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Høringssvar til: Forslag til plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård 

 

DN Furesø har stor ros til forslaget til plejeplan. Vi ser med glæde, at en del af de input, vi har sendt 

til kommunen i dialogfasen, er blevet brugt, og vi ser frem til, at de mange gode plejetiltag bliver 

sat i værk. 

 

Vi håber, at kommunerne vil nedsætte en følgegruppe til løbende dialog om opfølgningen af pleje-

planen. DN Furesø deltager gerne i en sådan gruppe. 

 

Vi har enkelte kommentarer og spørgsmål til forslaget: 

 

Side 7 

På side 7 står: ” Den største sø inden for fredningsområdet er Julmose Sø, som ligger i den vestlige 

del af fredningsområdet på grænsen mellem de to kommuner”. Julmose Sø ligger i den østlige del af 

fredningsområdet. Flere andre steder i forslaget er der også byttet om på øst og vest. 

 

Side 19 

DN Furesø har netop konstateret, at et levende hegn i den vestlige afgrænsning af matr.nr. 2e, del-

område B4 i grænsen af fredningen er blevet fældet. Vi mener ikke, at eksisterende levende hegn i 

fredningen må fældes? I givet fald bør hegnet genplantes? 

 

Side 24 

Det bevaringsværdige solitære træ, der vises på billedet side 24 er ikke en eg, men en bøg. Det bør 

rettes både i billedteksten og flere steder i teksten. 

 

Side 45-48 

Delområde D4 Farum Enghave. 

Vi foreslår, at den mørke signatur, der viser afgrænsningen af område 9, udvides til også at omfatte 

det med blåt markerede område på nedenstående udsnit. 
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I det område svarer vegetationen helt til den på område 9. Der er pletter med god vegetation plus 

nogle af de gode arter, der findes på område 14. Det er fx hér Fladkravet Kodriver vokser. 

Det vil være logisk, at medtage dette område som en del af område 9, da hele folden har haft den 

samme drift i mange år, og da det har lige så godt potentiale som rigkær som den østlige del.  

Vi foreslår også, at det fremgår af teksten, at området mellem område 14 og 13 ikke planlægges 

græsset men skal være urørt sumpskov, pil og rødel. 

 

Vi vil gerne endnu en gang opfordre til, at overløb af urenset spildevand fra Rudersdal Kommune til 

vandløbet i Enghaven standses. Det er uacceptabelt, at et vandløb i et fredet og Natura 2000 beskyt-

tet naturområde ikke har god vandkvalitet, men er direkte uhygiejnisk, og at de husdyr, der benyttes 

til plejen, må holdes væk fra vandløbene for ikke at blive syge. Bredderne af kanalen plejes som en 

vigtig udsigtskile, mens der ikke gøres noget for sikre vandkvaliteten. 

 

Side 58 

Vi savner et selvstændigt afsnit i plejeplanen om stier, der beskriver, hvilke typer af stier, det er, 

man gerne vil have, naturlig trampesti, anlagt sti for gående, cykelsti, markvej, grusvej eller asfalt-

vej, hvilken bredde, befæstelse, belysning og vedligehold der skal være, samt om man må gå, cykle, 

køre på knallert eller ride. Der er flere fejl hvad angår stierne på fredningskortet, der tilsyneladende 

kun findes som udkast, og der er ikke fuld overensstemmelse mellem stiforløbene på fredningskor-

tet og i plejeplanen. Der er nærmest et virvar af forskellige stityper på kortene. Nogle steder er sti-

forløb på asfalt og på grusvej markeret på kortet som sti, andre steder ikke. 

 

Der er behov for et revideret stikort, der viser de eksisterende stier og de stier, der planlægges etab-

leret, og at der benyttes signaturer, der viser, at der er taget stilling til, hvilken type sti, der er tale 

om.  

 

Vi mener, at den markvej, der fremgår af fredningskortet over Stavnsholtkilefredningen fra Rende-

bækgårdsvej over matr.nr. 8a til Bistrupvej skal medtages på kortet side 58. Markvejen ses tydeligt 

på luftfotoet side 43. Vi foreslår, at der opsættes en pæl med piktogram, så man kan se, der er of-

fentlig adgang.  

 

Der er to stier, der fremgår som ”nye stier”, som vi mener er unødvendige, det er en ny sti langs en 

del af kanalen i Farum Enghave og et stiforløb nord for Fuglsang i område B1. 

 

På kortet er indtegnet et ”forslag til forbindelsesled mellem Sjælsø og Furesø”. Rudersdal Kom-

mune har principgodkendt, at der arbejdes på at udarbejde et forslag til stiføring, og der er nedsat en 
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arbejdsgruppe. Det endelige forslag til forløbet af stien ligger ikke fast, og stien bør derfor ikke ind-

tegnes på kortet side 58. Inden for fredningen af Stavnsholtkilen vil stien forløbe på eksisterende 

eller allerede foreslåede stier. DN Furesø har fremført vores forslag ang. trampestier og forløb af 

stien fra Sjælsø til Furesø i vores brev til kommunen ang. plejeplan for Stavnsholtkilen af 

12.10.2018 punkt 12. 

 

En meget værdifuld ting ved fredningen af Stavnsholtkilen er, at den sikrer etablering af et stinet, 

der giver mulighed for gående og cyklende trafik i hele det fredede område - rigtig mange kilometer 

med smukke udsigter i det åbne land. DN foreslår, at der foretages en systematisk skiltning af ad-

gangsforholdene på stisystemet, og at kommunen udarbejder et stikort, der formidler fredningen og 

de meget fine stiforbindelser i området. 
 

 

 

 

På vegne af DN Furesø 

Med venlig hilsen 

 

 

Lisbet Heerfordt 

Farumgårds Alle 11 

3520 Farum 

Mail: furesoe@dn.dk 

 

 

 

 

 
 


