose samt voldgraven om fortet (omtales nærmere i bilag 1.3.1.) er omfattet af § 3-

beskyttelse: 

 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Sø 2,6 3,4 

Mose 0,3 0,4 

I alt 2,9 3,8 

 

 

3.12.1.2. Geologi, jordbund 

 

Landskab: 

Charlottenlund Skov ligger forholdsvis lavt ud til kysten. Vest for rejser terrænet sig i en nord-syd 

gående ryg, hvorpå Gentofte ligger. 2,5 km øst for ”Gentofteryggen” stikker en mindre bakke op i 

landskabet, 17 m.o.h. på højeste punkt. På denne høj er Charlottenlund Slot placeret. Terrænet er 

morænelandskab overvejende med lerbund. 

 

Jordarter: 

Jordarterne i Charlottenlund Skov består af moræneler. I det nordvestlige hjørne af skoven er der 

smeltevandssand, og syd for dette område er der ferskvandstørv. 

 

Langs kysten er der aflejringer af marint grus. 

 

 

3.12.1.3. Fredninger 

 

Charlottenlund Strandpark (d.v.s. området øst for Strandvejen: stranden, fortet og den nordfor 

liggende Enkedronningens Køkkenhave) er fredet, mens selve skoven ikke er det, idet 

fredskovsnoteringen og statsejet har været anset som tilstrækkelig beskyttelse. 

 

Fredningen er fra 1963 (reg.nr. 2990.00) og foreskriver offentlig tilgængelighed og opretholdelse af 

arealerne som rekreativt grønt område, uden placering af bygninger der ikke tjener dette formål. 

 

 

3.12.1.4. Regionplanlægning 

 

I regionplanmæssig sammenhæng er Charlottenlund Skov blandt skovene under Jægersborg 

Statsskovdistrikt særegen derved, at der hverken er udpeget biologiske, friluftsmæssige, 

kulturhistoriske eller andre interesser, bortset fra at arealet ligger i område med 

drikkevandsinteresser. D.v.s. i den midterste kategori i denne del af planlægningen, hvor 

interesserne altså hverken anses for at være 'særlige' eller 'begrænsede'. Ændringer eller etablering 

af grundvandstruende aktiviteter kan kun ske i særlige tilfælde på skærpede vilkår, og det skal 
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tilstræbes at afvikle sådanne eventuelt eksisterende. Retningslinien formodes ikke at kunne få 

indflydelse på driften af arealerne. 

 

Begrundelsen for at de friluftsmæssige interesser tilsyneladende ikke er prioriteret højt  -  selv om 

arealerne pr arealenhed er de mest besøgte i Danmark  -  er næppe en nedprioritering, men 

formentlig at arealerne opfattes som en integreret del af byområdet København og derfor ikke 

”hører hjemme” i problemstillinger vedrørende det åbne lands planlægning. 

 

 

3.12.1.5. Naturskovsstrategien 

 
I det sydlige område findes ca. 280-årig egeskov (iblandet lidt bøg fra omkring 1825) på ca. 8 ha. 

Disse partier blev som led i naturskovsstrategien udlagt til plukhugstdrift. Mange sjældne planter 

hjemmehørende i enge og egeskove er forsvundet siden 1800-tallet, formentlig som følge af at 

skoven er blevet tættere, og som følge af at de mange skovbesøgende og andre har indsamlet de 

sjældne planter. Skoven huser i dag en spændende svampeflora, særligt af muldbundssvampe. 

 

 

3.12.1.6. Kulturhistoriske forhold 

 
Søfortet, Charlottenlund Fort, er med voldgrav og glacis i sig selv et fortidsminde. 

 

I selve Charlottenlund Skov findes 10 høje, der er fredede fortidsminder efter naturbeskyttelsesloven. 

Hertil kommer en mindesten 

 

I skovens yderkant er der et jorddige mellem Skovriderkroen og det østlige hjørne, hvorfra det med en 

kort afbrydelse løber videre til det nordvendte hjørne. Parallelt med (ca. 150 m fra) sidstnævnte 

strækning findes et jorddige inde i skoven. 

 

I området nord for Skovriderkroen findes enkelte træer som er rester af professor Viborgs gamle arboret 

fra 1795. 

 

 

3.12.1.7. Publikumsmæssige forhold 

 

I Projekt Skov og Folk-tællingen fra ca 1980 blev Charlottenlund Skov, med et estimeret antal 

årlige skovbesøgstimer på 18.977 pr ha, placeret suverænt øverst for landet som helhed. Det 

næstmest besøgte af de sammenligneligt undersøgte skovområder havde således hvad der pr ha 

svarer til 1/3 af Charlottenlunds skovbesøgstimer. 

  

Charlottenlund Fort huser en lille sommer-campingplads, og strandgæster og campister kan have 

vejet med i tælleresultatet – ligeså gæster til den enklave som udgøres af Danmarks Akvarium, 

Charlottenlund Slot(shave) og Skovriderkroen. Men områdets brugere er primært lokale, der dagligt 

benytter skoven rekreativt – heraf udgør børnehaver o.lign. en meget stor og stigende andel. 
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Der afholdes ingen offentlige naturvejlederarrangementer, men skoler, institutioner og andre 

interesserede grupper kan rekvirere naturvejledning. 

 

Umiddelbart vest for skoven ligger Charlottenlund S-station. Skoven gennemskæres af to store 

offentlige veje. I tilknytning til travbanen nord for skoven ligger der i skovkanten en mellemstor p-

plads udlejet til Travselskabet, som her billetterer på løbsdage. Også andre små p-pladser 

forefindes. 

 

Skoven rummer mange publikumsarealer i form af sletter/græsplæner og er gennemvævet af et tæt 

stinet, såvel anlagte som i vid udstrækning selvtrådte selvom den fugtige bund generelt ikke 

indbyder til gennemtravning eller ophold. 

 

Skoven har status af hundeskov, og der drives ikke jagt på arealerne, pånær en vis ræveregulering. 

Eneste vandflade er fortgraven hvor der er frit fiskeri. 

 

Det lokale skovløbersted, Alléhus, fungerer på traditionel vis som traktørsted i sommerhalvåret.  

 

 

 

3.12.2. Målsætninger 

 

Skovdriften: 

De mange yngre/mellemaldrende bevoksninger, hhv. de typisk flere arter og/eller aldre 

repræsenteret indenfor den enkelte bevoksning, gør det gunstigt fra denne planperiode at 

formalisere de værende hugsttraditioner og udlægge skoven til plukhugstdrift. Det langsigtede mål 

er således en fleretageret blandskov med enkelttræsdrift. 
 

Naturpleje: 
Der henvises til bilag 1.3.1. 

 

Friluftslivet: 

Anvendelsen som nærrekreativt område skal tillægges stor vægt. Et smukt skovbillede opretholdes, 

først og fremmest via en høj andel gamle enkelttræer. 

 

Traktørstedet opretholdes. 

 

Parkeringsmulighederne skal vurderes og planlægges nærmere. 

 
Kulturhistorie:  

Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand, evt. efter 

restaurering. Herunder søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af 

volde m.v. Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 
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3.12.3. Forskrifter 

3.12.3.1. Kulturplan 

 

Som en undtagelse fra generelt vedtagne principper for plukhugstdrift kan der i Charlottenlund 

Skov indplantes eg, fordi denne træart dårligt selvforynger sig i et frodigt skovmiljø, men af 

rekreative årsager anses for vigtig i fremtidens skovbillede. 

 

Også i de gamle bevoksninger skal en fleretageret struktur hjælpes på vej via gruppevise 

foryngelser (ved hugst af lysbrønde til naturforyngelse). 

 

Hvor ege fra 1700-tallet står spredt indblandet, lades de stå til forfald. I det hele taget søges der 

opretholdt et mærkbart islæt af gamle træer. 

  

Alle løvtræarter kan indgå i bevoksningerne, hvor jordbunden berettiger det. Generelt favoriseres 

bøg frem for ær. 

 

3.12.3.2.  Naturplejeplan 

 

Ved oplysning m.v. søges det undgået at voldgraven forurenes yderligere. 

 

3.12.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 
Der drages i planperioden løbende omsorg for højene ved fjernelse af opvækst samt kvas (bl.a. i henhold 

til oversigten i det bilagte fortidsmindekatalog). Skaderne på den nordøstlige høj i afd. 274a udbedres, 

og højen sydøst herfor ”befries” for bænken senest når denne er tjenlig til udskiftning; samtidig 

forlægges stien. 

  

Der søges i perioden tilvejebragt midler til en restaurering af søfortet, som en del af prioriteringen 

af den samlede vedligeholdelse af Københavns nyere befæstning. 
 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 

 

3.12.3.4. Planer for friluftslivet 

 

Grundet øgede miljøkrav kan det blive aktuelt at nedlægge campingpladsen ved Fortet. Det vil da 

blive overvejet om pladsen kan konverteres til lejrplads for spejdere/skoler. 

 

Et informationsskilt opsættes v. Charlottenlund Fort. 

 

 



Jægersborg distrikt 1999-2013   

157  

3.12.4.    Konsekvenser 

 

Arealudvikling 

Fladeforyngelser vil fra og med denne planperiode ikke finde sted længere. De løbende forandringer 

i skovbilledet vil derfor blive i en mindre skala. 

 

Der vil i perioden ske en betydeligt større tilvækst end hugst – hhv. ca. 4,3 og ca. 2,3 kbm/ha/år. I 

skoven (inkl. fortet m.v.) er der ved periodens start en vedmasse på gennemsnitligt 171 kbm/ha. 

Den vil ved periodens slutning være nået op på ca. 201 kbm/ha (foruden den tilvækst der kan 

formodes at finde sted på de spredte overstandere, hvoraf kun en beskeden del fældes i perioden). 

Årsagen er naturligvis lystskovdriften, som medfører at der ingen renafdrifter sker, og 

kombinationen af mange yngre hhv. meget gamle bevoksningsdele, der hhv. har stor tilvækst, hhv. 

ikke røres. 

 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Informationsskilte  Skilt opsættes v. Charlottenlund Fort 

Lejrpladser Lille campingplads ved Fortet Nedlægges og omdannes muligvis til 

spejderlejrplads 

P-forhold Flere små p-pladser Kapaciteten udvides muligvis 
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3.13. Strandparkerne 

 

3.13.1. Beskrivelse 

3.13.1.1. Generelt 

 

I dette afsnit beskrives Springforbi (Lyngby-Taarbæk kommune – se skovkort 5), Struckmannparken og 

Lokeshøj (vist på skovkort 1 og beliggende i Søllerød kommune.). (Den administrative enhed kaldet  

Strandparken, i alt 39,4 ha, omfatter foruden disse parker materialgården ved Bakken samt Rådvad, som 

omtales i et selvstændigt afsnit).  

 

Alene 6,7 ha af parkarealerne karakteriseres ved egentlig skovbevoksning (bøg, eg, ær og lærk i 

forskellige aldre); andre 17,6 ha er parkagtigt bevoksede. 

 

De enkelte parker strækker sig ned til Øresund. I Springforbi-området står stadig en række af de 

tidligere patriciervillaer, hvoraf nogle er besluttet bevaret, medens andre forudsættes (erhvervet og) 

nedrevet i henhold til den senest foreliggende ”Springforbiplan” (1995). 

 

Springforbiplanen har siden tiden omkring anden verdenskrig bestået i en sammenstilling af politiske og 

administrative tilkendegivelser og handlinger. Den udsprang af politiske ønsker om at give 

hovedstadens brede befolkning del i den velbevarede og bynære kystnatur mellem Klampenborg og 

Strandmøllen og således også adgang til Øresund. Det var DN, statsminister Stauning og skovrider 

Martensen-Larsen som konkretiserede tankerne, der fordelte sig på hhv. erhvervelse af Bellevue og 

arealet ud for Cottageparken, hhv. planerne for Springforbiområdet. 

