Find posterne og bliv klogere på
naturen og kulturhistorien i området
Naturruten er en vandretur eller en motionstur gennem det
afvekslende og smukke istidslandskab ved Mogenstrup. Ved
hver post gemmer sig en lille fortælling om den særlige natur
eller kulturhistorie der findes netop der. Du kan læse beskrivelserne på den anden side af folderen, eller du kan få lydposterne oplæst ved at hente appen TravelTales. Læs mere
om det på den anden side. Du kan også quizze med mobilen.
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Signaturforklaring:
Rod, eller stub
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Mast, flagstang, kran
Skulptur

Find foto-posterne - sådan gør du:
De steder, du skal finde, er markeret på kortet med en rød
cirkel. Det er posterne, og de har hver et nummer. Hvert
sted er der taget et billede, som har tre bogstaver.
Hvilket billede passer til hvilken post?
Finder du billedet, der passer med det du ser ved posten,
kan du notere dets bogstaver i skemaet - anfør det korrekte billedes bogstav kode ud for den post det hører til.
På www.findveji.dk kan du tjekke facit, registrere posternes koder og komme i “Hall of Fame”.

Legeredskab
Asfalt, fliser, hårdt

Mogenstrup
- Naturruten

grus el. lign.
Bygning
Halvtag / port
Høj mur
Pasabel mur

FRI

VVA

Sten, stensamling
Jordvold
Jordskrænt
Højdekurve
Tællekurve
Hjælpekurve
Jorddige
Punkthøj, lille lavning, hul
Befæsted sti
Ubefæstet sti
Trappe
Forbudt område (Haver)

Quiz med mobilen - sådan gør du:
Er du rigtig klog? Du kan teste din paratviden med mobilquizzen. Scan QR koden her, eller søg under Mogenstrup
Nord på www.findveji.dk.
Ved posterne får du et spørgsmål, når
du har indtastet postens bogstav.
Opgiver du at finde posten, kan du
alligevel få spørgsmålet og fortsætte
quizzen ved at bruge koden PAS.
God fornøjelse!
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Græs m. træ og buske
Åben område
Sand
Hæk
Hæk må ej passeres
Træ eller busk, stor træ
Let gennemløbelig bevoksning
Langsom gennemløblig
Svær gennemløblig
Svært gennemtrængende
Bevoksning må ej passeres
Sø, Øresund
Vej med sort kant
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Lille vej
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Postbeskrivelser

Mogenstrup naturrute

Foto-orientering

Naturruten er en vandre- eller en motionstur gennem det
afvekslende og smukke istidslandskab ved Mogenstrup.
NB!
Ruten følger stier og veje, hvortil offentligheden har
adgang, men da det i et vist omfang drejer sig om private
stier og veje og desuden også de private arealer, Fårebakkerne og Stejlehøjen, så er al færdsel uden for stier, veje og
uden for de nævnte arealer ikke tilladt. Det er vigtigt, at vi
bevarer et godt forhold til lodsejerne.
Naturposterne 1 - 10
er lydposter, som er markeret på kortet, men ikke i terrænet. Til hver post er knyttet en naturfortælling og i nogle
tilfælde også en kulturfortælling.

Besøg de 10 poster, som ses markeret på kortet, og
find det foto, der hører til hver post. Læs mere om
hvordan, på modsatte side, hvor du også finder de
10 postfotos.

Hør lydposterne - sådan gør du
Scan QR-koden herunder og installer appen TravelTales.

Android

iPhone

Hent turen ved at vælge den fra listen ’Find vej i DK’
inde i app’en. Turen hedder "Mogenstrup Naturrute".
Posterne er markeret på kortet her i folderen og på
det lille kort inde i app'en, som også viser din aktuelle
placering. Lyden begynder automatisk når du finder
posten. Husk at slå GPS til og skru op for lyden. Du
kan teste om du har lyd på med play-knappen inde i
app’en. På iPhone ligger play-knappen sammen med
kortet, som åbner når du klikker på kort-ikonet. På
android skal du selv starte turen.
Når turen er startet kan du gå med telefonen, så du
stadig kan høre lyden. Anvend evt. høretelefoner.
Hver fortælling varer ca. 1 minut, og passerer du den
samme post igen, afspilles fortællingen på ny.
God fornøjelse.

