Forårstur
Besøg mit lokalområde
Onsdag den 17/3 2021 kl. 13.45
For at få banket rusten af efter lang tids aflysninger inviterer vi vores medlemmer på
en fredelig all-round-tur på Sophienborg Alle 10 i Hillerød og i Selskov.
Turen går gennem mosen, over marken og ind i skoven. Der kan ses en del rød-el, pil,
mosser og lav samt fugle.
Lidt historie
Sophienborg Alle 10 er et husmandssted, som ligger på vestsiden af Selskov ikke så
langt fra Strødam Engsø og Jarls reservat. Herluf Trolle har ejet jorden og byttede på
et tidspunkt med Chr. IV, som har brugt området til græsning for frederiksborghestene.
Siden har der været forskellige ejere. På de gamle luftfotos kan man se, at der i en
periode har været gravet tørv.
I halvtredserne boede der 4-5 familier på ejendommen, og før vi overtog den i 2010,
var der mekanikerværksted—med alt hvad det medførte af smøregrave, bilvrag,
værktøj og reservedele de særeste steder.
Hillerød Kommune har fra luften opdaget, at der er et overdrevslignende område, som
de gerne ser, at vi slår eller afgræsser. Derfor har vi i fem år haft 3 kvier gående i
sommerhalvåret, og det har resulteret i flere og flere hårede høgeurter, bitter bakkestjerne og tjærenelliker.
Praktisk
Varm påklædning, vandtæt fodtøj, lup og kikkert og en kop eftermiddagskaffe anbefales.
Bus 302 i retningen Sofienlund kører fra Hillerød Station kl. 13.19.
Man skal af ved endestationen Sofienlund og ned ad grusvejen, der er markeret af en
stor sten med nummer 10 på.
Turen forventes afsluttet senest kl. 16.00.
Skulle nogen have trang til at se flere fugle inden solen går ned, kan man efterfølgende krydse Isterødvejen og gå til Strødam Engsø på egen hånd.
Tilmelding
I bedes henvende jer til Vibeke Hansen helst på mail v.handersen@gmail.com, eventuelt på 30539174. Vi har et deltagermaksimum på 25 personer på grund af den aktuelle situation.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Vibeke Hansen og Hanne Ertmann
Ugler i mosen

