
 

 

 
 

 

Allerød Kommune 
 
Forvaltningen 
Natur- og Miljøteamet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturfredede arealer i Allerød Kommune 

 
Lokalitet: Høvelte-Sandholm-Sjælsmark øvelsesområde 
Areal: 488,70 hektar (ha) 
Ejerstatus: Staten (offentlig) 
 
 

 
Høvelte-Sandholm-Sjælsmark øvelsesområde indrammet med rødt 
 
Generel beskrivelse: 
Høvelte-Sandholm-Sjælsmark militære øvelsesterræn er et stort åbent 
og varieret landskab med mange forskellige naturtyper repræsenteret. 
Her er partier med overdrevsvegetation, søer, mindre vandhuller, 
tørvemoser, krat, naturskove, enge og udsigtsbakker. Naturværdien er 
især knyttet til størrelsen af området, det åbne landskab, og 
sammenhængen med andre nærliggende naturområder, som 
statsskoven Tokkekøb hegn, Sjælsø, Allerød sø- Kattehale Mose med 
statsskovene Ravnsholt og Sønderskov. Tilsammen, èt stort 
sammenhængende landskab med en rig flora og fauna, et særdeles rigt 
fugleliv og mulighed for alsidige natur- og rekreative oplevelser.  
 

Dato: 8. september 2010 
 
 
 
 
Sagsbehandler: 
Kurt Borella 
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3450 Allerød 
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Landskabet: 
Høvelte- Sandholm øvelsesterræn er et kuperet morænelandskab 
beliggende syd for skovhøjderyggen, der fra Sjælsø-lavningen strækker 
sig nordpå over Hillerød og som rummer skovene, Tokkekøb hegn, Store 
Dyrehave og Gribskovkomplekset. 
Morænejorderne varierer med hensyn til næringsindhold, men er 
gennemgående gode muldjorde, velegnede til landbrug. Området 
indeholder flere lavninger, med bl.a Drabæk mose og Carinasøen. Flere 
mindre vandløb afvander området til Sjælsø, bl.a Ellebæk, Drabæk, 
Degnebæk og Kajerød å. 
 

    
   Høvelte fredsskov: Gul anemone 
 
Plantelivet (flora) 
Den militære øvelsesaktivitet gennem mange år har ikke forhindret en 
kraftig tilgroning af arealerne efter at landbruget er ophørt. Området 
fremstår i dag over store arealer med højstaudesamfund, bestående af 
almindelige næringstolerante trivialarter, og udbredte krat af hvidtjørn, 
blandet med småbevoksninger af bl.a pil, birk, eg, mm.  
Kun spredte og mindre rester af overdrevsvegetation kan udskilles. Her 
findes arter som hulkravet kodriver, alm. knopurt, agermåne, og 
kløverarter, mm. 
På arealer hvor der årligt tages høslæt og ikke gødes, begynder 
overdrevsvegetationen langsomt at indfinde sig. 
Mangel på pleje og dyrkning af jorden, har også betydet indvandring af 
uønskede invasive arter som, canadisk gyldenris og kæmpebjørneklo, 
som nu breder sig mange steder, især på lavbundsarealer, hvor der før 
var fugtige enge. 
I de senere år er der etableret indhegninger, og får er sat ud, i et forsøg 
på at begrænse tilgroning og invasive arter i området nær Carinasøen. 
Den lille naturskov, Høvelte fredskov, (UTM koordinater: E713.140m , 
N6.196.150m) rummer en fin muldbundsflora, med hvid og gul 
anemone, samt den sjældne skælrod, en snylter på hasselrødder. 
Skoven besøges med bedst udbytte i april-maj (Husk at indhente 
tilladelse hos Kommandantskabet på Høvelte til færdsel på området).   
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  Høvelte fredsskov 
 
 
 
