
Projektet  
- HELLEBÆK KOHAVE - 

 
Landskabet i historisk perspektiv 
Landskabet i og omkring Hellebæk Kohave er præget af istidsaflejringer dannet under sidste istid for ca. 15.000 år 
siden.  Kohaven er en del af en stilstandslinie dannet under isens tilbagetrækning fra Jylland. Som resultat af 
gletscherens standsning har der været steder med store mængder aflejret jord og nedskuret is der har resulteret i et 
meget kuperet terræn. Først mange år senere smeltede dødisklumperne, hvilket efterlod huller i landskabet, der nu 
fremstår som mose- og søområder.  Da Lensgreve Heinrich Carl Schimmelmann i 1769 overtog Hellebæk Geværfabrik, 
senere Hellebæk Gods, var de tilliggende skov- og landbrugsarealer præget af datidens gængse driftsformer med nogen 
kornavl og betydelig kreaturgræsning i løsdrift. Arealerne var på traditionel vis opdelt i vange (hegnet agerjord), hvor 
hver vang udgjorde en produktionsenhed, som var i rotation. Dette betød, at man ét år dyrkede én vang, mens de andre 
blev græsset og samlede næring.  Områder som var så kuperede, at opdyrkning var umulig, forblev græsset, og der 
udvikledes et karakteristisk overdrevslandskab.  
 
Statens overtagelse af Kohaven  
Med hjemmel i lov nr. 132 om konfiskation af tysk og 
japansk gods konfiskerede den danske stat i 1946 
Hellebæk Gods med tilhørende land- og 
skovbrugsarealer. Hellebæk Skov blev overdraget 
Statsskovvæsnet. De ikke skovklædte arealer mellem 
Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn blev overdraget til 
forsvaret. Den 8. februar 1952 fredes skoven, de 
lysåbne arealer, og søerne i den nuværende Kohave 
med det formål at sikre områdets overdrevslignende 
tilstand. I forbindelse med et større magelæg overtog 
Skov- og Naturstyrelsen det militære øvelsesområde på 
ca. 300 ha den 1. marts 2001. 
 
Hellebæk Kohave i dag  
Området er sammen med Teglstrup Hegn udpeget til Natura 2000 område nr. 130. Et af de mange udpegningskriterier 
er: ”Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund”. Det er Skov- og Naturstyrelsens mål at skabe et 
sammenhængende overdrevslandskab og derved være med til at beskytte og bevare området i overensstemmelse med 
bekendtgørelsen om international naturbeskyttelsesområder samt fredningen af 1952. I dag omkranses Kohaven af et 11 
km langt el-hegn og græsses af ca. 250 kreaturer. 
 
Inddragelse af lokalbefolkningen. 
Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn er Helsingørs og Ålsgårdes 
nærrekreative område og benyttes til alle friluftsoplevelser lige fra den stille 
skovtur til de mere actionprægede aktiviteter som o-løb, mountainbike, 
ridning m.fl. Arealet besøges med ca. 180 timer/ha/år og er et af den lokale 
enheds mest besøgte arealer.  En grundlæggende idé i forbindelse med 
magelægget mellem Forsvaret og Skov- og Naturstyrelsen var, at de bynære 
øvelsesarealer skulle indrettes med skov, natur- og friluftsarealer til gavn 
for bl. a. lokalbefolkningen. Skov- og Naturstyrelsen har derfor lige fra 
idéfasen lagt stor vægt på at inddrage lokalbefolkningen, brugerråd m.fl. i 
projektet. Allerførst blev en rå skitse drøftet i distriktets brugerråd, som var 
positiv overfor ideen. Herefter gik distriktet i gang med den egentlige 
projekt- og offentlighedsfase efter følgende tidsplan i et frugtbart samarbejde med den lokale avis, Helsingør Dagblad: 
 
Lørdag d. 1. juni 
2002 

Projektet blev præsenteret i Helsingør Dagblad på 3 hele sider med flotte farvefotos fra arealerne. 
Distriktet inviterede samtidig til "Åbent hus" på arealerne søndag den 9. juni. 
 

Søndag d. 9. juni Godt 100 mennesker mødte op. Distriktet havde arrangeret forskellige ture: Græsning i naturskov, 
Fugleobservationer, Besigtigelse af Hellebæk Avlsgård. 
 
Endvidere opfordrede distriktet til dels en lokal debat i avisen, dels at fremsende gode ideer til 
distriktet hen over sommeren med henblik på offentligt "Stormøde" i september. 
 



Mandag d. 10. juni 
 

God omtale af "Åbent hus" arrangementet i Helsingør Dagblad. 

Sommeren Hen over sommeren var der nogen debat i Helsingør 
Dagblad ligesom enkelte tog mod opfordringen til at 
skrive til distriktet. Hovedtemaerne var: 
• Ikke flere moser, der er rigeligt med snoge, 

hugorme og andet kryb. 
• Gerne græsning, men hvad med hegn og adgang til 

arealerne. 
• Bange for at færdes blandt køer, små hegninger så 

man kan gå i sikkerhed på stier og veje. 
• Det skal være muligt at indrette 

shelterplads/bålplads til spejdere mv. 
• Området rummer meget store naturværdier, så pas 

på med at åbne for alt for mange nye aktiviteter. 
• Området kan ikke bruges af rideklubber. Fritgående køer vil skabe usikkerhed og panik 

blandt ryttere og heste, som ikke alle kan håndtere. 
• Den lokale O-klub HSOK kan ikke længere bruge området. Det er uforsvarligt, at børn løber 

blandt fritgående kreaturer ligesom konkurrenceløb ikke kan gennemføres, da en ko kan 
forhindre aflæsning af udlagt post. 

