POSTBESKRIVELSER

Find vej i Grønholt Vang

Post 1: Grøft/Sti
N55o 58.271’ E12o 23.087’
Tranbjerg Mose er dannet for nylig ved at spærre for afløbet i mosens nordøsthjørne. Mosen var tidligere bevokset med sitkagran,
som blev afdrevet1 i 1997.

er en del af det landsdækkende koncept “Find
vej i Danmark”, som er et tilbud om en anderledes tur i det fri. Du får sund og sjov motion,
dejlige naturoplevelser og måske en masse
ny viden. Skulle du efter din tur i skoven have
lyst til flere oplevelser i Grønholt Vang kan du
klikke ind på: https://naturstyrelsen.dk/
naturoplevelser/naturguider/groenholt-vang/

Post 2: Sydvestlig mosebred
N55o 58.109’ E12o 23.115’
2
Gammel bevoksning med flådeege , ahorn og bøg. Her er både levende og døde træer. Kraftig opvækst af ahorn, som også kaldes ær.
Post 3: Utydeligt dige
N55o 57.908’ E12o 22.670’
Gammelt skovdige. Bemærk to gamle ægte kastanjer – træarten
blev indført af den tyske forstmand Johann Georg von Langen
sidst i 1700-tallet.

Skulle du have lyst til flere Find vej udfordringer
i Fredensborg Kommune kan du klikke ind på:

Post 4: Vestbred af mose
N55o 57.939’ E12o 23.203’
Idyllisk flot mose med opvækst af pilebuske.

www.fredensborg.dk/findveji

Post 5: Grøft/Vejdæmning
N55o 57.975’ E12o 23.012’
Her ses åbning til en lille stenkiste der fører grøften under
Hillerødvej.

På www.findveji.dk finder du information om
alle landets ”Findvej-projekter”.

Post 6: Øst for gravhøj
N55o 57.799’ E12o 23.146’
Yngre bronzealder. Nord for skovdige. Bemærk lærketræerne.

Bag konceptet står:
• Partnerskabet Gang i Fredensborg
• Fredensborg Orienteringsklub
• Farum Orienteringsklub
• Dansk Orienterings-Forbund

Post 7: Sydøstlig lille høj
N55o 57.622’ E12o 22.959’
Rester fra tidligere skovfogedsted, Stendalshus, som brændte i
begyndelsen af 1800-tallet. Nu flyttet til den sydlige del af skoven.
Post 8: Syd for høj
N55o 57.780’ E12o 22.587’
Dæmninger fra vandmølleanlæg, der kan stamme fra middelalderen. I 1700-tallet kaldes dammen for Frænderup Sø. Kanal og
omløbskanal kan ses.

Grønholt Vang

Med støtte fra:
• Naturstyrelsen
• Friluftsrådet
• Danmarks Idræts-Forbund

Post 9: Lavning mellem diger
N55o 57.684’ E12o 22.797’
Forfaldent stendige og jorddige, som er sogneskel og skovgrænse
mellem Sørup Hegn og Gamle Grønholt Vang.

POST 9

Post 10: Åbning i diget
N55o 57.690’ E12o 22.329’
Kaldes ”Ridelågen”, hvor parforcejagtvejen3 fra Store Dyrehave passerer igennem. En fredningskendelse fra 1973 havde til hensigt at
sikre udsigten fra arealet ud over Esrum Sø!
N55o 57.570’ E12o 22.700’
Post 11: Sten ved hulveje4
Omfattende hulvejssystem, der kan følges ned over bakken til
bækken, der løber mod Esrum Sø. Hulvejene fortsætter på den
modsatte bred i mindre tydelige spor.
Post 12: Grøfteknæk
N55o 57.524’ E12o 22.208’
Mod syd udsigt over en lysning fra nyligt fældede rødgraner. Det er
hensigten at skabe en mindre sø her.
Post 13: Høj
N55o 57.478’ E12o 22.474’
5
Bøgeselvforyngelse mod nord og thujaplantning mod syd.
Thujabevoksninger er et særsyn på disse kanter.
Post 14: Vestlige Kulmile
N55o 57.525’ E12o 22.675’
Her ligger resterne af en gammel kulmile. Den ses i terrænet som
en svag rund vold, som dannes når brændingen er slut og pladsen
renses ved at skrabe restgløder og aske ud til siden. Et stykke øst
herfor er der endnu en kulmile, medens den lavning der ses bag
denne mest sandsynlig er en tidligere grusgrav.
Post 15: Væltet Træ
N55o 57.402’ E12o 22.185’
Bøgetræet er væltet i en storm og roden står lodret op. En såkaldt
rodvælter. Store træer får af og til blive liggende så de kan rådne og
formulde, for at give skovens smådyr, fugle og insekter et godt sted
at leve. Bemærk bladene på træet; den smule jord der er tilbage på
rodkagen er åbenbart tilstrækkelig til at holde liv i træet et stykke
tid.
Post 16: Syd for flad høj
N55o 57.372’ E12o 22.443’
Mulig oldtidshøj fra bronzealderen. Teorien underbygges af de
mange hånd- og hovedstore sten i jordfylden.
Post 17: Store sten
N55o 57.294’ E12o 22.549’
Flere markante sten, hvoraf nogle har kløveriller. De er forarbejde til
en senere kløvning, der så er mislykket.
Post 18*: Sydøstlig mosekant
N55o 57.302’ E12o 22.783’
I Lygtemosen er der senest gravet tørv, der brugtes til opvarmning,
under Anden Verdenskrig. Tørvegravenes næsten lodrette kanter
ses stadig.

