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LL. LYNGBY MOSE 
Ll. Lyngby Mose er på 235 ha og blev fredet i 1989. Mosen er en 
del af et Natura 2000 område på grund af de store naturværdier. 
Der er gennem årene udført naturpleje og naturgenopretning i 
området af både private, Naturstyrelsen og Hillerød Kommune. 
Fredningen er en såkaldt ”status quo fredning”, hvilket betyder, at 
der ikke må ændres noget på arealet. Der er kun offentlig adgang til 
en lille del af fredningen.

FREDNINGER
LL. LYNGBY MOSE 

DN HILLERØD

FOTOS/ILLUSTRATIONER
Jørgen Nielsen, Colourbox, 
Adobe Stock.

Isblåfugl

Landskabets historie
Efter den sidste istid var Arresø en del af en havbugt med forbindelse 
til Kattegat. Landhævninger førte til, at Arresø for omkring 2.500 år 
siden blev afskåret fra havet og blev til den sø, vi kender i dag. Ll. 
Lyngby Mose består overvejende af kreaturafgræssede enge med 
nogle få tørvegrave. Inden for området ligger der to små sandede 
bakker, Alten og Bjerget. Langs søbredden er der rør og pilesumpe, 
men hvor bredden afgræsses, er den næsten ubevoksetKult

Kulturhistorie
Siden oldtiden har området 
været brugt til landbrug 
og fiskeri. Omkring Ll. 
Lyngby Mose er der fundet 
flintøkser fra både jæger- og 
bondestenalder Der er tre 
overplø jede gravhøje i den 
sydlige kant af Ll. Lyngby 
Mose samt en udateret 
stencir kel ved Alten – her er 
der også fundet potteskår 
fra ældre jernalder. Ll. 
Lyngby kirke er bygget i 
1100-tallet og ligger som et 
smukt orien teringspunkt i 
landskabet med en storslået 
udsigt. Der er rester af 
tørvegrave i området.

Plante- og dyreliv
Rigkærene i Ll. Lyngby mose 
har en kalkholdig jordbund med 
forvitrede muslingeskaller (levn 
fra dengang søen havde forbin-
delse til havet), som giver gode 
betingelser for en meget artsrig 
flora. Her er flere sjældne arter 
som f.eks. den kødædende 
vibefedt og flere orkidéarter, 
fx  pukkellæbe og gøgeurter. 
Desuden kan nævnes sump-
hullæbe, leverurt og ægbladet 
fliglæbe. Husk, at du ikke må 
plukke eller grave planterne op. 
Der er i alt registreret næsten 
500 forskellige plantearter. 

Der er et rigt dyreliv med mange 
arter af fugle, insekter, padder 
og krybdyr. Ofte ser man store 
flokke af grågæs opholde sig 
langs søbredden og på engene. 
Man kan være heldig at se 
havørn og fiskeørn på jagt over 
søen. Desuden kan man møde 
nattergal, siv- og kærsanger, 
bynkefugl, skægmejse og 
græshoppesanger.  Den relativt 
sjældne løgfrø findes i området, 
ligesom den smukke sommer-
fugl isblåfugl kan iagttages.

Sådan kommer du til Ll. Mose
Fra P-pladsen ved kirken i Ll. Lyngby går man ad Hulvejen vest for 
kirken ned mod søen. For enden drejes til højre ad en sti langs 
søbredden (den stiplede rute på kortet). Denne sti fører til bakkedra-
get ”Bjerget”, hvorfra der er en betagende udsigt over søen. Bemærk, 
at man skal gå tilbage samme vej. Der er adgang forbudt i resten af 
det fredede område. Ved Bjerget markerer nogle rødmalede pæle 
grænsen for adgang mod øst. Man må ikke gå ud på næsset, som 
ligger mellem Bjerget og søen.

Pukkellæbe
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