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Besigtigelse af dige ved Arboretet 
Diget blev besigtiget fredag d. 7. juli 2021. Deltagere var: Helga Ejskær, Hørsholm Kommune, Lekso 
Murmanovich Kakashvili, Kirstine Jensen Landskab & Arkitektur samt Mette Palm, Museum Nordsjælland. 

 

Diget ligger på grænsen mellem Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Det er omgivet en matrikel i 
Hørsholm Kommune 167a Hørsholm By, Hørsholm samt tre matrikler i Rudersdal Kommune 2b, 1c og 3æ 
Ubberød By, Birkerød.  

 

Fig. 1.  Placeringen af det besigtigede dige med omgivende matrikler. Diget er markeret med en orange streg i de offentlige 
databaser Fund og Fortidsminder, Arealinfo m.fl., hvilket betyder, at diget er beskyttet.  

Alle ændringer i digets tilstand (gennembrydninger, genopbygninger, jordoplæg, konstruktioner over/nær/på) skal derfor 
have en dispensation fra den kommune, som diget ligger i. Det er umiddelbart ikke muligt ud fra kortmaterialet at afgøre, 
om diget ligger i Hørsholm eller Rudersdal Kommune – og dermed hvilken kommune, som skal sagsbehandle en ansøgning 
om digegennembrud. Idet diget ligger på kommunegrænsen vil det være fornuftigt at ansøge hos begge kommuner. 

Man kan læse mere om digetyper, kulturhistorie, vedligehold og lovgivning i Digevejledningen, som findes på Slots- og 
Kulturstyrelsens hjemmeside. 
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Årsag til at diget blev besigtiget 
Diget blev besigtiget i forbindelse med Move Green projektet, der skal give adgang for alle til Arboretet og 
naturen deromkring. Det indebærer, at der skal udbedres og etableres stier således, at det er muligt at 
komme rundt med nedsat mobilitet f.eks. pga. ganghandicap, barnevogn etc. For at kunne lave en rundtur 
på matrikel 167a og samtidig udnytte de eksisterende stier på stedet, er det planen at søge dispensation til 
gennembrydning af diget på to steder. Begge steder er der i dag eksisterende trampestier, som har slidt på 
diget. 

 

 

Beskrivelse af diget 
Folkene fra Move Green projektet havde inden besigtigelsen rejst tvivl om, hvorvidt der lå et dige på stedet. 
I Fund og Fortidsminder samt andre offentlige databaser er der vist en signatur for et beskyttet dige på 
stedet, men der er ingen beskrivelser af det i disse databaser. Diger er ikke beskrevet disse steder. 

På stedet kunne det konstateres, at der var tale om et jorddige uden synlige sten, som på vestsiden 
(matrikel 167a og 3æ) var meget tydeligt undtagen i den nordlige del, hvor diget er meget lavt. Den østlige 
side af diget (matrikel 2b og 1 c) derimod var meget svær at erkende, da der var fyldt jord op næsten til 
toppen af diget. Der var ligeledes en meget tæt brændenælde- og buskbeplantning langs diget samt 
træbevoksning på det (se Fig. 6). Lige øst for buskene (og diget) løber en bred græsbeklædt trampesti, som 
afgrænses mod øst af en mark (på matrikel 1c), der ligger i græs. Marken stiger op fra stien og fra Ubberød 
Dam.  

 

Fig. 2.  Højdekurverne viser, hvordan terrænet falder fra ned mod diget fra bakken mod øst. 
Kilde: 4 cm kort 1953-76, Fund og Fortidsminder. 
 



ML 30560 Arboretet, Hørsholm 

side 3 
 

 

 

Fig. 3.  Jorddiget på den midterste del omkring eksisterende trampesti, set mod syd. Jorden i diget er skredet ud mod vest, 
da der ikke er græs og urter, som kan holde på jorden, idet skovens træer skygger. Billedet er uskarpt pga. for lidt lys inde i 
skoven.  
Foto: Museum Nordsjælland. 
 

 
Fig. 4.  Jorddiget samme sted, set mod nord. Billedet er uskarpt pga. for lidt lys inde i skoven.  
Foto: Museum Nordsjælland. 
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Det er ikke almindeligt, at diger er ”ensidige” forstået på den måde, at der kun til den ene side er et dige 
mens den anden går ud i et med terrænet, da dette ikke har givet nogen særlig god markering af 
ejerforhold og/eller kommune- og sognegrænser. Ligeledes vil hegnsfunktionen i forhold til husdyr ikke 
være effektiv. Jeg formoder derfor, at lavningen på den østlige side af diget med tiden er blevet opfyldt.  

Denne opfyldning er sandsynligvis sket ved, at der i forbindelse med tidligere tiders pløjning er sket erosion 
fra bakken på matrikel 1c. Jorden er skyllet ned og har lagt sig op ad diget. Der kan være sket yderligere 
opfyldning i forbindelse med etablering af den brede trampesti, som i dag fremtræder rimelig vandret. Her 
har man sandsynligvis jævnet terrænet og den overskydende jord er endt langs diget. Endelig lå der 
planteafklip – muligvis fra slåning af stien – langs diget, hvorfor der stadig sker en opfyldning på stedet. 

