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Plejeplan for Kregme Strand er udarbejdet af Halsnæs Kommune, Afdeling for Natur og 

Miljø i 2016. 
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1. Indledning 

 

1.1  Fredningens bestemmelser og formål 

Området blev fredet i sin nuværende form i 1940 af Inger Parkov til minde om hendes 

far Oberst H. P. Parkov. Hun skænkede samtidig ejendommen til den selvejende 

institution ”Hvide Klint” som i 1983 overdrog ejendommen til daværende Frederiksværk 

Kommune til udlån til skoler og institutioner. 

 

Fredningen skulle sikre offentlighedens adgang til det bynære naturareal samt bevare 

ejendommen som en helhed. Offentlighedens adgang blev yderligere sikret da man i 

1943 besluttede at frede stiforløbet ”Bakkestien” der løber på tværs af fredningen af 

Kregme Strand. 

 

Ejendommen må ikke udbygges og den skal henligge udyrket som park. Derudover skal 

”Lergravene” holdes uden beplantning. 

 

1.2  Plejeplanens disposition 

Først gennemgås de generelle forhold såsom beliggenhed, værdier og planforhold. 

Dernæst beskrives de eksisterende forhold og mål. Sidst i planen beskrives konkrete 

tiltag. 

 

1.3  Plejeplanens udarbejdelse 

Området er omfattet af en plejeplan 

udarbejdet i forbindelse med 

fredningsforslaget til ”Hvide Klint” fra 

1974. Det ønskes nu at udarbejde en ny 

plejeplan, der i større grad tilsigter at 

sikre fredningens formål og samtidig 

forbedrer både de rekreative og 

naturmæssige værdier i området. 

 

Arealet skal i det store hele bringes tilbage 

som det fremstod ved fredningens 

ikrafttrædelse, således både den specielle 

landskabsoplevelse og kulturhistorien bl.a. 

lergravene, træder tydeligere frem. 

 

Indtil for få år siden var arealet under 

tilgroning med især skovfyr, fuglekirsebær 

og poppel der truede med fuldstændig at 

lukke af for udsigterne samt fortrænge 

den artsrige overdrevsflora- og fauna. 

 

Halsnæs har påbegyndt en rydning af krat 

inden for fredningens afgrænsning. For at 

sikre sammenhæng i den fortsatte 

forvaltning af arealet er denne plejeplan 

udarbejdet.

 
 
Foto 1: Områdets karakteristiske kystskrænter. 
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2. Generelle forhold 

 

2.1 Beliggenhed 

Kregme Strand, også kaldet Parkovsminde, er beliggende mellem Frederiksværk og Lille 

Kregme. Arealet udgør ca. 6,3 ha og omfatter matrikel nr. 11o Kregme By, Kregme. 

Ejendommen har adressen Parkovsvej 9, 3300 Frederiksværk. 

 

 
Kort 1: Fredningen Kregme Strands beliggenhed, markeret med blå, ved siden af fredningen 

Hvide Klint og Bakkestien der sikrer offentlighedens adgang. 

 

2.2 Landskabelige værdier 

Kregme Strand omfatter en del af kystskræntlinjen i Halsnæs kommune, der også 

kaldes ”Hvide Klint”. Dette skyldes skrænterne, der i tidligere tider fremstod blottet og 

helt lyse. Kystskrænterne er meget markante, på en klar dag kan man se dem helt fra 

Lynæs. Det er også en særlig oplevelse når udsigten åbner sig op for en fra man 

begiver sig ind i området fra Parkovsvej til man står på toppen af skrænten og kigger 

næsten lodret ned på stranden. 