 

For Springforbi (også kaldet Jægersborg Strandhave) har den bærende idé tillige været at ”genforene” 

Dyrehaven landskabeligt med Øresund. Siden 1972 har der været arbejdet ud fra egentlige 

opkøbsplaner. De seneste planer har også haft som et udtrykt formål at bevare bygninger af særlig 

arkitektonisk og kulturel værdi, såvel som karakteristiske træer og beplantninger.  

 

Springforbiplan 95 er indsat som appendix 4. Denne plan forudsatte udarbejdelse af en landskabelig 

vurdering og plan som grundlag for de nærmere dispositioner. En sådan er udarbejdet i 1997 og indsat 

som appendix 5. I 1999 besluttede 

miljø- og energiministeren at den 

planlagte nedrivning af bygningerne 

Strandmøllebakken, Nødebo og 

Taarbæklund udskydes indtil det viser 

sig om de kan nyttiggøres i 

forbindelse med realisering af 

planerne om etablering af en egentlig 

strandpark i området – se nedenfor. 

Landskabsplanen for Springforbi må 

således tilpasses dette forhold. 

 

Set fra Eremitagesletten..(Fotograf: Flemming K. Larsen) 
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Kystsikringen ved såvel Springforbi som Struckmannparken er under nedbrydning af havet. Der er i 

1998 udarbejdet et dispositionsforslag (indsat som appendix 6) for dens renovering ved Springforbi; 

samtidig er muligheden for etablering af badestrande skitsemæssigt belyst. For bl.a. Struckmannparken 

har Søllerød Kommune i 1994 udarbejdet et idéoplæg vedr. kystbeskyttelse og strandfodring. 

 

Det eneste § 3-beskyttede område er den østlige del af Strandmølledam med tilstødende bræmmer:  

 
Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af skovareal 

Sø 1,60 4,1 

Mose 0,20 0,5 

Overdrev 0,10 0,3 

I alt 1,90 4,8 

  

 

3.13.1.2. Fredninger 

 

Der er en række fredninger i strandparkerne: 

   

Nummer 

Navn 

Dato 

(Opr. år) 

Afdeling Formål Bemærkning 

1674.00 

Lokes Høj 

20/4-98 

(1939) 

61 Status quo 

(kystnært areal 

med gravhøj) 

Der lægges navnlig vægt på, at bevoksningen 

holdes lav, og at der er offentlig adgang til arealet 

841.00 

Taarbæk 

Strandvej 

8/7-1942  

(do.) 

204 a, b, e-g Status quo 

(kystnært areal, 

træer) 

Bevaring af det på fredningstidspunktet værende 

haveanlæg inkl. højskovstræer, så længe de er 

levende 

826.00 

Taarbæk 

Strandvej, 

Springforbi 

24/2-1942 

(do.) 

204 a, b, e Status quo 

(kystnært areal) 

Fredningsmyndighederne skal godkende indgreb 

i højskoven, ændring i kystsikringen eller 

stianlæg 

804.00 

Springforbi 

14/8-42 

(1941) 

204 a-e Status quo (park- 

og skovområde) 

do. 

7922.00 

Mølleå-

dalen 

15/2-2001 

(1998) 

Strandmølle-

området 

t.o.m. afd. 

201c, 202 og 

203g 

Sikre/forbedre 

kulturhistoriske, 

landskabelige og 

biologiske 

værdier og 

fastholde/regulere 

almen færdselsret  

Plejeplan forudsættes udarbejdet 

PS4216 

Hegnslund 

18/12-

2001 

203b Bygningsfredning 1914-15 af Henning Hansen, med bemalinger 

i hall´en af Valdemar Andersen 
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3.13.1.3. Region- og kommuneplanlægning 

 

Strandparkerne er efter regionplanen udlagt som friluftsområde, der hverken er tillagt særlige biologiske 

eller kulturhistoriske kvaliteter. Drikkevandsmæssigt er områderne henlagt til mellemgruppen  -  

områder med drikkevandsinteresser. Set i relation til den fremtidige drift af områderne peger 

regionplanen således alene på væsentligheden af den friluftsmæssige anvendelse. 

I forbindelse med Mølleåen (hvortil Strandmølledam hører) er fastsat vandløbsmålsætningen B 3, d.v.s. 

'karpevand', hvilket er den laveste målsætning for beskyttede vandløb. Der skal ske miljøvenlig 

vedligeholdelse og sikring af den fysiske variation, f.eks. ved udlægning af sten og grus; skyggegivende 

beplantninger langs bredderne skal sikres, og vandløbet skal rumme fiskeskjul i form af vegetation. 

 

Springforbi er reguleret ved lokalplan (nr. 129, 1996). Denne er nøje afstemt med Springforbiplan 95, 

men lægger herudover snævre grænser for anvendelsen af bygninger i området. 

 

 

3.13.1.4. Geologi, jordbund 

 

Landskab 

Landskabet langs kysten mellem Strandmøllen og Taarbæk er et ganske jævnt morænelandskab, som 

ved kysten falder brat ned mod havet, hvor der er dannet stejle kystklinter. 

 

Jordarter 

Lige som i den nordlige del af Dyrehaven består materialet under Springforbi af moræneler. Omkring 

Strandmøllen og 350 m syd for Springforbi Port er der aflejringer med postglaciale ferskvandstørv. 

Umiddelbart ud til vandet mellem Jægersborg Strandhave og Taarbæk findes aflejringer af postglacialt 

saltvandsgrus. 

 

3.13.1.5. Kulturhistoriske forhold 

 

I strandparkerne er der konstateret følgende fortidsminder, som pånær mindestenene er fredet efter 

naturbeskyttelsesloven: 

 

Fortidsmindetype Antal 

Høje 

Mindesten 

Milesten 

3 

3 

1 

I alt 7 

 

Hertil kommer et jorddige i den gamle skovgrænse fra Strandmølledam til Springforbivej. Videre 

sydover i digets linie til Det Røde Hus står endnu Dyrehavens oprindelige skovbryn, kaldet Stokkerup 

Ege. 

 

Mellem Møllevangen og Springforbivej findes Oppermanns samling af vrange bøge. 

 

(I skoven syd for Strandmølledam ligger to overskydende jordbunker fra en højreparation; de kan 

fejlagtigt give indtryk af at være fortidsminder). 
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3.13.1.6. Publikumsmæssige forhold 

 

På baggrund af Projekt Friluftsliv ’98 estimerede Forskningscentret for Skov og Landskab at det årlige 

besøgstal i Springforbiområdet var ca. ½ mio. 

 

Antallet af bygninger udlejet til skovbørnehaver nåede i begyndelsen af planperioden op på tre. 

 

Strandparkerne omfattes ikke af nogen offentlige naturvejlederarrangementer, men derimod af det 

almene tilbud for skoler, institutioner og andre interesserede grupper om at kunne rekvirere 

naturvejledning. 

 

Springforbi indgår i vandretursfolderen over Dyrehaven. 

 

Ved den bortforpagtede Strandmøllekro findes et opholdsareal med borde og bænke for publikum. 

Foruden her er der mod syd egentlige p-pladser tre steder vest for Strandvejen. 

 

Såvel Springforbi som Struckmannparken har udstrakte plæner, der er stærkt benyttet til ophold. 

 

En trappe fører til en bænk på toppen af Lokeshøj; i øvrigt er der tildels trampede stier ned ad 

skråningen mod vandet. Der er en del erosion, bl.a. efter mountainbikekørsel. En amtslig 

parkeringsplads findes overfor området. 

 

I sommersæsonen er der parkeringsproblemer overalt langs kysten. 

 

Skovløberstedet Tvendehus fungerer som traditionelt traktørsted i sommerhalvåret. 

 

Gode badestrande findes ved Lokeshøj samt den nordlige del af Struckmannparken, og ud fra 

Jægersborg Strandhaves ralstrand går et par høfder/badebroer. 

 

Lystfiskeri er muligt fra kysten. 

 

 

 

3.13.2. Målsætninger 
 

Arealet vest for det gamle skovdige ved Springforbi har siden 1926 indgået i det arealkompleks 

(Jægersborg Dyrehave og Hegn) for hvilket det politisk fastsatte mål er drift som lystskov og dyrehave. 

Lystskovdrift er i dag (fortsat) målet for hele Strandparken, som den efter alle tilkøbene nu fremstår. 

 

I Springforbiområdet søges Dyrehavens landskabselementer videreført i samme store skala – jf. 

Springforbiplanens motiv om at ”genforene Dyrehaven med Øresund”. Karakteren af naturområde 

fastholdes. 

 

Kystsikringen ved såvel Struckmannparken som Springforbi søges renoveret efter udarbejdelse af 

nærmere planer. 

 

Friluftsliv: 

Ved planperiodens start foreligger et dispositionsforslag (appendix 6) om anlæggelse af en forstrand i 

forbindelse med kystsikring mellem Strandmøllen og Taarbæk. Da der skønnes at være behov for et 
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sådant betydeligt supplement til Bellevue Strandbad, er det styrelsens mål at det endelige projekt 

realiseres i perioden, fulgt af en opgradering af parkeringsmulighederne i området.  

 

Traktørstedet opretholdes (- dette er her som det eneste sted på distriktet gjort til et vilkår for 

skovløberens ansættelse). 
 

Naturpleje: 

Der henvises til bilag 1.3.1.’s målsætninger (for Strandmølledam m.v.). Endvidere er det et mål, med 

evt. sammenhæng med kystsikring, at Mølleåudløbet i Øresund restaureres til et mere naturligt. Endelig 

bør det i perioden overvejes at genskabe Hages Rende som åbent og tidvist vandførende vandløb (evt. 

med udløb gennem Måneporten). 

 

Kulturhistorie: 

Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand, evt. efter 

restaurering. Herunder søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af 

høje m.v. Endvidere tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet. 

 

Køb og salg: 

Springforbiplan 95 (appendix 4) danner fortsat forlæg, hvorfor tre resterende private ejendomme søges 

erhvervet. 

 

 

 

3.13.3. Forskrifter 

3.13.3.1. Kulturplan 

 

Skift i arealanvendelse i perioden er ikke specificerede. Appendix 5 vil i planperioden danne 

udgangspunkt for Springforbiområdets forvaltning – dog under den forudsætning at fredningerne eller 

fredningsnævnet muliggør det. Det betyder at halvåbne parkbevoksninger/haver fra Røde Hus og 

nordover konverteres til mere sluttet løvskov. Ligesom en strækning ud for Eremitagesletten skal en 

udsigtstragt fra Springforbi Port til Øresund dog derimod holdes åben, evt. med udtynding/opstamning. 

Det samme gælder en bræmme mod Stokkerup Ege fra Strandvejen. Den foreliggende landskabsplan for 

Springforbiområdet må derimod fraviges/revideres f.s.a. området omkring Nødebo og Taarbæklund, 

grundet beslutningen om disses foreløbige opretholdelse. I starten af planperioden er der i 

overensstemmelse med landskabsplanen anlagt kulissebevoksning nord for Trepilevej. 

 

3.13.3.2. Fortidsmindeplejeplan 

 

Der drages i planperioden omsorg for højene ved fjernelse af slørende opvækst og hugstaffald samt ved 

i muligt omfang at sikre mod yderligere erodering (bl.a. i henhold til oversigten i det bilagte 

fortidsmindekatalog). Ved evt. fremtidig udskiftning af bænken på højen i afd. 201b funderes den i et 

anbragt slidlag. 

 

Milestenen flyttes tilbage til afd. 62. 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 
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3.13.3.3. Friluftsplan 

 

I planperioden vil styrelsen arbejde for gennemførelse af kystsikring samt etablering af badestrande ved 

Springforbi, med afsæt i model 3c i dispositionsplanen af december 1998 (appendix 6). Dette dog under 

forudsætning af samtykke fra fredningsnævnet. I begyndelsen af planperioden igangsættes en egentlig 

forundersøgelse. 

 

Tilsvarende vil det blive undersøgt hvorledes nedbrydningen af kystsikringen ved Struckmannparken 

bedst afhjælpes, og om muligt forskønnes og forbedres stranden herefter for publikum. 

