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Rude Skov 

Vi parkerer ved det røde P. 

Rude Skov er en del af et større skovområde, 
som engang strakte sig fra Sjælsø i nord til 
Furesøen i syd. Skoven var ikke så tæt som 
nu, tværtimod vekslede lys åben skov, hvor 
hjortevildt og kvæg græssede, med små 
dyrkede marker og enge. Mellem områdets 
landsbyer lå også søer, fiskedamme og 
tørvemoser, samt magre jorder med krat og 
hede. Skovene hørte under Hørsholm Gods, 
som siden 1391 var i kronens eje. I 1600- og 
1700-tallet var godset givet i len til 
kongehusets nærmeste, og efter 1771 blev 
godset overtaget af rentekammeret som 
statsdomæne. I dag administreres Rude Skov 
af Naturstyrelsen.  

Rude Skov er med sine 580 hektar blandt 
Nordsjællands mest spændende og varierede 
skove, hvor en stor del er gammel løvskov, 
hovedsagelig bøgeskov fra ca. år 1900. 
Bakker veksler med talrige søer og moser, og 
der findes mange spor fra forhistorisk tid, 
såsom jernalderagre, hulvejsspor og 
gravhøje. Særlig kan fremhæves, at mange 
dæmninger og kanaler i forbindelse med søer 
og karpedamme - hovedsagelig fra Christian 
den Fjerdes tid (1588-1648) - kan genfindes 
rundt omkring i skoven. En stor andel af 
Rude Skov er naturskov (132 ha). Døende og 
dødt véd efterlades her til henfald i naturen. 
Her fældes ikke store arealer på en gang, men 
skoven dyrkes efter plukhugstprincipper, som 
bl.a. kendetegnes ved, at der på et areal 
tilstræbes mange træarter i forskellige aldre 
og under stadig udvikling. Andre steder lades 
skoven helt urørt, her foregår ingen hugst, 
kun træer ved veje og stier, der skønnes at 
kunne være til fare for besøgende, fældes og 
efterlades til naturen. 

Naturstyrelsen arbejder målrettet for at 
genskabe nogle af de mange søer og moser, 
som tidligere er blevet udtørret og ofte 
tilplantet med mørk granskov. I Rude Skov er 
således Ebberød Dam, Svends Dam, 
Blegemosen og Store Stubbesø sat under 
vand igen. Der er desuden planer om at genoprette Sækkedam. 

  

Den røde rute er 5 km. 
Hvis man forkorter den røde og den blå rute er turen 4 km. 

P 
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1. Løjesø 
Søen er opkaldt efter den lille fisk løjen. Søarealet er på ca. 6 ha, og dens største dybde er omkring 6 meter. I søens 
nordøstlige hjørne er der et godt badested. Det er tilladt at fiske i søen. Bredbevoksningen her er en gammel 
naturskov og bevares som sådan. 

3. Agersø 
Agersø er ca. 4 ha stor med en største dybde på ca. 6 meter. Det fortælles, at de mange store flade sten ved 
østbredden af søen blev anbragt for at lette Frederik den Syvendes lystfiskeri ved søen. Søen var et yndet 
udflugtsmål for kongen og Grevinde Danner. På grund af den sårbare bredvegetation er fiskeri i Agersøen ikke 
tilladt.  

4. Femsølyng 
Århundreders bortgravning af tørv til brændsel, sidst under anden verdenskrig, har efterladt det småkuperede 
landskab med i alt 25 småsøer og vandhuller. Området er fredet, og der vil ikke blive foretaget tilplantning. Siden 
1990 har Skov- og Naturstyrelsen udført naturpleje på Femsølyng, og fjernet rester fra tidligere bebyggelse, 
juletræskulturer m.m. I år 2005 er området indhegnet med elhegn og udlagt som Kohave. Kreaturer med kalve samt 
heste foretager naturplejen gennem afgræsning af området. Man må færdes frit i Kohaven, men læs 
informationstavlerne med gode råd før du går indenfor hegnet. På Femsølyng findes såvel shelterplads (for 
grupper) som primitiv lejrplads (for alle) for overnatning. Det er tilladt at fiske i søerne. 

 

Kilde: Naturstyrelsen   


