
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træerne på golfbanen ved Kokkedal 

 

Der har i den seneste tid været en del debat om beplantningen på 

Kokkedal Golfklubs baner.  

 

Hørsholm Kommune inviterer derfor til dialogmøde om fredning og 

driftsplan på Kokkedal og Sophienberg

19.30-21.30. 

 

Mødet holdes i Sognegården, Barakstien 2

 

Området er fredetOmrådet er fredetOmrådet er fredetOmrådet er fredet    

Debatten drejer sig om et fredet område, 

landskabet nu har ændret karakter fra åbne græssletter til lysåben skov.  

Det er Fredningsnævnet for Nordsjælland der er myndighed inden for det 

fredede område, og Hørsholm Kommune fører tilsyn med at fredningen 

overholdes. Kommunen har også til opgave at udarbejde plejeplaner, som 

Fredningsnævnet så skal godkende

 

Ifølge Fredningsnævnets plan for området, skal landskabet holdes åbent 

med store sletter i vekselvirkning med gammel højstammet skov. Det er et 

landskabeligt præg, der også genkendes fra Eremitagesletten i Dyrehaven.  

Det betyder, at en del træer i de nye træbevoksninger på golfbanen skal 

fældes. 

 

Golfklubben ønsker mere beplantningGolfklubben ønsker mere beplantningGolfklubben ønsker mere beplantningGolfklubben ønsker mere beplantning

Golfklubben har søgt Hørsholm Kommune om at udarbejde en ny 

plejeplan for golfbanearealerne, der giver mulighed for at beholde en del 

af den tilkomne beplantning.  Miljø

Økonomiudvalget har foreløbig behandlet ansøgningen, men inden 

kommunalbestyrelsen beslutter hv

til Fredningsnævnet for Nordsjælland, vil kommunalbestyrelsen gerne 

høre, hvad naboer, brugere, de grønne organisationer og kommunens 

borgere har af synspunkter om det fredede område ved Kokkedal.

    

FAKTAFAKTAFAKTAFAKTA    

Fredningen omfatter 148 ha, heraf er de 40 ha anlagt som go

øvrige arealer henligger som skov, græsningsarealer og bebyggede arealer 

 

Pressemeddelelse
Vedrørende golfbanen ved Kokkedal

Træerne på golfbanen ved Kokkedal - hvad mener borgerne 

Der har i den seneste tid været en del debat om beplantningen på 

Hørsholm Kommune inviterer derfor til dialogmøde om fredning og 

Sophienberg-jorderne onsdag den 6. maj 2015 kl. 

Barakstien 2.   

Debatten drejer sig om et fredet område, som er ved gro til således, at 

landskabet nu har ændret karakter fra åbne græssletter til lysåben skov.  

Det er Fredningsnævnet for Nordsjælland der er myndighed inden for det 

Hørsholm Kommune fører tilsyn med at fredningen 

ommunen har også til opgave at udarbejde plejeplaner, som 

Fredningsnævnet så skal godkende 

Ifølge Fredningsnævnets plan for området, skal landskabet holdes åbent 

med store sletter i vekselvirkning med gammel højstammet skov. Det er et 

der også genkendes fra Eremitagesletten i Dyrehaven.  

Det betyder, at en del træer i de nye træbevoksninger på golfbanen skal 

Golfklubben ønsker mere beplantningGolfklubben ønsker mere beplantningGolfklubben ønsker mere beplantningGolfklubben ønsker mere beplantning    

Golfklubben har søgt Hørsholm Kommune om at udarbejde en ny 

alerne, der giver mulighed for at beholde en del 

af den tilkomne beplantning.  Miljø- og Planlægningsudvalget og 

Økonomiudvalget har foreløbig behandlet ansøgningen, men inden 

kommunalbestyrelsen beslutter hvilken anbefaling, der skal sendes videre 

dningsnævnet for Nordsjælland, vil kommunalbestyrelsen gerne 

høre, hvad naboer, brugere, de grønne organisationer og kommunens 

borgere har af synspunkter om det fredede område ved Kokkedal. 

Fredningen omfatter 148 ha, heraf er de 40 ha anlagt som golfbane, de 

øvrige arealer henligger som skov, græsningsarealer og bebyggede arealer 
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Dato: 20.04.2015

Sagsnr: 11/18313

Pressekontakt

Susanne Koch

Arkitekt

SKC@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 2467

Center for Teknik

Team Plan

horsholm.dk

 



 

 

 

 

omkring slottet, avlsgård og golfklub. I 1995 blev der vedtaget en driftsplan 

for det fredede område.  Driftsplanen blev godkendt af Fredningsnævnet. 

Driftsplanen skulle gælde for 20 år og står derfor snart til en revision. 

 

Se mere på www.horsholm.dk 

Kontaktperson: Centerchef Katrine Langer, 

 

 

omkring slottet, avlsgård og golfklub. I 1995 blev der vedtaget en driftsplan 

for det fredede område.  Driftsplanen blev godkendt af Fredningsnævnet. 
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