 

Der samarbejdes i begge tilfælde med amtskommunen og kommunerne. 

 

I et omfang som afhænger af ovennævnte 

Springforbi-projekts realisering, må det 

forventes at p-forholdene skal udvides. 

Sandsynligvis bør parkeringsplads og –lomme 

mellem Springforbivej og Strandmøllekroen 

nedlægges/søges nedlagt af landskabelige 

årsager og erstattet af p-pladser overfor 

sidstnævnte, ligesom p-arealet mellem 

Tvendehus og jernbanen bør omlægges. Dette i 

overensstemmelse med og nærmere beskrevet i 

forslaget til landskabsplan for 

Springforbiområdet (appendix 5). Også med 

baggrund i denne er p-området ved Trepilevej 

(Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen)                                       blevet omlagt i starten af planperioden (se foto). 

 

Nedrivning af huse som ikke er erklæret bevaringsværdige, fortsættes i henhold til anbefalingerne i 

ovennævnte landskabsplan. Dog skal Strandmøllebakken, Nødebo og Taarbæklund bevares foreløbigt 

og evt. overgå til formål med forbindelse til en kommende strandetablering. De to sidstnævnte skal 

derfor – f.eks. ved hjælp af beplantninger - afgrænses hensigtsmæssigt i terrænet, så publikum får et 

klart indtryk af hvilke arealer der er til deres disposition. Dette gøres til genstand for en 

analyse/beplantningsplan. 

 

Bygninger kan i øvrigt udlejes til formål vedr. fremme af offentlighedens adgang til naturen, 

naturformidling o.lign. - f.eks. til skovbørnehaver. 

 

Der skal endvidere opsættes informationsskilte ved p-pladser og anlægges bålpladser med grill. 

 

En ny toiletbygning er indrettet i begyndelsen af planperioden.  

 

For Lokeshøj overvejes om og hvorledes skadelige effekter af mountainbiking skal søges imødegået. 
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3.13.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling 

Springforbi-området vil i løbet af planperioden blive lidt mere kontrasteret mellem skovagtig 

bevoksning og ingen eller kun meget åben bevoksning, hvorved det landskabeligt vil smelte mere 

sammen med Dyrehaven og udsigter vil blive forbedret. 

 

Yderligere opkøb og nedrivninger vil formentlig finde sted. 

 

Såfremt det i perioden lader sig gennemføre at renovere kystsikringer og anlægge nye strande, vil 

det i høj grad sætte præg på områderne. Disses friluftsmæssige potentialer vil da blive udnyttet i 

langt højere grad end hvad der er tilfældet i dag. 

 

Endnu en skovbørnehave har i planperiodens begyndelse indlejet sig, og yderligere én ventes at 

komme til. 

 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Besøgsintensitet Hører til kategorien ”Meget 

intensivt anvendt” 

En stigning i områdets brug forventes, især 

hvis der anlægges en forstrand 

Informationsskilte  Informationsskilt v. 2 p-pladser opsættes i 

2001 

Bålpladser (Udbredt brug af medbragte – til 

tider efterladte – éngangsgriller) 

Bålpladser med grill anlægges 

Øvrige faciliteter Projektforslag om anlæggelse af 

forstrand i forbindelse med 

kystsikring 

Projektet fremmes i muligt omfang 

P-forhold I alt 5 p-pladser i områderne, 

foruden andre på de tilstødende 

statsskovarealer 

P-forhold udvides i 2001; yderligere 

udvidelse kan ske hvis der etableres en 

strand 

Toiletter  Ny toiletbygning opført i 1999 
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3.14. Rådvad 

 

3.14.1. Beskrivelse 

 
Rådvad er et historisk, nu forhenværende fabriksområde baseret på vandkraft fra Mølleåen. Hele denne 

bebyggelse er bygningsfredet: 
 

Nummer 

Navn 

Dato 

 

Afdeling Oprindelse 

PS0916 

Raadvad By 

15/6-1983 50 a og 

51 a 
ca. 1770 til 1918 (Harald 

Lønborg-Jensen) 

 

 

I Rådvad ligger en naturskole - foruden Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk, med bl.a. 

udstillingshal. Herudover rummer Rådvad en række beboelser, som udlejes, samt den bortforpagtede 

Rådvad Kro. 

 

Rådvad er reguleret ved lokalplan (nr. 27, 1987). 

 

For Mølleåen er fastsat vandløbsmålsætningen B 3, d.v.s. 'karpevand', hvilket er den laveste målsætning 

for beskyttede vandløb. 

 

Området indgår i vandretursfolderen over Dyrehaven. 

 

 

 

3.14.2. Målsætninger 

 
Rådvad har siden 1926 indgået i det arealkompleks (Jægersborg Dyrehave og Hegn) for hvilket det 

politisk fastsatte og i driftsplanen fastholdte mål er drift som lystskov og dyrehave. Som et beboet 

kulturmiljø med baser for formidling er Rådvad fortsat en ”naturlig” enklave i lystskoven. 

 

Området ønskes således videreført med funktioner som de nuværende. 

 

 

 

3.14.3. Forskrifter 

 

Endnu en naturskole og/eller anden facilitet til fremme af naturforståelse kan i planperioden 

etableres i Rådvad. 

 

Der er ikke i øvrigt planlagt ændringer i areal- og bygningsanvendelsen i planperioden. 
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3.15. Trekroner 

 

3.15.1. Beskrivelse 

 

Generelt 

Trekroner er en 2,8 ha stor kunstig ø, der ligger i Københavns kommune i udløbet fra Københavns 

Havn. Øen anlagdes for 200 år siden til forsvarsformål, men har i nutiden alene kulturhistorisk og 

rekreativ betydning foruden at rumme et fungerende fyrtårn. Den er for få år siden overgået til 

Skov- og Naturstyrelsen ved nedlæggelsen af Statens Bygningsfredningsfond. 

 

Der er ikke skovbevoksning eller naturmæssigt særlige forhold. Om foråret er der rugende fugle på 

skrænterne. 

 

Fredninger 

Øen er i sin helhed bygningsfredet: 

 

Nummer 

og navn 

Dato 

(opr. år) 

Afdeling Hovedformål Bemærkninger 

PS1758 

Trekroner 

10/4-1995 

(1984) 

700 Bygningsfredning Søfort med anlæg og bygninger 

(1787 og senere) 

 

Regionplanlægning 

Trekroner er omfattet af kommuneplanen for Københavns Kommune (1997). Planen tager 

imidlertid ikke stilling til Trekroner, udover at det implicit nævnes at søfortet for nylig er åbnet for 

offentligheden.  

 

Kulturhistoriske forhold 

Søfortet Trekroner er et beskyttet fortidsminde efter naturbeskyttelsesloven. Det rummer 

kasernebygninger, kasematbygning med fyrtårn, brystningsmure samt batterier – hvoraf det ene 

stadig huser to gamle kanoner. 

 

Historien kan kort læses i den af Skov- og Naturstyrelsen udgivne folder om Trekroner. Fortet var 

senest i brug som sådant under anden verdenskrig – af besættelsesmagten. 

 

Publikumsmæssige forhold 

Fortet har været udflugtsmål siden 1994. Der er en vid udsigt over sundet og København fra øen. 

Der kan i sommerhalvåret løses billet til rutebåd, medens Trekroner derudover kun kan besejles 

efter nærmere aftale. 

 

I nogle af bygningerne er der etableret udstilling, toiletter og café m.v. samt selskabslokaler, som 

kan lejes. 
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3.15.2. Målsætninger 

 

Trekroner skal fortsat være tilgængeligt som udflugtsmål for det almene publikum. Som gammelt 

søfort skal det fremstå vedligeholdt og dets historie/funktion formidles. 

 

 

 

3.15.3. Forskrifter 

 

3.15.3.1. Fortidsmindeplejeplan 

 

I forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens hovedprojekt ”Prioritering af vedligeholdelse og pleje 

af Københavns nyere befæstning” søges tilvejebragt midler til istandsættelse af betonanlægget. 

 

3.15.3.2.  Planer for friluftslivet 

 

Såfremt der skønnes at være efterspørgsel, søges der truffet aftaler med andre 

myndigheder/organisationer om arrangering af guidede ”kulturformidlings”ture, mod 

brugerbetaling af kostprisen. Ligeledes søges sæsonen for sejltrafik til øen udvidet i takt med 

eventuelt behov, og det overvejes at åbne for besejling i yderligere omfang. 

 

Endvidere overvejes det i perioden at anlægge grillsteder på øen. 

 

 

 

3.15.4. Konsekvenser 

 

Der forventes i perioden et stigende besøgstal på Trekroner, og der vil som følge heraf blive behov 

for en større indsats til løbende pleje af terrænet. 

 

 

 

 

Bemærk: Efter regeringsskiftet ultimo 2001 er Trekroner fragået skovdistriktet ved overførsel til 

Kulturarvsstyrelsen. 
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3.16. Kongelunden 

 

3.16.1. Beskrivelse 

3.16.1.1. Generelt 

 

Selve Kongelunden er en ung skov anlagt på strandeng – ét af landets første skovrejsningsprojekter, 

om ikke det allerførste! De første tilplantninger begyndte 1818 for at give den da træløse ø skov. 

142 ha af dens 308,8 ha er anlagt/tilkøbt i nutiden. Skoven ligger primært i Dragør Kommune, men 

som følge af de senere års skovrejsning (tildels i samme kommune) er den tillige 'vokset' ind i 

Tårnby kommune. 

 

Området ved Kongelunden udmærker sig ved sin store variation i naturtyper. Inden for et 

forholdsvis begrænset område findes skov, mark, strandeng og kyst. Et strandengsområde 

(Hestefælleden) mod vest er fredet. Klimaet hører til landets mildeste. 

 

Terrænet er fladt med høj grundvandsstand. Der er mange vandfyldte grøfter. Skovens forudsætning 

er at området afdrænes, som en integreret del af afvandingen af Sydamager. Der er tre offentlige 

pumpe-digelaug, som berører skovens areal: Ullerup Fællespumpelaug, Nordre Skovgrøft og 

Søndre Skovgrøft. 

 

En meget væsentlig del af arealerne har eg som hovedtræart; ædelgran findes både som hovedtræart 

og som selvsåede underetager, og især i den nordlige del er der væsentligt indslag af birk. Ask og 

skovfyr præger også skovbilledet, medens bøg og rødgran er mindre egnede til lokaliteten og spiller 

en forholdsvis behersket rolle. Der er generelt tale om blandede bevoksninger, hvor driften har et 

plukhugstpræg. De fordeler sig som følger efter hovedtræarter og –aldre:  

 

 

 

Projekt Skov og Folk har bedømt skoven som intensivt anvendt rekreativt set.  
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Området rummer § 3-beskyttede søer, vandløb og strandenge: 

 

Type af § 3-beskyttet område Antal ha % af 

skovareal 

Søer og vandløb 5,4 1,7 

Strandenge ca. 28 ca. 9,1 

Ialt 33,4 10,8 

  

De naturbeskyttede arealer fordeler sig til i alt 7 udadtil mere eller mindre afgrænsede enheder. 

Gennemgangen af disse findes i bilag 1.3.1. 

 

På Hestefælleden har forekomst af de rødlistede plantearter brændeskærm og øresunds-hønsetarm 

været registreret. 

 

Dansk Ornitologisk Forening udgiver årlige rapporter om observationer af fugle og sommerfugle 

samt andre dyr i Kongelunden. Nedenfor gives eksempler fra 1997, som var et meget veldækket år. 

 

Insekter: 

I 1997 blev observeret 31 dagsommerfuglearter. Ingen af arterne var fra rød- eller gullisten. 

 

Padder: 

Grøn frø (på gullisten som opmærksomhedskrævende (X)) er ved markgennemgangen set på 

Hestefælled. 

 

Krybdyr: 

I 1997 blev der observeret 1 krybdyrart, nemlig snog (på gullisten som opmærksomhedskrævende 

(X)). 

