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Der er glæde i Danmarks Naturfredningsforening Furesø over fredningen og den kommende 

trampesti i Allerød Lergrav. Foto: Alf Blume  

 

Ny trampesti giver smukke oplevelser  

Furesø - 26. september 2016 kl. 05:50  

Af Jimmy Rømer  

Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk  

Fredningsnævnet har sat det sidste punktum i fredningssagen for Allerød Lergrav med placeringen 

af en ny offentlig trampesti fra Hyrebakken til Kattehale ved Furesø Kommune. Det skriver 

Frederiksborg Amts Avis. 

Fredningen af Allerød Lergrav blev afgjort før årsskiftet, men den manglede den sidste vigtige 

detalje: Hvor skulle en ny trampesti igennem det fredede placeres? 

Nu er placeringen aftalt på plads på en placering, alle er tilfredse med; stien nord om Allerød 

Lergrav skal være etableret inden august 2018. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening 

Furesø i en pressemeddelelse. 

Stien vil skabe adgang gennem fredningen fra Hyrebakken ved Ravnsholt Skov og over til 

Sønderskov ved Kattehale. Stien bliver etableret som en trampesti med græs, så gående let kan 

passere igennem det naturskønne område og videre ad allerede etablerede stier over i de tilstødende 

fredninger, Kattehale Mose og Allerød Sø, oplyser Alf Blume, formand for Danmarks 

Naturfredningsforening Furesø. Og han tilføjer: 

mailto:sndk@sn.dk


- Vi glæder os over, at fredningen af Allerød Lergrav nu er helt afsluttet og den kommende 

trampesti, så man let kan komme gennem området og se de mange fugle og dyrearter, der lever der 

og fornemme det smukke landskab. 

Allerød Lergrav er leve- og rastested for flere sjældne og rødlistede fugle, som svalekliren, der 

fouragerer i lergraven, og fra tid til anden høres drosselrørsangeren. 

- Andre truede arter som stor kærguldsmed, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø er 

udbredt i nærområdet til Lergraven, der ligger midt i fredningen, og de kan forventes at indvandre i 

fredningen, oplyser Alf Blume, der uddyber: 

- Vi ved, at der er observeret hugorm i nærområdet. Lergraven har de rette betingelser for at udvikle 

sig til refugium for hugormen, så mon ikke vi kan være heldige at møde den langs trampestien om 

et par somre. 

Lergraven og Alleen på Hyrebakken er leve- og fourageringssted for flere forskellige 

flagermusarter; dværg-, brun-, syd, trold- og vandflagermus, der alle er beskyttede arter. 

- Tag ud ved skumringstid med en lommelygte og se de dygtige flyvere jage insekter i dette lune 

sensommeragtige efterår enten langs alléen ved Hyrebakken, som er sydgrænse for fredningen, eller 

i nær fremtid: langs trampestien, slutter Alf Blume. 

 


