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SKOVRYGGEN 

LANDSKABETS KENDETEGN 

Skovryggen strækker sig igennem 

Allerød Kommune fra nord til syd som 

en skovklædt højderyg. Et sammen-

hængende skovområde med lysninger 

og landskaber i tilknytning til skovens 

kant. Skovryggen rummer store natur- 

og oplevelsesværdier. De skovnære 

lysninger er enten i landbrugsdrift eller 

ligger som naturområder. Flere har en 

bynær karakter. 

3

2

1

1

1

1

1

Nymøllevej

Kongevejen

Kongevejen
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OPLEV
Oplev Tokkekøb Hegns og Ravnsholt 
Skovs store bynære og landskabeli-
ge værdi - her ligger skoven næsten 
i Allerød bys ”baghave”. Skovene er 
også vigtige grønne ”pauser”, når 
man færdes ad vejene i kommunen 
- ad Kongevejen mellem Blovstrød 
og Kirkelte eller ad Nymøllevej. 

Oplev området omkring Allerød Sø 
og Kattehale Mose med de store 
naturværdier, udsigter og spænden-
de stiforløb. Her er Karen Sofies Høj 
et spændende udflugts- og udsigts-
punkt.

Oplev Dæmpegårdslysningen i 
Tokkekøb Hegns nordlige del. Her 
ligger Skovriddergården Dæmpe-
gård omgivet af en lysning med søer 
og lergrave. Herfra er der adgang til 
Kongedyssen. Tæt på Stumpedys-
sevej i skoven ligger Lerelte-stenen. 
En stenblok efterladt af isen.

De store skovområder i Allerød 
Kommune er med til at give et 
overordnet grønt indtryk af landskabet 
når man færdes i kommunen. Fotoet er 
fra Lergravene i Tokkekøb Hegn.

3 VÆRDIER
Skovryggen rummer store geologiske 
værdier og fortællinger om istidens 
påvirkning af landskabet. Området er 
geologisk noget sammensat og indehol-
der både dødislandskaber, issø-fladbak-
ker og længst mod nord griber randmor-
ænestrøget Gribskovbuen ind i området. 
Terrænet ligger generelt højt og er 
forstærket af Tokkekøb Hegn og Ravns-
holt Skov, der forstærker højderyggen 
og giver landskabet ekstra volumen. 

Skovryggen ligger som et stærk synligt 
grønt strøg nordsyd igennem kommu-
nen. Den binder byområderne Allerød, 
Blovstrød og de mindre bebyggelser 
sammen med sit skovlandskab, og tilfø-
rer byerne nærrekreative oplevelser.

I kanten af skoven ligger små skovnæ-
re landskaber med varieret karakter og 
putter sig ind til skovbrynet. I områder-
ne opleves skovens varierede terræn, 
og skoven ses på nye måder i hvert 
område. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
At sikre og friholde de markante frit-
liggende skovbryn, der mange steder 
tilføre landskabet stor værdi, som nord 
og vest for Blovstrød eller ved Kattehale. 
Områderne bør friholdes for bebyggelse, 
anlæg eller nye elementer, der kan sløre 
oplevelsen af skovens kant.
Det er væsentligt at sikre gode adgangs-
forhold til skovområderne. Dette eksem-
pelvis fra byområderne og også igennem 
det store golfområde i områdets sydlige 
del.

KULTURHISTORIEN
Skovryggen indeholder et større kultur-
miljø ved Tokkekøb Hegn - Dyssebygden 
- et fortidsmindeområde med langdysser 
og Kongedyssen. Omkring skovene ses 
ofte stendiger. De fortæller om Skov-
forordningen i 1781, hvor skovene ikke 
længere måtte benyttes til dyregræs-
ning. Skovryggen indeholder også man-
ge spor efter teglindustrien med lergra-
ve, tipvognsspor og arbejderboliger, som 
fx i området ved Allerød Sø.
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2. Blovstrød Bykant

5. Sønderskov

6. Scandinavian 
Golf Club

4. Høveltevang

3. Allerød Sø 
og Kattehale

1. Kirkeltevej 
lysningen

LANDSKABSKARAKTER

Skovryggen er karakteriseret ved 

et langstrakt sammenhængende og 

bynært skovområde med lysninger i 

skovens kant. Allerøds grønne rygrad. 