Det vil dog kræve en lille arkæologisk undersøgelse for at fastslå, om diget altid har været ”ensidigt” eller 
om der er sket en opfyldning, hvad enten den er menneskeskabt eller er naturlig erosion. Man bør dog 
slutte med at deponere planteaffald langs diget. 

 

 

 

 

Fig. 5.  Den nordligste ende af jorddiget, set mod vest. På dette sted går der en eksisterende trampesti over som næsten 
har borteroderet resterne af diget. Denne ende af diget er ikke særlig tydelig, da der kun er bevaret en ganske lav vold. 
Man fornemmer ikke rigtig, at der er forskel på diget og terrænet hverken på vest- eller østsiden (fotoet snyder, så diget 
ser tydeligere ud).  
Foto: Museum Nordsjælland. 
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Digets tilstand 
Generelt er diget pænt på den vestlige side, selvom manglende lys i skoven – og dermed bevoksning med 
urter og græs – medfører, at diget er eroderet lidt, så det ikke står så skarpt, som oprindeligt. 

Den østlige side er formodentlig opfyldt, som beskrevet ovenfor, således at diget går ud i et med det 
omgivende terræn (trampestien). Denne side er også fuldstændig tilvokset med brændenælder, buske og 
træer. Når man går på stien langs diget, får man ingen fornemmelse af, at der ligger et dige på stedet. Dette 
kan evt. rettes op ved at fjerne buskads og træer på den østlige side.  

 

 

Eksisterende stier der gennembryder diget 

Der er to eksisterende stier med skiltning, som fra trampestien går ind over diget. Dette har naturligvis 
medført en markant slitage på diget disse steder.  

 

Fig. 6.  Trampestien og bevoksningen på den østlige side af diget, set mod syd. 
Foto: Museum Nordsjælland. 
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Den midterste eksisterende gennembrydning 

På midten af diget har den skiltede sti slidt et stort hul i diget, hvor jorden er skredet ned i skoven mod vest. 
 

 
 
Fig. 7 og 8.  Skilt og sti ind fra trampestien over midterste del af diget. Set mod hhv. vest og øst. 
Foto: Museum Nordsjælland. 
 

 
 
Fig. 9.  På vestsiden af diget er der eroderet jord ned i en stor vifteform pga. den erosion der er opstået i forbindelse med 
færdsel på den skiltede sti. Billedet er uskarpt pga. lyset. 
Foto: Museum Nordsjælland 
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Den nordlige eksisterende gennembrydning 

Mod nord, hvor diget slutter, går der fra trampestien langs diget en skiltet sti over den nordligste 
afslutning af diget. Diget er i denne ende generelt meget lavere og mindre markant end på midten.  
Trampestien er slidt dyb på midten på dette sted, hvor den går stejlt ned mod broen over 
åen/vådområdet i nord (Ubberød Dam). 

 
Fig. 10.  Skilt og sti ind fra trampestien over nordligste ende af diget, set mod vest. 
Foto: Museum Nordsjælland. 
 

 
Fig. 11.  Skiltet, trampestien og broen, set mod nordøst fra stien over diget. Som det ses, fortsætter diget ikke mod nord (i 
buskadset). 
Foto: Museum Nordsjælland. 
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Mountainbikes 

På den nordligste halvdel af diget har nogen gravet et mountainbike-hop ind i diget fra vestsiden (dette er 
der desværre ingen billede af). Der er imidlertid blevet lagt en træstamme på tværs nedenfor hoppet, så 
man ikke kan benytte sig af dette uofficielle spor. Nedgravningen i diget så ret friskt ud, men bør naturligvis 
repareres, så man ikke åbner op for erosion af det eksisterende jorddige.  

Hvis man vælger at fjerne buskadset på den østlige side, for at gøre diget synligt, vil det sandsynligvis åbne 
op for mere mountainbikekørsel over diget, hvilket ikke er ønskeligt, da dette slider utrolig meget på diger 
uanset om de er lavet af sten eller jord. 

 

 

Move Green projektet og gennembrydning af diget 
Move Green projektet har ved tidspunktet for besigtigelsen arbejdet med, at der ved de to eksisterende 
stier skal ske en gennembrydning af diget for at sikre nem adgang for alle. Der er efter besigtigelsen blevet 
udarbejdet nedenstående situationsplan, som indarbejder forslagene fra besigtigelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.  Situationsplan fra Move Green 
projektet fremsendt 2021.08.10. 
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Umiddelbart er der ikke noget til hinder for dette forslag, men der bør tages hensyn til det eksisterende 
dige, som har en kulturhistorisk betydning. Jeg vil derfor uddybe min udtalelse med følgende anbefalinger 
til bedst mulig bevarelse af diget, som kan indarbejdes i en ansøgning om gennembrydning af diget. Denne 
ansøgning skal sendes til Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. 

 

Gennembrydning af diget på midten 

Hvis man vil lave en gennembrydning af diget på dette sted i form af en bortgravning af diget (som i den 
oprindelige plan), vil det blive et meget markant hul og jordslidske, man skal etablere i diget, idet diget (og 
dermed trampestien) er ganske højt på dette sted. Det vil ødelægge oplevelsen af diget og åbne op for 
yderligere erosion i gennembrydningen. 

