
Krogenlund mose er et fredet området mellem Buresø 
og Bastrup Sø. Ved Buresø er der mulighed for at bade, 
idet der er bygget en badebro og der ligeledes er en fin 
strand og bålplads. Ved Buresø er der parkeringsplads, 
og herfra kan man gå til Krogenlund Mose også kal-
det ”Småsøerne”. Du kan også komme til området af 
Bastrupstien.

Ekstremrigkær hedder den sjældne og værdifulde na-
turtype, som findes i Krogenlund Mose. Som navnet på 
naturtypen antyder, er mosen nemlig ekstremt rig på 
især planter, der ikke findes ret mange andre steder. 
Rigkærsvegetation opstår i moser og enge, hvor vandet 
er kalkrigt og står højt. Det gør det i Krogenlund Mose, 
hvor man kan mærke jorden gynge, hvis man hopper på 
den. Det kaldes en hængesæk. Det er en naturtype, der 
er gået voldsomt tilbage og forsvundet mange steder.

Naturstyrelsen ejer og plejer dele af arealet 
med græssende kreaturer og høslæt med 
le. Op til slutningen af 1980-erne var enge-
ne ved at forsumpe på grund af høj vand-
stand og en række plantearter blev trængt 
tilbage. Gennem regulering af vandstan-
den og omhyggelig pleje har en art som 
maj-gøgeurt fået sin bestand tidoblet til 
nu over 12.000 blomstrende planter. I juni 
måned kan man stå og se på blomstren-
de orkideer som maj-gøgeurt og kødfarvet 
gøgeurt. Et af stedets sjældneste plante-
arter er melet kodriver.  vibefedt. Der fin-
des også vibefedt, der er en kødædende 
plante, der fanger insekter på sine klæbrige 

blade. Insekterne bliver langsomt opløst af enzymer og 
fordøjes. 

Lige nord for ligger Krogenlund skov, hvor man kan nyde 
skovens fred og ro. I den sydvestlige del af skoven er der 
et flot udsigtspunkt og tæt derved i skovbrynet står et 
par sjove bøgetræer – vrange bøge. Det er heraf skoven 
har fået sit navn - Krogenlund. Det varierede landskab 
med relativt store skovområder giveret rigt fugleliv. Her 
findes rovfugle, som musvåge, hvepsevåge, duehøg, 
spurvehøg og tårnfalk. Ved et besøg i forsommeren kan 
man høre mange af skovens og det åbne lands spurve- 
og sangfugle som munk, bogfinke, gulspurv, løvsanger, 
tornsanger, gærdesanger, nattergal og lærke. 

De fredede arealer indgår som en del af Natura 2000 
området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Udsigt udover mosen. 
Foto: Egedal Kommune

I juni måned blomstrer orkideerne i Småsøerne, 
og kødfarvet gøgeurt er én af orkidearterne. 
Foto: Egedal Kommune                                                 
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