
Enghaven 

Enghaven er en naturperle i den fredede Stavnsholtkile mellem Stavnsholt og Bistrup og et levende vidnesbyrd om områdets kulturhistorie.  

Englodder og kulturhistorie 

Enghavens historie knytter sig til udskiftningen af landsbyjorderne under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Gårdene i Stavnsholt fik 

samlet deres jorder i en større sammenhængende hovedlod samt en englod. Enghaven har været udstykket i en mængde små matrikler fordelt på 

gårdene i Stavnsholt sogn, og områdets vangediger og levende hegn træder stadig frem i landskabet og fortæller områdets landskabshistorie. Prøv 

f.eks. at lægge mærke til det gamle jorddige med det smukke levende hegn af gamle egetræer i folden inde til venstre for grusstien. 

 

Der har været køer og høenge i hele området dengang, hvilket navnet Enghaven vidner om. Vore dages drift og naturpleje forsøger at genskabe de 

gamle landskabstyper, så området lever fuldt op til det smukke navn.  

 

Fredning 

Enghaven indgår som kerneområde i fredningen af Stavnsholtkilen, der skal friholde en åben landskabskile mellem Farum og Birkerød mod 

udstykning og ny bebyggelse i dette værdifulde landskabsstrøg, som med sin tætte beliggenhed på hovedstaden ellers ville være under stort pres.  

 

Naturpleje 

Naturpleje af Enghaven som græsningseng, adgang til naturen mv., er en del af fredningens formål og vil blive beskrevet i en plejeplan.  

Furesø Græsserlaug har siden 2003 stået for afgræsning af 2 store folde på hver side af Furesøstien (markeret på kortet). Naturplejen startede som 

bjørneklobekæmpelse, da Kæmpebjørneklo var ved at dominere hele området og fortrænge mose- og engnaturen. I dag er bjørneklo bragt under 

kontrol i området og engnaturen er under stadig forbedring med flere typiske engblomster år for år. 

 

Velkommen i naturen 

Området rummer en stor rigdom af forskellige naturtyper: Mose, eng, overdrev, naturskov og vandløb samt mange tilknyttede plante-, fugle- og 

dyrearter. Flere områder er svært tilgængelig mose som man bør undgå. 

 

Der er fri adgang til foldene gennem låger og led, men uden løse hunde. Der går får, lam og kreaturer derinde, og man skal undgå at gøre dem 

urolige og helst bare lade dem være. Der er opsat bord og bænk inden for lågen til ”den stille skovgæst”, som du er velkommen til at benytte.  

 

Furesø Græsserlaug 

Det daglige opsyn med dyrene varetages af Furesø Græsserlaug, hvis medlemmer på denne måde udfører frivillig naturpleje i kommunen. 

Er du interesseret i at være med eller høre mere, kan formanden Mogens Lindhardtsen træffes på 2211 7779, mogens.lindhardtsen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

  Angus-kvier genskaber engene med deres græsning 

   

 

 
Fladkravet Kodriver  Eng-Nellikerod   Spidssnudet Frø 

Faciliteterne i området er opsat af Furesø Græsserlaug med støtte fra 

Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje 


