
 

På Skovfogedengen vokser der mange spænden-
de plantearter, som ellers ikke er almindelige i 
Nordsjælland, således trævlekrone, djævelsbid, 
tormentil-potentil, og orkideerne kødfarvet og 
maj-gøgeurt. 
 

I 2009 var Skovfogeden-
gen imidlertid ved at gro 
til med høje græsser og 
starer. De højtvoksende 
plantearter var en trussel 
mod engens artsrigdom, 
idet små og lavtvoksende 
arter var ved at blive 
skygget ud. Fredensborg 
Høslætlaug  har siden 
2009 slået engen to gange 
om året og fjernet det af-
slåede materiale, og resul-
taterne taler for sig selv: i 
2009 blev der fundet 39 
arter af blomsterplanter, i 

2014 var antallet vokset til 76. I 2009 var der 4 
blomstrende kødfarvet gøgeurt, i  2014 hele 62! 
Der er også et rigt dyreliv, f.eks. markfirben, sala-
mander og snog, og i sommeren 2014 blev der på 
en time observeret ikke mindre end 18 sommer-
fuglearter.   

Efter 6 års høslæt er de højtvoksende græsser og 
starer på retur og ikke nær så dominerende som i 
begyndelsen. Men de forsvinder ikke helt, og det 
er derfor nødvendigt fortsat at slå vegetationen, 
ellers vil de igen vinde frem. Det er også nødven-
digt at rive det afslåede materiale sammen og fjer-
ne det, selv om det ikke har nogen værdi som fo-
der. Ellers vil det ”kvæle” de små og lavtvoksen-
de plantearter. 
 
Derfor opfordrer vi til, at alle med interesse for 
naturen og naturpleje kommer og deltager i vores 
forårs- og/eller vores efterårsslæt, sædvanligvis 
omkring 1. juni og 1. september. Der er både brug 
for folk, der vil slå med le, og folk, der vil hjælpe 
med at slæbe høet ud fra engen. De nøjagtige tids-
punkter annonceres hvert år på vores hjemmeside 
(dn.dk/fredensborg) og på vores Facebook-side: 
 
 www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningFredensborg  
 
 
 

Fredensborg Høslætlaug 
 

blev stiftet i  2009  på initiativ af  Naturfred-
ningsforeningens Fredensborgafdeling med 
økonomisk støtte fra Friluftsrådets tips og lotto-
midler til friluftslivet. Inspirationen kom fra 
Strøgårdsvang Høslætlaug, som slår engen Ny-
dam i Gribskov.  

 

 
Skovfogedengen ligger i Gl. Grønholt Vang 
nogle hundrede meter vest for voldstedet. Af 
gamle kort kan man se, at den fandtes  for 150 
år siden, men formentlig er den meget ældre. 
Den har givetvis været græsset, men det er læn-
ge siden.  

Beliggenheden inde i skoven har medført, at de 
fleste skovenge, i modsætning til engene i det  
åbne land, ikke er blevet pløjet op og gødsket, 
men da driften  -  afgræsning og/eller høslæt -   
er ophørt, er pleje nødvendig, hvis man vil be-
vare engenes rige plante – og dyreliv. 

Kødfarvet gøgeurt 

Lav ranunkelt begunstiges af høslæt  (2012) 

Kærtidsler i massevis (2009) 

Høslætlauget nyder en velfortjent frokost 

Høslæt – hvad er det ? 
 

Høslæt er en gammel driftsform. På engene – 
mest på fugtig bund, men også på mere tør 
bund – blev vegetationen slået med le en gang 
om året. Formålet var at skaffe vinterfoder til 
husdyrene. Det afslåede materiale blev tørret 
og bragt hjem til gården. 
 
I vore dage har høslæt her i landet ikke nogen 
betydning som driftsform i landbruget, men 
høslæt har i stedet fået en meget stor betydning 
i forbindelse med pleje af vores lysåbne natur. 



 

 
 
 
 

  

Naturpleje/høslæt andre steder i  
Fredensborg Kommune 

 

Medlemmer af Fredensborg Høslætlaug har og-
så gang i andre naturplejeprojekter, således ved 
Højsager Mølle, Møllehøjen ved Nivå,  og vej-
skråninger langs Auderødvej, Humlebækvej og 
hjørnet Brønsholm Kongevej/ Holmegårdsvej. 
 

Og så er det jo også en mulighed, selv, eller 
sammen med andre, at starte sit eget naturpleje-
projekt, hvis man finder en passende lokalitet. 
Under alle omstændigheder er du velkommen til 
at kontakte Danmarks Naturfredningsforening, 
Fredensborg Afdeling, ved Peter Milan Peter-
sen, tlf. 50 45 47 99. 
 

Fra 2009 til 2013 stiger artstallet langsomt. De 
fleste af de nytilkomne arter har nok vokset på 
Skovfogedengen hele tiden, men meget spredt 
og som små, undertrykte eksemplarer, som ikke 
har været lette at få øje på. Den stærke stigning 
fra 2013 til 2014 skyldes, at en botanikgruppe 
fra Naturhistorisk Forening for Nordsjælland 
besøgte Skovfogedengen i 2014 !  
 

 
Kødfarvet gøgeurt 

NATURPLEJE 
 
HØSLÆT 
 
FREDENSBORG 
HØSLÆTLAUG  

Antallet af blomstrende kødfarvet gøgeurt er 
steget som følge af at vegetationen på Skov-
fogedengen slås. Og hvis orkideerne trives, er 
det et tegn på, at naturtilstanden er god.  

Udviklingen på Skovfogedengen 
 

Antal arter set 