 

 
Foto 2: Udsigt mod fjorden hvor man kan se til både Hundested og Rørvig. 
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2.3 Værdifuld flora og fauna 

Halsnæs Kommune tyndede ca. 1.500 m2 træ og krat i 2013, og allerede året efter 

kunne karakteristiske arter såsom håret høgeurt og due skabiose findes på arealet. På 

de arealer der igennem en længere årrække har været lysåbne vokser bl.a. blåhat, liden 

klokke og gul snerre. De åbne sandbrud på skrænten er levesteder for markfirben, der 

er beskyttet på internationalt niveau, en såkaldt ”Bilag IV art”. Der blev i 2016 fundet to 

unge markfirben 

 

Syd for Kregme Strand blev der i 1983 fundet strand-svingel, knoldet mjødurt og eng-

havre. Længere nede af kysten voksede svalerod, plettet kongepen, nikkende kobjælde, 

due skabiose mv. Kregme Strand har samme udgangspunkt dvs. jordtype, hydrologi, 

lyspåvirkning mv. som disse arealer. Det formodes derfor, at denne flora tidligere har 

været til stede på Kregme strand, men langsomt er blevet fortrængt i takt med, at 

området groede til og lukkede af for lyset. 

 

Potentialet er derfor højt for, at den artsrige flora og fauna kan genindvandre. 

 

2.4 Problem arter 

Som på mange andre af vores kystskrænter er der flere problemarter – især slåen, 

brombær, rynket rose, poppel samt japansk – og kæmpe pileurt. Det kræver en 

vedvarende og systematisk bekæmpelse blot at forhindre spredning af disse arter. Hvis 

de får lov at vokse vildt vil de hurtigt danne et ufremkommeligt krat der hverken har 

naturmæssig – eller rekreativ værdi. 

 

2.5 Rekreative værdier 

Der er opsat tre bænke på arealet, hvorfra man kan nyde udsigten ud over fjorden. 

Derudover en mindeplade for Oberst H. P. Parkov der er ved at gro til. Flere stier 

gennemløber området og det formodes at områdets primære brugergruppe er 

hundeluftere og andre der ønsker at gå en tur, samt besøgende skoler og institutioner 

fra kolonien Hvide Klint. 

 

Området rummer store muligheder for formidling af både natur, kultur, geologi og kan 

samtidig indbyde til motion og udeliv. 
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Foto 3: Historien er flere steder tydelig – både den geologiske og den kulturhistoriske. 

 

Kregme Strand ligger tæt på skole, station, institution og er utroligt bynært. Det er 

derfor nærtliggende at udvikle arealets rekreative værdier, da det kan være til glæde 

for en stor og varieret befolkningsgruppe. 

 

2.6 Planforhold 

Arealet ligger i landzone. Det er omfattet af ”Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og 

sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme” fra 2009 samt tillæg 1 til planen. Heri står, 

at området kun må anvendes til rekreative formål og at det skal friholdes for 

bebyggelse, medmindre det er nødvendigt for den rekreative brug. 

 

Arealet er desuden udpeget som fredskov, hvilket gælder for alle kommunalt ejede 

skove. Fredskovspligt betyder, at arealet som udgangspunkt skal holdes med 

træbevoksning. En undtagelse herfor er bl.a. hvis andet er bestemt i en fredning for 

arealet. 

 

En fredning som den pågældende for Kregme Strand, er en såkaldt ”status quo” 

fredning. Det betyder, at målet for en naturpleje vil være den tilstand der var ved 

indgåelse af fredningen samt de bestemmelser der er beskrevet i fredningen, såfremt 

de foreskriver en ændring i tilstanden. 

 

 
Foto 4: Kregme Strand som det fremstod i 1954 og i 2014. Især områderne langs 
kystskrænten og lergravene er siden da groet til. 

 

Hele det fredede område er desuden omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Det er en 300 

meter bred zone der løber langs kystlinjen. Inden for strandbeskyttelseslinjen må der 

ikke uden tilladelse opføres anlæg såsom hegn og bygninger. Naturstyrelsen 

administrerer strandbeskyttelseslinjen og det er således dem der kan give dispensation 

fra linjen. 
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3. Tiltag 

 

3.1 Eksisterende forhold 2015 

 

 

 
 

Store dele af området er groet til i skov med mere eller mindre kratagtig underskov. 

Det er svært at erkende lergravene fra det tilstødende skovareal før man bevæger sig 

ind i området. Når man står i lergravsområdet kan man ane enkelte store træer der 

tidligere har stået alene. 

