
 

 

97 ha  

mere vild natur 
 

72 ha skov udpeges til ny urørt løvskov og 25 ha 

skov udpeges til ny anden biodiversitetsskov i 

Gurre Vang og Horserød Hegn 

 

Gurre Vang og Horserød Hegn 

Det udpegede areal ligger sydvest 

for Helsingør og omfatter dele af 

skovene Gurre Vang og Horserød 

Hegn. Området har et rigt fugleliv, 

som blandt andet er knyttet til Gurre 

Søs små og større øer. 

 
Området er Natura 2000-område og beliggende 

i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Skoven 

domineres stedvist af bøg på muldbund og 

indeholder en bræmme af mere våde 

skovnaturtyper langs søen. Sydvest for 

Gurre Sø ligger den ret store 

tørvemose Sømosen, der i dag 

overvejende er skovbevokset, men 

også rummer enkelte lysåbne 

hængesække og små åbne tørvegrave. 

Sømosen er kendt for en artsrig flora. 

 

Særlige levesteder - 

biodiversitet 

På udpegningsgrundlaget for 

Natura2000-området “Gurre Sø” er en 

række forskellige habitatnaturtyper 

enten knyttet til søer og vandhuller eller 

til skovene.  

 
Skoven langs søbredden af Gurre Sø er i 

forvejen udlagt som urørt skov. Med den nye 

udpegning udvides arealet med urørt skov for at 

sikre udpegningens robusthed. De fleste 

sjældne arter er sikret med yderligere 

udpegning af urørt skov. 

I den vestlige del er der registreret særligt 

værdifulde fladedækkende fortidsminder, især 

højryggede agre. Derfor udpeges denne del af 

skoven som anden biodiversitetsskov. 

 

På kortet nedenfor er udpegning af ny urørt 

løvskov indtegnet med blå streg, mens 

udpegning af anden biodiversitetsskov er 

indtegnet med orange streg. De grønne 

skraveringer viser arealer, der allerede er 

omfattet af en eksisterende beskyttelse, og som 

ikke er talt med i opgørelsen af nye 

udpegninger.  

 

Andre forhold 

Skovene omkring Gurre Sø er rige på 

kulturhistorie. Tæt ved søen ligger således 

Gurre Slotruin, som blev opført af Valdemar 

Atterdag i midten af 1300-tallet. Af andre 

synlige kulturhistoriske spor i landskabet kan 

blandt andet nævnes en række teglovne nær 

søen samt rige forekomster af 

højryggede agre. 

 

Det er tanken, at skovene 

omkring Gurre Sø skal byde på 

vandreture og gode 

naturoplevelser. Det gjorde de 

også, da Søren Kierkegaard 

besøgte stedet i sommeren 

1835. Kierkegaard priser den 

skønne plet i det 

nordsjællandske landskab og 

konkluderer til sidst: 

“Her er godt at være”. 

 
Der vil fortsat være 

adgang til de 

udpegede skove i 

overensstemmelse 

med adgangsreglerne. 

Der vil i de udpegede 

skove være nye 

muligheder for 

friluftslivet i forhold til 

for eksempel 

naturformidling, 

turisme og unikke 

naturoplevelser. Det må dog 

også forventes, at skovene kan 

blive mere ufarbare med flere 

væltede træer og mere stående 

vand.  
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Sjældne arter 

Områdets natur og dyreliv er varieret. Derfor findes der også mange forskellige arter – bl.a. flere arter, som er tilknyttet dødt ved.  

 

Udvalgte særligt truede arter  

 

Dansk navn Findes i Levested 

Spatel-filthat Horserød Hegn Dødt ved i gl løvskov 

Tofarvet foldporesvamp Gurre Vang Dødt ved i løvskov 

 

 
 

 

  

 

  



 

Kort over ny urørt løvskov og ny anden biodiversitetsskov i Gurre Vang og Horserød Hegn 


