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1 INDLEDNING
Denne plejeplan omfatter området kaldet Skaldepanden og erstatter de tidligere plejeplaner for området.
Skallepanden er offentligt tilgængelig, ligger i byzone og ejes af Furesø Kommune. Arealet omfatter
matriklerne 1aha, 1et og 7000y. Det samlede areal af disse 3 matrikler, som tilsammen udgør
Skallepanden, er på i alt 2,5 ha. Området er beliggende i den sydlige ende af Farum By, øst for
Hillerødmotorvejen. Hovedparten er arealet er skovbevokset.
Nærværende plejeplan vil danne grundlag for den fremtidige pleje af området Skallepanden, og udstikke
retningslinjer for denne. Plejeplanen er en del af en overordnet plan for hele den skovbevoksede del af
nordsiden af Farum Sø og Furesø, ejet af Furesø Kommune.

Figur 1: Oversigtskort med Skallepandens placering

1.1 Plejeplanens formål
Plejeplanens primære formål er at styre plejen i retning af nedenstående målsætning:
Skallepanden skal fremstå som et rekreativt natur- kulturområde med et varieret plante- og dyreliv. Det
er hensigten at tilgodese den flora og fauna, der er hjemmehørende og som forekommer naturligt på
denne naturtype. Publikum skal have adgang til arealet via både fastlagte, befæstede stiforløb, slåede
spor og mere omskiftelige og varierende trampestier. Endelig skal der være mulighed for kig ud over
Furesøen på enkelte, udvalgte steder.
Målsætningen er formuleret med udgangspunkt i Grøn Plan, herunder hensigten med bredvegetationen
omkring Furesø, samt at Skallepanden er et rekreativt område i byzone med mange forskellige
interessenter.
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1.2 Plangrundlag
1.2.1 Lokal- og kommuneplan
Området er dækket af Lokalplan 18.2 Farum, der er vedtaget i 1980. Området nord for p-plads og
kanooplagsplads samt klubhus er udlagt til offentlige formål (grønt område). Det sydlige område er
ligeledes udlagt til offentlige formål (fritidsformål).1 Der er i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan
18.2 tinglyst dispensation på særlige vilkår på matr. nr. 1et, Farumgård Sogn, Farum By til etablering af
et ro- sejlsportsanlæg for 80-100 kanoer og kajakker.2
Der er sideløbende med nærværende plejeplansudkast ved at blive udarbejdet ny lokalplan - lokalplan 128
- for området. Den reviderede plejeplan er i fuld overensstemmelse med den nye lokalplan for området.
Området er i kommuneplanen omfattet af de indre grønne kiler. I kommuneplanens rammedel er området
betegnet 3F4 og har følgende rammebestemmelser, der er af relevans for plejeplanen:
Anvendelse
Offentlige formål og fritidsformål: Offentligt grønt område, park mm., ro- og sejlsportsanlæg samt hertil
knyttet parkering.
Særlige bevaringsværdier
Den eksisterende kanal skal opretholdes. Beplantning må kun fjernes i forbindelse med nødvendig
forstlig hugst og beskæring.

1.2.2 Grøn Plan
Som et kommunalt naturområde er Skallepanden omfattet af Grøn Plan 2013-24, hvori der er formuleret
en række sigtelinjer for natur og landskab i Furesø Kommune. Kommunen har som sigtelinjer, at
landskabet i kommunen bliver bevaret og fremhævet, at biodiversiteten bliver styrket, at de rekreative
værdier og naturværdierne i de store søer bliver bevaret og styrket, at leve- og spredningsmuligheder for
sjældne arter bliver sikret og forbedret, og at alle kendte, invasive arter kommer under kontrol i
kommunen.
Yderligere er der i planen formuleret en række målsætninger for skovbræmmerne langs Farum Sø og
Furesø. De mest relevante i forhold til plejeplanen er:
 Bevaring af skovbræmmerne langs Furesø og Farum Sø i overensstemmelse med eksisterende
fredninger og den overordnede planlægning. Skovbræmmerne skal have bøg som dominerende træart,
med naturlig foryngelse og til naturligt henfald. For at skabe variation og dynamik i skoven samt for
at fremme biodiversiteten gives der plads til andre hjemmehørende arter som eg, el og ask på de
lokaliteter, hvor de trives.
 Øgning af biodiversiteten ved at lade væltede og fældede træer blive liggende i skovbunden, så der
langsomt opstår en urskovsagtig vegetation med et rigt dyre- og planteliv
 Kun fældning af enkeltstående træer eller trægrupper og undgå at fælde hele bevoksninger på en gang.
 Sikring af, at fornyelse af bevoksninger sker ved frø, der sår sig selv fra de eksisterende træer.
Eventuelt ved periodevis at hegne mindre områder ind, så de selvsåede træer beskyttes mod slid.
 Anvendelse af lokalitetstilpassede eller hjemmehørende arter, hvis plantning bliver nødvendig.
1
2
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Lokalplan nr. 18.2 ”Skallepande”, Farum Byråd maj 1980 §3.1
Lokalplan nr. 18.2 ”Skallepande”, Farum Byråd maj 1980 §3.1