Området indeholder Skovene Tokkekøb 

Hegn, Ravnsholt Skov, Sortemose og 

Sønderskov. I skovens kant ligger en 

række lysninger, der enten er i land-

brugsdrift eller ligger som naturområ-

der. Flere har en bynær karakter med 

bebyggelse. Skovryggen er inddelt i 

seks delområder: 1. Kirkeltevej Lys-

ningen, 2. Blovstrød Bykant, 3. Allerød 

Sø og Kattehale, 4. Høveltsvang, 5. 

Sønderskov og længst mod syd ligger 

Golfbanen ved Scandinavian Golf Club 

på det tidligere Vassingerød Old. I LKM 

beskrives selve skoven ikke. 

Skovryggen

NØGLEKARAKTER 

Langstrakt højtliggende skovbælte 

med bynære skovområder og åbne 

landskaber i lysninger i skovens 

kant.
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BELIGGENHED
Karakterområdet Skovryggen strækker 
sig fra Store Dyrehave og kommune-
grænsen mod Hillerød i nord og til Farum 
Lillevang og grænsen mod Furesø Kom-
mune i syd. Området opdeler Allerød 
Kommune fra nord til syd og skaber mod 
øst omkring Blovstrød en grøn ramme 
om byen. Mod vest og Allerød by skaber 
skoven en tæt skovkant helt op ad 
bykanten. Området indeholder skovene 
Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov, Sorte-
mose og Sønderskov samt Allerød Sø og 
Kattehale Mose og en række lysninger i 
skovens kant. 

TERRÆN OG GEOLOGI
Terrænet i området varierer. Store dele 
af området er et højtliggende mor-
ænelandskab, nogle steder med rand-
morænekarakter. Området rummer 
markante fladbakker, som Kratbjerg og 
Høveltsbjerg, og områder med bakket 
dødisrelief. Skovområderne indeholder 
flere søer, vandløb og grøfter.

LANDSKABSELEMENTER
Landskabets karakter er kendetegnet 
ved de store fuldkronede løvskove, man-
ge steder omgivet af stendiger. Karak-
teristisk er de små lysninger i skovens 
kant, der beskrives under områdets 
delområder.

FREDNINGER OG BESKYTTELSE
Skovområderne er overvejende fredskov. 
Områderne ved Dæmpegård i Tokkekøb 
Hegn, Sortemose, Allerød Sø og Katte-
hale Mose er fredet. Området indeholder 
en lang række §3 beskyttede søer og 
vandløb samt moseområder.

KULTURHISTORIE
Skovryggen kulturhistorie ses i form af 
fortidsminder fx i Tokkekøb Hegn ved 
Dyssebygden med langdysser og Kon-
gedyssen. Omkring skovene fortæller de 
velbevarede stendiger om Skovforord-
ningen i 1781. Skovryggen indeholder 
mange spor efter teglindustrien med 
lergrave og tipvognsspor, som ved fx 
Allerød Sø. Yderligere har de store skove 
være medvirkende til den blomstrende 

træindustri med savværker og møbelin-
dustri på egnen.

DEN RUMLIGE OPLEVELSE
Det varierede terræn, store løvskove, 
markante skovbryn og den bynære 
beliggenhed givet området en helt særlig 
visuel og oplevelsesmæssig værdi. Skov-
ryggen ligger højt i landskabet og dan-
ner ”ryg” til både Allerød og Blovstrød og 
er medvirkende til kommunens grønne 
profil, og den helt overordnede rumlige 
oplevelse af kommunens landskaber.

UDFORDRINGER
Det er en udfordring at sikre oplevelsen 
af de markante skovbryn som mange 
steder bidrager med store oplevelses-
værdier. Det er en udfordring at bibehol-
de de små isolerede beboelses- og som-
merhusområder i skovens kant, og sikre 
at de ikke blive til egentlige byområder.

DELOMRÅDER
I det følgende beskrives Skovryggens 
seks delområder. 

