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Tungegårdsgrøften

Tungegårdsgrøften er en ådal, der er omkranset af Sperrestrup Skov. Tungegårdsgrøften slynger sig smukt gennem 
et af de mange lysåbne områder i skoven. Grøften gennem ådalen har i tidligere tider været rørlagt, og arealet 
har været brugt til landbrugsmæssige formål og senere som græsningsareal. I 2013 udarbejdede Naturstyrelsen og 
Egedal Kommune et fælles projekt, hvor åen i Tungegårdsgrøften atter blev frilagt, og vandstanden hævet. Ved at 
skabe en varieret natur i området er håbet, at der med tiden vil blive skabt et rigt og alsidigt plante- og dyreliv til 
gavn for naturen og dens gæster. 

Sperrestrup Skov er en af de nye danske skove, der netop nu vokser sig store. Skoven blev anlagt i 1997. Den skal 
være med til at sikre rent grundvand, og der bliver hverken gødsket eller anvendt pesticider i skoven. I Sperrestrup 
Skov finder du en hundeskov, hvor hundene kan slippes løs. Naturstyrelsen ejer området.

Fra den brede eng midt i området er der er en smuk udsigt til Skenkelsø Mølle, rundhøjen Troldhøj og Storesø-Lyn-
gen. Troldhøj er en rundhøj, der er dateret mellem 3.950 og 500 år f.v.t., og den er blot et af flere fortidsminder, der 
vidner om menneskelig aktivitet i områ-
det. Arealet afgræsses af kvæg i sommer-
halvåret, og du er velkommen til at gå ind 
i foldene, men husk at holde hunde i snor. 

I området kan være heldig at se Nordeuro-
pas største rovfugl, havørnen. Havørnen 
har et vingefang på over 2 meter, og med 
dens brede firkantede vinger har den fået 
tilnavnet ”Den Flyvende Dør”. 

Naturstyrelsen plejer naturen i området.
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