 

Fugle: 

Da området rummer mange naturtyper, er der mulighed for forekomst af forholdsvis mange 

fuglearter, både som ynglende og fouragerende. Tilmed ligger området på en vigtig trækrute, hvor 

det er naturligt for trækfugle at slå sig ned i kortere eller længere tidsrum i forbindelse med turen 

over Køge Bugt. Alt i alt er området en vigtig lokalitet, både hvad angår ynglefugle, trækfugle og 

vintergæster. 

Årligt ses over 200 arter. Som eksempel kan nævnes at der i 1997 blev observeret 227 arter, 

herunder mange sjældenheder. En del observationer drejer sig om mere eller mindre tilfældige 

strejfere, der ikke er vurderet i forhold til rød- og gullisten. 

De mest almindelige ynglefugle i skoven og skovrejsnings-

områderne fra de senere år (Fuglelokaliteterne i 

Københavns Amt, 1998) er stor flagspætte, sanglærke, 

nattergal, sjagger, skovsanger, træløber, bogfinke, gulspurv, 

stillits og kernebider. Ynglende rovfugle er spurvehøg, 

musvåge og tårnfalk. 

Af listede fugle har pirol (rødlistet som sårbar (V)) ynglet i 

skoven i et eller flere år inden for de senere år. 
Fotograf: Flemming Kjølstad Larsen 
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Fuglelivet på den § 3-beskyttede Hestefælled er beskrevet i bilag 1.3.1. 

 

Pattedyr: 

I 1997 blev observeret 9 pattedyrarter. Egern forekommer ikke (på Amager overhovedet). 

Brunflagermus er på rødlisten som sårbar (V). Hare er på gullisten som opmærksomhedskrævende 

(X). 

 

3.16.1.2. Geologi, jordbund 

 

Arealet ligger på tidligere havbund, der nu er inddæmmet og afgrøftet. Landskabet er næsten fladt. 

På det geologiske jordartskort er hele arealet kortlagt som havaflejret sand/grus. Imidlertid er der på 

et efter plandato tilkøbt skovrejsningsområde (ved Krausesminde) fortrinsvist konstateret 

moræneler uden overlejring af sand. Dette sammenholdt med højdekurver antyder, at også den 

gamle del af skoven kan være isprængt en del sådanne partier. 

 

3.16.1.3. Internationale beskyttelsesområder  

 

Hestefælleden (afdelingerne 311, 312 og 321) er sammen med hele Vestamager, Sydamager samt 

de omkringliggende havområder udlagt som EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 111. Området er i 

sin helhed udpeget på grund af ynglende rørhøge, klyder, havterner og mosehornugler samt store 

bestande af trækgæstende knopsvaner, troldænder, stor skallesluger og lille skallesluger. Herudover 

huser kysten sjældne fuglearter som ryle samt rødlistearterne dværgterne, pungmejse og spidsand.  

 

Formentlig ligger udtørring og tilgroning bag at de faste ynglebestande af fugle samlet har været i 

tilbagegang de senere år. Derimod har bestandene af trækgæster været stabil, og for skarv og 

pibeand tilsyneladende stigende.  

 

Efter Danmarks forslag til EF-habitatområder (særlige bevaringsområder)  -  der endnu ikke er 

ratificeret af EU-Kommissionen  -  er 'Vestamager og havet syd for' udpeget som område nr. 127. 

Arealet er sammenfaldende med EF-fuglebeskyttelsesområdet. 

 

Baggrunden for udpegningen er tilstedeværelse af fem sjældne biotoper: sandbanker med lavvandet 

vedvarende dække af havvand, Atlanterhavs-strandeng, sandklitter i kystbæltet (hvide klitter) (ikke 

væsentlig), vegetation af kveller og andre enårige planter der koloniserer, samt enårig vegetation på 

strandvolde. Arealerne er ikke valgt som følge af tilstedeværelse af særlige rødliste-arter. 

 

Det fremgår endvidere af vurderingen at arealerne, som fortrinsvist er inddæmmede i nyere tid, 

botanisk set har stor betydning og danner refugium for mange plantearter, der ellers for manges 

vedkommende ville være borte fra denne del af landet. Der er i hele habitatområdet registreret 450 

arter, hvoraf de væsentligste er blå iris, øresunds-hønsetarm, brændeskærm, eng-skær, eng-ensian, 

almindelig månerude, kost- og strand-nellike, seline, bakke-gøgelilje, kødfarvet gøgeurt, maj-

gøgeurt, tyndakset gøgeurt og bitter mælkeurt. 
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3.16.1.4. Fredninger, vildtreservater 

 

Kongelunden er berørt af følgende fredninger: 

 

Nr. og navn Dato 

(opr. år) 

Afdeling Hovedformål Bemærkninger 

2048.00 

Heste-

fælleden 

12/6-1953 

(do.) 

312, 321 a Status quo (landskab 

og kulturhistorie) 

Afgræsning, høslæt og 

afskrælning; tangbjærgning 

673.00 

Sydamager 

30/8-1984 

(1934) 

310 d, k, l og m, 

311, 312, 317 a, 

321 a og c. 

Status quo (landskab, 

fugleliv, naturviden-

skabelige interesser) 

Mange særbestemmelser 

 

Fredningerne er under revision, idet et samlende, udvidet fredningsforslag verserer. Ifølge dette vil 

der dog ikke blive inddraget flere af skovdistriktets arealer under fredning. 

 

Skoven grænser mod syd direkte op til vildtreservatet Aflandshage  -  vildtreservat nr. 25  -  uden 

dog arealmæssigt at have overlap hermed. 

 

 

3.16.1.5. Regionplanlægning m.v. 

 

Kongelunden er efter regionplanen i sin helhed udpeget som et friluftsområde, og den oprindelige 

del  -  d.v.s. den del, som ikke er omfattet af de senere års skovrejsning  -  er tillige et biologisk, 

men ikke sårbart naturområde. Samlet betyder dette at der i regionplanen lægges vægt på 

naturbeskyttelse, naturformidling, naturgenopretning og friluftsliv. 

 

Kongelunden er også i helhed udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Der må 

ikke ske grundvandstruende aktiviteter, og sådanne eksisterende aktiviteter skal tilstræbes afviklet. 

Betydningen for driften af Kongelunden må siges at være begrænset i forhold til den nuværende. 

  

Der er ikke vandløb eller søer med særlige vandkvalitetsmålsætninger i Kongelunden. 

 

Det statslige indsatsområde for Kongelundens udvidelse ligger ikke i noget skovrejsningsområde, 

men den planlagte udvidelse af Kongelunden er særligt omtalt i regionplanen som planlagt skov. 

Amtet har valgt denne løsning for at støtte skovrejsningsprojektet i dets nuværende udstrækning 

uden at være tvunget til at udlægge et egentligt skovrejsningsområde i konflikt med en overordnet 

transportkorridor (oprindeligt reserveret til motorvej til Sverige). 

 

Skovrejsningsområdet er optaget i Dragørs kommuneplan. Tårnby Kommune har udarbejdet 

lokalplan for Skovrejsningsprojekt Kongelunden (nr. 68, 1990). Området er i begge disse planer 

defineret til ejendomsniveau. 

 

 

3.16.1.6. Forsøgsarealer 
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Der er to forsøg i Kongelunden (det sidstnævnte er dog opgivet i begyndelsen af planperioden): 

 

305a (SV-del) Eg Proveniensforsøg 

314c (NØ- del) Rødgran Frøplantage FP236 til kloner og forsøg 

 

 

3.16.1.7. Kulturhistoriske forhold  

 

I Kongelunden er konstateret følgende fortidsminder, hvoraf en del er fredet efter 

naturbeskyttelsesloven: 

 

Fortidsmindetype Antal 

Mindesten 2 

Høje/jordhøjninger 4 

Skanser 2 

Batterier 2 

Stenalderbopladser 2 

I alt 12 

 

Skanserne er fra 1916 og indgik i Sydamagerstillingen. Der har endvidere ligget en militær 

kommandocentral i skoven. 

 

 

3.16.1.8. Publikumsmæssige forhold 

 

I Projekt Skov og Folk fra ca 1980 blev Kongelunden placeret i næst øverste klasse som 'intensivt 

anvendt' med et estimeret antal årlige skovbesøgstimer på 878 pr ha. 

Det bemærkes at mange af skovgæsterne var indbyggere fra lokalområdet. Dette afspejler 

formentligt at Kongelunden udover Vestamagers unge bevoksninger er det eneste skovområde på 

Amager, hvilket pålægger driften og planlægningen særlige opgaver. 

 

Flere offentlige naturvejlederarrangementer afholdes, tillige med rekvirerede ture for skoler, 

institutioner og andre interesserede grupper. 

 

Der er udgivet en vandretursfolder. 

 

Skoven rummer 3 p-pladser, og ved stranden findes en større kommunal p-plads. Ved pladsen midt 

i skoven er opsat et informationsskilt. 

 

Frederiksberg Kommune lejer en bygning til brug for en skovbørnehave. 

 

I det nye skovområde er etableret en særegen attraktion kaldet Landskabstræet: Der er tale om en art 

arboret, hvor de artsvise plantninger blot rumligt er arrangeret så de fra luften samlet skal komme til 

at tage sig ud som et træ med blade af forskellig farve. 
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Kongelunden har 5 bålpladser. 

 

I kanalen må der fiskes. 

 

 

 

3.16.2. Målsætninger 

 

Skovdrift: 

Kongelunden er afvandingsmæssigt en del af Sydamager. Skoven berøres som nævnt af tre private 

pumpe-digelaug. Som sidste ejer på anlæggene, d.v.s. som vært for pumperne, er skovdistriktet 

forpligtet af vandløbsloven til at opretholde afvandingen. Det eksisterende drænsystem må således 

opret- og vedligeholdes.  

 

Blandskovspræget skal opretholdes og driften søges yderligere tilnærmet plukhugstformen. 

Artsspektret søges forskudt, på bekostning af birk og til fordel for småbladet lind og (selvsået) ær. 

Således sigtes mod at eg, ædelgran, ask, ær og lind bliver ligeværdige hovedtræarter i fremtiden. De 

”rene” bøgebevoksninger drives i traditionel højskovsdrift a.h.t. opretholdelse af anemonefloret, og 

bøgearealet øges en smule med samme formål. 
 

 

Naturpleje: 
Der henvises til bilag 1.3.1. 

 

 

Friluftsliv: 

Et mere oplevelsesorienteret stisystem for forskellige brugergrupper etableres. 

 

Formidlingen af skoven søges fremmet ved revision af vandretursfolderen og ved opsætning af flere 

nye informationsskilte. 
 

 

Kulturhistorie: 

Den stadige målsætning for fortidsminderne er at bevare en god vedligeholdelsestilstand. Herunder 

søges det ved kanalisering af specielt ryttere at undgå yderligere nedslidning af høje m.v. Endvidere 

tilstræbes det at fredede fortidsminder holdes synlige i landskabet (og formidles, såfremt de ikke er 

”selvforklarende”). 

 

 

Køb og salg: 

I planperioden skal det tilstræbes  -  i takt med at de rette arealer udbydes til salg  -  at arrondere 

Kongelunden i overensstemmelse med det udpegede indsatsområde på netto ca. 100 ha. Eventuelle 

medfølgende bygninger skal som hovedregel søges nedrevet eller afhændet igen. 
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3.16.3.  Forskrifter 

3.16.3.1. Kulturplan 

 

Jævnfør kortbilag 3.16.C. samt listen i bilag 3.0. Endvidere hugges der løbende lysbrønde med 

efterfølgende indplantninger i birkebevoksningerne, for at forcere overgang til mere etageret, 

blandet og ”klimaks-præget” skov. 

 

Nogle af de ellers hugstmodne egebevoksninger overholdes i denne planperiode. Dels er 

aldersfordelingen i skoven skæv, så det a.h.t. lystskovfunktionen og skovklimaet ville være for 

drastisk at forynge al gammel skov. Dels afventes opnåelse af måldiameter. 

