Velkommen til Jægersborg Hegn
Jægersborg Hegn breder sine trækroner ud over ca. 550 Ha. Skoven er en
frodig løvskov med gamle høje bøge- og egetræer.

Mus eller egern?
Både mus og egern har kogler på menukortet. Hvis du finder en kogle, der er
gnavet i, kan du altid se, hvem der har været i sving. Musegnavede kogler er
meget regelmæssige og fint
afgnavede. Egernet er mere
sjusket og river i stedet kogleskællene af med tænderne for
at få fat i de nærende koglefrø.

Her er mange rådyr
På de små træer kan du se, hvordan råbukken har fejet barken med
sit gevir. Råbukken fejer geviret for
at fjerne basten fra det ny gevir og for
at markere sit territorium.

Ræv eller grævling?
I Jægersborg Hegn er der mange ræve og grævlinger. De er sky og er mest fremme om natten. Hvis du kikker godt efter i grøfter og skrænter, kan man være
heldig at finde en ræve- eller en grævlingegrav. Ræve bor hver for sig, mens
grævlinge er sociale og ofte lever flere familier sammen i et grævlingekompleks.
Ved indgangen til grævlingeboet er der ofte en fure i jordbunken. Rævegraven
er som regel mere iøjnefaldende, da dyrene spreder den opgravede jord i en vifteformet bunke foran
indgangshullet. Ræven
benytter sine ekskrementer til at markere
sit territorium. De er
derfor ofte anbragt
højt på en træstub, sten
eller græstue, hvorfra duften
let kan spredes.

Broncealderhøje
På en tur i Jægersborg Hegn vil man ofte støde på de gamle broncealderhøje,
som vidner om, at området allerede for 3000 år siden var et populært bosted.
Tog: På Skodsborg station stopper regionaltog mellem København og
Helsingør. Bus: Linje 190, 193, 194 og 195 kører på Skodsborgvej gennem Jægersborg Hegn. Linje 187 kører på hverdage til Rådvad
Rekvirer beskrivelser af amtets cykelruter på biblioteket eller hos
amtet på tlf: 43 22 22 22 eller www.kbhamt.dk.
Ridning i Jægersborg Hegn er tilladt, når der medbringes gyldigt ridekort. Henvendelse til Jægersborg Statsskovdistrikt.
Hunde i snor er velkomne i Jægersborg Hegn. I det nordøstlige hjørne
øst for kystbanen må hunde under kontrol og med ledsager være løse.
Naturvejlederne arrangerer ture og står tilrådighed med forslag
til aktiviteter på Jægersborg Statsskovdistrikts arealer. Ring på tlf.
39 97 39 10. Bedst tir. – tor. kl. 13-15. Se tilbuddene på skovognatur.dk/jaegersborg eller naturnet.dk
Jægersborg Hegn forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, der lokalt kan
kontaktes på Jægersborg Statsskovdistrikt, Skovridergården, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg, tlf. 39 97 39 00, skovognatur.dk
Jægersborg Hegn

»Vandreture i Statsskovene« er en serie foldere over
udvalgte naturområder. De kan fås på biblioteker og
turistbureauer, samt ved indgangene til mange af
områderne. Se også skovognatur.dk
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen
– forvalter statsejede skove og andre naturområder i hele landet
– tager ved driften hensyn til befolkningens friluftsliv, produktion af
træ og beskyttelse af natur- og kulturværdier.

Ved drift af skov- og naturarealerne
tilstræbes at skabe gode oplevelsesmuligheder.
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På sporjagt i Jægersborg Hegn
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Vandreture nr. 49

Jægersborg Hegn
A. Lærketræ til skibsmaster
Rundforbilærkene er kendt for deres størrelse (over
35 meter høje) og smukke form, hvilket gør dem
værdifulde og eftertragtede til bl.a. skibsmaster. De
er udvalgt til frøavl og har afkom over hele Europa.

B. I romantikkens skov
står bøgetræernes vældige stammer som søjler i en grøn sal. Det er sådan, mange forestiller sig en rigtig skov. Med til billedet
hører også tæppet af anemoner og en
brændestak ved vejen. Nogle steder er
bunden dækket af et tæt buskads af
unge bøgetræer, der står i ly af de
gamle. Jægersborg Hegn er rig
på denne skovtype.
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D. Bøllemosen
Er en af perlerne i Jægersborg Hegn. Den er omgivet af en
hængesæk – en stor gyngende mospude, der breder sig ud i
søen. En gåtur på hængesækken kan blive en våd oplevelse.
Navnet Bøllemosen stammer fra planten
mosebølle, som er ret almindelig i området.
Omkring 1880 holdt en flok halvvoksne
vagabonder til ved mosen, mens de hærgede området. De fik navnet "bøller"
efter planten, og ordet er i dag blevet
en del af vores daglige sprog.
Bøllemosen er en sjældenhed
på disse kanter med sit brune,
næringsfattige vand. Hvis man
færdes meget stille på varme
forårsdage, kan man være heldig
at se snogen ligge og sole sig eller
svømme i vandet.

C. Fremtidens skov
bliver en blanding af flere oprindelige danske træarter, som passer
til den jord de vokser i. De vil blive
plantet løbende, så unge og gamle
træer står mellem hinanden. Denne skovdrift styrker skovenes
modstandsdygtighed, øger antallet
af levesteder for dyr og planter og
giver mulighed for flere naturoplevelser.

De gamle træer
Nogle af skovens gamle træer får
lov at stå og formulde til glæde for
svampe, insekter og fugle. Især de
hulrugende fugle som spætte,
spætmejse og træløber nyder godt
af de døde træer.
For Jægersborg
Dyrehave findes
vandretursfolder
nr. 22.

1ha
0

0,5 km

Signaturforklaring
offentlig vej
skovvej, motorkørsel ikke tilladt
skovspor, sti
løvskov
nåleskov
mose
eng
bebygget område
statsejet ejendom
dyrket mark
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omkringliggende arealer
hundeskov
kæmpehøj
parkering
Dyrehavehegn
ridesti
vandretur ca. 7 km.
vandretur ca. 3 km.
National cykelrute nr. 9

Bålpladserne kan frit benyttes. Medbring selv kul eller sank kvas og
grene i skovbunden. Det er forbudt at fælde levende træer. Sluk ilden
når du forlader bålet.
Lejrpladserne er for grupper, som har reserveret pladsen på forhånd. Reservation kan ske ved henvendelse til distriktskontoret på
tlf: 39 97 39 00.
Teltslagning i 2 døgn er tilladt uden særlig tilladelse. Efterlad venligst
pladsen, som du selv ønsker at finde den.
I Bøllemosen, Skodsborgdam, Raadvaddam, Strandmølledam og Stampedam er der frit fiskeri med stang.

