”Det Gule Hus” • Pæl nr. 6
Koordinat: N 55°56.794’	E 012°30.541’

tede, og må ikke ødelægges eller ændres. I tidens
løb er nogle af stenene fjernet visse steder og slået
til skærver.

På pladsen, hvor du står, lå der tidligere et lille hus,
der i folkemunde blev kaldt ”Det Gule Hus”. Der er
ingen sikker forklaring på, hvorfor Det Gule Hus
hedder sådan. Måske har støvet fra teglværksarbejdet ”gulnet” både beboerne og huset…? Ingen af
de lokale kan huske, at huset nogensinde har været
gult. Huset bestod af 2 lejligheder og var beboet af
arbejdere fra det lokale teglværk.

Spændende
lokaliteter
i Dageløkke Skov

Bopladsen • pæl nr. 13
Koordinat: N 55°56.838’	E 012°30.977’

Stengærdet
langs Lave Skov • Pæl nr. 9
Koordinat: N 55°56.645’	E 012°30.589’
Stengærdet du kan se mod syd, løber rundt om hele
Lave Skov. Gærdet blev bygget omkring 1805, som
konsekvens af Christian d. 7’s fredskovsforordning,
der gjorde, at alle skove skulle hegnes. På det tidspunkt var kun 2% af Danmarks areal skov, og de
skove der var tilbage, var i rigtig dårlig stand. For at
sikre at der også i fremtiden skulle være skov i Danmark, befalede kongen, at skovene skulle hegnes
for at husdyrene, ikke kunne komme ind i skovene
og ødelægge dem. Lignende stengærder kan ses
over store dele af Danmark rundt om vores gamle
skove. Alle stengærder og jorddiger er i dag beskyt-

Bopladsen stammer tilbage fra den yngre stenalder,
eller bondestenalderen som den også kaldes. Bondestenalderen er perioden fra 3900 f.kr. til 1800 f.kr.
I 1994 blev der i forbindelse med skovrejsningsprojektet foretaget en række arkæologiske prøvegravninger. Under gravninger fandt arkæologerne i området omkring bopladsen 2 affaldsgruber, 3 kogegruber, 2 stolpehuller samt et formodet stolpehul.
Derudover fandt de en økse samt fragment af en
slibesten, en drejekværn, et flækkesegl samt fragmenter af andre slebne økser. For at markere bopladsen har Naturstyrelsen valgt at plante en ring af
buske, hvor bopladsen formodes at have ligget.

De multifunktionelle pæle er udviklet af Gang i Fredensborg - et partnerskab bestående af Fredensborg
Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland. Målet er at skabe nye og
spændende rammer for fysisk aktivitet og naturoplevelser.
Gang i Fredensborg
www.fredensborg.dk
Tlf. 72 56 25 66
www.naturstyrelsen.dk

De multifunktionelle pæle i Dageløkke Skov

Spil område
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Vejledning
Dageløkke Skov rummer en række
interessante lokaliteter. Ved hjælp
af enten en GPS eller kortet i denne folder, kan disse steder findes.
Pælene er placeret i nærheden af
lokaliteten, men da pælene bruges
i andre sammenhænge, er de ikke
altid lige nemme at se. De er alle
røde, ca. 0,5 m høje og forsynet
med et grønt nummeret piktogram.
Nummereringen af pælene er tilfældig denne sammenhæng. Koordinaterne angiver pælenes placering. Bruger du
GPS skal du kontrollere i indstillinger at referencesystemet er sat til:
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På kortet kan du se området hvor
spillene foregår og hvor pælene er
placeret.
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hdddomm.mmm’ og at datum til WGS 84

Svends Eg • pæl nr. 2
Koordinat: N 55°56.920’	E 012°30.159’
Svend Aukens Eg blev plantet i
forbindelse med indvielsen af
Dageløkke Skov i 1994. Svend Auken, der på daværende tidspunkt
var Miljø- og Energiminister, deltog
i åbningen og fik ved lejligheden
egetræet opkaldt efter sig. Egetræet var vokset op under beskyt
tede forhold i Endrup Hegn og var
allerede ca. 4 meter højt, da det i
1994 blev flyttet til bakketoppen i
Dageløkke Skov. Heldigvis har
træet overlevet den barske omplantning, fra et beskyttet skovmiljø til et forblæst udsigtspunkt i
den nye skov.

Plant for vildtet • pæl nr. 3

Egeskoven • pæl nr. 4

Koordinat: N 55°56.881’	E 012°30.445’

Koordinat: N 55°56.726’	E 012°30.184’

For at stimulere interessen for vildtplant
ninger, er der på dette areal plantet
vildtvenlige planter. Man kan se, hvordan
plantearterne udvikler sig. Plantningen
er fra 1994, men tilskudsordningen Plant
for vildtet stammer tilbage fra 1934.
Ordningen administreres af Naturstyrelsen, og medvirker til, at der løbende
skabes vigtige levesteder i landskabet
for især dyr og fugle. I alt findes der 39
tilskudsberettigede plantearter i ordningen, hvoraf langt de fleste er hjemmehørende arter.

Skoven du ser mod nordøst, er plantet 		
i 1995. Egene er plantet på rækker med
en rækkeafstand på 1,8 meter og mellem
planterne er der 0,8 meter. Der er plantet mange flere træer, end der er brug for.
Men det giver et større udvalg af træer
at vælge i mellem, når man skal udvælge
skovens blivende træer. Fra træerne er
omkring 20 år gamle, begynder man at
tynde i dem. Når man udvælger de blivende træer, ser man især på træets sundhed og stammens form, den skal gerne
være ret. Disse træer står tilbage, når
skoven er klar til at blive fældet om
120-140 år.

