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På vandretur
Vaserne – Frederikslund Skov ved Holte

Vandreturen i Vaserne, langs Furesø og gennem Frederikslund Skov hører til blandt de smukkeste i Københavns nordegn. Fra Christian Winthers Sti har man en flot udsigt ud over Furesøs nordøstlige del – Store Kalv. Fra søen bevæger
man sig ind i Vasernes næsten mangroveagtige sump med et rigt plante- og fugleliv, for til sidst at vandre under høje
bøgetræer tilbage mod Holte. Man bevæger sig i grænselandet mellem de to kommuner: Søllerød og Birkerød, som i
2007 smelter sammen under navnet – Rudersdal.
A Ellesump er en særlig form for skov, som tidligere fandtes ved
næsten alle søer, åer og mosestræk ninger. Afvanding af sumpede
områder og rydning af elletræerne har imidlertid medført, at ellesumpen er blevet en sjælden skovtype. Rødellen er tilpasset livet i
vand, og som det eneste danske træ kan elletræet vokse med rødderne permanent vanddækkede. Nogle af træerne langs Christian
Winthers Sti har flere stammer, fordi de har været udsat for ”stævning”, hvilket vil sige gentagne nedskæringer lige over roden. Fra
roden er nye stammer vokset ud. Sandsynligvis har træerne senest
været brugt til brændsel under 2. verdenskrig. Når træet fældes er
veddet først hvidt, men ændrer hurtigt farve til rødt – heraf navnet
rødel.
B Furesø. Fra den lille træbro er der en fin udsigt ud over den del
af Furesø, som kaldes Store Kalv. Året rundt kan man iagttage forskellige fugle på søen. I sommerperioden ses den elegante fjordterne styrtdykke efter fisk, og flere steder på vandet ligger der toppet
lappedykker i smågrupper af vok sne og unger. I vintermånederne er
Store Kalv et godt sted at kikke på andefugle, som for eksempel
troldand, hvinand og stor skallesluger, der kan raste i hundredvis.
Siden 2003 er der sket en storstilet restaurering af Furesø. Dels
pumpes der ilt ud til bunden af søen, dels opfiskes der tonsvis af
småfisk, som æder dafnier og andre smådyr. En stor bestand af smådyr er vigtig, fordi de begrænser mængden af alger, som gør vandet
uklart. Målet er at forbedre vandkvaliteten i Furesø i løbet af en årrække. Se også informationstavlen ved Holte Roklub.
C Fugle i sumpen. Ellesumpen er levested for mange planter,
svampe, insekter og fugle. I forårsperioden kan man om natten,
høre de ejendommelige, griseagtige hyl fra sumpens mest sky beboer: vandriksen. Den er i familie med rørhønen, men er noget mindre og har et langt, tyndt, rødt næb. Netop ved dette sted er chancerne gode for at høre vandriksen. Om dagen er det værd at holde
øje med spættehullerne i de ældste af elletræerne. Foruden den store
flagspætte findes også den langt sjældnere lille flagspætte. I det hele taget er skoven rig på fugle, som yngler i huller i træerne, for

eksempel: træløber, fluesnapper, spætmejse, blåmejse og musvit.
Søllerød Kommune friholder en rydning i elleskoven, som en udsigtskile fra en mindesten i Frederikslund Skov.
D Dumpedalsrenden udspringer i Rude Skov og ender efter en
kort tur i Store Kalv. I vandløbet vokser blandt andet vild brøndkarse, der har små, hvide blomster, samt den op til 1,20 meter høje
gul iris. Langs vandløbet ses springbalsamin, som også har store,
gule blomster.
E Udstilling om Vaserne. Det kan anbefales at tage denne lille
afstikker fra ruten, for at besøge Fugleværnsfondens pavillon. Her
er fin formidling for både børn og voksne om fuglelivet og naturen
i Vaserne. 14 hektar af det spændende moseområde ejes og passes af
Fugleværnsfonden med det formål at tiltrække flest mulige fugle.
En af stedets mest karakteristiske fugle i perioden maj-juni er nattergalen.
F Frederikslund Skov er en smal strimmel løvskov, som ligger på
det skrånende terræn ned mod Furesø og gennemskåret af S-togsbanen mellem Hillerød og København. Navnet Frederikslund kan
henføres til landstedet af samme navn, som storkøbmand de
Coninck opførte i 1802-04 til sin søn Frederic. Landstedet ligger
på Frederikslundsvej og er i privateje.
G De ungarske træer – kaldes to høje bøgetræer, som står tæt på
jernbanen. I træernes bark har ungarske soldater indridset symboler
og sætninger, mens de opholdt sig hér under 2. verdenskrig. Ungarerne, som var under tysk kommando, havde til opgave at bevogte
jernbanen mod sabotage fra modstandsbevægelsen. Læs nærmere på
den opsatte informationstavle.

Folderen er udarbejdet af Københavns Amt, 2005.
Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf.: 4322 2222 eller
e-mail: tekniskforvaltning@kbhamt.dk. Websted: www.kbhamt.dk
Tryk: Paritas Grafik
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Turen starter og slutter på parkeringspladsen ved
Holte Roklub. Ruten er på 2,5 km med en afstikker på 1 km (t/r) til Fugleværnsfondens udstillingsbygning. Ruten har ikke særskilt afmærkning, men følger eksisterende stier.
Yderligere information: Søllerød Kommunes
folder: "På tur langs Furesøkysten".
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En pæl viser vejen til de ungarske træer.

1 Holte Station 1 km. Følg Frederikslundsvej og
Vejlesøvej.
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