 

Stier og det åbne område slås hvert år.  Et større område ved Bakketoppen er blevet 

ryddet og tyndet for at forbedre udsigt og forhold for flora. I samme ombæring blev et 

lille stykke af kystskrænten ryddet. 

 

 
Foto 5: Det er tydeligt at se hvortil kystskrænten er blevet ryddet. 
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3.2 Mål 

Målet for plejen er at genskabe et lysåbent kystskræntsområde, som det fremstod da 

det blev fredet. Nogle enkeltstående træer lades stå tilbage, desuden bevares noget 

krat og skov af hensyn til oplevelsen og den rekreative værdi. 

 

 
 

 

3.3 Førstegangs pleje 

 Bakketop: På Bakketoppen tyndes yderligere indtil den fremstår tydelig. 

Markante vindblæste fyrretræer står tilbage. Halsnæs Kommune har foretaget 

en stor del af rydningen, men der er mulighed for at udvide området en smule 

mod nord. Imellem bakketoppen og lergravene lades den nuværende 

bevoksning stå i en bræmme ned til vejen så de to områder er visuelt adskilt. 

 

 Kystskrænt: Kystskrænten kan ryddes i hele dens udstrækning så den fremstår 

markant i landskabet. Den har stor værdi for både naturen og oplevelsen. Når 

skrænten blotlægges vil området igen leve op til sit kaldenavn ”Hvide Klint”. 

Rydningen af kystskrænten prioriteres højt. Gamle eller markante træer og 

buske kan vælges at lade stå tilbage, men som udgangspunkt skal alt ryddes. 

 

 Lergravene: På de gamle lergrave kan alt krat og poppel ryddes. Det bør 

overvejes at ringe de store popler. Hvis de blot skæres vil de typisk svare ved at 

sætte rigtig mange rodskud og skyde fra den tilbageværende stub. Rydningen 

vil synliggøre gravene og derved historien omkring dem. 

 

 Lysåben skov: Skovpartiet kan tyndes så det fremstår mere lysåbent. Ved 

tyndingen bør hurtigvoksende og let spredende træer som fuglekirsebær, poppel 

og ahorn fjernes først. 

 

 Skov: Skovene omkring kolonien og i det nordvestlige hjørne af området får lov 

at vokse vildt. Dog fjernes træer og grene der falder over stierne. Fra kolonien 

gives der mulighed for at rydde træer og krat i en udsigtskile mod fjorden. 
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 Åbent areal: Det åbne parti kan udvides mod øst og derved bringes tilbage som 

det fremstod ved fredningen. Der bibeholdes en bræmme mellem det åbne 

område og bebyggelse. 

  

 

3.4 Vedvarende plejeindgreb 

 Slåning 

Alle arealer der er ryddet holdes lysåbne ved slåning. Såfremt det er muligt skal det 

afslåede materiale efterfølgende fjernes fra arealet for at mindske næringsindholdet i 

jorden. 

 

 Afgræsning 

På de arealer, der ikke er udlagt som skov samt i den lysåbne skov, kan der opsættes 

hegn og afgræsses. Afgræsning med geder vil evt. kunne erstatte den manuelle 

kratrydning der er foreskrevet som førstegangspleje på f.eks. lergravene. Hvis det 

ønskes at afgræsse arealet skal der søges dispensation for strandbeskyttelseslinjen. En 

mulig afgræsning skal tilgodese områdets rekreative værdi ved at fremstå diskret. 

 

3.5 Formidling 

Den rekreative værdi kan øges ved at opsætte bord/bænke sæt samt skilte, der f.eks. 

oplyser om områdets historie og nuværende tilstand. Plejeplanen er ikke til hinder for 

opsætning af anlæg til brug for øget rekreativt brug f.eks. badebro, snorkelsti, shelter, 

hegn mv. der ligger på eller i tilknytning til det fredede areal. Dette er i 

overensstemmelse med fredningens bestemmelser. Det er dog vigtigt, at evt. rekreative 

anlæg ikke fremstår fremtrædende i området således dets karakter som uforstyrret 

naturområde er intakt. 

 

Tiltag til at forbedre områdets rekreative værdier kan fastsættes i samarbejde mellem 

kommunen, institutioner og interesse foreninger. 

 
 


