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PRÆSTEGÅRDS-

JORDENE

Danmarks Naturfredningsforening
FURESØ
Storebjerg Overdrev med kornblomster

PRÆSTEGÅRDSJORDENE
Vi besøger Præstegårdsjordene ved Farum Kirke, Storebjerg og
Gedevaseområdet. Hele turen går gennem områder, der er fredet
som en del af Mølleåfredningen.

Halvvejs rundt om Grethesholm kommer man til et stikryds. Man
kan tage en afstikker til venstre og kigge til broerne over Mølleåen,
træbroen ved Sortemosen, samt vejbroen ved Ganløsevej. Tilbage
igen ved stikrydset går man nu nord om Grethesholm og har kig
til overdrevsskrænterne på Gedevasegaards jord. Lige før man er
hele vejen rundt ligger på venstre hånd ”trekanten” et meget fint
overdrev, der nu plejes ved græsning. Her har været den sjældne
sommerfugl violetrandet ildfugl.

PRÆSTEGÅRDS-

JORDENE
Børn ved Storebjerg Overdrev

Fra Farum Kirke til Grethesholm: Fra Farum Kirke går man af Li.
Kaalundsvej til kirkegården (den runde) og videre mod vest ad
markstien (Præstemosestien). Her har man til højre det gamle
overdrev Storebjerg, og til venstre en sti ned mod Furesøen. Man
fortsætter ad selve markstien gennem dens to 90 grader drej og
kommer til Præstemosen, der er kendt for sin ”hængesæk” med
mange sjældne planter, blandt andet Rosmarinlyng. En del af
mosen er privat. Forbi Præstemosen kommer man til jættestuen
Gretteshøj, der har tre store dæksten.

Derefter følges Kong Volmersvej forbi Præstemosen med sommerhuse og der drejes til højre ind over den store mark, der passes
af ”Ejerlauget Marken” - man går op til toppen og har udsigt over
Præstemosen. Nu følges stien ned ad bakken mod øst og efter en
lav eng kommer man op på ”Lillebjerg” et andet overdrev under
dannelse. Der gås diagonalt over Lillebjerg og man kommer derved
tilbage til parkeringspladsen og kirken. Turens længde ca. 3 km.
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Efter den kommer man til den lange ås, ”Grethesholm”, hvor der vokser fine eksemplarer af de oprindelige Farum Bøge, der anses for at
være efterkommere af de oprindelige danske bøge. Man kan derefter
gå syd om Grethesholm og kan tage en afstíkker gennem krattet,
nede hvor stien drejer til højre, og få et godt kig ud over Sortemosen
(her vokser den sjældne Tørveviol, mosen er ikke tilgængelig).
Farumbøgen