1.3 Fredskov og beskyttelseslinjer
Skovloven
Dele af Skallepanden er udpeget til fredskov og driften skal dermed følge Lov om skove. De områder der
er pålagt fredskovspligt er matrikel 1aha på i alt 1,27 ha og dele af matrikel 1et (0,45 ha), dvs. i alt
1,72ha. Begge matrikler er Farumgård Sogn, Farum By. Se bilag 1.
Naturbeskyttelsesloven
Området omfattet af Naturbeskyttelseslovens §16 og §17, der omhandler beskyttelseslinjer for
henholdsvis søer og åer (§16) og skove (§17). Det betyder, at der ikke må opføres anlæg og bebyggelse
inden for 150 m fra Furesøen og inden for 300 m fra skoven.
Furesøen, som Skallepanden støder op til, er udpeget som Natura 2000 område og er beskyttet i
Naturbeskyttelseslovens §3.

1.4 Revisionsdato
Plejeplanen revideres i år 2028.
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2 BESKRIVELSE OG TILSTAND
2.1 Historie
Området omkring Skallepanden er, som resten af Furesøområdet, præget af den sidste istid, og er en del
af en gletsjerskabt tunneldal. Området er hældende fra nord mod syd, hvilket gør den nordlige del af
området veldrænet og den sydlige, flade del, der ikke er meget over niveau med Furesøen, mere
vandlidende. Det sydlige arealet er således et blødbundsareal, uden at være egentlig mose.
Ud fra kort produceret i slutningen af 1800-tallet ses at det lavtliggende areal omkring huset og kanalen
(der ikke var gravet på det tidspunkt) var eng.3
På kort produceret i slutningen af 1900-tallet fremgår det nuværende klubhus og kanalen, der fører op til
det4. På luftfotos fra 1957 ses kanal og hus, samt et haveanlæg på hele den vestlige side af kanalen samt
på arealet hvor der i dag er kanooplagsplads. Desuden ses et åbent område vest for bøgebevoksningen.
Siden 1980, hvor Farum Kommune erhvervede området, er der sket ændringer på arealet. Eksempelvis er
haven nedlagt og kanooplagspladsen er kommet til. I perioden 1997-2001 er der foretaget forskellige
plejetiltag af skovplejegruppen, herunder manuel bekæmpelse af bjørneklo, tyndingshugst, fjernelse af
døde træer og stormfælder. Desuden er der på bakken, med den gamle bøgebevoksning, plantet bøge fra
lokalområdet5.

2.2 Beskrivelse af området
Skallepanden er opdelt i to dele af en øst-vest gående sti. Den sydlige del er ganske flad, lavtliggende og
med grænse ned til Furesøen. Den nordlige del af området er afgrænset af Elmevangstien og består af en
bakke med top i den nordlige ende, der ligger 34 m.o.h.
Området er et af de eneste steder, hvor der er offentlig adgang til Furesøen fra Farumsiden.
Skallepanden benyttes til klubaktiviteter for Farum Kano- og Kajakklub, der har klubhus, anløbssted og
kanooplagsplads på arealet. Desuden bliver området flittigt brugt af børneinstitutioner i kommunen, og
det har stor rekreativ værdi for de omkringboende i særdeleshed, og kommunens borgere i almindelighed.
Fra Skallepanden er der mulighed for at fortsætte af en sti videre til Nattergalelunden, et privatejet
skovområde vest for Skallepanden. Desuden kan man mod øst følge Furesøstien til området Høje Klint,
hvor der også er udsigtsmuligheder ud over Furesø.

3

www.kms.dk – historiske kort (de høje målebordsblade)
www.kms.dk - historiske kort (de lave målebordsblade)
5
”Tillæg til Skovplejeplan for Farum Kommune” Februar 2002, s.23
4
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2.3 Nuværende tilstand
Skallepanden er i de næste afsnit opdelt i 15 delområder, hvor hvert enkelt delområde vil blive beskrevet i
detaljer. Bilag 2 er tilknyttet nedenstående beskrivelser.

2.3.1 Æblelund (Delområde 1)
Areal mellem parkeringspladsen og Villa Perlen. I denne trekant står fire plantede æbletræer med
undervækst af lodden dueurt, stor nælde og andre urter.

