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Kære Portvenner. 

Naturstyrelsen har udsendt Driftsplan for Jægersborg Skovdistrikt for perioden 2016 – 2031.  

Driftsplaner fremlægges hvert 15. år. Omlægninger i Naturstyrelsen m.v. har forsinket planlægningsarbejdet. 
Planen er i høring der udløber den 9. april 2018. Ved en tilfældighed blev jeg opmærksom på det. Jeg har 

studeret materialet, som omfatter Jægersborg Hegn, Trørød Hegn, Kohave Skov, Ravnholmene og Enrum. Der 

er betydelige ændringer i forhold til den foregående plan fra 1999 til 2015, idet Dyrehaven er behandlet i en 

selvstændig plan. 
 
De Røde Porte og Låger, bør tilføjes driftsplanerne. 

Søllerød Orienterings Klub, som gennem 70 år har brugt skoven som idrætsanlæg, bør også omtales i planen 

med arrangementer og specialtegnede O-kort. Siden 1968 er der løbende tegnet nye kort over alle skovene i 
Rudersdal Kommune. Herunder ”Findvej” ruter i Rudeskov, Ravnholm, Geels Skov og Jægersborg Hegn ved 

Raadvad. ”Findvej” har over 100 faste poster i skovene med tilhørende kort, som gratis kan hentes og udskrives.  

 

Som bilag til ”Driftsplanen” mangler ”Skovkortet” med afdelinger mv., som der henvises til. Det har jeg 

fået tilsendt efter anmodning.  

 

Kortmaterialet fra Naturstyrelsen omfatter mange foldere mv. Kortene viser skovområderne og ikke 
omgivelserne. I det nye bilag har man tegnet ”Skovkortet” ind i et KRAK kort. De mange kommunale turkort er 

en sammenblanding af skovkort, kommunekort og kort fra Geodatastyrelsen. (Geodætiske kort). 

 
Gennem de seneste tre/fire år har der været en meget omfattende virksomhed med fældninger, rydninger og 

flishugning m.v. Der er sat dybe ar i vores lokale skove. To huse Rundforbi og Wesselsmindevej 17 er revet 

ned. Driftsplanen omtaler ikke fremtiden for skovløberhusene i Jægersborg Hegn.  

 
I seneste Nyt fra Naturstyrelsen februar 2018: 

 
”Naturstyrelsen tilpasser organisationen” 

”Som følge af besparelser nedlægger Naturstyrelsen 37 stillinger og reducerer antallet af lokale enheder 

fra 18 til 16. Over de kommende år skal der udliciteres opgaver, der svarer til cirka 70 årsværk” 

 

    
 

Området ved Rundforbi Skovfogedhus skal ud i fremtiden være egeskov. 
 

Nutiden 
Morgendagens glædelige arrangement 

MOLBOFINALEN 

Søndag den 11. marts 2018. 
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Det glæder vi os til sammen med 200 finalister. 

Den 59. Molbosæson 
 

 

 
  

 
 

Med Porthilsen 

Niels Brühl 
 

 

 


