
Eningshøj ligger ca. 35 meter over havet og er en gravhøj fra
bronzealderen. Fra højen er der en enestående udsigt over det ku-
perede landskab mellem Kirke Værløse og Værløse. Mod nord
ligger en dalsænkning med Præstesø og omgivende enge og krat.
Med en god kikkert kan man studere fuglelivet på søen. Bag søen
rejser landskabet sig op mod Kirke Værløsevej, og i baggrunden
ses skovene ved Ganløse Ore og Ryet Skov. Mod vest ses Kirke
Værløse og mod syd Flyvestation Værløse. Mod øst dækker en
lille bræmme af skov for udsynet til Søndersø. 

Fugletårnet står inde mellem nogle pilebuske med stolperne
i Præstesøens vand. En lille sti fører over engen og ender i nogle
gangbrædder ud til tårnet. Gå stille og roligt op i tårnet, så du ik-
ke skræmmer fuglene væk! Ænder, gæs, blishøns, fiskehejrer og
andre vandfugle kan ofte ses ganske tæt ved tårnet. I det sumpede

område vokser der vand-mynte, bittersød natskygge og fliget
brøndsel - og med lidt held kan man også se en snog.  

"Stop for småfugle". Gør et stop og lyt og kik efter de mange
småfugle, som ofte findes lige netop her. Engen med tidsler og 
andre høje planter, krattet med tjørn og rosenbuske samt høje 
rønne- og ahorntræer udgør en mosaik af levesteder for mange 
forskellige fugle. Man kan blandt andet se træløber, sjagger,
rødhals, stillits og flere arter af mejser og sangere. Giv dig god tid –
kik og lyt!  

Søndersø er med et areal på 123 hektar den næststørste sø i
Københavns Amt. Om vinteren kan der raste store flokke af ande-
fugle, blandt andet troldand, hvinand og den smukke laksefarvede
store skallesluger. I sommerhalvåret er de afløst af toppet lappe-
dykker, grågås, gråand og blishøne. I forårs- og efterårstræktiden
ses en del rovfugle i området, heriblandt fiskeørn og rørhøg. 

Udsyn over Præstesø. Dette sted er et af de bedste at studere

ligger mellem Kirke Værløsevej og Ryet Skov. Det meste af 
sletten ligger 40-50 meter over havet. Mod vest ligger nu 
Værløse Golfbane og mod øst Ryet Skovby. I fordums tid har
højsletten været dyrket, beboet og anvendt som gravplads for 
oldtidens folk. - Langs stien tilbage mod startstedet, kan man se
mange flotte planter: musevikke, pastinak, rejnfan, almindelig 
syre, perikon, læge-oksetunge og cikorie er blot nogle af som-
merens blomster. 

fuglelivet ved Præstesø. Man er forholdsvis tæt på fuglene, uden
at forstyrre dem. Med kikkert og teleskop kan man bestemme
langt de fleste arter. Om foråret er der gråsgæs og viber på enge-
ne, og i sommerhalvåret kan man være heldig at se en fiskeørn på
jagt efter fisk i søen. På den lille ø i søen ses af og til forskellige
vadefugle som bekkasin, sortklire og rødben, der tager et hvil, 
inden de flyver videre på deres træk nord- eller sydover.  

Græssende dyr. På engene og græsarealerne rundt om
Præstesø er der folde med kreaturer, får og heste. De skaber liv i
landskabet og har en vigtig funktion som landskabsplejere. Høje
og uønskede planter som bjørneklo holdes nede. Det giver plads
til et rigt og varieret plante-, insekt- og fugleliv.

Værløse højslette kaldes det svagt kuperede terræn, som 

Engang var Præstesø en del af Søndersø, men blev tørlagt for at kunne udnyttes til landbrug. Landbruget blev opgivet 
og området udviklede sig til en sump dækket af tagrør og tæt pilekrat. Nu har Københavns Amt, Værløse Kommune og
den lokale naturfredningsforening i samarbejde genskabt en del af den tidligere sø og de åbne enge. Der er også kommet
et fugletårn og en sti omkring søen. Her kan man året rundt studere et rigt fugleliv.

Foto: Københavns Amt
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Et bidrag til Sundhedsstyrelsens kampagne
"Rør dig 30 minutter om dagen".

Folderen er udarbejdet af Københavns Amt, 2003. Genoptryk 2005.
Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf.: 4322 2222 
eller e-mail: tekniskforvaltning@kbhamt.dk
Websted: www.kbhamt.dk
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På vandretur 
Fugle ved Præstesø i Værløse
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Turen starter og slutter ved P-pladsen på
Sandet (sidevej til Lejrvej i Kirke Værløse).
Turen er næsten 3 kilometer lang og følger
grusstien rundt om Præstesø. På en kort
strækning langs Kirke Værløsevej går man
på en asfalteret cykelsti.
P Parkeringsplads

1 Brug stenten for at komme over kreaturhegnet og
følg stien til fugletårnet. 

2 Følg sporet i græsset ned ad skråningen og gå
gennem hullet mellem slåenbuskene.

Afstikker til Søndersø

Udvalgte seværdigheder
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