Skovryggen har stor betydning for 
oplevelsen af Allerøds bykant. Her ligger 
Skoven mange steder som en grøn ryg 
omkring by når den opleves ude fra 
landskabet som her fra den grønne kile 
ved Lillerød Kirke
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KIRKELTEVEJ LYSNINGEN
Delområdet ligger i kommunens nordlige 
kant mod nord afgrænset at kommu-
negrænsen mod Hillerød Kommune og 
Store Dyrehave, mod øst og sydøst af 
Tokkekøb Hegn og mod syd af Allerød 
by og mod vest af karakterområdet 
Mosaikken.

TERRÆN OG GEOLOGI
Terrænet i området er kendetegnet af 
dødisrelief med småbakker småsøer og 
vandfyldte lavninger. Området er også 
en del af det sydligste af Gribskovsbuens 
randmorænestrøg. 

LANDSKABSELEMENTER
Området fremstår som en lysning mel-
lem de to skovområder Store Dyrehave 
og Tokkekøb Hegn. Området består 
delvist af dyrkede marker i lille skala og 
delvist af klynger af bebyggelser med 

parcelhuse. Der findes enkelte gårde 
og ældre huse fritliggende i området. 
Boligområderne fremstår grønne med 
skovagtig bevoksning omkring. 

FREDNINGER OG BESKYTTELSE
Området rummer ingen fredninger, men 
flere §3 beskyttede søer omgivet af 
bevoksninger. 

KULTURHISTORIE
Områdets kulturhistoriske fortællinger 
knytter sig til områdets gamle gårde. 

DEN RUMLIGE OPLEVELSE
Landskabets skala er lille med en sam-
mensat karakter af mange og mindre 
landskabselementer, samt det varierede 
terræn. Det småbakkede terræn opleves 
tydeligt på de dyrkede arealer, hvor der 
er smukke kig til de markante skovbryn. 
Områdets østlige del gennemskæres af 

Kongevejen. Der løber en højspændings-
ledning gennem området i østvestlig 
retning. 

Det åbne rum, i lysningen omkring 
Kongevejen og rundkørslen ind mod 
Kirkelte, giver en pause i skoven og 
giver oplevelsen af skovens skovbryn. 
På samme måde danner de åbne marker 
mellem Frederiksborgvej og skoven et 
fint landskabsrum.

UDFORDRINGER
Det er en udfordring at sikre områdets 
lille skala, og landskabelige udtryk ved 
fx ikke at bebygge de resterende åbne 
arealer, og sikre at bebyggelsen i områ-
det er i mindre skala, så enkeltbygninger 
ikke kommer til at dominere oplevelsen 
af landskabet. De åbne marker bør fort-
sat drives med landbrug. 

Kirkeltevej Lysningen indeholder spredte 
grupper af boliger i det skovnære bakkede 
dødislandskab nord for Allerød. Mellem 
boligområderne ligger enkelte gårde og flere 
opdyrkedemarker i lille skala. Særligt for 
området er skovbrynene og oplevelsen af de 
dyrkede rum omgivet af skov.
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Kendetegnende for Blovstrød Bykant er 
de opdyrkede marker helt tæt på byen. 
Herfra opleves de markante skovbryn.  Den 
nordlige bykant (fotoet) er præget af mindre 
landejendomme og åbne kig til skoven. Det 
vestlige område er præget af større byggerier 
som Blovstrød Hallen, Ny Allerødgård og 
erhvervsbyggeri.

BLOVSTRØD BYKANT
Delområdet omfatter Blovstrøds nordlige 
og vestlige bykant. Det nordlige område 
afgrænset af Tokkekøb Hegn mod nord 
og Blovstrød mod syd. Det vestlige om-
råde afgrænset af Blovstrød mod øst og 
skovbrynet om Allerød Sortemose mod 
vest, S-banen mod syd og det militære 
øvelsesterræn i karakterområdet Søbak-
ken mod øst.

TERRÆN OG GEOLOGI
Terrænet i området er kendetegnet ved 
et bølget morænelandskab.

