
I kampvognenes spor 
 
Kun få steder i Danmark finder man uberørt natur. Ét af dem findes på øvelsesterrænet 
for Livgarden mellem Allerød og Birkerød 
 
Af Torben Trier og Leif Pedersbæk. 
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Den danske natur er i udpræget grad menneskeformet. For de åbne dyrkede landbrugsjorder 
giver det sig selv, men også skovbruget er menneskeskabt. Vore skove er lige så anlagte og 
dyrkede som vores landbrugsjord. Så i stedet for at se på skoven som ”natur” kan du med 
gode argumenter lige så godt se den som en dyrket hvedemark. Her har du en ”mark” med 
bøgetræer, dér en med rødgran og dér en med egetræer. Og ikke nok med det. Træerne er 
udvalgte og forædlede for at give så stort udbytte som muligt. Skoven er med andre ord en 
produktionsskov. 
 
Men der findes dog enkelte områder i landet, hvor dette ikke er tilfældet. Et af dem finder vi 
som militært øvelsesområde omkring Høvelte, Sandholm og Sjælsmark mellem Allerød og 
Birkerød. Øvelsesterrænet, der omfatter 533 hektar, har siden militærets overtagelse i 1910 
stort set fået lov til at passe sig selv. Bort set altså for anlagte skydebaner og andre 
øvelsesanlæg. Dette store naturområde er et lukket område forbeholdt militæret, men i 2013 
blev der dog delvist åbnet for civil adgang. For eksempel var der i oktober 2013 kun åbent på 
terrænet den 20. Aktivitetskalenderen udgives for én måned ad gangen og kan findes på: 
www.forsvaret.dk/LG/Øvelsesterræn. 
 
At finde en dato for en fælles ridetur til dette unikke terræn er altså som at finde en nål i en 
høstak. Alligevel lykkedes det rideklubberne Villingur, Dagfari og Kong Valdemars Venner 
med ganske kort varsel at stable en tur på benene. I den henseende er moderne 
kommunikationsmidler absolut et gode! 14 ryttere tog mod invitationen og mødte – trods en 
morgen med massiv regn – frem på parkeringspladsen på Stumpedyssevej i Tokkekøb Hegn. 
Det støvregnede stadig, men Torben (Trier), der ledede turen trøstede os med sin 
hjemmelavede solbærsnaps og en forsikring om, at vejret ville blive bedre i løbet af dagen. Og 
ganske rigtigt: mens solbærsnapsen varmede vore indre organer og mindede os om den 
sommer, der var, stoppede regnen, og vi kunne kaste os ud i vort projekt. 
 
Det blev en mindeværdig tur med gode oplevelser. 
 
Tokkekøb Hegn tog imod os med gyldne efterårsfarver og dryppende træer. Det i sig selv var 
ganske smukt, men målet var jo øvelsesområdet, og det nåede vi let og ubesværet, fordi det 
støder direkte op til Tokkekøb Hegn. 
 
På forhånd havde vi læst os til, at naturen her er karakteriseret ved et varieret landskab, som 
rummer mange af de naturtyper, der typisk vil være naturligt forekommende i et 
nordsjællandsk landskab, men også at landskabet vil være præget af den militære brug i form 
af kampvognsspor, hvor jorden er trykket sammen – med små vandhuller til følge. Stor var 
vores forbavselse derfor, da det første indtryk var en flot nyplaneret grusvej, der indbød til en 



fin tølt. Grusvejen har måske været der i lang tid, men planeringen var sket for ganske kort tid 
siden. Det var ganske tydeligt. Bortset fra den fine tøltevej var landskabet en stor slette med 
spredte trævækster, blandt andet tjørn med fine røde bær. Dertil skal så nævnes mange søer, 
moser og vådområder. 
 
Ved Sandholmsøerne ser vi – efter en rytters udsagn - en silkehejre! Det udsagn må dog stå 
hen i det uvisse, for ifølge en fuglebog er silkehejren tilfældig i Danmark i modsætning til 
fiskehejren. Altså en yderst sjælden fugl på disse kanter. Men Ulla var meget overbevisende: 
jo, det var skam en silkehejre og jo, den er sjælden i Danmark! 
 