Post 1: Sti-sammenløb
Mogenstrup Ås
Mogenstrup Ås er det, man kan kalde en ”rigtig” ås.
Dvs. en markant, langstrakt bakke af sand og grus
aflejret under istiden som en slags afstøbning af et
stort smeltevandsafløb.
Post 2: Sti-kryds
Mogenstrup Grusgrav
Der er blevet gravet grus i Mogenstrup Ås i godt
100 år. Grusgavningen blev et godt tilskud til Fladsågård og Grevens Vænge, som på grund af den
magre jord ikke altid havde den bedste indtjening
på landbruget. I forbindelse med gravning har man
fundet en mammut-tand på 4 kg.
Post 3: Vejsving
Fuglelivet i grusgraven
En særlig gæst mødes tit i disse søer, nemlig Fiskehejren. Den er en iøjnefaldende fugl, der er let genkendelig
på sin størrelse med en højde på
knap en meter og et vingefang på knap to meter.

Post 4: Sti-sammenløb
Fårebakkerne
Fladså Bakker er en markant del af Mogenstrup Ås,
der består af grus og sten aflejret af en smeltevandsflod ved slutningen af den sidste istid. Bakkerne blev
fredet i 1940 for at bevare overdrevet - et åbent
græsningsareal med en naturlig plantevækst.
Post 5: Vej-tæthed vest
Fladsågård
Hvor Fladsågård ligger, lå der i gamle dage en
landsby med syv gårde, der hørte til herregården
Grevensvænge. Jorden er mager, og bønderne
kunne ikke høste nok til herremanden. I 1847 blev
hele landsbyen derfor solgt til den daværende ejer
af Næstelsøgård, Frederik Gasmann.
Post 6: Vandløb-vej kryds
Fladsåen
Fladsåen har sit udspring i Storskoven øst for Sparresholm. Fladsåen løber gennem Mogenstrup og
Rettestrup og løber til sidst ud i Fladstrand syd for
Appenæs. Fladsåen er i alt 5,5 km lang.
Post 7: Syd for høj
Stejlehøjen
Stejlehøj er en rundhøj fra oldtiden og er på sit
højeste punkt 36 meter over havet. Rundhøjen er
opbygget på toppen af en bakke, der er dannet under sidste istid i en dødissø, en såkaldt hatbakke.

Post 8: Sti-sammenløb
Stejlehøj grusgrav
Stejlehøj grusgrav med selve Stejlehøjen er en del af
Myrup Bakker, der som Mogenstrup Ås indgår i det
landskab, som blev skabt under afslutningen af den
seneste istid, hvor isens afsmeltning aflejrede store
mængder sand og grus. De næringsfattige sandbakker kaldes for overdrev.
Post 9: Sti-sammenløb
Den nedlagte jernbane
Du står her på et nedlagt jernbanespor, der har
løbet langs Ådalen. Omkring 1910 blev Myrup sidespor til togdrift etableret, og i 1922 blev det erstattet af Mogenstrup sidespor, som løb langs sydsiden
af åen og krydsede Præstø landevej efter det grønne
område sydøst for åen.
Post 10: Kilde
Skt. Mogens kilde
Mogenstrup og kilden er et af Danmarks ældste
valfartssteder. I mere end tusinde år har mennesker
mødtes i Mogenstrup og omkring den hellige kilde.
Omkring Skt. Hans blev der i århundreder afholdt
kildemarked, og den tradition er nu genoptaget.
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Find vej i hele landet på

www.findveji.dk

Sådan scanner du QR-koderne:
Du kan scanne QR-koderne med din smartphone, hvis
du har et scanningsprogram, en såkaldt app.
En scannings-app finder du ved at søge på ’QR’ i enten
Android Market/Google Playeller Apples App Store.
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