LANDSKABSELEMENTER
Det nordlige område fremstår med 
dyrkede marker og enkelte ejendom-
me. Området udgør en pause mellem 
Blovstrøds nordlige bykant og Tokkekøb 
Hegns sydlige skovkant.  

Det vestlige område fremstår delvist 
som dyrkede marker og delvist som 
bebygget areal med erhvervsbyggeri, 
sportsarealer, Blovstrød Hallen og højest 
i landskabet Ny Allerød Gård, der er i 
dag er privatskole. 

FREDNINGER OG BESKYTTELSE
Området rummer ingen fredninger. Der 
er enkelte §3 beskyttede søer i området.

KULTURHISTORIE
Områdets rummer kulturhistoriske 
fortællinger knyttet til teglværkerne i 
Blovstrød og Allerød. Herunder placerin-
gen af det tidligere Blovstrød Teglværk 
og de tidligere graveområder blandt 
andet i Teglværkskoven og marken syd 
for Ny Allerødgård.

DEN RUMLIGE OPLEVELSE
Landskabets skala er mellem med 
mellemstore åbne marker. Bygningerne, 
navnlig i det vestlige område er generelt 
store og dominerende i landskabet. Der 
er dog mange fine indkig til skovbrynene 
i Tokkekøb Hegn.  
 
Store dele af det vestlige område vil 
inden for en kort årrække blive udviklet 
til by, og dermed ændre karakter. Det 
er området Ny Blovstrød syd for Kon-
gevejen og Teglværkskvarteret syd for 
Sortemosevej. 

UDFORDRINGER
Det er en udfordring at sikre områdets 
åbne karakter med dyrkede marker. Det 
er afgørende at de åbne kig til skovbry-
nene sikres og fastholdes, hvor det er 
muligt, navnlig i det vestlige område.
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Fra toppen af den menneskeskabte 
bakke Karen Sofies Høj ved Allerød Sø 
kan man skue ud over landskabet og se 
skov i alle retninger.

ALLERØD SØ OG KATTEHALE
Delområdet er beliggende i 
Skovryggens centrale østlige kant 
mellem S-banen og Blovstrød bykant 
på den ene side og Ravnsholt Skov på 
den anden side. Området rummer åbne 
ekstensive landbrugsarealer, boliger og 
naturområderne Allerød Sø og Kattehale 
Mose. 

TERRÆN OG GEOLOGI
Terrænet i området er kendetegnet 
ved et varieret bølget morænelandskab 
med stedvist dødispræg. Allerød Sø var 
oprindelig en lavvandet sø opstået i dø-
dislandskabet. Søen er senere groet til, 
og der er sket en kraftig tørvedannelse. 
Tørvegravning har igen skabt det åbne 
vandspejl. Området rummer mange 
mindre søer.

LANDSKABSELEMENTER
Karaktergivende for området er de 
markante skovbryn, der sammen med 
de åbne arealers varierede terræn giver 
særlige oplevelser. Bebyggelsen i om-
rådet er beliggende langs med vejene 
Området ved Allerød Sø rummer store 
rekreative og naturmæssige værdier.

FREDNINGER OG BESKYTTELSE
Næsten hele området er fredet på nær 
områdets nordligste del. Kattehale Mose 
er ligeledes Natura 2000 område.

KULTURHISTORIE
Områdets kulturhistoriske fortællinger 
knytter sig til den intensive råstofud-
nyttelse i 1800 og 1900-tallet, hvor der 
i området er blevet gravet ler og tørv. 
Herved er mange af områdets vandhuller 
og småsøer opstået. Området rummer 

også ejendommen Øksenholm, der ligger 
højt i landskabet og har stor oplevelses-
mæssig værdi.

DEN RUMLIGE OPLEVELSE
Landskabets skala er overvejende lille 
med et sammensat præg med mange 
typer af elementer, skov, hegn og bebyg-
gelser. Områdets markante skovbryn er 
en særlig værdi når de opleves sammen 
med de åbne arealers varierede terræn. 
Ligeledes er de smalle veje med til at 
give området værdifulde forløb af ople-
velser. Området virker uforstyrret.