 

Foryngelsen af de fleste af egebevoksningerne forventes takket være eksisterende underetager at 

kunne strækkes over nogle årtier hvor der gradvist lysnes og sker (supplerende) indplantning, uden 

at det vil medføre vanrissætning. 

 

Lærk anvendes som hjælpetræart ved kulturstart.  

 

Der indbringes – også hvor det ikke specifikt nævnes i foryngelsesplanen (bilag 3.0.) – overalt en 

eller flere andre træarter i kulturerne udover hovedtræarten. Hvor alene hovedtræarten er nævnt, vil 

den således efter kulturstadiet kun tegne sig for 80-90% af den pågældende litras skovdække. 

 

Så vidt muligt efterlades over alle tidligere/kommende foryngelser 3-5 stabile træer pr. ha (i 

brynene flere) af den gamle bevoksning til naturlig død og henfald. 

 

 

3.16.3.2. Naturplejeplan 

 

De enkelte naturarealer søges drevet og plejet i h.t. målsætningerne anført for hvert af dem i bilag 

1.3.1. 

 

 

3.16.3.3. Fortidsmindeplejeplan 

 

Distriktet iværksætter udarbejdelse af en plejeplan for forsvarsanlæggene. 

 

I øvrigt iagttages Skov- og Naturstyrelsens minimumsplejeprincipper, jf. afsnit 2.1. 

 

 

3.16.3.4. Planer for friluftslivet 

 

Gennem skoven inkl. nyrejste dele anlægges et diagonalt og slynget stiforløb for dels 

gående/kørestolsbrugere/cyklende, dels ridende. 
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Tomten efter Kongelundshus (nedrevet i starten af planperioden), afd. 315a, opretholdes som 

lysning og indrettes for publikum med f.eks. bord og bænke. 

 

Der opsættes informationsskilte ved Kongelundskroen og Landskabstræet. 

 

I begyndelsen af planperioden er vandretursfolderen revideret gennemgribende. 

 

 

 

3.16.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling 
Den mest afgørende udvikling i planperioden forventes tilkøb og nyplantninger (i henhold til plantillæg) 

at ville repræsentere. 

 

Af det i dag skovbevoksede areal forynges i perioden 11%, hvoraf en stor del har eg som hovedtræart. 

De egebevoksninger som sættes til afvikling, vil ved periodens slutning have en stående gammel 

egemasse på godt 40% af det nuværende niveau. Det ege-dominerede areal forøges lidt, både ved 

konvertering og ved skovrejsning. Der vil (fortsat) være tale om blandingsbevoksninger. 

 

Også arealer domineret af bøg, lind, kirsebær eller ask vil komme til. Alt i alt vil en forskydning mod 

løvtræ ske, først og fremmest grundet afvikling af nogle nordmannsgran-bevoksninger. 

 

Et enkelt felt lægges ud til naturlig tilgroning efter stormfald. 

 

 

Friluftsliv 

 

Status I planperioden 

Stier Skoven domineret af ”lige” veje Et slynget stiforløb etableres 

Informationsskilte Ved hoved-p-pladsen Nyt skilt opsat ved Kongelundskroen i 2000. 

Nyt skilt opsættes ved Landskabstræet 

Vandretursfolder Foreligger Gennemgribende revideret i 1999 
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3.17. Kalvebod Fælled og Vestamager. 

 

3.17.1. Beskrivelse 

 

Generelt henvises til kapitel 1-4 i appendix 7 (Plejeplan 1999-2004 for området). Enkelte tilføjelser 

eller præcisioner følger dog i de nedenstående afsnit. 

 

3.17.1.1. Generelt 

 

Kalvebod Fælled  på 183,2 ha ligger i Københavns Kommune og er i fredningen/plejeplanen 

benævnt Delområde 2. Vestamagers 1961,8 ha fordeler sig med ca. 340 ha i Københavns Kommune 

(Delområde 3) og ca. 1620 ha i Tårnby Kommune (Delområde 4). 

  

Klimaet hører til landets mildeste. 

 

Af de 2145 ha er godt halvdelen strandeng. Dertil kommer sø, eng m.v. samt 273 ha skov. Herunder 

ses et diagram over skovbevoksningernes fordeling efter hovedtræart og –alder: 

 

 

 

3.17.1.2.  Geologi, jordbund 

 

Kortlægningen af jordarterne i området er ikke færdiggjort, men består højst sandsynligt af 

havaflejringer med sand og skaller. I de få områder som er dækket af kortlægningen, er jordarterne 

hhv. havaflejret ler og sand. 
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3.17.1.3. Regionplanlægning m.v. 

 

Til plejeplanens afsnit 3.2 kan føjes følgende: 

 

Skovrejsning på Vestamager er efter regionplanen uønsket i yderligere omfang end allerede sket 

eller planlagt – dette med baggrund i områdets status som §3-registreret strandeng. 

  

For så vidt angår hensynet til drikkevandsinteresserne er hele Vestamager kategoriseret i 

mellemgruppen, områder med drikkevandsinteresser. Etablering af grundvandstruende aktiviteter 

kan kun ske i særlige tilfælde på skærpede vilkår, og det skal tilstræbes at afvikle sådanne eventuelt 

forekommende aktiviteter. 

 

De mest overordnede kanaler er inddraget i regionplanerne. I Københavns Kommune med ”generel 

målsætning”,  hvilket bl.a. indebærer et upåvirket/svagt påvirket dyre- og planteliv og gode 

hygiejniske forhold. Strækningen i Københavns Amt er målsat som sø, med ”generel målsætning” i 

lighed med de egentlige søer. 

 

Tårnby Kommune har udarbejdet lokalplan (nr. 77, 1993) for Naturcenter Vestamager. 

 

 

3.17.1.4. Frøavl 

 

Pinseskovens bevoksninger af vintereg (i afd. 461-464) er afkom af norsk vintereg og udpeget som 

frøavlsbevoksning. 

 

 

3.17.1.5. Kulturhistoriske forhold 

 

På Kalveboderne er registreret en stenalderboplads; på Vestamager er der to sådanne. 

 

Nær østskellet på Koklapperne står 6 Generalstabs- hhv. GI-målepunkter i form af tilhugne 

granitsten med graverede bronzeplader. 

 

 

3.17.1.6. Publikumsmæssige forhold 

 

Kendskabet til Vestamagers rekreative muligheder er endnu ikke udbredt i den almindelige 

københavnske befolkning, selv om skovdistriktet har noteret en hastigt stigende interesse for 

naturvejledning på arealerne. Naturvejledning indgår derfor også som et middel til at gøre området 

mere kendt. Naturcenter Vestamager er udgangspunktet for meget af naturvejledningen.  

Driften af naturcentret indbefatter også drift og vedligeholdelse af samtlige bygninger på centret, en 

udstillingsvirksomhed i samarbejde med Tårnby og Københavns kommuner og udlån af feltudstyr 

til selv at gå på opdagelse i naturen. 
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I starten af planperioden er der åbnet for fiskeri i kanalen langs Ellevehøjvej. 

 

Se i øvrigt plejeplanens afsnit 4.5. 

 

 
 

 

3.17.2. Målsætninger 

 

Generelt er plejeplanens kapitel 5 udtømmende hvad angår såvel kort- som langsigtede 

målsætninger for området. Herfra citeres følgende overordnede driftsmål: 

 

Det er Skov- og Naturstyrelsens langsigtede mål at øge arealet med strandengslignende vegetation 

på Vestamager. 

 

I Skov- og Naturstyrelsens drift af Vestamager skal udvikling af befolkningens brug af området – jf. 

fredningsformålet – indgå som et vigtigt og sideordnet element til de biologisk begrundede 

plejetiltag. 

 

Udenfor Klydesøområdet er det generelt Skov- og Naturstyrelsens langsigtede mål at kunne give 

publikum fri adgang til færdsel til fods. 

 

Hovedstaden har med Vestamager et grønt område i meget stort format lige til bymidten og dermed 

et helt usædvanligt og internationalt enestående element i sin struktur. Størrelsen og beliggenheden 

af Vestamager betragtes i sig selv som beskyttelsesværdige faktorer. 
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Ved administration af området prioriteres det højt at udvikle befolkningens brug af hele 

Vestamager, således at der bliver et udbredt kendskab til arealets kvaliteter og så der sikres bred 

opbakning til den beskyttelsespolitik, som er udmøntet i fredningen af området.  

 

Plejeplanen lister endvidere en lang række specifikke, lokaliserede mål. Der henvises til disse, idet 

dog følgende tilføjelser kan gøres: 

 

 

Skovdriften: 

I delområde 2 drives fredskovsbevoksningerne som kulisser under hensyntagen til de værende 

naturværdier, i h.t. kommende drifts- og plejeplan for golfbanen. 

 

Ved revisionen af naturskovsstrategien og i tilknytning til næste plejeplans udarbejdelse bør det 

overvejes om dele af Svenskeholm-området kan udlægges til naturlig succession i større skala. 

Endvidere, om (dele af) plukhugstarealet i Pinseskov skal konverteres til græsningsskov. 

 

Friluftslivet: 

En evt. ændret/udvidet aktivitet på skydebanearealerne må ikke føre til en mærkbar øgning i 

støjbelastningen af arealer med almen tilgængelighed for publikum eller med støjfølsomt, 

beskyttelseskrævende dyreliv. 

 

Der stræbes efter at tilføre naturcentret et traktørsted og en naturlegeplads, som tilbud der kan 

tiltrække den brede befolkning og sikre mange besøgende til de skiftende udstillinger og mange 

brugere af naturområdet som sådant. 

 

Naturpleje: 

Der opretholdes som minimum et statsligt kreaturhold svarende til en stald. Dette af hensyn til dels 

fleksibilitet/beredskab i naturplejen, dels muligheden for fortsat samarbejde med Landbohøjskolen 

eller andre forskningsinstitutioner. 

 

Også i nærhedszonen til Ørestaden er det målet at opretholde bestandene af orkideer og andre 

sjældnere arter, samtidig med at der tilstræbes en landskabelig løsning i harmoni med den nye 

nabobebyggelse. 

 

Køb og salg: 

I begyndelsen af planperioden er delområde 2 overgået fra sameje til skovdistriktets fulde ejerskab. 

 

 

 

3.17.3. Forskrifter 

 

3.17.3.1. Kulturplan 

 

I planperioden kan der i golfbaneområdet laves enkelte supplerende løvtræplantninger. 

Fredede/gullistede arters voksepladser må dog ikke indskrænkes derved. 

 

I øvrigt er forskriften i plejeplanens afsnit 7.2 dækkende for hele driftsplanperioden. 
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3.17.3.2. Naturplejeplan 

 

Forskrifterne i kapitlerne 6-8 i plejeplanen er dækkende for hele driftsplanperioden. 

 

3.17.3.3. Planer for friluftslivet 

 
Som redskab til styring af publikums færdsel søges bl.a indrettet et mere intimt stisystem i området 

omkring naturcenteret samt anlagt flere stier der forbinder de øvrige meget langstrakte stiføringer. En 

yderligere stiføring er afhængig af militærets rydninger for forsagere. Et andet redskab er 

tilvejebringelse af forskellige interessante og attraktive udflugtsmål såsom velvalgte rastepladser og 

fugletårne/fugleskjul. Endelig vil naturformidling med alt hvad dertil hører af skiltning og foldere være 

med til at skabe øget interesse for områdets natur - og dermed også en interesse for naturbeskyttelsen. 

 

Såfremt et forelagt projektforslag skønnes foreneligt med fredningen og den overordnede fysiske 

planlægning, vil Skov- og Naturstyrelsen være positivt indstillet overfor en ændring af 

skydebanearealerne til en mere intensiv og jægerorienteret benyttelse. 

 

I øvrigt er forskrifterne i kapitlerne 6-8 i plejeplanen dækkende for hele driftsplanperioden. 