Jeg vil derfor foreslå, at man etablerer en flydende træsti/træbro, som ligger ovenpå diget. Den udgår fra 
trampestien mod øst og fortsætter ind i skoven med den ønskede hældning, som tillader adgang for 
gangbesværede etc. Denne løsning vil kunne laves passende bred, så det bliver sikkert at færdes på 
træstien/træbroen. Den forslåede løsning vil også være skånsom mod jorddiget, idet der ikke skal graves i 
det og man vil forhindre yderligere erosion på stedet. Der skal naturligvis ikke bankes pæle ned i diget. Man 
vil dermed senere kunne fjerne træsti/træbro uden at der efterlades spor i diget. Det er en løsning i denne 
stil, som er vist på den tilsendte situationsplan.  

Man kan evt. i forbindelse med etableringen af træstien/træbroen lægge den jord, som er udskredet, 
tilbage på diget, så de besøgende får den fulde oplevelse af diget og den markante højde, det har. 

Man kan overveje at lave et lille formidlingsskilt, der gør opmærksom på jorddiget, og som generelt 
beskriver digernes betydning i landskabet. Dette vil gøre at de besøgende ser og oplever landskabet på en 
ny måde. 

 

Gennembrydningen af den nordlige ende af diget 

I den nordlige ende af diget eksisterer der allerede en smal trampesti hen over de sølle rester af jorddiget, 
som på dette sted næsten ikke kan erkendes. Den eksisterende sti ind over diget løber tæt på en stejl 
skråning ned mod et vådområde/en å. Der er behov for at gøre stien breder på dette sted og afgrænse 
den/holde på den ud mod skråningen. Stien skulle ved besigtigelsen belægges med træflis. 

Da diget på dette sted næsten er forsvundet, vil det ikke ødelægge oplevelsen af diget, hvis man udvider 
stien til den ønskede bredde (fra skiltet og mod hasselbusken i syd – se foto). Man vil på et kort stykke 
bliver nødt til at gennembryde/bortgrave resterne af diget, som er ca. 10-40 cm højt (højden stiger mod 
syd). Denne jord fra diget kan bruges til at afslutte diget på en pæn, tydelig og naturlig måde. OBS - der må 
ikke bruges jord fra andre steder til at reparere diget. 

Ved besigtigelsen blev jeg fortalt, at man havde tænkt sig at kante stien ud mod skråningen (mod 
åen/vådområdet i nord) med store sten, da det var et naturmateriale. Jeg bad om, at man nogle meter 
omkring diget fandt et andet materiale, som ikke kunne forveksles med ”sten fra et dige” – også selvom der 
umiddelbart ikke er sten i diget. Der er ingen grund til, at nogen tror, at der er taget materialer fra diget. 
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Sti og bro over å/vådområde 

I denne nordlige ende går trampestien på digets østlige side stejlt ned mod en lille bro over 
åen/vådområdet. Pga. den tætte træbevoksning, som skygger, og den intensive brug består stien af ler, 
som bliver glat i vådt vejr. Der skal evt. gøres noget ved broen og den stejle skråning, som ikke er særlig 
farbar, men ved besigtigelsen var der ingen konkrete planer. Umiddelbart mener jeg ikke, at der er noget til 
hinder for, at bro og sti bliver udbedret, så længe at det ikke direkte kommer til at berøre diget eller 
oplevelsen af dette.  

 

 

Museets foreløbige udtalelse 
Som det fremgår af ovenstående, vil planerne fra Move Green projektet kunne tilpasses en bevaring af det 
besigtigede dige, således at erosionen af diget fremover vil blive begrænset, og der stadig vil blive god 
fremkommelighed for alle. 

Museet foreslår, at gennembrydningen foregår på følgende måde: 

 at man bygger en flydende træsti/træbro ved stien over den midterste del af diget, således at diget ikke 
bliver beskadiget yderligere. 

 at man fjerne de sidste nedbrudte rester af jorddigets ende i nord og lægger dem tilbage på diget, for 
at få enden af diget til at fremstå tydeligere og pænere. Stien bør ikke afgrænses af store sten mod 
skråningen, men af et andet materiale. 

 at der evt. etableres et formidlingsskilt ved digegennembruddet på midten. 

Alle punkter er uddybet i teksten ovenfor på s. 8-10.  

 

I forbindelse med en ansøgning om gennembrydning af diget er det nødvendigt, at det er de endelige 
planer og konstruktionsudformninger, der bliver medsendt ansøgningen, idet en eventuel dispensation 
efterfølgende bliver sendt til Slots- og Kulturstyrelsen, der har indsigelsesret. Ovenstående udtalelse skal 
derfor kun ses som vejledende og ikke en endelig anbefaling af projektet fra museets side, idet jeg heller 
ikke har set de færdige planer og konstruktioner dags dato. 

 

Hillerød d. 24. august 2021, enkelte sproglige rettelser d. 21. december 2021 

Mette Palm 
museumsinspektør, arkæologi 
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