Blå anemone

Danmarks Naturfond

Flueblomst

Allindelille Fredskov

Danmarks Naturfond blev stiftet i 1967 af Danmarks
Naturfredningsforening med det formål at erhverve, pleje
og bevare værdifulde naturområder samt sikre rekreative
områder i Danmark. I 2015 ejer Danmarks Naturfond 16
ejendomme, hvor naturen overalt har første prioritet.

Blåtoppet kohvede

Kejserkåbe/pile-alant
Tvebo baldrian

I samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening
købte Danmarks Naturfond
i 2011 Allindelille Fredskov
med det formål at bevare
den artsrige flora og fauna.

I 2011 købte Danmarks Naturfredningsforening, med
støtte fra Aage V. Jensens Naturfond, Allindelille Fredskov for 5 mio. kr., da staten ville sælge skoven til
private investorer. Siden er skoven blevet overdraget til
Danmarks Naturfond.
Læs mere om Danmarks Naturfond på
www.danmarksnaturfond.dk

Hulkravet kodriver
Rubjerg Knude

Landskabets historie
I 1561 skænker Frederik d. 2. de ti gårde i Allindelille by til
Københavns Universitet. Gårdene og de tilhørende marker
skal tjene til ”studenternes underhold” – altså fornødenheder. Agerdyrkningen i skoven ophører allerede før Christian V’s matrikel i 1688, og i 1798 bliver skoven indfredet
under forordningen for de kongelige skove og dermed får
skoven sin nuværende afgrænsning.
Helt tilbage i 1800-tallet er skoven kendt for sin rigdom af
plante- og insektarter. I 1918 og 1920 foretager botaniker
Christen Raunkiær omfattende undersøgelser af skoven.
Han udbygger skovens artsliste, der derefter består af
hele 340 arter af karplanter, hvilket er over en fjerdedel af
Danmarks arter af højere planter. I de følgende år drænes
og tilplantes skoven og flere arter forsvinder. Det medfører, at skoven i 1953 bliver underlagt en særlig fredning,
der forbyder yderligere tilplantning. Det bliver samtidig
forbudt at færdes udenfor stierne samt plukke eller opgrave skovens planter.

I 2011 sætter Københavns Universitet skoven til salg. Den
danske stat afviser at opkøbe skoven og derfor beslutter
Danmarks Naturfredningsforening at opkøbe et af Danmarks mest værdifulde naturområder.
Flora og fauna
Det helt særlige ved Allindelille Fredskov er, at skoven
ligger på en flage af skrivekridt, som flere steder når
helt op til jordoverfladen. For 100-200 år siden var der i
hele den centrale del af skoven åbne sletter med sparsom
trævækst. Floraen i skoven er kraftigt præget af de lysåbne sletter og den kalkrige undergrund. Blandt de kalkelskende planter, som optræder i mængder, er hulkravet
kodriver, blågrøn star og blå anemone. Særligt blå anemone kan i det tidlige forår farve store områder af skovbunden helt blå. Senere optræder bemærkelsesværdige
arter som blåtoppet kohvede og pile-alant. Skoven er
kendt for sine mange arter af orkidéer, netop fordi mange
af dem kun forekommer på kalkrig jordbund. Den mest
almindelige er ægbladet fliglæbe, mens den mest sjældne
er flueblomst, der har sit eneste voksested i Danmark i
Allindelille Fredskov.

Også svampelivet i skoven er specielt. Kendt er toppet
stenmorkel, der ligesom flueblomst har sit eneste danske
voksested her, og man kan også finde specialiteter som
stjernebæger og flere arter af knoldskørhat.
Skovens afvekslende levesteder med både lysninger og gammel skov giver gode muligheder for at se
spændende insekter – i særdeleshed sommerfugle,
guldsmede og biller − f.eks. grøn pragttorbist. Også
fuglene har fordel af, at skoven er en blandingsskov
med mange forskellige træarter. I skoven findes stor
flagspætte, skovsneppe, træløber, nattergal og ravn.
Desuden yngler hulduen
i de gamle træer.

Grøn pragttorbist

Pleje
Den unikke natur i Allindelille Fredskov har i løbet af 18og 1900-tallet lidt under tilplantning med især nåletræer
samt af dræning. Det medførte, at de næringsfattige lysninger i skoven efterhånden forsvandt. Dermed overtog
grove græsser og træer de områder, der før var domineret
af den lave, lysåbne vegetation.
Danmarks Naturfond foretager derfor genopretninger af
de tidligere lysninger, og i 2014 blev et større område genskabt som slette. Dette gøres for at skabe gunstige levevilkår for skovens truede flora og fauna.
Naturfondens arbejde suppleres af den lokale naturplejegruppe. Plejegruppen rydder krat og skov for at genskabe
lysningerne, og udfører høslæt, hvor man slår græsset og
derefter fjerner det. På den måde udpines jordbunden,
hvilket sikrer en lav og artsrig vegetation. I 2014 kom der
igen græssende dyr i skoven. Kvæget er en vigtig del af
naturplejen, da de holder vegetationen lav og forhindrer
yderligere tilgroning.
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Elbæk-engen

Færdsel i Allindelille Fredskov
• Alle er velkommen i Allindelille Fredskov – det er dog ikke tilladt at færdes
uden for skovens veje og stier af hensyn til de mange sjældne planter
• Planter må ikke plukkes eller graves op
• Hunde skal altid føres i snor og må ikke tages med i skovens folde,
når der er græssende kreaturer.
• Båltænding og campering er ikke tilladt
• Ridning i skoven er ikke tilladt. Dog er ridning tilladt på stien
mellem Langebjergskov og Myrdeskov − se den stiplede sti
på kortet herunder.
• Det er ikke tilladt at fiske i Småskifte Sø
Der er adgang og P-mulighed i skovens vestside
ud for Kastrupvej nr. 75 samt i skovens østside
fra P-pladsen ved forsamlingshuset Frem,
Langebjergvej 56. Se kortet herunder.

FIND VEJ
I Allindelille nord for Ringsted
køres mod Haraldsted ad Kastrupvej.
Efter 0,5 km findes der en lille
P-plads ved et hus. Herfra kan
man gå ind i skoven.

Plejegruppen i Allindelille Fredskov
Plejegruppen har ansvaret for den frivillige naturpleje i skoven. Gruppen udfører naturpleje året rundt, hvor alle kan
være med. Der indkaldes også specifikt til offentlige plejedage. Formålet med plejegruppens arbejde er at genskabe
forudsætningerne for en rig og mangfoldig natur i skoven.

Kontakt plejegruppen:
Mail: danmarksnaturfond@danmarksnaturfond.dk
www.danmarksnaturfond.dk

Danmarks Naturfredningsforening
arbejder for at bevare naturen i Danmark og for at sikre
befolkningens adgang til naturområder. Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, der har
ret til at rejse fredningssager.

www.dn.dk
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Et botanisk paradis