UDFORDRINGER
Det er en udfordring at sikre områdets 
lille skala, samt at sikre pleje af de store 
naturværdier omkring Allerød Sø og Kat-
tehale Mosen, så områderne ikke gror til.
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Sønder Skovs markante skovbryn er i 
områders vestlige del med til at give 
områdets dets særlige karakter.

SØNDERSKOV 
DØDISLANDSKAB
Delområdet er beliggende i kommu-
nens østlige del omgivet af Rudersdal 
Kommune mod øst og syd. Mod Nord 
ligger karakterområdet Søbakken med 
de militære arealer samt landsbyen 
Høvelte. Mod vest ligger Sønder Skov og 
de fredede områder ved Allerød Sø og 
Kattehale Mose.

TERRÆN OG GEOLOGI
Terrænet i området er kuperet med 
dødisrelief. Mod øst falder terrænet mod 
kommunegrænsen. Der er flere mindre 
søer i området.

LANDSKABSELEMENTER
Områdets arealanvendelse er landbrug 
og landskabets karaktergivende ele-
menter er de mange mindre og eksten-

sive marker omgivet af levende hegn 
og småskove. Bebyggelsen i området 
er mindre landejendomme beliggende 
spredt ude på fladerne eller samlet i 
mindre klynger.

FREDNINGER OG BESKYTTELSE
Området rumme ingen fredninger, men 
flere §3 beskyttede søer. 

KULTURHISTORIE
Området rummer ingen særlige kulturhi-
storiske fortællinger. 

DEN RUMLIGE OPLEVELSE
Landskabets skala er overvejende lille og 
karakteren er sammensat og kompleks 
med mange elementer i form af beplant-
ning og bebyggelse.

Der er mange steder fine kig til de omgi-
vende skovbryn eller de små landskabs-

rum. Området er præget af mange ejen-
domme med hestehold, men er fortsat 
holt i en lille skala, uden store anlæg.

Området virker udforstyrret. Dog ligger 
der i områdets centrale del et depot for 
militært udstyr, der i nogen grad virker 
forstyrrende. 

UDFORDRINGER
Det er en udfordring at sikre områdets 
lille skala, og landskabelige karakter af 
småskala landbrugslandskab. Det er af-
gørende, at de elementer, der indpasses 
i landskabet er af mindre skala og ikke 
vil kunne ses over store afstande og på 
tværs af de små landskabsrum.  
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HØVELTSVANG
Delområdet er beliggende i Allerøds 
sydlige bykant omgivet af Hillerødmotor-
vejen mod syd og vest, Allerøds bykant 
mod nord og Ravnsholt Skov mod øst. 
Området skæres igennem af Nymøllevej. 

TERRÆN OG GEOLOGI
Terrænet i området er kendetegnet ved 
fladbakkerne Høveltsbjerg og Høvelts-
vang, nogle af kommunens mest mar-
kante fladbakker. De indgår i en gruppe 
af fladbakker i skovområdet. Høvelts-
bjerg er næsten cirkelrund, ca. 500 m i 
diameter, og fremstår som en markant 
rund bakketop. 

LANDSKABSELEMENTER
Området fremstår som en lysning mel-
lem skoven og byen. Området fremstår 
delvist bebygget med boliger i mindre 

grupper og delvis med åbne ekstensive 
marker omgivet af skovbevoksninger.

Bebyggelsen har karakter af et lille sam-
let område, der på trods af den bynære 
beliggenhed fremstår som et eget og lidt 
isoleret område.  

FREDNINGER OG BESKYTTELSE
Området rummer ingen fredninger, men 
flere §3 beskyttede søer og overdrevsa-
realer.

KULTURHISTORIE
Områdets kulturhistoriske fortællinger 
knytter sig til kommunens teglværkshi-
storie, da der i og omkring Høveltsbjerg 
tidligere er blevet gravet ler.

DEN RUMLIGE OPLEVELSE
Landskabets skala er lille med mindre 

landskabsrum visuelt afgrænset af ter-
rænet, skov og bevoksninger. Området 
virker meget sammensat med mange 
elementer og stor variation. Området 
rummer kig fra de højtliggende bakke-
områder. 

