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STORE HARESKOV OG PARFORCEJAGTEN
Hele Store Hareskov er nu (foråret 2018) foreslået udlagt som
urørt skov. Turen i Store Hareskov starter fra nordsiden af Hareskov
Station (1). Gå ad den brede sti 250 m mod nord. Efter vejkrydset
følges Gamle Jagtvej mod nordøst. Efter 200 m er man fremme ved
Husmandsmosen (2) på begge sider af skovvejen. Søen er kendt for
et rigt insektliv, bl. a. Stor Kærguldsmed, mange frøer og som voksested for planten Blærerod. Efter yderligere 200 m når man til en
nyligt anlagt sø (3) også på begge sider af vejen. Søen er anlagt for at
tilbageholde vand i skoven og derved skåne Jonstrup Å for pludselige
tilførsler af vand. Hurtigt når man frem til ”Femvejskrydset” (4), hvor
6 veje mødes. Dette vejkryds er en del af parforcejagtsystemet.

Grøn frø

PARFORCEJAGTEN
Selv om parforcejagtområderne i
Hareskoven ikke
er kommet med på
Unescos Verdensarvsliste er sporene
fra denne jagtform
lette at se her i
skoven. Man kan
således stå i en af
”stjernerne” og forestille sig, hvordan
den kongelige jagt
er foregået. Forud
for jagten skulle en
stor hjort lokaliseres,
så den fornemme
jæger, kongen eller
fyrsten, kunne få det
fornemmeste bytte.

Dette skete typisk ved at lade hunde jagte dyret, mens rytterne
fulgte efter. Når dyret segnede af udmattelse, steg den udvalgte
jæger, som regel kongen, af hesten og dræbte byttet. Et karakteristisk træk ved områder anvendt til parforcejagt var veje anlagt i
stjerneform, så jægerne kunne stå i vejkrydsene og således lettere
overskue hundenes jagt af vildtet. Stjerneformen kan stadig ses på
kort over området. Parforcejagt blev afskaffet i Danmark i slutningen
af 1700-tallet.
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Fra Femvejskrydset følges
den lange lige Grønnevej
mod nordvest, hvorefter
man drejer til venstre ad
Syvstjernevej. Snart når man
skovridergården Syvstjernen.
Går man ud til den asfalterede
vej, Fægyden, og lidt til højre,
kan man se en lille høj, som
markrer centrum i parforcejagtsystemet (5).
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Gå nu tilbage forbi skovridergården (6) og drej til højre ad
stien, der starter ved græsningsfolden. Følg stien langs
med Fægyden. På et tidspunkt når man stensætningen
Hørgen (7), hvor der er opsat
en informationstavle. Fortsæt
ad stien til Gamle Jagtvej, der
følges et mindre stykke. Inden
man når S-banen kan man
tage en sti til højre tilbage til
Hareskov Station.
Hele turen er ca. 5 km lang.
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