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HØJE KLINT OG ENGHAVEN 
Turen starter ved Ellegården (1), Stavnsholtvej 168 i Farum. En stor 
del af turen går gennem den fredede Stavnsholtkile. Gå ad Skov-
bakken (2) til området ved Høje Klint (3), hvor der er en storslået 
udsigt over Furesøen. 

DN FURESØ

I den smalle skovbræmme langs søen ses meget gamle Farumbø-
ge (4). På de stejle skråninger ned mod søen har der aldrig været 
plantet og drevet skovdrift. Derfor er bøgetræerne formentlig 
efterkommere af den genetisk oprindelige bøg på egnen. I et sam-
arbejde mellem DN Furesø og den daværende Farum Kommune 
er der samlet frø fra Farumbøge, som er blevet sået og passet på 
kommunens planteskole, indtil de var store nok til at blive plantet 
ud. Ved at plante disse træer ved håndkraft på steder på de stejle 
skråninger, hvor store træer var faldet, har man fornyet dele af 
skoven med efterkommere af den oprindelige Farumbøg. Furesø 
Kommune følger op på dette projekt flere steder i kommunen ved 
at fremme selvforyngelse af Farumbøgen.

Videre ad Furesøstien, Forårs-
vej og Løvfaldsvej til Engha-
ven (5). Enghaven blev fredet 
allerede tilbage i 1940-erne. 
I tiden frem til 1987 skete 
der en kraftig tilgroning med 
buske og træer og især med 
den invasive art Kæmpe-Bjør-
neklo, der truede med helt 
at skygge den blomsterrige 
engvegetation væk. 

DN Furesø startede i 2000 Furesø Græsserlaug. Siden 2004 
har græsserlauget foretaget natur-pleje med får og kreaturer i 
Enghaven. En del af træ- og kratbevoksningen er blevet ryddet, og 
græsningen bekæmper Bjørnekloen meget effektivt. Plejen foregår 
i samarbejde med Furesø Kommune og de private lodsejere. 

I 2005 udarbejdede DN Furesø et forslag, der gik ud på at oprense 
dræningsgrøfterne, der i mange år ikke var blevet vedligeholdt og 
genåbne Hesselbækken. I 2017 gennemførte Furesø Kommune 
projektet, så Hesselbækken nu igen løber som et åbent vandløb ud 
over engen til Furesøen. 

I 2007 rejste DN fredningssag for hele Stavns-holtkilen. Frednings-
sagen blev først endeligt afgjort i 2016. En plejeplan for hele om-
rådet er under udarbejdelse. Målet er bl.a. at Enghaven igen bliver 
en blomsterrig græsningseng, og at der skabes udsigt til Furesøen. 
Furesø er både yngle- og især rasteplads for store mængder af 
fugle. Langs stien gennem Enghaven kan man om sommeren være 
heldig at se den sjældne Hvepseedderkop (6).

Tilbage ad Løvfaldsvej (7) til Stavnsholt  
gennem et fredet landbrugsområde. Stavns-
holt er en velbevaret landsby med mange 
bevarings-værdige huse og gårde samlet 
omkring den gamle forte og gadekæret. 
Her er bevaret et gammelt bystævnetræ, 
et majtræ (8). Lige nord for Rendebækgård 
ses en stor fredet lind (9). Turen slutter ved 
Ellegården, hvor den startede.
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