 

 

 

 3.17.4. Konsekvenser 

 

Arealudvikling 

Der vil i planperioden ske en lille øgning i tilplantede og selvgroede skovarealer i delområde 2 og 3, 

ligesom hele områdets bevoksninger og enkelte ”fredede” kratpartier alle vil vokse ind i et mere 

modent skovstadium. Hvor der sker tyndingsdrift, vil underskov begynde at etablere sig. 

 

I delområde 4 (udenfor de nuværende skovområder) vil de fleste kratpartier derimod blive ryddet og 

arealerne opretholdt som åbne biotoper. Vandstandshævninger vil efterhånden give flere fugtige 

drag, og flere paddehuller vil blive anlagt. 

 

 

Friluftsliv Status I planperioden 

Besøgsintensitet Intensivt anvendt 

 

Forventes at stige til ”Meget 

intensivt anvendt”, bl.a. grundet ny 

metrostation fra 2002 

Naturcenter ”Aktivitetshus” (naturvejlederbase)  

Toiletter 
Div. andre faciliteter for friluftsliv 

Naturlegeplads 

Traktørsted 

Naturvejledning Mange offentlige arrangementer 

Mange rekvirerede arrangementer for skoler 

og andre grupper 

Stigende efterspørgsel forventes  

Naturskoler 

 

Københavns og Tårnby kommuners 

naturskoler (på naturcentret) 
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Økobaser 

 

Samtidig funktion som økobaser, hvorfra 

skolerne låner udstyr til egne udflugter også 

Udstilling På naturcentret: To nye aktive udstillinger 

primært for børnefamilier hver år. Udgiften 

deles med Tårnby Kommune 

Københavns Kommune forventes 

at deltage i højere grad efter 

metrostationens indvielse 2002 

Cykeludlån 50 cykler udlånes gratis af Tårnby 

Kommune fra bygning på Naturcentret 

En forventet øget efterspørgsel vil 

blive søgt dækket 

Golfbane  Anlægges i delområde 2 

Stier Overordnet stisystem Forbindelsesveje samt generelt 

flere veje i de nordlige områder 

Adgang Fri adgang kun i afd. 421 og vest for 

naturcentret, omkring de store høje, 

Birkedam og Trekantsøen 

Forsager-rydning vil åbne 

yderligere områder, herunder det 

kommende golfareal. 

Informations-

skilte 

Indgangene v. Finderupvej og Frieslandsvej  Frieslandsvej fornyet i år 2000. 

Opsættes ved øvrige indgange og i 

tilknytning til adgangsforbud 

Vandreturs-

folder 

Foreligger Fornyet i 2000 og løbende herefter, 

da tilbuddene hele tiden ændrer sig 

Bålpladser 3 i terrænet samt 2 v. naturcentret Flere nye anlægges, først og 

fremmest i delområde 3 

Lejrpladser Primitiv v. Ottehøjevej samt lejrplads til 

organiseret brug v. Ellevehøjvej 

Ny plads til organiseret brug 

anlægges i Fasanskoven. 

Evt. flere primitive lejrpladser i 

skovområderne 

Fugletårn/skjul Fugletårn i reservatet Fugletårn v. Dæmningsvej i syd 

anlagt først i perioden. 

To fugleskjul opsættes 

Øvrige 

faciliteter 
 Flere borde/bænke, specielt i 

nærområder til metrostationen 

Fiskeri I Trekantsøen I kanalen langs Ellevehøjvej fra 

først i perioden. 

Evt. gives også Hejresøen fri 

P-forhold Stor p-plads ved Bella Center samt 5 små p-

pladser ved andre indgange 

Udvidelse ved Finderupvej i 

samarbejde med Ørestaden 
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4.  Distriktets udvikling 
 

4.1. Publikumsfaciliteter og -hensyn  

Jægersborg Statsskovdistrikt er i øjeblikket landets i særklasse mest besøgte skovdistrikt. Det  

forventes det fortsat at være i mange år frem. Det er Skov- og Naturstyrelsens helt overordnede 

driftsformål for distriktet at styrke og udvikle de oplevelsesrum og oplevelsesmuligheder distriktet 

tilbyder såvel storbyens befolkning som turister og landets øvrige borgere. 

 

Det uorganiserede friluftsliv forventes således at tiltage yderligere på Jægersborg Statsskovdistrikts 

arealer. Det betyder at oplevelserne i naturen vil blive præget af flere løbere, cyklende, 

rulleskøjteløbere, ryttere, flere som går tur eller holder småselskaber i det grønne, flere der blot går 

igennem skoven – og nyder den – f.eks. på vej til Dyrehavsbakken, flere som bruger naturen i 

undervisningsøjemed eller til leg og ophold; kort sagt - flere der bare bruger naturen. 
               

 
 

 

 
 

Foto: Flemming Kjølstad Larsen 
  

Åbningen af Vestamager for offentligheden har allerede givet københavnerne yderligere rekreative 

muligheder. Besøgsintensiteten stiger i takt med at bl.a. naturvejledningen tilbyder aktiviteter, 

hvilket er medvirkende til at skabe opmærksomhed om områdets muligheder. Men potentialet er 

stadig stort – og endnu ikke fuldt udnyttet.  

 

Når minimetroen åbner i år 2002 vil den offentlige trafikforbindelse til Vestamager blive forbedret i 

en sådan grad, at man formentlig i løbet af få år vil kunne sammenligne Vestamager station med 

Klampenborg station. I de kommende årtier vil der derfor for københavnernes vedkommende opstå 

nye muligheder, vaner og traditioner, hvori naturen på Vestamager vil spille en væsentlig rolle.  
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Dyrehavens enorme popularitet beror i høj grad på gamle traditioner og vaner, som indebærer at det 

for de fleste københavneres vedkommende er en selvfølge at udpege Dyrehaven som målet for turen 

i det grønne. Det er Skov- og Naturstyrelsens mål, at storbyens børn og børnefamilier fremover - 

gennem brugen af tilbuddene på Vestamager – og i Naturcenteret, herunder via naturskolebesøg - 

vil udvikle en tilsvarende kærlighed til de åbne vidder på Vestamager. 

 

I overensstemmelse med at det gennemgående hoveddriftsformål på Jægersborg Statsskovdistrikt 

således er at ”producere oplevelser” til skovgæsterne, findes de mest markante dele af denne 

driftsplan indenfor udviklingen af de rekreative potentialer. Planens målsætninger på dette område 

omfatter en række betydelige projekter, hvis realisering vil indebære at friluftsmulighederne på 

statsskovdistriktet udbygges væsentligt, samtidig med at arealernes nuværende funktioner og 

værdier bevares og sikres: 

 

- Ved Struckmannparken forventes etableret en betydeligt bedre strand end i dag. 

- Ved Springforbi planlægges etableret en forstrand  i forbindelse med renovering af den 

nuværende kystsikring. 

- Ved  Naturcenter Vestamager planlægges anlagt både et traktørsted og en skovlegeplads. 

- På Vestamager og i Kongelunden vil stianlæggene blive udbygget. 

- På Kalvebod Fælled forventes etableret en golfbane. 

- På Kalvebod Fælled forventes ligeledes etableret en jagtprøvebane. 

 

For en række øvrige indretninger for publikum forventes endvidere følgende talmæssige udvikling, 

idet denne vil følge primært udviklingen i besøgstallet på Vestamager: 

 

 pr. 1/1 1999 forventet år 2014 

Primitive overnatningspladser 3 mindst 7 

Spejder-/skolelejrpladser 2 mindst 5 

Grill-/bålpladser 19 mindst 25 

Fugleiagttagelsestårne 1 4 

Naturskoler (med økobasefunktion tillige) 3 4 

Publikumstoiletter 7 9 

 

Det vil også fortsat være sigtet at undgå trafikale problemer ved løbende at udvikle 

parkeringsforholdene svarende til besøgstallet. Det synes dog urealistisk at opnå fuld dækning i 

spidsbelastningsperioder. 

 

Også med en række andre igangværende aktiviteter på statsskovdistriktet ventes dette tilført 

yderligere gevinster for friluftslivet i planperiodens løb: 

 

- Fortsat indsats for udvidelse af Kongelunden – om muligt med tillæg af de militære arealer ved 

Aflandshage (såfremt militæret forlader disse). 

- Realisering af de resterende dele af Springforbi-planen via erhvervelser, nedrivninger og 

landskabelige tilpasninger. 

- Yderligere åbning af Vestamager for færdsel til fods, via fortsættelse og om muligt accelleration 

af Forsvarets forsagerrydning. 

 

Hertil kommer endelig en del tiltag der også tjener den publikumsrettede arealformidling: 
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- Renovering af en række elementer fra Københavns nyere befæstning. 

- Synliggørelse af en række historiske sigtelinier. 

- Gradvis synliggørelse af en række af Dyrehavens landskabsformer. 

 

Sluttelig skal det understreges at alle skovarealernes drift generelt er båret af almindelige 

publikumshensyn (d.v.s. lystskovdrift i mere eller mindre udtalt grad). Det gælder ved såvel 

tilføjelser af nye bevoksninger som rydninger uden gentilplantninger. Også Degneengens 

genopretning er i høj grad motiveret af den landskabelige effekt heraf.  

 

Men for såvidt angår netop de landskabelige udtryk på statsskovdistriktet er det først og fremmest 

karakteristisk, at der kun i meget ringe omfang foreskrives ændringer i disse – tværtimod søges de i 

det store og hele fastholdt på langt sigt. Hvor en udvikling er nødvendig – eller direkte ønskelig - 

søges denne om muligt gennemført i en langsom glidende takt. 

 

 

4.2. Naturgenopretning 

Den mest omfattende indsats og udvikling med hensyn til statsskovdistriktets naturværdier ventes at 

finde sted i forbindelse med rydningerne af opvæksten af træer og buske, græsningspleje samt 

efterfølgende vandstandshævninger på Vestamager, i et omfang der er afhængigt af den kapacitet 

hos Forsvaret til forsagerrydning som distriktet vil kunne trække på. 

 

Genopretning af Degneengen er et andet projekt (på distriktets nordlige del) som har en vis 

størrelse. 

 

Endvidere vil følgende vandløbsprojekter om muligt blive gennemført: 

 

- Genskabelse af Hvidørebækken (i samarbejde med Gentofte Kommune) 

- Frilægning af Hages Rende 

- Frilægning af Vidnæsdams afløb 

 

Hertil kommer en lang række mere punktvise tiltag såsom løbende retablering af mindre eng- og 

mosearealer, samt forsøg på bedre vandtilbageholdelse i nu afvandede områder. 

 

Endelig forventes en række tidligere genopretninger og løbende plejeprojekter at føre til flere og 

mere naturrige eng- og overdrevsarealer. 

 

 

4.3. Arealfordeling  

Kulturplanen betyder alt i alt en øgning af løvtræbevoksede arealer med knap 24 ha og en 

formindskelse af nåletræsarealer på ca. 14 ha (foruden de knap 8 ha, der ved periodens begyndelse 

var utilplantede efter forudgående renafdrifter af overvejende nåletræ). Hertil kommer naturligvis 

de ikke lokaliserede foryngelser og forfald i Dyrehaven samt i plukhugstområder, men så meget 

desto mere ventes den samlede tendens på distriktet at være en forskydning mod større 

løvtrædominans. Alt i alt er de plansatte ændringer dog af så beskedent omfang, at de næsten 

forsvinder i en procentisk beregning. 
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I tallet for nåletræsarealer gemmer sig en noget større tilbagegang f.s.a. rødgranarealet og en 

afvikling af bevoksninger med forskellige ædelgranarter, medens andre nåletræarter (først og 

fremmest douglasgran) vinder indpas med ekstra knap 20 ha. 

 

 

4.4. Hugst 

For beregningerne af hugst og forrådsudvikling skal der tages det generelle forbehold, at der ikke i 

forbindelse med denne driftsplanrevision er foretaget en egentlig taxation. Såvel masse som 

bonitetsansættelserne er derfor behæftet med nogen usikkerhed – dog er den litravise højde- og 

diametermåling i visse tilfælde suppleret af en selvstændig anslåelse af stående masse for et givent 

bevoksningselement. 

