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Bestyrelsen for Nærum Grundejerforening har den 7.6.2022 været til informationsmøde med Skovfoged 

Jacob Skriver og Forstfuldmægtig Ole Ejlskov Jensen fra Naturstyrelsen. Denne skrivelse indeholder en kort 

opsummering fra mødet, et kort over planen for udvidelsen af Dyrehaven, samt de spørgsmål som Nærum 

Grundejerforenings medlemmer bad os stille.  

Bestyrelsen vil gerne starte med at takke Jacob Skriver og Ole Ejlskov Jensen for et godt møde hvor de 

præsenterede en meget gennemarbejdet plan, som er blevet godkendt af de sidste to regeringer.  

Opsummering 

Dyrehaven er en utrolig artsrig biotop, og huser blandt andet en lang række truede svampe og insekter. For 

at give disse bedre vilkår, blev det for 5 år siden besluttet at udvide Dyrehaven med ca. 230 hektar mod 

Nord, så den kommer til at gå op til Skodsborgvej (se kort). Grundet regeringsskiftet i 2019 blev processen 

med at indlemme dele af Jægersborgshegn i Dyrehaven stoppet, da den nuværende regering ønskede at 

revidere planen. For at arbejdet kan genoptages, skal den reviderede plan godkendes som del af en ny 

national forvaltningsplan. Planerne her beskrevet er derfor ikke endelig godkendt, men forventes at blive 

godkendt inden for en overskuelig periode. 

De dele af Jægersborghegn der skal indlemmes i Dyrehaven skal åbnes op, så der kommer færre træer og 

mindre bevoksning hvilket vil slippe mere lys ind. Dette vil ske ved at fælde en række træer, primært bøg, 

for at give plads til store træer, primært eg. Når træerne er fældet, er det ønsket at hjortevildt, primært 

kronhjorte, skal holde områderne åbne. For at hjortene skal kunne færdes sikkert, skal området hegnes ind.  

Det nye hegn er tegnet ind med blåt (se kort). Hegnet vil af hensyn til lovkrav være et 2 meter højt 

Dyrehavehegn (maskinflet, som i den eksisterende Dyrehave) med metalpæle. Hegnet vil ikke blive lagt 

direkte op ad de haver, der ligger ud til jægerborghegn og vil i reglen ligge trukket 15-20 meter tilbage fra 

veje og større stier. Dermed vil stien langs med Hegnsvej befinde sig uden for indhegningen.  

Indgangene til den nye del af Dyrehaven er ligeledes tegnet ind på kortet. På kortet er der også tegnet en 

ny parkeringsplads ind, som kommer til at ligge tæt på krydset imellem Stampevej og Skodsborgvej. Når det 

nye hegn er færdigt, vil der gradvist blive lukket kronhjorte ind i området. Til at starte med, vil de 

nuværende hegn mellem Raadvad og Strandmøllen blive stående og ca. 40-50 krondyr vil blive flyttet ind i 

den nye del af Dyrehaven. Således ”isoleres” den nye del af Dyrehaven for at sikre, at de dyr der flyttes 

dertil, bliver i området, får kalve der og tilknytter sig den nye del af Dyrehaven. Efter to til tre år fjernes de 

nuværende/gamle hegn, så alle hjortene inklusive sika- og då-hjorte kan færdes frit i hele Dyrehaven. Det 

forventes at det er muligt at sætte hegn op i tredje og fjerde kvartal af 2023 og flytte de første hjorte i 

første kvartal af 2024. Arbejdet med at fælde træer og veteranisere træer er i gang.  

Endvidere skal der etableres en fodgængerovergang og øget trafiksikkerhedsforanstaltninger på 

Skodsborgvej ved Skodsborg Hovedindgang.  

Nærum Grundejerforening og Naturstyrelsen håber på, at kunne indbyde til en informationsaften når den 

nye forvaltningsplan er godkendt.        
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(Dette kort er taget fra dokumentet ”indgange til Dyrehaven” lavet af Naturstyrelsen) 

NB: Port ved Wesselminde bliver en ganglåge i stedet. 

 

 

(indholdet godkendt af Naturstyrelsen) 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Nærum Grundejerforening 

Juni 2022 

 

 



Møde med Naturstyrelsen om udvidelse af Dyrehaven 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål og svar: 

Findes der en køreplan for Jægersborg Hegns omdannelse til dyrehave?: Det gør der, men den kan ikke 

sættes i gang før den nye nationale forvaltningsplan for urørt skov har været i folkehøring og er godkendt. 

Hvornår sker hvad?: Forvaltningsplanen skal godkendes, men skovning er i gang. Det forventes at der kan 

sættes hegn op i Q3-Q4 2023 og de første hjorte kan flyttes i Q1 2024. 

Nyt dyrehegn med højde?  og placering?: Placeringen af det nye hegn kan ses på ovenstående kort. Hegnet 

skal være 2 meter højt og bliver et Dyrehavehegn (maskinflet, magen til det der er brugt andre steder i 

Dyrehaven). Hegnet vil ikke ligge direkte op til private haver og vil ligge trukket 15-20 meter tilbage fra 

større stier og veje. 

Nye røde låger ved indgang Hegnsvej over for Alléen? og ved Skodsborgvej?: Se ovenstående kort. 

Naturstyrelsen er allerede i god dialog med de Røde Portes Venner.  

Kan den lokale skovløber her i Nærum komme og fortælle lidt mere konkret?: Naturstyrelsen vil meget 

gerne i dialog med Nærums borgere, Nærum Grundejerforening og Naturstyrelsen talte om at lave et stort 

informationsmøde, når den nye forvaltningsplan er godkendt. 

Hvad skal der ske med skovløberboligen ved den røde låge for enden af Nærum Hovedgade?: Når de 

nuværende beboere fraflytter, er det planen af sætte huset til salg på det private boligmarked.    

Hvad skal der ske med skovløberboligen ved den røde låge for enden Wesselmindevej?: Dette er ikke 

endeligt afklaret. 

NG’s bestyrelse tilkendegav herudover at man var ked af den tilstand Jægersborghegn ser ud, nord for 

Skodsborgvej (stykket langs med Concordiavej). I det pågældende område ligger de fældede træer i et 

værre rod, og ser ikke kønt ud. Respons fra NST var, at udtyndingen af skoven burde være tilsvarende nord 

og syd for Skodsborgvej, og de ville ved lejlighed kigge forbi, og se det an. 

Der var en drøftelse af hvorvidt man kunne tænke en bedre brug af Jægersborghegn nord for Skodsborgvej 

(for mennesker), f.eks. bålpladser nær Nærum og motionsaktiviteter nær Rundforbi stadion. NST var meget 

positive over for dette. 

 