Terrænet er en særlig værdi for områ-
det. Navnlig oplevelsen af de markante 
fladbakker og de store terrænspring er 
en værdi.  

Fra Nymøllevej bidrager området med et 
fint kig og lysning i skoven.

UDFORDRINGER
Det er en udfordring at sikre områdets 
lille skala, og karakter med ”ensomt” 
beliggende huse i skoven.

Fra Toppen af Høveltsbjerg fornemmer 
man hvor højt man er i landskabet. 
Herfra er fine kig ind mod Allerøds 
bykant og skoven.
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SCANDINAVIAN GOLF CLUB
Delområdet omfatter golfbanen på det 
tidligere græsningsområde Vassingerød 
Old. Området fortsætter ind i Furesø 
Kommune.

TERRÆN OG GEOLOGI
Terrænet i området er kendtegnet ved 
et bakket dødisrelief. Der har i området 
flere steder været gravet ler, hvilket 
yderligere har formet områdets terræn.

LANDSKABSELEMENTER
Området fremstår i dag som golfbane 
med et overvejende plejet udtryk. Der 
er dele af området, der rummer mere 
naturnære bevoksninger og vådområder.  

KULTURHISTORIE
Området rummer kulturhistoriske fortæl-
linger knyttet til råstofinvinding, herun-
der lergravning. 

Yderligere har området været anvendt til 
militært øvelsesterræn for Farum Kaser-
ne i perioden 1954 til 2003. 

DEN RUMLIGE OPLEVELSE
Landskabet er varieret i terrænet og i 
beplantningerne, der opdeler golfområ-
det i en række rum.
 
UDFORDRINGER
Det er en udfordring at sikre god adgang 
til området for andre en golfspillerne og 
sikre en velfungerende balance mel-
lem de plejede golfarealer og området 
naturarealer. 
  

VURDERING

KARAKTERSTYRKE

Særligt karakteristisk,
Dele af Kirkeltevej Lysningen, dele af 
Blovstrød Bykant, hele området ved 
Allerød Sø og Kattehale, hele Sønder-
skov Dødislandskab samt den østlige del 
af området ved Høveltevang fremstår 
særligt karakteristiske. Her er det navn-
ligt samspillet mellem landskab, terræn 
og skovkant, der gør landskabet særligt 
karakteristisk.

Karakteristisk
Området ved Blovstrøds sydvestlige 
bykant og den vestlige del af området 
ved Høveltevang fremstår karakteristisk, 
men er i nogen grad forstyrret. Store 
dele af området ved Blovstrød er udlagt 
til ny by.

Kontrasterende
Området med golfbanen fremstår i 
nogen grad i kontrast til det øvrige 
landskab på grund af det meget plejede 
udtryk.

TILSTAND

Middel
Tilstanden af de karaktergivende ele-
menter er generelt middel i alle delom-
råderne.

SÅRBARHED

Dele af Kirkeltevej Lysningen, dele af 
Blovstrød Bykant, hele Allerød Sø og 
Kattehale, og hele Sønderskov Dødis-
landskab er sårbare over for at fortsat 
drives landbrug på områderne eller der 
landskabsplejes, så de åbne arealer fort-
sat holdes som dyrkede marker.

Området omkring Allerød Sø og Katte-
hale Mose er ligeledes sårbare over for 
tilgroning.

OPLEVELSESMULIGHEDER

Skovryggen bidrager med særlige ople-
velser i Kommunen. Området er med til 
at ramme både byområder og landska-
ber ind i smukke skovbryn og grønne 
kanter.

Området rummer oplevelsesmuligheder i 
form af det særlige terræn, der rummer 
store dele af fortællingen om Allerød 
Kommunes geologiske dannelse og de 
store sammenhængende skovbevoks-
ninger.