 

Også sammenligninger med resultater fra 1984-planen skal således foretages med forsigtighed. 

(Det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en taxation ved næste planrevision – dels for at få 

efterprøvet de ekstensive højdemålinger fra nærværende plan, dels for at få testet de generelle 

tilvækstoversigters gyldighed i de gamle bevoksninger.) 

 

I beregningsprogrammet er der til distriktet knyttet en generel hugstmodel hvorefter der ingen hugst 

sker efter alder 200 år. Inden for dyrehavehegningen samt i sydlige del af Fortunens Indelukke er 

hugsten sat til at ophøre ved alder 150 år. Hugsten er konsekvent nulstillet for urørt skov. 

 

For skov(del)e med plukhugst som målsætning er der tilknyttet en hugstmodel som forudsætter 20% 

stærkere hugst end standard efter alder 40 år (og tilsvarende lavere tilvækst) – svarende til 

lysbrøndhugst for at initiere en flerlaget struktur. Der er til gengæld ikke lokaliserede foryngelser 

her. Det drejer sig om Ermelunden, Ordrup Krat, Charlottenlund Skov, Kongelundens 

birkebevoksninger (hvor det foreslås at indplante andre løv-arter) og de af naturskovsstrategien 

plukhugstudlagte bøgebevoksninger i Stampeskov og Ravneholmene. 

 

I øvrigt er der benyttet standard-tilvækstoversigter og dermed –hugstberegninger. 

 

Bilag 4.4. redegør nærmere for nogle tekniske detaljer samt for gjorte forudsætninger om 

sortimentsfordelingen. Det kan være nyttig læsning før tolkning af tabelbilagene. 

 

I de bevoksninger som er udpeget til at skulle undergå et generationsskifte i planperioden, vil (jf. 

tabelbilag 8.1) alt i alt ca. 60 % af den nuværende gamle masse blive hugget i perioden, foruden 

tilvæksten. Naturligvis er det først og fremmest bøge- og egebevoksningerne heriblandt som ikke 

afvikles fuldt i perioden. Således viser samme tabelbilag at det foryngede bøgeareal i snit får sin 

gamle masse reduceret til godt 50 % i løbet af planperioden. Dette hviler dog på den kendsgerning, 

at en række af disse bevoksninger reelt har været under foryngelse allerede inden plandato (hvad 

der også afslører sig ved en ret lav gennemsnitlig udgangsmasse pr. ha). 

 

De bevoksningsdele der allerede ved plandato figurerer som overstandere, vil også kun undergå en 

delvis afvikling, der efterlader ca. 45 % af massen (altovervejende bøg) på rod. 

 

Udhugningsbudgettet (d.v.s. almindelige tyndinger i alle andre bevoksningsdele) omfatter 3,9 

kbm/ha/år, svarende til 54 % af tilvæksten på tyndingsarealerne. Der er ingen særlige udsving 

driftsklasserne imellem. 
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Planhugsten fordeler sig med 26% til hovedskovninger, 11% til overstanderafvikling og 63% til 

tyndinger. Målt som handelsmasse – jf. afsnit 4.5. og bilag 4.4. - overstiger den samlet (flis 

iberegnet) det hidtidige budgetgrundlag med knap 13%.

4.5. Økonomi

I nedenstående udregninger er planens økonomiske konsekvenser sammenlignet med 

budgetgrundlagets tilsvarende tal for 2002. For at give sammenlignelige tal er planens tal generelt 

ganget med de samme priser/omkostninger som benyttes i budgetgrundlagets grundlæggende 

modeller. 

 

 

Naturpleje 

I forbindelse med gennemgangen af naturarealerne er der sket en klassificering af det enkelte areal 

dels med hensyn til områdets naturmæssige værdi, dels med hensyn til områdets plejebehov. Ved 

fastsættelsen af plejebehovet er der sket en opdeling i 4 behovsklasser som beskrevet i bilag 1.3.1. 

 

I bilag 4.5. findes dels en bruttoliste med alle naturarealerne og deres klassifikationer for såvel det 

natur- som det plejemæssige, dels en tilsvarende liste fordelt til skovparter. Endvidere findes en 

sorteret listning efter arealtype og en liste over samlet areal fordelt efter arealtype, natur- og 

plejemæssig værdi. Endelig findes en liste hvor disse plejeklasse-fordelte arealer er ganget med 

budgetgrundlagets standardværdier, forstået på den måde at behovsklasse 2 er ganget med værdien 

for den nuværende naturplejemodel, mens højere eller mindre behov er ganget med ”tilgrænsende” 

models værdi. 

 

Ud over de gennemgåede arealer kommer den naturpleje der knytter sig til de resterende arealer i 

øvrigt. Her forudsættes en uændret bevillingstildeling pr. hektar. 

 

Af tabellernes sammenstillinger fremgår det (ved opjustering med 5% til 2002-tal) at det vurderes at 

de årlige naturplejeudgifter vil stige med 25.000 kr., når planen implementeres. 

 

Der ses ikke at blive væsentligt større udgifter til dyrehold med henblik på naturpleje, ud over hvad 

der er indbefattet i ovenstående. 

 

Herudover indeholder indeværende plan en beskrivelse af førstegangspleje (naturgenopretning) af 

først og fremmest Vestamager og dertil nogle vandløb samt Degneengen. Realisering heraf 

afhænger af selvstændige bevillinger, idet de nødvendige midler ikke er indregnet i forbindelse med 

udarbejdelsen af denne plan. 

 

 

Friluftsliv og kulturmiljø 

Såfremt planerne om et traktørsted og en naturlegeplads ved Naturcenter Vestamager skal 

realiseres, må der tages selvstændig stilling til økonomien i forbindelse hermed. Særbevilling 

fordres også til virkeliggørelse af strandetablering/kystsikring, ligesom til andre større anlæg for 

friluftslivet. Større renoveringsopgaver vedr. fortidsminder vil også nødvendiggøre særbevillinger. 

Det samme gælder forestående/igangværende udskiftninger eller renoveringer af toiletter. 
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De forskrifter der i øvrigt er givet i planen på friluftsområdet, skønnes at fordre en 

bevillingsforøgelse på 300-400.000 kr./år i forhold til det foreliggende nøgletalsbaserede 

budgetgrundlag. 

 

 

Kulturanlæg 

Periodens kulturplan indeholder 192,4 ha lokaliserede arealanvendelsesskift. Ved budgetopstilling 

skal herfra trækkes de arealer der tilplantes i skovrejsningsområdet (3,3 ha), da bevilling til 

tilplantning her kommer fra skovrejsningsmidlerne, samt areal udlagt til naturlig succession (0,7 ha) 

og arealer der skifter status til publikumsarealer (1,3 ha), idet pladsrydning konteres PUB. 

 

De ikke lokaliserede kulturanlæg i Dyrehaven og Strandparken er skønsmæssigt kvantificeret i 

hektar som følger: 

 

 ”Centrale Dyrehave” Von Langens plantage Chr. IX’s Hegn Strandparken 

Bøg sfy 5,0  2,0  

Bøg plantning 3,2 2,1 3,0 6,2 

Eg 7,2 1,8   

Ask/ær  0,4   

Andet løv 0,3 2,3   

I ALT 15,7 6,6 5,0 6,2 

 

I Ermelunden og Charlottenlund Skov er forudsat enkelttræindplantninger af eg. Indsatsen i 

perioden skønnes at svare til udgiften ved plantning af 1 regulær hektar eg. I Kongelunden og i 

Pinseskovs plukhugstområde er der plansat underplantninger af birkebevoksninger med eg. Dette 

anslås at ville svare til ca. 6,5 ha regulære egeplantninger i perioden. 

 

Ovenstående fører til følgende totaloversigt over periodens kulturarealer ekskl. skovrejsning og 

udlæg til naturlig succession eller publikumsareal: 

 

 Lokaliserede Ikke lokaliserede Indplantning Sum Årligt 

Bøg sfy 93,4 7,0  100,4 6,7 

Bøg plantning 13,9 14,5  28,4 1,9 

Eg 36,8 9,0 7,5 53,3 3,6 

Ask/ær 8,2 0,4  8,6 0,6 

Andet løv 5,0 2,6  7,6 0,5 

Gran 0,8   0,8 0,1 

Andet nål 22,7   22,7 1,5 

Rydninger til natur 6,3   6,3 0,4 

TOTAL 187,1 33,5 7,5 228,1 15,2 

 

Disse tal benyttes i omstående tabel, hvor anlægsudgifterne pr. år er udregnet og sammenlignet med 

budgetgrundlaget. Dog er det nødvendigt at udskille Dyrehave-kulturerne i linier for sig. Der 

benyttes budgetgrundlagets standardanlægsudgifter for distriktet, hhv. erfaringsbaserede overslag 

over udgiften under de specielt svære etableringsforhold i Dyrehaven. Ved udregning af udgiften til 

rydningerne er der regnet med 10.000 kr./ha (delvis afbrænding 1000,- kr./ha, knusning af stød og 

grene samt grovplanering 7500,- kr./ha, harvning 1500,- kr./ha). 
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  Plan 1999 – 2013 Budgetgrundlaget 

Driftsklasse Udgift Kulturareal Udgift i alt Kulturareal Udgift i alt 

 kr./ha ha/år kr./år ha/år kr./år 

Plantning:      

BØG 62.855 1,3 81.712 5,75 361.416 

EG 62.855 3,0 188.565 2,2 138.277 

ALØ 40.035 0,9 36.032 2,4 96.088 

LØV Dyrehaven 87.000 1,4 117.740 - - 

GRAN 34.225 0,1 1.825 1,1 37.648 

ANÅ 29.705 1,5 44.954 0 0 

Selvforyngelse:      

BØG 6.890 6,2 42.718 5,75 39.618 

do., Dyrehaven 73.000 0,5 34.067 - - 

Rydninger 10.000 0,4 4.267 0 0 

I alt - 15,2 551.880 17,2 673.023 

Kulturudgifter 1999 - 2013 pr. år 

 

Det ses at de årlige kulturudgifter vil falde med 121.000 kr. 

 

 

Kultur- og bevoksningspleje 

De årlige udgifter til kultur- og bevoksningspleje fastlægges i det enkelte års budgetgrundlag på 

grundlag af det pågældende års konkrete kulturpleje- og bevoksningsplejeareal. Der foretages ikke 

her beregning af de gennemsnitlige årlige udgifter, der således vil være afledte størrelser af det 

faktisk udførte kulturarbejde. Tillempede modeller må dog anvendes for Dyrehaven, hvor både en 

høj efterbedringsprocent og det langvarige behov for kulturhegn gør plejen meget dyrere. Alene 

bevoksningsplejen skønnes fordyret med mindst 50.000 kr./år.  

 

 

Udbytte og indtægter fra pyntegrønt 

Der er ikke regnet på fremtidigt udbytte fra denne sektor. Det hidtidige budgetgrundlag opererer 

med et årligt netto på 26.000 kr., hvilket dog allerede ved starten af planperioden er bortfaldet. 

Pyntegrønt er helt opgivet, ligesom der ikke nyplantes nordmannsgran eller nobilis.  

 

 

Flisindtægter og –udgifter 

Budgetgrundlaget forudsætter en årlig flismængde på 555 m3 – alene i gran. Planberegningerne 

viser et hugstudfald i flis på 496 m3 fordelt som 320 m3 løv og 176 m3 nål. Hvor budgetgrundlagets 

flisnetto har været 4.079 kr./år, bliver planens flisnetto ved brug af samme nøgletal pr. m3 9.697 kr. 

– altså fortsat et forsvindende lille årligt nettokrav til flishugsten. 