2.3.2 Lav bevoksning mod bolig (Delområde 2)
Området støder op til boliger på V. M. Amdrupsvej og giver en skærmende effekt mod private hegn.
Arealet er præget af buske og lavt bunddække samt en del opvækst af specielt eg og ahorn men også
andre træarter. Der er ligeledes en mindre forekomst af sildig gyldenris. Trævegetationen, som er
domineret af eg, skal udvikle sig til overstandere men bærer i dag kraftigt præg af at blive holdt nede i en
lav højde og får topskud klippet. Denne beskæring er ikke foretaget eller godkendt af Furesø Kommune.

2.3.3 Skov mod vej (Delområde 3)
Området ligger ud mod V.M. Amdrupsvej og virker som en afskærmning mellem vej og parkeringsplads.
Bevoksningen har karakter af fleretageret blandingsskov, med arter som eg, bøg, elm, ahorn, birk og
hassel, som forynger sig villigt. Det bemærkes at enkelte elme har nået en relativ stor højde uden at være
synligt påvirkede af elmesyge. Gennem arealet går en slået græssti.
I den nord- og østlige del af området bærer en del træer kraftigt præg af at blive holdt nede i en højde på
2-3 meter og få topskud klippet. Denne beskæring er ikke foretaget eller godkendt af Furesø Kommune.

Billede 1: Klippet træ med unaturlig, vandret kroneform

2.3.4 Lysåben lund (Delområde 4)
Området har præg af åben lundbevoksning med æble, tjørn, hassel og enkelte overstandere af
fuglekirsebær. Hovedparten af træerne på arealet udvikler sig naturligt og er i god vækst. Træer på
omkring ca. 3 meter i højden bærer dog præg af at få topskud klippet og blive holdt nede med en deraf
unaturlig kroneform. Denne beskæring er ikke foretaget eller godkendt af Furesø Kommune.
I bunden er arealet dækket af et græstæppe, som slås jævnligt.
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2.3.5 Læhegn mod boliger (Delområde 5)
På arealet er etableret et læhegn som har til formål at virke afskærmende når man færdes inde på
Skallepanden, således at oplevelsen af at færdes i skoven bibeholdes. Læhegnet er etableret med arterne
hassel, hyld og slåen. P. t. ses et varieret resultat. Den sydlige ende er præget af opvækst af ask, ahorn og
brombær. Her er flere af de plantede arter nu trykkede af unge ahorn.
I den nordlige del af læhegnet er der renset bedre ud mellem de plantede arter.

Billede 2: Læhegnet mod villaer på V.M. Amdrupsvej nr. 13 & 15

2.3.6 Sti med slået græs (Delområde 6)
Dette område er en slået græssti, som forbinder Elmevangsstien med parkeringsarealet i den vestlige del
af Skallepanden. Stien slås jævnligt og er ikke under tilgroning.

2.3.7 Lysåben skov (Delområde 7 - A, B og C)
Overordnet er hele delområde 7 skovdækket, med mere eller mindre sluttet kronetag. Arealet er
yderligere opdelt i 3 underopdelinger, da der er væsentlig forskel i arealets udseende.
7A er en selvsået blandingsskov domineret af birk og ahorn, med indblanding af eg og bøg. Den vestligste
del af arealet er meget åbent og har mere præg af solitærtræer end en egentlig sluttet bevoksning.
Skovbilledet i 7A ændres mod øst, hvor bevoksningen stadig er enetageret (træerne har nogenlunde
samme højde), men kronedækket tættere. I hele 7A er bunddækket domineret af arterne stor nælde,
skvalderkål og brombær. Enkelte steder ses opvækst af ahorn, ask og slåen.
Arealet er relativt ujævnt, og der findes flere steder stød fra tidligere fældninger. Yderligere bærer arealet
præg af jævnlig henkastning af haveaffald.
7B er en højstammet blandingsskov med sluttet kronetag domineret af ahorn og ask. Sidstnævnte er dog
kraftig påvirket af asketoptørre. Bunddække er som beskrevet i 7A, dog er arealet lavere liggende og
jordtypen derfor mere fugtig. Flere områder er dækket af talrig selvforyngelse af ask, ahorn og enkelte
hassel.
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7C er en yngre blandingsskov med godt skovklima og en uensaldrende bevoksning. Overetagen er
domineret af bøg, ahorn og elm. Underetagen består af hassel, hyld, bøg og ahorn.
Arealet fremstår fladt og jordtypen er nærringsrig og let fugtig. I den Sydøstlige ende af arealet findes en
lysning omkring et teknisk anlæg.