I området omkring Allerød Sø findes 
mange fine udsigter, navnlig fra Karan 
Sofies Høj er der en enestående udsigt 
over de store skovområder. 
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Blovstrød Bykant

Sønderskov
Dødislandskab

Scandinavian 
Golf Club

Høveltsvang

Allerød Sø 
og Kattehale

Kirkeltevej 
lysningen

STRATEGISKE MÅL: SKOVRYGGEN

STRATEGISKE MÅL

Beskytte

Vedligeholde

Ændre/udvikle

Byzone

Nymøllevej

Kongevejen

Kongevejen
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ANBEFALINGER TIL PLANLÆGNINGEN

• Landskab 
Fastholde og styrke det sammenhængende skovlandskab og andelen af løvskov.  
I lysningerne omkring skoven skal indkig til de markante skovbryn friholdes for byggeri og anlæg og oplevelserne af lysningerne 
skal fastholdes og styrkes. De åbne arealer skal fortsat være i landbrugsmæssig drift.  

• Natur 
Naturværdierne i området omkring Allerød Sø og Kattehale Mose skal sikres med landskabs- og naturpleje, så områderne ikke 
gror til og den lysåbne natur sikres. På Golfbanen skal naturværdierne sikres og samspillet til omgivelserne styrkes. 

• Kulturhistorie 
Kulturværdierne knyttet til områdets teglværkshistorie om indvinding af ler og grus skal sikres og formidles, herunder bygning-
er og tipvognsspor fra de gamle teglværker. Tipvognssporene kan udvikles til rekreative stier. 

• Bebyggelse 
Bebyggelse i lysningerne omkring skoven skal begrænses og der må ikke indplaceres stort byggeri, da det vil påvirke oplevelsen 
af de små isolerede klynger af bebyggelser, der i dag består af mindre gårde, spejderhytter, sommerhuse og historisk betinget 
beboelse. Ved intensivering af områderne kan det nuværende samspil mellem bebyggelse og natur gå tabt, og den nuværende 
anvendelse skal derfor fastholdes.  

• Tekniske anlæg 
Tekniske anlæg skal begrænses, navnlig hvor de vil påvirke oplevelsen af skovens kant og skovbryn. 

• Formidling og tilgængelighed 
Adgang mellem skov og byområder skal fortsat styrkes. 
Styrke og formidle områdets rekreative faciliteter og stier samt natur- og kulturværdier. 

• Udsigter 
Friholde udsigter til markante skovbryn og lysninger. 

 

ANBEFALINGER

MÅL
STRATEGISKE MÅL

Der opstilles i LKM ikke strategiske mål for selve skovområdet 

• Beskytte 
Dele af Kirkeltevej Lysningen, dele af Blovstrød Bykant, hele delområdet Allerød Sø og Kattehale, Sønderskov Dødislandskab 
samt den østlige del af Høveltsvang har fået det strategisk mål Beskytte, fordi landskaberne vurderes at have en stor oplevel-
sesværdi, og på grund af områdernes samspil mellem landskab og skov, den lille grad af forstyrrende og tekniske elementer 
samt områderne landskabskarakter. I området Allerød Sø og Kattehale er det ligeledes på grund af området naturmæssige 
indhold og visuelle oplevelsesmuligheder.  

• Vedligeholde 
De dele af Kirkeltevej Lysningen, hvor der er sammenhængende bebyggelse har fået det strategiske mål vedligehold, idet 
områderne her fremstår som boligområder, men dog indgår i det samlede delområde. Blovstrød Bykant sydvestlige del har fået 
de strategiske mål vedligeholde, da området er præget af flere store bygninger og da store dele af området er udlagt til ny by. 
Delområdet Høveltsvang har det strategiske mål vedligeholde, da området indeholder store geologiske værdier, men også er et 
område, hvor der er en stor grad af påvirkninger fra bebyggelse, Nymøllevej, Hillerødmotorvejen og tidligere råstofindvinding. 
Området med Scandinavian Golf Club har det strategiske mål vedligeholde, da området indeholder landskabelige og natur-
mæssige værdier, men området generelt er meget præget af det høje plejeniveau på golfbanearealerne. 

• Særlige udsigter 
Fra området omkring Allerød Sø Findes mange fine udsigter, navnlig fra Karen Sofies Høj findes en enestående udsigt og de 
store skovområder. Fra Høveltebjerg findes fine kig over Allerød og oplevelsen af den markante bakke. Fra Kongevejen er der 
særlige udsigter til skovbrynene ved Sortemosen og Tokkekøb Hegn.

 