 

 

Hugstindtægter og -udgifter 

Ved at rense planhugstens diameterfordeling for flismængden og den ikke udnyttelige vedmasse er 

det muligt at gange den med budgetgrundlagets omkostningsmodeller. Derudover kan planhugstens 

sortimentsfordeling ganges med budgetgrundlagets salgsprismodeller, suppleret med skønnede 

erfaringspriser for de sortimenter som ikke optræder i budgetgrundlaget (lægter/stager 750 kr./m3, 

andet gavntræ 700 kr./m3, svellekævler 400 kr./m3). Herved er bilag 4.4.’s regneark fremkommet. 
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På basis heraf, men efter opjustering (på nær vedr. de nævnte, nye erfaringstal) idet modellerne er 

fra 2000 og budgetgrundlaget siden hævet med 5%, er nedenstående tal for SKO/UDG og 

SKO/IND fremkommet: 

 

Pr. år    

 konto 

“SKO/IND” 

konto 

“SKO/UDG” 

konto 

SKO ialt 

Foreliggende plan   

LØV 4.220.974 1.373.882 2.847.093 

NÅL 474.316 193.542 280.774 

I alt 4.695.290 1.567.424 3.127.867 

    

Budgetgrundlaget   

LØV 3.852.340 1.317.640 2.534.700 

NÅL 327.401 98.219 229.181 

I alt 4.179.740 1.415.859 2.763.881 

    

Forskel 515.550 151.565 363.986 

Hugstindtægter og –udgifter 

 

Det ses at det årlige nettokrav til skovningen vil stige med 364.000 kr. Dette modsvarer  nøje 

den planlagte hugstforøgelse på 14% - dækkende over at diameter- og sortimentsfordeling i forhold 

til hidtidigt budgetgrundlag bliver gunstigere for bøg og eg og til gengæld en hel del dårligere for 

andet løv samt nål. 

 

 

Anden produktion og virksomhed 

Der forventes ingen ændringer af betydning f.s.a. nettoudgifterne til hjortehold og landbrug. Der er 

heller ikke udsigt til at indtægterne fra KRO eller CAM falder bort. Budgetgrundlaget vil løbende 

blive justeret i overensstemmelse med eventuelle ændringer i disse poster. 

 

 

Samlet 

Den samlede nettopåvirkning af planen i forhold til budgetgrundlaget for 2002 kan opsummeres 

således: 

 

De årlige kulturudgifter vil falde med 121.000 kr. 

Det årlige nettokrav til skovning inkl. flis vil stige med 370.000 kr. 

De årlige naturplejeudgifter vil stige med 25.000 kr. 

 

For de dele af plantiltagene der indgår i den almindelige drift og i det foregående har ladet sig 

kvantificere økonomisk ud fra nøgletal, bliver der altså tale om et øget nettokrav på 466.000 kr./år i 

forhold til budgetgrundlaget. Når der indregnes en forventet gennemsnitlig øgning af det årlige 

budget til kultur- og bevoksningspleje samt sker en opjustering af den friluftsmæssige 

bevillingstildeling, vil det dog umiddelbart føre til et uændret budgetgrundlag – men med en 

forskydning på ca. 400.000 kr. fra erhvervsmæssig til ”grøn” driftsbevilling.
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5. Driftsplanens forhold til skovloven  

 

Dette kapitel lister p.b.a. en gennemgang af planen de særlige projekter der anses som nødvendige 

for skovdriften og derfor ikke kræver en skovlovstilladelse, samt de projekter som vurderes at 

kræver en skovlovstilladelse før igangsættelse. De sidstnævnte er opdelt efter dem som alene kan 

påklages af personer med individuel, væsentlig interesse, og dem der endvidere kan påklages af 

foreninger og organisationer. Derudover beskrives i et selvstændigt afsnit de projekter som endnu 

ikke er så detaljeret beskrevet at der kan tages stilling til behovet for skovlovstilladelse. 

 

For samtlige nævnte projekter med ”tilladelsesbehov” vurderes at der på grundlag af den nuværende 

lovgivning kan gives skovlovstilladelse med den begrundelse at der for hvert enkelt projekt er sket 

en selvstændig afvejning af dettes rimelighed i lyset af dels skovlovens formålsparagraffer – både § 

1 og 2 - og disses henvisning til produktionsmæssige, landskabelige, naturhistoriske, 

kulturhistoriske, miljøbeskyttende, frilufts- og forskningsmæssige aspekter, dels styrelsens egne 

interne strategier og politikker. Desuden – vedrørende sager som kan påvirke arealer i 

habitatområder – med baggrund i at der er foretaget en vurdering (som Rådets direktiv 92/43/EØF 

af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, Artikel 6, stk. 3, forpligter til) 

af om tilladelsen kan virke negativt på områdets integritet eller skade de arter og naturtyper området 

er udpeget for, og at dette ikke vurderes at være tilfældet. Der er således ikke nogen foreskrevne 

projekter i denne plan der ikke er afvejet og godkendt på samme måde som det gøres i forbindelse 

med egentlig skovlovsbehandling. Udover at projekterne således har været afvejet over for planens 

helhed, har tankerne før planens endelige underskrift været vendt dels i distriktets brugerråd, dels 

med de faste bidragydere: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, kulturmiljørådene samt 

de berørte amter og kommuner. 

 

Kapitlet vedrører kun forholdet til skovloven. Det er til enhver tid distriktets ansvar at sikre sig at 

projekter lever op til skovlovens krav, og at der er indhentet de fornødne tilladelser forud for 

igangsættelsen. 

 

Distriktet skal derudover sikre sig at tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning – f.eks. 

naturbeskyttelsesloven, planloven (herunder evt. VVM), byggetilladelser o.s.v. – er indhentet før 

igangsættelse. Herudover skal relationerne til andre arealmæssige bindinger, jævnfør afsnit 1.2, 

selvfølgelig også være afklaret. 

 

Også andre foranstaltninger – f.eks. som følge af planændringer - der ikke måtte være fastlagt i 

nærværende driftsplan, kan kræve indhentning af skovlovstilladelse i driftsplankontoret. Dette er 

beskrevet i driftsplankontorets brev af 30. juni 1999 til alle distrikter. 

 

I tidsrummet fra plantidspunkt (1. januar 1999) til underskrivelse er givet følgende 

skovlovstilladelser: 

 

 I efteråret 1999 blev fredskovspligten ophævet på 32 m2 af Charlottenlund Skov og arealet 

overført til nabogrunden. 

 

 I efteråret 1999 blev fredskovspligten ophævet på ca. 2000 m2 af Geel Skov a.h.t. udvidelse af 

kommunal p-plads og arealet magelagt med kommunal skov. 
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 I efteråret 1999 blev der givet tilladelse til opførelse af en servicebygning og anlæg af en p-

plads på Bakken. 

 

 I sommeren 2001 blev der givet tilladelse til opførelse af en ny staldbygning på det til 

Galopbanen bortforpagtede areal af Ordrup Krat. 

 

 Ultimo 2001 blev der givet tilladelse til prøveboring efter drikkevand i sydenden af 

Charlottenlund Skov. 

 

 I efteråret 2002 blev der givet tilladelse til frastykning af Tårbæk Kirke, kirkegård og forplads. 

 

Hvad angår den i planen skitserede græsning, stævningsdrift, accept af ”huller” hhv. manglende 

drift i områder underlagt naturskovsstrategien, er der ved plantilføjelsen af 4. maj 1995 givet 

tilladelse hertil i henhold til den da gældende skovlov. 

 

 

5.1. Anlæg der er nødvendige for skovdriften 

Til brug for friluftslivet foreskriver planen en del mindre tiltag, som anses for nødvendige for den 

gode og flersidige skovdrift og derfor ikke kræver tilladelse. Anlæggene forventes at blive af 

beskedent omfang og udført på en måde så de med hensyn til størrelse, materialer og farver falder 

naturligt ind i omgivelser. Bliver anlæggene større end forudsat, skal der indhentes en tilladelse i 

driftsplankontoret efter §12, jf. §10, inden iværksættelse af arbejdet. Det drejer sig om følgende 

anlæg: 

 Spejderlejrpladser 

- i Jægersborg Hegn 

- på Vestamager; 

 Nyanlæg/udvidelse af ikke asfalterede p-pladser 

- i Jægersborg Dyrehave 

- i Charlottenlund Skov og 

- i Strandparken; 

 Indlæggelse af et stisystem i Kongelunden; 

 Nye stiforløb i Fasanskov, Vestamager; 

 Diverse bålpladser o.l. 

 

Herudover er i planen beskrevet en del grøftelukninger på naturarealer for at hæve vandstanden på 

disse. Disse tiltag foregår primært af naturplejemæssige årsager og er så små at de skønnes ikke at 

kræve skovlovstilladelse. 

 

5.2. Tilladelser efter §18b, jf. §16 og §17 

Nedenstående projekter vil kræve at distriktet indhenter tilladelser efter skovlovens §18b, jf. §16 og 

§17, i den takt det måtte blive aktuelt/ønskes igangsat: 

 

 Undladelse af gentilplantning efter afdrift af skovfyrbevoksning, afd. 22p (såfremt arealet ikke 

straks springer i birk). 
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 Undladelse af gentilplantning efter afdrift af douglasgranbevoksning ved publikumsareal, afd. 

31c. 

 Undladelse af gentilplantning a.h.t. mosetilstand, afd. 37d.  

 Undladelse af gentilplantning efter afdrift af rødgranbevoksninger ved eng i Enrum Skov.  

 Rydning eller lysstilling af visse bevoksningspartier i Strandparken ved Springforbi.  

 

For nedenstående projekter gives der skovlovstilladelse allerede ved planunderskrift: 

 

 Vandstandshævning i afd. 3d, hvorved vandlidende ask fra 1987 ændres til mose/sø. 

 Rydning af birk fra 1962 og undladelse af gentilplantning a.h.t. mosetilstand, afd. 9b. 

 Undladelse af gentilplantning a.h.t. mosetilstand, afd. 34e. 

 

  

Det skal forud for hver enkelt tilladelse undersøges hvor vidt der er nogen med en individuel, 

væsentlig interesse som gør vedkommende klageberettiget i henhold til skovlovens § 39a, stk. 1, nr. 

2. I givet fald skal vedkommende ved skovlovstilladelsens udarbejdelse adviseres med kopi inkl. 

oplysninger om klageadgang o.s.v. 

 

Hvis der - på trods af skøn om at der ikke er nogen klageberettigede - senere indkommer en klage, 

er det Naturklagenævnet der træffer afgørelse om vedkommendes klageberettigelse. Anses 

vedkommende for klageberettiget, gælder 4-ugers-fristen fra den dag vedkommende har fået 

meddelelse om afgørelsen, og nævnet vil derfor behandle sagen selv om der er forløbet mere end 4 

uger fra afgørelsestidspunktet. Er arbejdet under udførelse når der indkommer en klage, må arbejdet 

indstilles. Arbejdet må ikke genoptages medmindre Naturklagenævnet giver tilladelse til det eller 

har truffet en afgørelse som stadfæster tilladelsen. 

 

 

5.3. Tilladelser efter §12, jf. §10 

Der ses ikke umiddelbart ved planens færdiggørelse at være projekter hvor foreninger og 

organisationer er klageberettigede, men det kan eksempelvis blive tilfældet hvis et af projekterne i 

afsnit 5.1. bliver af mere vidtrækkende karakter. Det samme vil eventuelt gælde projekterne nævnt i 

afsnit 5.4. 

 

 

5.4. Forventede fremtidige behov for skovlovstilladelser 

 

Dette afsnit omhandler projekter der før realisering muligvis vil kræve skovlovstilladelse, men som 

ikke på plantidspunktet er beskrevet tilstrækkeligt detaljeret til at dette kan vurderes. Projekterne 

listes alligevel til statsskovdistriktets erindring: 

 

 Naturgenopretning af Degneeng 

 Genskabelse af Hvidørebækken/Enghaverenden 

 Frilægning af Hages Rende 

 Frilægning af Vidnæsdams afløb. 
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6.  Plantilføjelser og -ændringer 

 

 

 

 


