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Forsvar for naturen

Ordensreglement
Terrænet er åbent for publikum, når der ikke foregår øvelsesaktivitet på øvelsespladsen. Oplysninger om hvornår og hvilke dele af
terrænet, der er lukket på grund af øvelsesaktivitet vil fremgå af
internettet på www.forsvaret.dk. Når terrænet er lukket, vil der være
ophængt skilte ved indgangene med teksten: „Militært område – Al
uvedkommende adgang forbudt“.

Forsvarets skyde- og øvelsesterræner udgør en række helt
enestående naturområder i Danmark, både hvad angår dyreliv
og vegetation.
De store naturværdier er skabt og bevaret gennem forsvarets
brug og intensive drift og pleje af områderne. For de 40 terræner,
der tilsammen dækker mere end 33.000 hektar, arbejdes der
efter langsigtede, individuelle drifts- og plejeplaner.

Ved offentlig færdsel gælder følgende:
Færdsel må foregå til fods over hele terrænet.
Ryttere og cyklister er velkomne til at benytte særlige stier, der
er markeret på kortet.
Hunde må medtages, men skal holdes i snor. Deres efterladenskaber skal fjernes af hensyn til de soldater, der skal kravle i
terrænet.
Berøring af ammunition eller ammunitionsdele er farligt og forbudt.
Brug af åben ild er ikke tilladt og tobaksrygning skal ske med
omtanke.
Camping og overnatning i terrænet er ikke tilladt.
Henkastning af affald er forbudt.
Skiltning skal respekteres og anvisninger fra militært personel
skal efterkommes.
Vis hensyn til områdets dyre- og fugleliv.
Overtrædelse af ordensreglementet medfører politianmeldelse.
Forsvaret stiller ikke borde, bænke, toiletter og parkeringsmuligheder til rådighed.
For yderligere information samt tilladelser til
særlige arrangementer rettes henvendelse til:

Høvelte-SandholmSjælsmark Øvelsesplads

Forsvar for naturen er et som til
der hvor og i Danmark til områder
hvor arealer til som i vedlige. 40
områder naturen er et som til der
hvor og i Danmark til områder
hvor arealer til som i vedlige.

Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste
Lokalstøtteelement Høvelte
Høvelte kaserne
Høveltevej 117
3460 Birkerød
Tlf. 45 99 40 33
Med venlig hilsen
Garnisionskommandanten
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DU MÅ OGSÅ VÆRE TERRÆNGÅENDE

Høvelte-SandholmSjælsmark
Øvelsesplads

Spændende lokaliteter

Den militære historie
I 1910 købte staten 320 tdl af Høveltegårds jorder. Høveltelejr,
øvelsesterræn og skydebane blev anlagt og brugt som sommerlejr for én rekrutbataljon. Der blev løbende købt jord fra
de omkringliggende gårde og landsbyer. Sandholmlejren og
Sjælsmark kaserne blev opført og øvelsesterrænet udvidet.
Sandholmlejren blev brugt som sommerlejr for en rekrutbataljon fra den Kgl. Livgarde og Sjælsmark husede Kronens
Artilleriregiment. Sidenhen er Sandholmlejren blevet solgt
og Sjælsmark Kaserne er nedlagt. Øvelsesterrænet dækker
i dag 533,5 ha.

Overdrev
Et overdrev er et lysåbent tørbundsareal som ikke har været
gødsket, sprøjtet eller jordbearbejdet igennem mange år. Man
kan her se en naturlig artsrig græs- og urteflora med mange
insekter. Du kan finde overdrev på de lokaliteter, der er angivet
med 1 på kortet.

Eng
En eng er et areal, der vedvarende udsættes for græsning eller
slåning. Man kan her se lavtvoksende, lyskrævende, flerårige
græsser og urter. Du kan finde enge på de lokaliteter, der er
angivet med 2 på kortet.

Den geologiske historie
Øvelsespladsens landskab blev dannet under den sidste istid
for ca. 115.000-10.000 år siden. Da isfronten smeltede og
trak sig tilbage, efterlod det et kuperet morænelandskab.
I dag er øvelsespladsen domineret af en mosaik af overdrevsarealer, moser og enge, med en række mindre skove, vandløb,
søer og vandhuller.

Høvelte Fredskov
Høvelte Fredskov har eksisteret siden 1502 og domineres af
gamle bøgebevoksninger. Skoven havde ikke været drevet forstligt igennem længere tid, da forsvaret overtog skoven i 1948 og
efterfølgende har den ikke været under drift. Skoven har i denne
periode udviklet sig til et område med mange småbiotoper til
gavn for flora og fauna.

Vandhuller i kampspor
Gå en tur i sporene fra en kampvogn. I vil flere steder opleve,
at kampvognene har trykket jorden så meget sammen, at små
pytter danner sig i sporene. Når en sådan pyt når en vis størrelse, kan kampvognene ikke køre igennem og må køre udenom.
Det lille vandhul med lavt varmt vand, lidt siv og ingen fisk bliver
derefter et perfekt ynglested for padder.

Det er et værdifuldt naturområde med et meget rigt og varieret
dyre- og planteliv. Området fungerer som spredningsområde
for dyr og planter til den omkringliggende, mere intensivt
benyttede natur. Arealerne giver et godt billede af, hvordan
Nordsjællands landskaber kan udvikle sig naturligt.

Ornitologiske områder
Øvelsespladsen er en stor regional betydning for de mange ynglende og rastende fuglearter. Som fugleinteresseret bør du gå
en tur på de lokaliteter, der er angivet med 3 på kortet

Jord- og stenvolde
Før forsvaret overtog jordene, var de langbrugsjorde. Man kan
se rester af de volde, der blev bygget for at adskille agrene fra
hinanden. Desværre er digerne beskadigede grundet landbrugets
pløjning og samling af sten. Digernes placering er angivet på
kortet med et digesymbol.

Tørvegravning
I Drabæk mose kan du finde 14 vandhuller. Der er 24 andre små
vandhuller placeret i områdets enge og moser. Disse er skabt
af tørve- og lergravning i perioden 1700-1950.

For yderligere information se Drifts- og Plejeplan for Høvelte-SandholmSjælsmark Øvelsesplads

