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Gennembrydning af diget i 
nord - set fra østsiden

Gennembrydning af diget på 
midten - set fra østsiden

Nærværende ansøgning genfremsendes i revideret form på baggrund af besigtigelse af diget den . 7. juli 2021 sammen med Hørsholm kom-
mune og Museum Hørsholm. Ansøgningen forholder sig til rapporten: Besigtigelse af dige ved Arboretet” fremsendt af Hørsholm Museum 
efterfølgende besigtigelsen.  
Det fredede dige forløber et sted i skovbrynet/hegnsplantningen vist på situationsplanen til højre samt på de 2 billeder herunder. Placering 
af kommunegrænse + matrikelskel er veri iceret ved landispektør, men den skråt forløbende placering af diget betyder at ansøgningen sen-
des til både Hørshol og Rudersdal kommune.

Det understreges hermed at der 
med nærværende ansøgning 
også søges dispensation for den 
eksisternde trampesti. 
Det er afgørende for canopywal-
kens funktion at der er forbin-
delse med de eksisterende stier, 
hvorfor det har høj prioritet at 
trampestien fortsat kan bruges 
som en sti.   

Orientering

Trampesti:

Situationsplan, 1:300

Gennembrydning af diget på 
midten - set fra vestsiden

Gennembrydning af diget i 
nord - set fra nord mod syd
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TV: Stierne reguleres ift. terrænet for at opnå den rette hældning, men også for at opnå en planhed der gør det muligt at færdes i kørestol 
uden at skulle medbringe tunge hjælpemidler. Trærødder, sten og lokale lavninger kan forhindre at det er muligt for personer med bevægel-
seshandicap at komme ud i naturen.

Illustration af Canopywalk; den kommende trækonstruktion der ønsker at øge skovens tilgængelighed. Oprindeligt var opløbet tænkt at 
starte efter det historiske jorddige, hvilket ville betyde et snit i det, men på baggrund af en rapport fra Museum Nordsjælland er det besluttet 
at forlænge Canopywalken for at bevare og styrke skovens særlige terræn omkring diget.

Billede TH: Ved det berørte område mod nord, ønskes det p.g.a. den stejle hældning på den eksisterende trampesti, at etablere en suppleren-
de sti, der slår et sving ind i skoven. Stien ligger sig netop, hvor diget løber ud i terrænet og som efter mange års slitage ikke er at genkende. 
Arbejdet på stien giver en oplagt mulighed for genbruge den nedslidte del af diget til at give det en pæn og tydelig afslutning med den jord 
der jernes. Dette kan understrege og genetablere diget i landskabet og lade det træde frem igen som et historisk element i skoven. Det er 
vigtigt at påpege at det kun materiale fra det nuværende dige, som må bruges til at afslutte diget på en pæn og naturlig måde .Hvor den 
foreslåede sti særlige steder omkranses af sten for at skabe et dynamisk og oplevelsesrig tur, vil disse ikke blive placeret foran diget for at 
respektere og understrege dets særlige opbygning af jord. 

Billede TV: Placering af den supplerende sti set ”oppefra”. I baggrunden anes det vandløb den nuværende intermistiske bro leder henover.

Diget set fra øst langs stiens forløb. Her træder diget frem i kræft 
af den lerstammede beplantning.  

Gennembrydning af diget i nord ”Gennembrydning” af diget på midten

Diget set fra vest. Det fremstår ensidigt og meget tydeligt set fra 
vestsiden, men kan godt have været en tydelig vold på anlæggel-
sestidspunktet.



4/5

Plan for den foreslåede Canopywalk der fortsætter over diget. 
Ved at følge terrænet og forlænge den foreslåede Conopywalk som en let og svævende i trækonstruktion hen over diget, gives der mulighed for at passere der historiske dige uden at diget berøres. Rampen der for-
binder naturstien uden for skoven placeres mellem diget og det eksisterende stiforløb og der dannes et lille repos der støder op til stien. Således bevares, når man går ad naturstien, det lange kig langs hestefolden og 
skoven, uden at rampen til Canopywalken forstyrrer. Den forbipassereden vil på den måde først opdage indgangen til Canopywalken, når man næremer sig midten af diget og stiforløbet.
Canopywalken skaber en tilgængelighed i skoven og ved at underordne sig og løfte sig over det historiske terræn, træder det eksisterende landskab i karakter og synliggøres for de forbipasserende. Hvis Museum 
Nordsjælland foretager en udgravning og får beskrevet diget mere nærgående, kan man med fordel overveje et formidlingsskilt her, som gør opmærksom på digets historie. Skal diget formidles, så skal det være på 
dette sted, hvor man tydeligt kan se det fra vestsiden. Canopywalkens skruefundament er et nænsomt greb for at give mulighed for på sigt at jerne broen uden at diget eller landskabet tager skade. Efter godkendelse 
af ansøgningen for myndighedsbehandling fremsendes ansøgning om en byggetilladelse ligeledes til begge kommuner.

BRO 4  Plan, ikke i skala
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BRO 4  Snit A-A, ikke i skala