2.3.8 Oplagringsplads (Delområde 8)
Området anvendes af Farum Kano og Kajakklub som oplagringsplads. På arealet står 12 ahorn, som
tilsammen udgør et mere eller mindre sluttet kronedække. Det sydøstlige hjørne fremstår mere åbent.

Billede 3: Kano- og kajakoplagringspladsen. Det ses at der i det fjerneste hjørne er mere åbent.

2.3.9 Randområder ved oplagspladsen (Delområde 9 - A, B, C og D)
Delområde 9 er en beplantning, som har til formål at virke slørende, så den farverige oplagringsplads ikke
er et forstyrrende element. Sløringseffekten er dog meget varierende.
9A har en rimelig sløring, især den nordlige del af arealet. Bæltet er domineret af eg, ask, rødel, mirabel
og hyld med varierende opvækst af blandt andet ahorn, hassel, ask og hyld.
9B består af højstammede ask, ahorn og birk, som til sammen danner et sluttet kronedække. De har dog
en meget ringe slørende effekt, da kronen er placeret højt og der ikke forekommer nogen underetage.
Enkelte ahorn lader til at have været skåret ned i 1-2 meters højde, men er i dag fuldt udvokset i højden.
Et enkelt sted er en ahorn for nyligt gået ud, og har derved skabt et hul i kronedækket.
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9Cs sydlige del består overvejende af ældre ahorn, med mellemaldrende opvækst af elm, ahorn og bøg.
Denne sammensætning af arter medfører, at de nederste meter af bevoksnings sydlige ende fremstår
meget åben, og derved har en ringe skærmende effekt.
Midt i 9C er et hul i bevoksningen. Det lader til at et større træ er faldet og oparbejdet på stedet og
hugstaffaldet er efterladt. Dette forhindrer, indtil videre, ny opvækst.
Den nordlige del af 9C er dækket af enkelte større ahorn, elm og bøg som udgør kronedækket. Under
kronedækket er opvækst af bøg og ahorn der, for nu, giver en god slørende effekt.
9D har en varierende tæthed. Den vestlige halvdel fremstår relativt åben, med en vegetation domineret af
mindre hyld, ask, hassel og ahorn. Den østlige halvdel fremstår anderledes, da vegetationen her præges af
buskarter som ribs, hassel og hyld samt mindre elme. Yderligere ses en let opvækst af ahorn og ask, som
kan have et godt potentiale. Under buskdækket findes en bundvegetation af arter som stor nælde og
lodden dueurt.

2.3.10 Grusbelagt sti (Delområde 10)
Dette område er en øst-vestgående sti, som forbinder skovområdet Nattergalelunden med
parkeringspladsen på Skallepanden, og fører ud i boligkvarteret øst for Skallepanden og videre til Høje
Klint. Stien er grusbelagt, og fungerer som brandvej til Kano og kajakklubbens klubhus.

12

2.3.11 Bøge/egebevoksning (Delområde 11 - A)
Området har karakter af gammel bøge/egehøjskov som er ved at gå i opløsning. Størstedelen af de gamle
bøgetræer viser svækkelsestegn og flere er allerede væltet af sig selv eller fældet/beskåret af
sikkerhedshensyn. De væltede og fældede træer giver lysåbne pletter, hvor der findes god opvækst af
hovedsageligt bøg og ahorn. I få tilfælde også birk. Det høje brugertryk i området giver imidlertid et så
stort slid på ”knolden”, at der i praksis ikke forekommer selvforyngelse udenfor de etablerede hegninger.
Indenfor hegningerne kommer selvforyngelsen villigt.
Grene, jord, sten og haveaffald i områdets nordvestlige del antyder, at arealet anvendes som
aflæsningsplads for haveaffald.