Cirka midt i øvelsesområdet kommer vi til Høvelte Fredskov, hvilket giver anledning til flere 
diskussioner. For hvad er en fredskov? I brochuren står der, at skoven har eksisteret siden 
1502, og at den domineres af gamle bøgetræer, men at der også findes enkelte egetræer og 
andre løvtræer. Sikkert er det dog, at skoven ikke har fungeret som produktionsskov siden 
1948, hvor forsvaret overtog den. 
 

Fredskovsforordningen stammer fra september 1805, hvor det blev 
bestemt, at det delte ejendomsforhold til skovene (overskov-underskov-

skovgræsning) skulle bringes til ophør inden fem år, og at de arealer, som 

for al fremtid blev udset til at være skov, skulle indhegnes og friholdes for 
husdyr. Digerne omkring skovene stammer også fra denne tid – og de er i 

dag fredede. 

 
Den gode tøltevej får dog en brat ende, da vi passerer Høveltevej. Vi kommer åbenbart ind i 
kampvognenes land. Der er ikke flere reelle veje. Kampvognssporene dominerer, og de er 
vandfyldte! Og lerede!  Lidt af en udfordring for vore heste. Men vi kommer igennem uden 
større uheld. Kun en enkelt hest glider, og rytteren forstår hvad leret mudder betyder. 
 
To gange må vi krydse Birkerød Kongevej. Begge gange sker det gennem tunneller under 
vejen. Den første gang er det helt uden problemer, anden gang skal vi først lige finde vejen 
gennem landskabet. Det er i sådanne situationer man lærer om, hvilken beplantning man skal 
kigge efter. Er der mange siv og mange dunhammere tyder det på, at området er meget vådt 
og helst skal undgås. I et landskab  uden stier lærer vi tegnene at kende. 
 
Efter genvordighederne med de lerede kampvognsspor finder vi igen en god grusvej, der fører 
os til nærkampsområdet  med faldefærdige huse og udbrændte kampvogne. Adgang forbudt, 
lyder det på skiltene, og selvfølgelig holder vi os væk. 
 
Sidst på turen kommer det store udblik over Sjælsø med Rude Skov i baggrunden. Fasanerne 
flyver om ørerne på os. Hestene bliver lidt forskrækkede over de første, men herefter tager de 
det ganske roligt. For os andre var det overraskende, hvor meget vildt, der faktisk var. 
 
De fine naturoplevelser sluttede med et imponerende tranetræk ude over Sjælsø på vej 
sydover. Tranerne slår sig ikke ned i Danmark, men både forår og efterår kan man opleve 
deres træk over Danmark. I hvert fald i Rude Skov. 
 



Alt i alt var det en spændende tur i et område, hvor man normalt ikke kan færdes. Der var 
plads til god tølt på de fine grusveje, og der var plads til en fin galop, men også meget forsigtig 
skridt gennem de lerede og glatte kampvognsspor. For ikke at glemme en god 
græsningspause ved et vandhul med fint grønt græs til hestene og en frokostpause til 
rytterne. Nye omgivelser giver nye indtryk til både hest og rytter. Og det er slet ikke så tosset. 
Blot kunne vi ønske os, at området noget oftere var åbent for offentligheden. At det var så 
svært at finde bare én åben dag i oktober, efterlader os med indtrykket af, at områdets 
militære administration ikke er interesserede i, at civilister skal færdes i området. 
 

I 1910 købte staten 320 tdl af Høveltegårds jorder. Høveltelejren blev 
herefter anlagt med øvelsesterræn og skydebane. I starten blev området 
brugt som sommerlejr for én rekrutbataljon. Efterhånden blev der købt 

jord til fra de omkringliggende gårde og landsbyer. Senere kom 
Sandholmlejren og Sjælsmark Kaserne til. Sandholmlejren var sommerlejr 
for en rekrutbataljon fra Livgarden og Sjælsmark husede Kronens 
Artilleriregiment. Sandholmlejren er blevet solgt og Sjælsmark Kaserne er 

blevet nedlagt. Nu skal Sjælsmark Kaserne være et nyt udrejsecentet for 
afviste asylansøgere. 

 
 
 
 