 
Dyrelivet (fauna): 
Alle de almindelige pattedyr er registreret på øvelsesterrænet. Talrigt er 
rådyr, som pendler mellem Statsskovene og de åbne arealer. Grævling 
og hermelin skal den besøgende være heldig for at se, idet de lever 
mere skjult. 
De store åbne arealer omgivet af naturområder, sø og skove, tiltrækker 
mange fuglearter. Småfuglene er rigt repræsenteret og høres bedst i 
maj når de alle er ankommet. Nattergal er talrig i de mange krat på 
fugtig bund. En karakterfugl i åbent terræn med tjørnebuske er 
rødrygget tornskade, som ses og sandsynligt er ynglefugl. 
Bynkefugl er knyttet til gammelt kulturlandskab, men som også kan 
iagttages siddende og vippe i toppen af en bynke. 
Rovfuglene er repræsenteret af ynglefugle som tårnfalk, musvåge, 
spurvehøg ( visse år duehøg). De senere år er den røde glente, blevet 
en hyppig gæst og der er mistanke om at den yngler i umiddelbar 
nærhed. Fiskeørnen ses ofte i terrænet, når den besøger Sjælsø, 
ligesom ravnen, en ynglefugl fra Tokkekøb hegn, er en hyppig gæst. 
En interessant vintergæst er den smukke stor Tornskade, som er let 
genkendelig når den hvid- og sort, sidder i toppen af et træ eller en 
tjørnebusk. 
Øvelsesterrænet ligger på trækruten til og fra Skandinavien, og når 
vindretningen er rigtig, kan der forår og efterår ses store flokke af 
trækkende fuglearter, såsom gæs, ænder, rovfugle og traner 
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Kulturhistorie: 
Indtil ca. 1912 var landskabet omkring landsbyerne Kettinge, Ludserød 
(Høvelte), Blovstrød og Birkerød et varieret og tidstypisk landbrugsland, 
med gårde, marker, enge, græsgange og småskovene Høvelte fredskov 
og Ellebæklund. 
Drabæk mose og de omkringliggende større skove,forsynede gårdene 
med tørv og brænde. 
Eksproprieringen af arealet til militære formål, betød at 
landbrugsdriften, fra ca. 1915 ophørte på arealerne og at Forsvaret 
rykkede ind for at anvende området til øvelsesområde.   
På det nuværende øvelsesterræn, kan man stadig udskille rester af det 
gamle kulturlandskab med de tidligere enge og lavbundsarealer, hvor 
der blev taget høslæt og husdyrene græssede, ligesom flere af de gamle 
landbrugsbygninger, om end i dårlig stand, stadig ligger på plads i 
landskabet. 
Markant i landskabet ligger den lille Høvelte fredskov, urørt af forstlig 
drift siden 1921, samt Ellebæklund, med gamle stævnede asketræer. 
Flere mindre vandløb passerer igennem området, således Ellebækken, 
Drabækken, Degnebækken og Kajerød å, alle med udløb i Sjælsø. 
Som årene går, udviskes trækkene af det gamle landbrugslandskab, en 
proces der forstærkes ved at øvelsesterrænet i dag mange steder er 
stærkt tilgroet. 
 
Fredningen og naturpleje: 
Høvelte-Sandholm-sjælsmark øvelsesterræn blev fredet i år 2000 og er 
på 503 hektar. 
Baggrund for fredningen, er at sikre områdets status som ubebygget 
åbent landskab med store natur- og rekreative værdier, og undgå anden 
anvendelse når Forsvaret forlader øvelsesterrænet. 
 
 
Formål med fredningen er væsentligst: 

• At sikre at området ikke gøres til genstand for fremtidig 

byudvikling 

• At de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares 

og forbedres 

• At de kulturhistoriske værdier bevares 

• At områdets fremtidige rekreative anvendelse bevares og 

forbedres 

• At området friholdes for bebyggelse, veje og andre 

permanente anlæg 

 
Hovedparten af Fredningskendelsens bestemmelser træder 
derfor først i kraft, når Forsvarets Bygningstjeneste ikke 
længere er ejer eller bruger af arealet. 
 