Billede 4: Gammelt bøgetræ med flere døde grene

2.3.12 Parkeringsplads (Delområde 12)
I området findes parkeringspladsen som giver brugerne mulighed for at parkere tæt på Skallepanden og
væk fra vejene. Parkeringspladsen er anlagt i grus, og er i generelt god stand. Dog er der dels spredning af
opvækst og ukrudt ind på dele af det oprindelige grusareal og dels i perioder et meget vådt føre, hvilket
giver spordannelse og vandpytter.
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2.3.13 Højstaudesamfund (Delområde 13 – A og B)
Området har som helhed karakter af højstaudesamfund med varierende bevoksning. Jordbunden på hele
arealet er flad og meget fugtig.
13A domineres af en underart af mangeløv, stor nælde, kæmpebalsamin, lodden dueurt, hjortetørst og
forskellige arter af star. Arealet er uden træbevoksning med undtagelse af en mindre, døende elm, samt
enkelte træer i kanterne. Blandt andet en bøg i det sydvestlige hjørne og en gammel østrigsk fyr i det
nordøstlige. Den sparsomme bevoksning i dette areal sikrer udsigten til Furesøen fra stien.
På arealets vestside løber en trampesti langs hegnet ind mod Villa Perlen. På denne stis østside står et
lavt, enrækket hasselhegn som afskærmer for det massive træhegn ind mod villaen. I den østlige ende
mod kanalen og Furesøen er arealet bevokset med rødel og pil.
13B har samme højstaudesamfund som 13A, men har her præg af en meget åben askebevoksning, som er
i opløsning på grund af toptørre i forskellig grad. Herudover findes der enkelte, mindre hassel og elm.
Den store planteafstand og højt satte kroner i askebevoksningen giver mulighed for kig til Furesøen fra
stien umiddelbart mod nord (område 10).
I den vestlige del af arealet fortsætter hasselhegnet fra 13A, her med indslag af el og kvalkved samt en
række svækkede og døde birketræer.
Randbevoksningen til Furesø er præget af rødel.

Billede 5: Område 13 i sommerflor

2.3.14 Areal omkring klubhus (Delområde 14)
Dette rekreative areal gennemskæres af en række stier og huser Farum Kano- og Kajakklubs klubhus samt
et lille spiseområde med slået græs. Vest for klubhuset ligger en lille sø med et stort piletræ ved bredden.
Kanalen, som fører op til klubhuset, er bevokset med rødel på begge sider. Over kanalen er etableret en
bro, som sikrer videre adgang. Nær broen findes opvækst af pil. Kanalen fremstår ikke tilgroet, men kan
på sigt gro til grundet opvækst af pil.
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2.3.15 Uensaldrende løvtræsskov (Delområde 15)
Området fremstår som et fladt areal med fugtig, næringsrig jord. Bevoksningen er sluttet og uensaldrende
blandingsskov med overetage af ahorn, rødel og birk samt underetage af elm og ahorn. Arealet har et godt
skovklima med præg af ung naturskov. I nordenden af arealet er opvækst skåret ned omkring kanalen og
mod øst danner den løvbærende elmeopvækst en næsten massiv mur mod stien. I arealets sydlige kant,
mod Furesøen, findes en bræmme af hassel og pil som brydes af et udsigtspunkt med et teknisk anlæg.
Grundet arealets tætte vegetation yder arealet god slørende effekt i forhold til de bagvedliggende huse.

2.4 Adgangsforhold samt publikums- og terrænfaciliteter
Stier og faciliteter er vist på bilag 4.

2.4.1 Stier
Der er i området et net af trampestier og befæstede stier, som giver mulighed for at komme rundt på hele
arealet, hvilket en træbro over kanalen også medvirker til. Nord for Skallepanden går Elmevangstien og
mod nordvest går en sti langs parcelhusene ud til V.M. Amdrupsvej. På østsiden af området går en sti
langs et åbent græsareal ned til Løvbakken, hvor den forsætter langs parcelhusene til Furesøen. Stien
fortsætter sit forløb rundt langs bredkanten hen til broen over kanalen. Elmevangstien og den østlige sti
tilhører begge Furesøhøj Grundejerforening.
Mod sydvest går der en sti langs den private ejendom (Villa Perlen) ned til Furesøen, hvor den drejer mod
øst og følger søbredden til broen. Desuden går der en befæstet sti ned til broen. Stien ligger i skellet
mellem delområde 13 og 14.
For at undgå motoriseret færdsel på den øst-vestgående sti (område 10), er der lagt kampesten i begge
ender. Stien er befæstet og fungerer som brandvej til klubhuset.
Pleje af stier:
Pleje af hovedstier er behandlet under de relevante delområder.
For de øvrige stier gælder følgende:
Plejes som udgangspunkt ikke, men nedfaldne grene, indvoksende buske mv. der blokerer stierne fjernes.

2.4.2 Øvrige faciliteter
P-pladsen er befæstet med grus og der er opstillet et skraldestativ i det sydøstlige hjørne af p-pladsen.
Ved Furesøen er der placeret en kommunal redningspost.
Furesø Kommune har opsat borde-bænkesæt ved klubhuset. Der er anløbsplads til småbåde lige neden for
klubhuset og en opmagasineringsplads for kanoer lidt derfra, som er Farum Kano og Kajakklubs.
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3 MÅLSÆTNING OG PLEJE
3.1 Æblelund (Delområde 1)
Målsætning: Lysåben æblelund med fuldkronede æbletræer.
Pleje: Æbletræerne skal som udgangspunkt have en fri kroneudvikling. Dog kan der foretages
gartnerfaglig beskæring med henblik på kroneløft og lign.
Bundvegetation holdes lav ved slåning 1-3 gange årligt