  
Onsdag d. 4. 
september 

Stormøde på "Bølgen" i Ålsgårde. Som Helsingør Dagblad skrev i en 2 siders artikel så:" 
Strømmede folk til "Bølgen" i aftes for at diskutere Hellebæk Kohave" 
Distriktet havde allieret sig med Johannes Skov, der dels fungerede som ordstyrer og dels kunne 
fortælle om erfaringerne fra Mols Bjerge. Som indledning viste distriktet billeder fra lignende 
projekter i Tyskland og Holland. Der var stor spørgelyst og distriktet havde lejlighed til at afklare 
mange spørgsmål, men for at kunne gå mere i dybden med særlige spørgsmål, kunne deltagerne 
efter mødet melde sig til 2 arbejdsgrupper: En vedrørende Hellebæk Kohave, og en vedr. 
bygningerne på Hellebæk Avlsgård. 
 
På mødet var der endvidere tilslutning til distriktets plan om at etablere færiste, hvor den 
offentlige vej går gennem kohaven. Det kunne fremme et længe næret ønske fra borgerne i 
Hellebæk om at få flyttet den alt for hurtige kørsel til og fra arbejde til omfartsvejen til Ålsgårde. 
Der fremkom forslag om at gøre vejen til en grusvej. Et forslag som en lokal borger senere har 
fremsendt til kommunen. 
 

Onsdag d. 25. 
september 

Heldagsmøde i distriktets Brugerråd hvor området besigtigedes, og der blev diskuteret 
adgangsmuligheder (stenter, låger, færiste), hegnstyper, græsning i naturskov, indretning af 
friluftsfaciliteter mm. 

 
Arbejdsgruppen vedr. Hellebæk Kohave - hvor knapt 20 borgere/organisationer 
meldte sig - har holdt 2 møder. På det første møde den 24. september 2002 kunne 
nøglespørgsmålene koncentreres til: 
 
1. Folks usikkerhed ved færdsel blandt køer (o-løbere, ryttere, skovgæster) 
2. Problemer med træning af hunde på arealer, hvor der er færd af køer. 
 
Arbejdsgruppens medlemmer fik til opgave at arbejde med spørgsmålene frem til 
næste møde den 22. oktober 2002. 
 
Resultatet af dette møde blev: 
 
• Hundefolkene så det ikke længere som et stort problem, at der var færd af køer 

på de arealer hvor der trænes voksne hunde. Dog vigtigt at der friholdes et 
mindre område til hvalpetræning. 

• Nygård Rideskole var positiv, såfremt sydgrænsen af kohaven blev rykket lidt 
mod nord således at de fortsat kunne ride direkte ind i Teglstrup Hegn uden at skulle ind blandt køer. (Distriktet har 
efterfølgende aftalt placering af hegn med rideskolen) 



• O-løberne HSOK var fortsat af den opfattelse, at det var uforsvarligt at 
lade børn løbe i kohaven. Samtidig kunne kohaven ikke bruges til 
konkurrenceløb og internationale løb. Bare en løber har følt sig usikker 
og har måttet afvige sin rute pga. en ko kan løbet annulleres. Arealet 
udenfor kohaven er for lille til større løb. Bortset fra det synes man dog, 
at det er et spændende projekt og en enkelt løber har dog også i 
klubbladet givet udtryk for, at kohaven kunne blive en spændende ny 
udfordring at løbe i.  

• 3 lokale borgere gav projektet deres fulde opbakning og delte ikke 
bekymringerne omkring fritgående kvæg. 

 
Det var derfor sammenfattende Skov- og Naturstyrelsens vurdering, at blot eksisterende stier og veje ind i området 
fortsat kunne befærdes ubesværet, var der en bred lokal opbakning til projektet, selv om der også ville være en del, som 
i begyndelsen ikke turde færdes i det indhegnede område blandt køerne. I den forbindelse udarbejdede Skov- og 
naturstyrelsen, Øresund et komplet og omfattende skilteprogram med oversigtskort og forklarende tekster.  
 
Det har været en ressourcekrævende proces, men Skov- og Naturstyrelsen er blevet rost dels for den åbne proces, dels - 
og ikke mindst - fordi folk har tilkendegivet, at de følte, at distriktet lyttede til hvad de sagde. 
 

Edens Have – et naturværested 
Uden for Kohavens nordvestlige hjørne finder man naturværestedet Edens Have. Edens Have er især et tilbud til 
handicappede, der ønsker adgang til naturen. Således er der etableret et handicapshelter med adgang til toilet og 
elektriske faciliteter. Tilkørselsforhold til og fra shelteren er kørselsvenlige for handicapbusser. Biler kan parkeres på p-
pladsen beliggende ved Skindersøvej. Med udgangspunkt i Edens Have kan man af særlige kørestolsvenlige grusveje 
komme omkring hele Kohaven. På sin vej er der mulighed for at fiske fra en handicapvenlig bro ved Anes hus, og 
iagttage fuglelivet ved Pernille Sø. Shelteren kan bruges af alle, og det anbefales at bestille plads på 
www.skovognatur.dk. 
 

Fakta 
Hellebæk Kohave er i dag 290 ha bestående af naturskov, overdrev, moser, ferske enge og høslætsarealer. Arealet er 
omkredset af 11 km elektrisk dobbeltrådet el-hegn med 18 låger. Kohaven græsses hele året af 150 – 300 stk. malke- og 
kødkvæg.  Området er ét af de mest besøgte blandt skov- og Naturstyrelsens arealer, og publikumstrykket udgør 200 
timer/ha/år. Gennem området løber Hellebækvej – en tidligere asfaltvej der i efteråret 2006 bliv konverteret til stille 
grusvej. 
  
 
Se også http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Oeresund  