Fredningen som trådte i kraft i år 2000, er en landskabsfredning, hvor 
Forsvaret har ret til at anvende området som øvelsesterræn, så længe 
de har behov herfor (en såkaldt ”hvilende fredning”). Når Forsvaret 
forlader området, skal fredningsbestemmelserne følges og arealerne 
kan ikke anvendes til andet end hvad der står i disse. Der er udarbejdet 
en naturplejeplan 2008 -2022 af Skov- og Naturstyrelsen, som 
Forsvaret skal følge og udføre, således at naturværdierne ikke forringes 
mens de militære aktiviteter finder sted. Denne plan beskriver 
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naturværdierne og de rekreative muligheder og fastlægger konkrete 
bestemmelser for områdets anvendelse, pleje, og forbedring. 
 Således skal vegetationen plejes, med rydninger og høslæt så 
yderligere tilgroning undgås, søbredder og vandhuller skal frilægges, og 
invasive plantearter må ikke tage overhånd. 
Det er i øjeblikket ikke planlagt hvornår Forsvaret forlader 
øvelsesområdet. 
 
 
 
Turforslag og seværdigheder: 
Offentligheden har adgang til øvelsesområdet, når der ikke finder 
militære aktiviteter sted. Oplysning om adgang, udlevering af 
adgangstilladelse og kortmateriale, fås ved henvendelse til 
Forsvarskommandoen i Høvelte, eller telefonisk henvendelse til 
Forsvares bygningstjeneste (45 99 40 00). 
Det er planen at der senere skal afmærkes en vandrerute på arealet, 
hvor den besøgende kommer igennem de mest naturskønne steder og 
hvor kulturhistorien kort og informativt beskrives. Vejen hvor denne rute 
kommer til at gå, er ikke helt færdiganlagt og er derfor ikke indtegnet 
på kortmaterialet. 
 
 
Adgangsforhold: 
Det bedste udgangspunkt for en tur i øvelsesterrænet, er p- pladsen 
foran Høvelte kaserne, på Høveltevej, (UTM-koordinater: E712.755,9m ,  
N6.195.201,2m)  Buslinie 385 (Holte St. –Allerød), stopper ved 
Høveltevej. UTM koordinater: (E712.990m , N 6.195.520m) 
For beboere i Blovstrød bysamfund, er der også adgangsmulighed til 
Høvelte-Sandholm øvelsesterræn, via det rekreative kommunale areal, 
Blovstrød enge, UTM koordinater: (E712.470m , N6.196.470m) 
Der er cykelmulighed fra Kongevejen ad Ellebækvej (UTM koordinater: 
E712.938,7m , N6.195.201,2m), ind i området, hvorfra der bl.a er 
muligt at komme op på Søbakken, (UTM koordinater E713.330m , 
N6.196.740m), hvor der er en flot udsigt over Sjælsø, Rude Skov og 
landskabet ved Høsterkøb. 
 
 
Yderligere information: 
Høvelte-Sandholm øvelsesområde ligger i Allerød og Hørsholm 
kommuner. 
Vedrørende historiske kilder, kan der henvises til:  
Lokalhistorisk Arkiv for Allerød Kommune (LAFAK) Kirkehaven 2, 3450 
Allerød, tlf 48 17 08 91 
Spørgsmål vedrørende naturforhold og naturpleje: Skov- og 
naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Ø, tlf.  39 47 20 00 
Eller til Allerød kommune, Natur og Miljø, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød,  
tlf.  48 100 374 
 
Benyttede kilder: 
Fredningsnævnskendelse, Plejeplan for høvelte-Sandholm 
øvelsesterræn. 
Lokalhistorisk arkiv for Allerød Kommune(LAFAK) info@lafak.dk 
Ekskursioner i området, DN-lokalture 
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Målgruppe:  
   x   velegnet til familietur (mindre børn, picnic) 
   x   velegnet til cykeltur 
   x   velegnet til vandretur 
        velegnet til biltur 
        handikapvenlig 
 
 
Fredning og emne: 
 (x)  botanisk interessant 
       zoologisk interessant 
       geologisk interessant 
  x   kulturhistorisk interessant 
  x   interessant udsigtsfredning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