Billede 6 Æblelunden foran indkørslen til V.M. Amdrupsvej 29

3.2 Lav bevoksning mod bolig (Delområde 2)
Målsætning: Afskærmende beplantning mod det private hegn med enkelte overstandere af lystræarter så
som eg, ask, fuglekirsebær el. lign.
Pleje:
Overstandere: Enkelte individer af opvækst af ønskede arter bevares til fremtidige overstandere med
fritvoksende krone.
Engangsindgreb: For foden af bakken i delområde 2 plantes der et levende hegn. Artsvalget er det samme
som i delområde 5, dvs. hassel, hyld og slåen.
Bunddække: Arealet får lov til at vokse frit, dog holdes brombær nede, så de ikke overtager arealet. Der
skal tyndes, så de indplantede arter for foden af bakken får optimale vækstbetingelser. Når den
afskærmende beplantning får fat, kan tyndingsintensiteten nedsættes. Efterfølgende foryngelse/fornyelse
foretages ved stævning og selektiv hugst.
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Invasive arter: Arealet har en opvækst af den invasive art Sildig gyldenris (Solidago gigantea), som
bekæmpes efter retningslinjerne i Furesø Kommunes handlingsplan for denne art.

3.3 Skov mod vej (Delområde 3)
Målsætning: Arealet skal fungere som skærmende element mod V.M. Amdrupsvej. Det ønskes derfor at
bevoksningen er relativt tæt og uensaldrende med sluttet kronedække.
Pleje: Med undtagelse af den nordvestlige del har arealet allerede det ønskede udtryk og en god
artssammensætning med overstandere af eg, bøg, ahorn og elm samt hassel i underetagen. Den fremtidige
pleje vil bestå i hugst for udvalgte hovedtræer med prioriteringen:
1.
2.
3.

Eg
Elm/Bøg
Ahorn / Birk

Hugst foretages senest når opvækst når op at genere kronerne på de udvalgte hovedtræer. Arter som
hassel o. lign., der hører mellem og underetagen til, bevares. Hugstbehov vurderes hvert 4. år.

Billede 7 giver et statusbillede af delområde 3, og derved også det ønskede udtryk for delområdet

Plejen i den nordligste del af arealet, nord for den gennemgående sti, skal fokusere på at konvertere
arealet fra krat og træarter klippet ned i buskstørrelse til uensaldrende løvskov, som i den resterende del af
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arealet. Dette søges primært opnået ved at udvælge, markere og hugge for et antal ønskede hovedtræer på
arealet. Sekundært kan der om nødvendigt indplantes hovedtræer på arealet.

3.4 Lysåben lund (Delområde 4)
Målsætning: Lysåben lund med mindre træer og buske. Traditionelle overdrevsarter som tjørn og
skovabild prioriteres. Herudover skal arealets udtryk tilpasses en balancegang mellem mulighed for kig til
søfladen fra Elmevangsstien og sløring af indkig til bygninger fra søfladen.
Engangsindgreb: Ahorntræet i arealets nordlige ende fjernes. Primært for at tilgodese
udsigtsmulighederne fra Elmevangsstien. Stamme og hugstaffald fjernes. Stød fræses.
Pleje: Det allerede etablerede græsdække plejes ved slåning 4-6 gange årligt. Fuglekirsebær kan fjernes
når disse hæmmer væksten af de prioriterede arter.

3.5 Læhegn mod boliger (Delområde 5)
Målsætning: Læhegn med skærmende/slørende effekt ind mod boligerne på V.M. Amdrupsvej 13 og 15.
Læhegnet skal udvikles naturligt og de plantede arter opnå deres naturlige potentiale.
Pleje: Arealet er præget af opvækst af brombær, ahorn og ask. Indtil bevoksningen er sluttet med de
plantede arter (slåen, hyld og hassel) tilses læhegnet minimum 1 gang i vækstsæsonen og renholdes efter
behov. Når bevoksningen er sluttet gennemgås læhegnet minimum hvert 4. år med henblik på fjernelse af
uønsket opvækst, der generer de blivende buske.

3.6 Sti med slået græs (Delområde 6)
Målsætning: Slået græssti i bredden minimum 2 meter.
Pleje: Arealet slås minimum 2 gange i vækstsæsonen afhængig af vækstforhold og publikumstryk.

