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Lørdag den 11. marts 2017 

Rundforbiporten gennem tre år. 

I dag er det tre år siden at Naturstyrelsen Hovedstaden havde besluttet, at Rundforbi Skovløberhus og 

Rundforbi Port skulle nedrives, fordi der ikke er driftsmæssig brug for dem.  

Den 3. marts 2015 var lågerne fjernet. Dyrehavehegnet stod fint vest til det store træ. 

I efteråret 2015 under en storm faldt grene ned fra et egetræ og kvastede hegnet totalt. Grenbunken 

blev liggende. I februar 2016 blev NH gjort opmærksom på det. 1. marts 2016 besluttede NH efter 

vore protester at lade Rundforbi Port blive stående. 

       

 

 

Den 11. marts 2016 er der ryddet ved Rundforbi, og lågerne er kommet på plads. En stump hegn er 
etableret 

 
Den ll. Marts 2016 Rundforbi Port kl. 11.30 i højt solskin   
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Den 11. marts 2016. En dame passerer forbi med to sine hunde, og tager et foto af port med låger 
I begyndelsen af maj blev porten malet. 

11. marts 2017 kl. 12.30 

Efter bestyrelsesmøde hos Ulrich bliver det oplyst, at der er lagt stenforhindringer ved Rundforbi Port. 
Gennem længere tid har ukendte venner kørt nord om lågen, og har beskadiget den røde stolpe til højre. Vi er 
et par hjælpere, der har lagt en stor gren som stopklods. I dag har NH placeret tre store sten for at forhindre 
passage af motorkøretøjer! 

 

I bestyrelsen ser vi meget gerne, at der bliver etableret et par fag mere med det historiske enebærhegn. 

Henrik Ehrenreich har fundet en leverandør af enebærstager til formålet. Store port ved Rundforbi ved 

Grisestien – 6 + 9 meter sidehegn beregnet kr. 30.250,00 

Er det en mulighed, som kan bringes til handling? 
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Stående: Lasse Lund Hansen, Søren Mariegaard, Henrik Ehrenreich 
Siddende: Keld Raaschou, Niels Brühl, Ulrik Iversen 

 
Ved dagens bestyrelsesmøde blev der truffet beslutninger om kommende aktiviteter med Nærumvænge Port. 

Opgravning gamle stolper, betonfundament ”grundsten ”, generalforsamling, Moths Gaarden udstilling fra Jagt 

og Skovbrugsmuseet, 25. marts motionsløb 24 eller 12 porte. 

Datoer til kalenderen følger. 

Projektgruppen holder planen. Låger er skåret til og enebærstager er under behandling. 

 

Næste Port Nyt viser kort over porte og skovløberhuse. 

 

Med Porthilsen 

Niels Brühl 
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