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Bilag: Arbejdsbeskrivelse, rydning ved søerne ved 
Kokkedal Slot  

 
 

 

Kokkedal Nord
Nedenstående er en illustreret beskrivelse af den rydning af træer og buske, der sker i 
forbindelse med implementeringen af Hørsholm Kommunes indsatsplan for en række 
søer. 

Før fældning og rydning begynder gennemgås detaljerne med tilsynet.

 

Figur 1.: Oversigtskort over rydning mv. ved Kokkedal Nord
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Figur 2.: Den nordlige sø set mod slottet mod syd. 

 

I det markerede område skal alle træer og buske ryddes. Fældet materiale skal 
bortkøres. 
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Figur 3.: Afgrænsning af område 

 

OBS: Der skal tages hensyn til bygningen til højre på figur 3. 
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Figur 4.: Den nordlige sø set mod nord 

 

De store træer mellem vej og sø skal ikke fældes. Beplantningen, der skærmer for 
skuret, skal ligeledes bibeholdes. 
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Kokkedal Syd 

Nedenstående er en illustreret beskrivelse af den rydning af træer og buske, der sker i 
forbindelse med implementeringen af Hørsholm Kommunes indsatsplan for en række 
søer. 

Før fældning og rydning begynder gennemgås detaljerne med tilsynet.

 

Figur 5.: Oversigtskort over rydning ved den sydlige sø.

I den nordlige del skal fældet materiale 
også skal fældes). 
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Figur 6.: Den sydlige sø, korridoren 

 

Mindre træer og buske fældes. Materialet herfra stakkes inde i skoven, så der skabes et 
potentielt levested for mindre dyr, f.eks. pindsvin.  
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Figur 7.: Korridoren, detalje 

 

Træer med en omkreds mindre end 75 cm, svarende til en diameter på ca. 10 cm, 
fældes. Træer, der skal bevares, udpeges af tilsynet. 

 

Døde træer fældes ikke. 
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Figur 8.: Den sydlige sø set mod vejen 

 
Der skal her ryddes krat, buske og mindre træer, således at man fra vejen får et vist 
udsyn over søen. Der skal efterlades bevoksning, der dækker for bygningselementer.  
 
Træer, der skal bevares, udpeges af tilsynet. Hækken omkring skabet bevares. 
 


