
                 

Liste over plejeplaner med angivelse af, hvilke seks planer, der prioriteres revideret først 

Plejeplaner udarbejdet grundet fredet areal 
Plejeplaner, der er udarbejdet grundet arealets beliggenhed inden for en fredning og derfor omfattet af bekendtgørelse om pleje af fredede 
arealer og tilsyn § 3, skal udarbejdes og opdateres, hvis kommunen ser et behov for at foretage naturpleje i området og agter at udføre 
denne. Denne type plejeplaner har oftest ophæng i Natur & Miljø, da planen indeholder beskrivelse af en pleje, der tilgodeser områdets 
natur og biodiversitet. Berørte lodsejere og områdets brugere inddrages i udarbejdelse af en plejeplan. Enkelte af nedenstående fredninger 
beskriver i fredningsteksten krav til udarbejdelse af plejeplaner. Dette er beskrevet under kolonnen omkring plejeplanens berettigelse. 
Prioriteringen af fokus på de enkelte plejeplaner er foretaget på baggrund af biologisk faglige vurderinger for behovet af pleje af disse 
områder og behov for revidering af udløbne plejeplaner. Natur & Miljø prioriterer en udarbejdelse af plejeplan for Oremosen højest, da 
dette område har behov for akut pleje i form af græsning under opsyn til fordel for områdets natur og biodiversitetspotentiale. På 
nuværende tidspunkt afgræsses området ikke optimalt med fokus på natur og biodiversitet, hvorfor driften på området ændres og dette 
kræver en plejeplan. I 2018 blev der brugt 50.000 kr. fra Grøn Plan til kortlægning af Oremosen. Formålet med dette var at kortlægge 
naturen i området for at danne grundlag for en plejeplan. Efter Oremosen følger prioritering af eksisterende plejeplaner, som enten er meget 
gamle (Landskabs- og plejeplan for Søndersø) eller er udløbne og man fortsat agter at foretage en pleje indenfor. 
 
Plejeplan Berettigelse Gældende  Fokusbehov Prioritering 

for revision 
Plejeplan for 
Stavnsholtkilen, 
Stavnsholt Overdrev og 
Hestkøbgård 

Fredning* 
Iflg. fredningens § 4 stk. 2 skal 1. 
plejeplan foreligge senest 5 år 
efter fredningens gennemførelse 
og gælde højst 5 år. Herefter 
revideres plejeplanen hvert 10. år. 

2019-2024 
Se plejeplan 

Plejeplan revideres i 2024 
 

 

Plejeplan for Allerød 
Lergrav 

Fredning* 
Iflg. fredningens § 10 stk. 2 skal 
1. plejeplan foreligge senest 2 år 
efter fredningens gennemførelse 
og gælde i 5 år. Herefter revideres 
plejeplanen hvert 10. år. 

2018-2023 
Se plejeplan 

Plejeplan revideres i 2023 
 

 

Plejeplan for 
Baunesletten 

Fredning* 
 

2016-2026 
Se plejeplan 

Behov for revideret plejeplan vurderes i 2025  

https://www.furesoe.dk/media/2970/plejeplan-for-stavnsholtkilen-stavnsholt-overd-_.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2153/plejeplan-for-alleroed-lergrav-2018-2023.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2156/plejeplan-for-baunesletten-2016-2026.pdf


                 

Plejeplan for Farum 
Vest 

Fredning* 2012-2017 
Se plejeplan 

Ønskes revideret snarest grundet udløb. Nye 
erfaringer omkring hidtidig pleje og området 
generelt skal med i ny plejeplan. Dette 
kombineres med bedste kendte viden for den 
ønskede pleje. 

5 

Plejeplan for Præstesø-
fredningen 

Fredning* 
Området indgår i forslag til ny 
samlet fredning for Præstesø, 
Laanshøj og del af Søndersø. 
Fredningsforslaget er påklaget og 
klagen er under behandling i 
klagenævn. 

2015-2025 
Se plejeplan 

Behov for revideret plejeplan vurderes senest 
i 2024 
 

 

Plejeplan for Overdrev 
ved Kong Volmers Vej 

Fredning* 2011-2016 
Se plejeplan 

Ønskes revideret snarest grundet udløb. Nye 
erfaringer omkring hidtidig pleje og området 
generelt skal med i ny plejeplan. Dette 
kombineres med bedste kendte viden for den 
ønskede pleje. 

