
Videoinspiration #2 Hareskoven, 3 km 
Kort og rutebeskrivelse 
 

 
Den foreslåede rute er vist med rød farve. Man starter ved Hareskov Station og går mod uret rundt.  
 
Hareskov Station 
Ruten starter og slutter på Hareskove Station (Stationsvej 5, 3500 Værløse), hvorfra man går 
direkte ind i skoven.  
 
Gammel Jagtvej 
Efter 200 meter kommer første kryds, hvor man tager anden vej på højre hånd. Vejen hedder 
Gammel Jagtvej.  
 
På denne vej kommer tre søer, som for nyligt er oprenset og derfor er her masser af lys og luft. 
Søerne går helt ind til skovvejen, så det er nemt at få øje på de frøer og ænder, som lever i første 
sø.  
 
Når man følger vejen, så kommer man til den første af rutens to parforcejagtsvejskryds. Krydset 
hedder 5-vejskrydset. Krydset er numerisk navngivet efter antal kryds i skoven, og navnet har altså 
intet med antallet af veje i krydset at gøre. For her er seks veje, og man er godt rundtosset, når 
man har talt alle vejene. 
 
 
 



Grønnevej  
Når man har genvundet orienteringen efter en rundtur i 5-vejskrydset, så vandrer man videre ad 
Grønnevej.  
 
Der kommer et picnic-område på højre hånd midt på Grønnevej, hvor der er bålhus, bålsted og 
grill med bord-bænkesæt, og hvor der er god plads til at lege.  
 
Videre ad Grønnevej kommer man til næste paraforcejagtskryds, Centralstjernen. Det er den 
centrale parforcejagtsstjerne for hele det historiske jagtområde, men dog ikke så tydelig og flot 
som 5-vejskrydset.  
 
Grønnevej fortsat 
Ved Centralstjernen drejer man skarpt til venstre og går ned ad denne lidt mindre skovsti. Man går 
mellem løv- og nåletræer, og fornemmelsen er, at man er helt inde i skoven her. 
 
Bormosevej 
Ved næste rigtige kryds (og ikke det mountainbike-spor der krydser på toppen af en lille bakke) går 
man til venstre igen, vejen hedder Bormosevej. På højre side passerer man endnu et godt og 
velbrugt legeområde med gode klatretræer og plads til leg.  
 
Slut af ved Hareskov Station 
Når man når næste kryds, så er man tilbage ved udgangspunktet og her drejer man til højre, så 
man efter 200 meter er tilbage ved Hareskov Station.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         