Post 19: Rende/Skovskel
N55o 57.175’ E12o 22.928’
Markant rende og vold. Ejerlavsgrænse der sandsynligvis har været
sydgrænse for skoven før skovindfredningen6. Den går fra landevejen i vest og nord om skovfogedstedet til Grønholt Å i øst.
Bemærk selvforyngelse5 af tsuga-træer.

Post 25: Digeende
N55o 57.080’ E12o 23.169’
De mangestammede bøge er fremkommet ved at flere bøgeolden10 i musenes vinterforråd er spiret samtidig. De danner nu en
imponerende portal ind til skovfogedstedet Stendalhus. Meget flot
stendige.

Post 20: Stor sten
N55o 57.169’ E12o 22.810’
Et smukt, varieret skovbryn med stengærde og gamle ege, bøge og
buske. Nord for er der en sjælden blandingsbevoksning af tsuga
med grandis og rødgran.

Post 26: Østligt digeknæk
N55o 57.535’ E12o 23.565’
Her lå oprindelig det, der tidligere blev kaldt ”Lærefaders Hus” eller
”Stripperhuset”. Det var en tidligere degnebolig, der måske stammede fra middelalderen. Senere boede en skrædderfamilie her.
Huset var på 13 fag11. Det blev revet ned omkring år 1900.

Post 21: Sti/Mosekant
N55o 57.192’ E12o 23.015’
Spændende moser med gamle, udgåede birke og ”spættetræer”7.
Resultat af at man i 15 år bevidst har undladt at oprense grøftesystemet. Skal henligge som urørt område.
Post 22*: Lille sten på bakken
N55o 57.314’ E12o 23.131’
Udsyn fra lærkeskov over Skovfogedengen mod syd og en birkemose mod øst. Lærkeskoven fældes først ca. år 2030, når træerne
er 70 år. Skovfogedengen slås med le af et høsletlaug8, som Danmarks Naturfredningsforening i 2009 tog initiativ til at danne.

Post 27: Bakketop
N55o 57.435’ E12o 23.750’
En god udsigt omgivet af de almindelige danske løvtræer: bøg og
eg. Tillige en askemose samt opvækst af ahorn. Et par douglasgraner bryder billedet.
Post 28: Sydøst for dæmning
N55o 57.316’ E12o 23.655’
Her lå Tulstrup-bebyggelsen og et vandmølleanlæg. Det stammede
fra middelalderen. Senere lå her en fæstegård12 ejet af adelsslægter.
Vest for lå mølledammen og øst for ses rester af kanal og omløbskanal. Mølledammen er ved at blive genskabt.
Post 29*: Sten
N55o 57.311’ E12o 23.820’
Den ligger i et mindre dige-indelukke, hvis oprindelse er usikker. Er
muligvis en tidligere inddiget mark i det omgivende vådområde.

POST 23
Post 23: Markant træ
N55o 57.409’ E12o 23.286’
”Hængeegen” eller ”Den Krøllede Eg”. Stedet benyttedes i ældre tid
ved vildtparaderne9 på kongejagterne. Træet er nok 200 år gammelt. Der er to huller dannet af sammenvoksede grene, hvorom
overtroen fortæller, at syge kan blive raske ved at kravle igennem.
Post 24: Sydvest for voldgrav
N55o 57.293’ E12o 23.383’
Grønholt Voldsted nævnes i historien så tidligt som i 1190-erne.
Der har sikkert været en træbygning til brug for kongelige overnatninger. I 1860 foretog Frederik d. 7. en udgravning, ved en korsformet gennemskæring. Man fandt dog intet interessant. I 1930-erne
blev anlægget istandsat, og planen er nu, at vådområderne syd og
nord for voldstedet skal retableres.

*Bemærk at post 18, 22 og 29 – er lidt vanskelige at tilgå efter stormfald, opvækst og skovning.

Post 30: Sten
N55o 57.237’ E12o 23.545’
Stenen har flere kløveriller (se post 17) vinkelret på hinanden. Den
ligger i et område med selvforyngelse5 af løvtræ, hvor nu ahorn
dominerer. Om ca. 100 år vil her vokse bøg. Tidligere stod her
flådeege2.
Post 31: Nord for bro
N55o 57.148’ E12o 23.686’
Broen går over den ret vandførende Grønholt Å, der løber ud i
Langstrup Å, som passerer under den gamle Skæremølle Bro og
fortsætter ud i Nivåen, som ender i Øresund.
Post 32: Digeknæk
N55o 57.423’ E12o 24.029’
Gammelt dige fra Tulstruplandsbyens marker.
Post 33: Digeknæk
N55o 57.370’ E12o 24.231’
Øst for dette markdige ligger Tulstrup Mose med tidligere tørv
skær og rødgranbevoksning. Da der ikke skæres tørv længere og
rødgranerne lider af stormfald, vil området blive genskabt som
naturlig mose.
Ord markeret1-12 forklares på www.fredensborg.dk/findveji

Hvordan skal jeg bruge orienteringskortet?
Gå eller løb en tur alene eller sammen med familien
– og find så mange poster du har lyst til.
Posterne kan tages i tilfældig rækkefølge.
POST 24

Hvordan ser en post ud?
De runde cirkler med numre
på kortet angiver placeringen
af posterne. En post består
af en 80 cm høj træpæl. På
et metalskilt står postnummeret.

Vi håber at udfordringen vil give dig mange gode naturoplevelser og nogle fornøjelige timer i skoven!
Vil du vide mere, så klik ind på vores hjemmesider. Du finder adresserne på folderens bagside.
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Klip med klippetangen i
det rigtige klippefelt her på
kortsiden. Du kan også vælge
at skrive postens bogstavkode
(3 bogstaver) i feltet.

P1-P4 på kortet er parkeringspladser
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Forskellige ruteforslag udgår herfra.
De kan hentes på www.fredensborg.dk/findveji

