
 

���� Mosevej. Rekreativ sti med forbindelse til skoven 
Ganløse Ore, Almagerbakke og trafikstien langs 
Bundsvej. Hvor en sti fører til Ganløse Ore, er der op-
stillet et stiskilt med teksten: ”Sti til skoven”. Hvis cyklen 
er med til en tur i skoven, skal den trækkes op ad bak-
ken ved skovbrynet og det første stykke i skoven.  

���� Almagerbakke. Rekreativ sti mellem Råhøjvej og 
trafikstien langs Bundsvej med forbindelse til skoven 
ved stiens østlige ende. Hvis cyklen er med til en tur i 
skoven, skal den trækkes op ad bakken ved skovbry-
net. 

���� Trafikstien langs Bundsvej er på en del af 
strækningen udført som en udvidelse af vejbanen i 
begge sider med  rumlestribe mod den kørende trafik. 

���� Natursti langs Damvad Å fra Skolestien mod 
Slagslunde over Damvadvej og gennem Lunden ned til 
Toppevadvej. I våde perioder, anbefales praktisk fodtøj.  
 

 
Hvor stien ved Fluebjerggård krydser marken, kan stitraceen 
være svær at se, når der er udført markarbejde. 
 

���� Natursti der forbinder stien langs Damvad Å og 
Fluebjergvej. Damvad Å krydses på en lille træbro. 
Herfra gås til venstre ca. 60 m, hvorefter marken kryd-
ses og den modsatte markkant følges uden om Flue-
bjerggård og hen til Fluebjergvej. Hvor marken krydses 
mødes et skilt med ”Adgang forbudt” ved en markvej. 
Skiltet henviser til, at stien følger markkanten og ikke 
markvejen, der går gennem Fluebjerggård. Når der er 
udført markarbejde og i våde perioder anbefales prak-
tisk fodtøj. Hunde skal føres i snor. 

 
 

 
Landskab mod øst set fra trafikstien langs Damvadvej ned 
over Lunden og med Asserhøj i baggrunden 
  

���� Natursti der forbinder Fluebjergvej med Damvad-
vej. Der kan normalt cykles på Stien. 

���� Natursti der forbinder Svinemosevej med Sko-
lestien mod Slagslunde. Ved begge ender af naturstien 
er opsat stiskilt. I våde perioder anbefales praktisk 
fodtøj. 

���� Naturstien er en del af ”Den grønne rute”, som er 
et net af stier, der blev åbnet i 1996 i et område, der i 
dag er dækket af Egedal, Frederikssund og Ballerup 
kommuner. Turguide for ”Den grønne rute” med land-
skabsmæssige og historiske beskrivelser kan lånes på 
biblioteket. Der kan cykles på stien. 

				 Natursti til Buresø. Skilt på træpæl ved Præstebro. 





 Bastbjergstien forbinder Ganløse med skoven 
Ganløse Eged. I stiens nordlige del passeres et vådom-
råde på en lav træbro og på flisdække. I våde perioder 
kan gummistøvler anbefales. Hunde skal føres i snor. 
 

 
Stiskilt hvor Bastbjergstien starter i Ganløse 
 

Stifolderen udgivet med støtte fra    
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 STIER OMKRING GANLØSE 
 

Stikort udarbejdet af  
Ganløse Bylaug 

 
 
Kortet og nedennævnte praktiske oplysninger er udar-
bejdet for at give et overblik over stinettet i det åbne 
land omkring Ganløse, så især rundture kan planlæg-
ges, dvs. ture hvor man ikke går ud og hjem ad samme 
sti. Om landskabsmæssige og historiske beskrivelser 
henvises f.eks. til ”Kend din egn” udgivet af Stenløse 
Historiske Forening og ”Cykelture i Naturlandet og 
Naturparken” udgivet af Foreningen Naturparkens Ven-
ner. Begge udgivelser kan lånes på biblioteket. 
 
Der skelnes mellem trafikstier, rekreative stier og na-
turstier. Stier i skovene Ganløse Ore og Ganløse Eged 
kan ses i Skov- og Naturstyrelsens foldere, der findes i 
bokse på skovens parkeringspladser eller kan fås på 
biblioteket. Trafik- og rekreative stier er både for gåen-
de og cyklende. På enkelte naturstier er cykling mulig, 
som angivet neden for. På de fleste naturstier er skiltet 
med ridning forbudt. Generelt opfordres der til, at hunde 
føres i snor. I skovene og på flere naturstier er det på-
budt, at hunde skal føres i snor. 
 

 
Landskab set mod nordvest fra Fluebjergvej 

 



 
 

 

               
             Trafiksti - Asfalteret 
 
             Rekreativ sti - Grusbelægning 
 
             Natursti - Uden befæstelse 
 
               Levende hegn 
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