3.7 Lysåben skov (Delområde 7 – A, B og C)
Målsætning:
Den overordnede målsætning for område 7 er blandet løvskov med en naturlig, plejeekstensiv dynamik og
naturlig selvforyngelse. Der er dog afvigelser herfra i delområderne 7A1 og 7A2 (Bilag 3) der derfor også
har andre engangs- og plejetiltag.
7A1: Området skal være lysåbent og uden træbevoksning med henblik på dels at tilgodese kig til søfladen
fra Elmevangsstien og dels rekreativ brug for både børn og voksne. Derfor må der gerne ligge træstammer
mv. på arealet som udover rekreative muligheder også øger biodiversiteten.
7A2: Relativt åbent skovbryn domineret af lystræarter der ikke naturligt opnår en stor højde.
Engangsindgreb:
7A1: De eksisterende træer fældes i en afstand af 15 meter fra skel til V.M. Amdrupsvej 13-15.
Grenaffald fjernes, mens stammer sikres til rekreativt brug og efterlades til naturligt henfald.
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7A2: På og over skråningen indplantes løvtræsarter der ikke naturligt opnår en stor højde på lokaliteten.
Lystræarter prioriteres. Arter som eksempelvis benved, hyld, mirabel, hassel, tjørn, tørst mv. anbefales.
Pleje:
Der foretages som udgangspunkt et minimum af pleje i form af selektiv tynding omkring udvalgte
hovedtræer. Hovedtræer udvælges i prioriteringen eg, bøg, ask, ahorn og hugst foretages først når
opvækst generer kronen eller træets udviklingsmuligheder. Området gennemgås som minimum hvert 4. år
med henblik på vurdering af plejebehov.
Ved tynding kan stammer med fordel efterlades til naturligt henfald.
Der er dog afvigelser herfra i delområderne 7A1 og 7A2 hvis målsætning afviger fra den overordnede.
7A1:Området holdes fri for vedopvækst ved motormanuel slåning/rydning 1-3 gange årligt. I en periode,
indtil stor nælde, skvalderkål og brombær er trængt tilbage, slås arealet 3 gange årligt.
7A2: Opvækst af uønskede arter fjernes med henblik på at skabe bedst mulige vækstbetingelser for de
etablerede, ønskede skovbrynsarter. Når bevoksningen etableres tyndes først når opvækst generer eller
trykker de blivende træers kroner.
7C: De eksisterende lysninger omkring de tekniske installationer i det sydøstlige hjørne bibeholdes ved
rydning af opvækst efter behov.

3.8 Oplagringsplads (Delområde 8)
Målsætning: Oplagringsplads for Farum Kano og Kajakklub. Arealets udtryk ønskes bevaret, med
solitære løvtræer og et stort set sammenhængende kronedække.
Pleje: De solitære ahorntræer skal bevares længst muligt og der foretages kun beskæring eller fældning af
sikkerhedshensyn. Ved behov for foryngelse af overstandere kan der indplantes nye løvtræer. Andre arter
end ahorn kan vælges.

19

Billede 8: Kano- og Kajakopmagasineringspladsen

3.9 Randområder ved oplagspladsen (Delområde 9 – A, B, C og D)
Målsætning: Randområderne omkring kano- og kajakopmagasineringspladsen ønskes bevokset med en
skærmende beplantning, så indkig til den farverige oplagringsplads sløres fra den resterende del af
naturområdet.
Pleje: Der tyndes i overstandere efter behov, så de valgte hovedtræer får de bedste udviklingsmuligheder.
I alle delområder kan plantes egnede buskarter, hvis det vurderes at der er behov for yderligere slørende
effekt, som ikke kan opnås ved naturlig opvækst. Vurderingen af dette foretages senest 4 år efter
bådskuret i område 8 er etableret
Ved plejeindgreb skal det hver gang vurderes, hvorvidt grenaffald kan efterlades på arealet.
9A: Som udgangspunkt tyndes i bevoksningen efter behov, så der i videst mulige omfang opnås en
fleretageret bevoksning med en dækkende underetage af buske/vedopvækst. Der er dog flere tiltag, som
forventes at ændre karakteren af den nuværende bevoksning. Dels retablering af P-plads (område 12) og
dels anlæg af et nyt oplagringsskur langs vestkanten af den nuværende kano- og kajakoplagringsplads.
Det kan derfor blive nødvendigt at fjerne en del af bevoksningen.
9B: For at opnå en bedre slørende effekt tillades vedopvækst hvis det forekommer.
9C og 9D: Der tyndes i bevoksningen efter behov, så der i videst mulige omfang opnås en fleretageret
bevoksning med en dækkende underetage af buske/vedopvækst.
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3.10 Grusbelagt sti (Delområde 10)
Målsætning: Stien er grusbelagt og fungerer som brandvej for Kano- og Kajakklubbens klubhus. Stien
skal bibeholde nuværende standard.
Pleje: Denne sti plejes efter plejestandarderne sat af Furesø Kommunes driftsgård