4 

Plejeplan for 
Præstemosen 

Fredning* 2009-2015 
Se plejeplan 

Ønskes revideret snarest grundet udløb. Nye 
erfaringer omkring hidtidig pleje og området 
generelt skal med i ny plejeplan. Dette 
kombineres med bedste kendte viden for den 
ønskede pleje. 

3 

Plejeplan for Storebjerg 
og Præstegårdsjordene 

Fredning* 
Iflg. fredningens § 4 skal 
plejeplan revideres mindst hvert 
10. år. 

2016-2025 
Se plejeplan 

Plejeplan revideres i 2025  

Landskabs- og 
plejeplan for Søndersø 

Driftpleje uden nuværende udløb 1992 og 
frem 
Se plejeplan 

Ny plejeplan er under udarbejdelse. Forventes 
færdig 2021. 

2 

Plejeplan for Oremosen Fredning* 1996 og 
frem 
Se plejeplan 

Ønskes udarbejdet snarest, da der er stort 
behov for naturpleje med fokus på bedre og 
helhedsorienteret naturpleje i området. Der er 
desuden brugt midler til indledende 
kortlægningsarbejde i 2018 (se ovenstående 

1 

https://www.furesoe.dk/media/2175/plejeplan-farum-vest-fredningen-2012-2017.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2183/plejeplan-for-praestesoe-fredningen-2015-25.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2179/plejeplan-for-overdrev-ved-kong-volmersvej-2011-2016.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2178/plejeplan-for-dele-af-praestemosen-2009-2015.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2185/plejeplan-for-storebjerg-og-praestegaardsjorderne-2016-2025.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2190/landskabs-og-plejeplan-for-soendersoe-1992.pdf
https://www.furesoe.dk/media/8477/plejeplan-oremosen-1996.pdf


                 

tekst). 
*Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn § 1 stk. 3: ” Kommunalbestyrelsen skal for arealer, der ønskes plejet efter stk. 1, udarbejde en 
plejeplan, der omfatter hele eller nærmere afgrænsede dele af det fredede areal. Plejeplanen skal indeholde en beskrivelse af den naturtilstand, der 
ønskes opretholdt eller genskabt, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der sigter mod opnåelse af fredningens formål. Planen sendes til ejere og 
brugere af de omfattede ejendomme til orientering.” 

 
  



                 

Plejeplaner udarbejdet for arealer uden for fredning 
Plejeplaner, der har fokus på driftpleje på kommunale arealer, som ikke ligger inden for en fredning, har ophæng i Vej og Park. Disse 
plejeplaner beskriver en pleje på et areal, men er ikke lovpligtigt. Plejeplanerne er nyttig viden for både Vej og Park og mulige 
interesserede, da man her kan finde den gældende drift af et kommunalt areal.  
Plejeplan Berettigelse Gældende  Fokusbehov Prioritering 
Plejeplan for 
Skallepanden 

Driftpleje uden nuværende udløb 2018 og 
frem 
Se plejeplan 

  

Plejeplan for grønt 
område ved Birkevang 

Driftpleje uden nuværende udløb 2005 og 
frem 
Se plejeplan 

  

Plejeplan for Vesterled 
Sø 

Driftpleje uden nuværende udløb 2007 og 
frem 
Se plejeplan 

  

Plejeplan for Farum 
Kaserne 

Driftpleje uden nuværende udløb 2005 og 
frem 
Se plejeplan  

  

Plejeplan for 
Grønningen, Ryget 
Skovby 

Driftpleje uden udløb  Er i høring. Behandles politisk juni 2020. 1 

 
 
Flyvestation Værløse 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker at Furesø Kommune udarbejder en plejeplan for området ”Flyvestation Værløse”. Området er 
statsejet og driften varetages af Naturstyrelsen Hovedstaden. Furesø Kommune kan ikke udarbejde en plejeplan for området, da det ikke 
tilkommer en kommune at lave plejeplaner for statsejede arealer. DN Furesø kan i stedet rette henvendelse til Naturstyrelsen herom. Se evt. 
Naturstyrelsens pjece for området her.

https://www.furesoe.dk/media/2188/plejeplan-for-skallepanden.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2187/plejeplan-for-groent-omraade-ved-birkevang.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2189/plejeplan-for-vesterled-soe.pdf
https://www.furesoe.dk/media/8451/plejeplan-til-farum-kaserne.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/259686/flyvestation-vaerloese-folder-05-2019.pdf

