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”Vi havde igen en solbeskinnet aftentur i Farum Sortemose. Denne gang en anden lokalitet end sidst. Kær-Storkenæb 

blomstrede langs stien, og så snart vi havde forceret den høje stente til mosen, så vi Butfinnet Mangeløv. Jan spottede 

Stivtoppet Rørhvene først, og Mogens noterede meget andet. Inden vi igen svang os over stenten, så vi Alm. Blærerod 

i et åbent vandhul. Måske kom den Vellugtende Aftenstjerne fra haven langs stien lige som andre undslupne 

haveplanter.” (Susanne Persson). 

13 deltagere. - Mogens Thornbergs notater fra turen (i kronologisk rækkefølge): 

 
Sti fra Kong Volmers Vej hen til Sortemosen: 

Bøg, kruset skræppe, gåse-potentil, enårig rapgræs, hundegræs, vejmælkebøtte, alm. rapgræs, glat dueurt, 

skvalderkål, vild kørvel, burre-snerre, ager-padderok, feber-nellikerod, lav ranunkel, stor nælde, stor fladstjerne, 

ahorn, hindbær, småblomstret balsamin, skov-elm, hassel, engriflet hvidtjørn, løgkarse, sødskærm, alm. røn, 

ørnebregne, alm. hyld, ask. 

 

Sti gennem Sortemosen: 

Kær-høgeskæg, kær-storkenæb, alm. mjødurt, skov-kogleaks, kær-star, eng-nellikerod, rødel, mose-bunke, gærde-

snerle, solbær, stilk-eg, femhannet pil, hindbær, hvid nøkkerose, kvalkved, skørpil, bredbladet dunhammer, alm. 

rapgræs, eng-svingel, glanskapslet siv, vorte-birk, tagrør, lodden dueurt, liden andemad, fugle-kirsebær, gråpil, eng-

rottehale, rødkløver, alm. fredløs, sump-kællingetand, kær-padderok, høj sødgræs, sildig gyldenris, gul fladbælg, 

hjortetrøst, top-star, rørgræs, bidende ranunkel, kær-tidsel, vild løg, trævlekrone. 

 

Grusvejen syd for Mølleåen: 

Muse-vikke, gul snerre, knoldet brunrod, alm. torskemund, fløjlsgræs, alm. kvik, draphavre, mark-krageklo, foder-

kulsukker, armensk brombær, pragt-snerle, strand-svingel, bævreasp, tørst, humle-sneglebælg, glat vejbred, alm. 

pileurt, kirtel-dueurt, haremad, kål-tidsel, ager-tidsel, hvidkløver, tofrøet vikke, tveskægget ærenpris, alm. rajgræs, grå 

bynke. 

 

Kvæggræsset eng lige nord for grusvejen: 

Alm. fredløs, kær-star, rødel, kattehale, mose-bunke, kragefod, kær-snerre, alm. mjødurt, kær-fladstjerne, langakset 

star, butfinnet mangeløv, kær-dueurt, kær-mangeløv, tagrør, blåtop, sump-snerre, eng-forglemmigej, kær-tidsel, 

toradet star, eng-rapgræs, stor nælde, alm. star, muse-vikke, top-star, stivtoppet rørhvene, alm. rapgræs, glanskapslet 

siv, kær-padderok, angelik, alm. hønsetarm, mynte sp., dunet steffensurt, alm. skjolddrager, bukkeblad, sideskærm, 

dusk-fredløs, tormentil, burre-snerre, kær-høgeskæg, tvebo baldrian, tørst, gærde-kartebolle. 

 

Lille vandhul øst for engen: 

Alm. blærerod. 

 

Ud for hus langs grusvejen: 

Kanadisk gyldenris, cypres-vortemælk, studenter-nellike, vellugtende aftenstjerne. 

 

Tilbagevejen: 

Sød astragel, hyrdetaske, lugtløs kamille, rank vejsennep, prikbladet perikon, slangehoved, langbladet ranunkel, 

hjertegræs, alm. gedeblad. 

 
                                                                                                                                            Hanne Ertmann Hansen 