3.11 Bøge/egebevoksning (Delområde 11 - A)
Målsætning: Målsætning for delområde 11 er uensaldrende, højstammet bøgeskov med indslag af eg og
andre løvtræer. Eksisterende, gamle træer søges bevaret længst muligt.
11A: Skovbryn i en naturlig udformning i forhold til den bagvedliggende bøgeskov.
Pleje: Som udgangspunkt foretages kun fældninger af sikkerhedshensyn. Forstlig tynding kan dog
foretages med henblik på at opnå et skovbillede med en uensaldrende bevoksning og i opvækst for at
fremme ønskede arter. Foryngelse af skoven sker som udgangspunkt ved naturlig foryngelse når
veterantræer bortfalder. For at hjælpe dette på vej, kan der etableres hegninger til selvforyngelse af
fortrinsvis bøg og eg men også andre løvtræsarter. Hegningerne nedtages når det vurderes, at
selvforyngelsen kan klare publikums- og vildttryk.
Ved fældning og tynding efterlades stammer og større grene til naturligt henfald.
11A: Den nordligste, smalle bræmme af arealet ud mod Elmevangsstien plejes som skovbryn, dvs. med
grendække til bund. Der kan hugges med henblik på at fremme traditionelle skovbrynsarter som røn,
hassel, mirabel, hyld, benved mv. men også bøg. Ahorn nedprioriteres som bestandsart i skovbrynet.
Hugst foretages som udgangspunkt først når et ønsket bestandstræ hæmmes i vækst eller kronedannelse.

3.12 Parkeringsplads (Delområde 12)
Parkeringspladsen vedligeholdes efter standarderne sat af Furesø Kommunes driftsgård.

3.13 Højstaudesamfund (Delområde 13 – A og B)
13A:
Målsætning: Lysåbent areal med enkelte solitære løvtræer.
Pleje: Arealet slås 1-2 gang årligt. Udvalgt selvforyngelse af lystræarter søges bevaret. Af hensyn til
ynglende fugle bør slåning foretages i perioden 1. september til 1. maj.
13A1:
Målsætning; Afskærmende beplantning mod Villa Perlens bræddehegn.
Pleje: Den nuværende beplantning bevares og suppleres/forynges ved behov. Eventuelt i form af stævning
af hasselbuske.
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13B:
Målsætning: Retablering af den tidligere lysåbne askebevoksning. På sigt med mulighed for kig til
Furesøen.
Engangsindgreb: Plantning af askehejstere (skovplanter i en højde på ca. 2 meter), eventuelt med indslag
af birk, med en planteafstand på ca.2 meter mellem planterne og 2 meter mellem rækkerne, dog foretages
plantningen med et naturligt mønster, så det på sigt virker naturligt. Der kan indblandes arter med samme
udtryk som ask, eksempelvis dunbirk.
Pleje: Etableringspleje foretages ved at rydde opvækst rundt om træerne minimum 1 gang årligt, eventuelt
i forbindelse med den årlige slåning af arealet mod nord.
Den fremtidige pleje af askekulturen foretages efter princippet om ”forceret kvalitets løvtræ”. Dette
princip går ud på, at der i en tidlig alder (6-9 meters højde) udvælges hovedtræer. Hovedtræerne
opstammes til 4-6 meters højde. Der skal i bevoksningen være fokus på bevoksningens udseende, og ikke
kævlekvalitet. Formålet med at etablere bevoksningen på denne måde er, at få skabt et lysåbent udtryk
med kig til Furesøen væsentligt tidligere end det havde været tilfældet ved en mere traditionel
tilplantningsmodel.

3.14 Areal omkring klubhus (Delområde 14)
Målsætning: Rekreativt areal med spiseområde, slået græs og enkelte solitærtræer.
Pleje: Der vil som udgangspunkt ikke blive foretaget nogen pleje fra Furesø Kommunes side, med mindre
det vurderes, at kanalen bør oprenses eller der er behov for naturrettede plejetiltag i søen. Denne
vurdering foretages af Furesø Kommune hvert 4 år.
Hidtidig pleje såsom græsslåning, fjernelse af uønsket opvækst, beskæring etc. kan dog fortsat udføres.
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Billede 9: Område 14 set fra broen over kanalen
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3.15 Uensaldrende løvtræsskov (Delområde 15)
Målsætning: Uensaldrende bevoksning, med en varieret artssammensætning.
Pleje: Som udgangspunkt skal arealet ikke plejes. Tyndinger for udvalgte hovedtræer kan foretages efter
behov, ligesom der kan tyndes i elmeopvæksten mod stien, hvis denne fremstår for massiv og lukket.
Arealet vurderes hvert 4. år.

Billede 10: Uensaldrende skov i område 15
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