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I Nationalpark Kongernes Nordsjælland har vi
til opgave at beskytte, styrke og udvikle det
263 kvadratkilometer store områdes natur,
landskab, kulturhistorie og friluftsliv.
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AGGEBO HEGN

GRÆSTED

Danske nationalparker omfatter nogle af de
mest enestående og værdifulde naturområder,
landskaber og kulturhistoriske spor, som Danmark
byder på. Dem skal vi sikre og bevare.
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N

GILLELEJE

I vores nationalpark vil vi give dig mulighed for
at komme tæt på naturen, opleve historiens
vingesus og få indtryk, der aktiverer krop og sjæl
og alle dine sanser.
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CYKELRUTER

Harreshøj · 2 km

Kildekrog · 2 km

Ræveskiftet og Rusland · 5 km

Store Dyrehave Vandrerute · 10 km

Søskoven og Esrum Møllegård · 10 km

Den Danske Pilgrimsrute

Præstevang · 2 km

Stenholt Indelukke · 8 km

Fruebjerg Vandrerute · 8 km

Nødebo Vandrerute · 8,5 km

Gribskov - Mårum 4 · 2,5 km

Gribskov - Mårum 3 · 4,5 km

Gribskov - Mårum 1 · 4 km

Esrum-Tisvildevejen

VANDRERUTER

Vandrestier, cykelruter, rideruter og mountainbikespor
tager dig med på kryds og tværs gennem landskaberne
i Nordsjælland. Både gennem de store skove, langs
de fine søer og ad de smukke og vidtstrakte strande.
Find din egen rute og dit eget tempo. Der er plads til alle.
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TAG PÅ TUR I NATIONALPARKEN
OG FÅ OPLEVELSER, DU ALDRIG GLEMMER!
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Stednavne som Rusland og Sibirien findes flere
steder i Danmark og de blev brugt om afsides
liggende, øde steder. Det nordsjællandske
Rusland svarer godt til sit navn, idet stedet den
dag i dag ligger som et isoleret naturområde i
den ellers tæt bebyggede og opdyrkede egn.

HVINAND
Foto: Per Finn Nielsen
ESRUM SØ
Foto: Allan Høxbroe
TEGNERS MUSEUM
Foto: Henrik Sylvest, VisitNordsjælland
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OFFENTLIGE AREALER
Ophold og færdsel må ske døgnet rundt, og det er
tilladt at færdes til fods uden for veje og stier.
PRIVATE AREALER
Her må du færdes fra kl 6 til solnedgang. Ophold
og færdsel til fods og på cykel er tilladt på veje og
tydelige stier.
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PARFORCEJAGTLANDSKABET
Ottevejskorset blev anlagt i slutningen af
1600-tallet af Kong Christian d. 5. til parforcejagt. I Ottevejskorset mødes otte snorlige veje.
Mens kongen og hans selskab befandt sig
et sted centralt i jagtlandskabet, drev 20-30
ryttere med hunde en hjort til udmattelse, og
kongen dræbte den med sin hirschfänger, et
kort sværd. Jagtlandskabet strækker sig over
dele af Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og er udpeget som UNESCO
verdensarv.

ESRUM KLOSTER
Foto: Lars Gejl
E

Ved Stjernen, som ligger ca. 2 km fra Ottevejs
korset, finder man Søren Kierkegaards sten.
Han yndede at vandre i Nordsjælland og i
særdeleshed i Gribskov og tænke sine store
tanker.

PARFORCEJAGTLANDSKAB GRIBSKOV
Foto: Daniel Overbeck
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FREDENSBORG SLOTSHAVE
Fredensborg Slotshave er et af Danmarks mest
storslåede haveanlæg. Alléer udgår fra slottet
i stjerneform og gør det til et centrum, som
engang symboliserede den enevældige konges
magt. De snorlige alléer skulle demonstrere, at
mennesket kontrollerede naturen. Haverne er
et eksempel på den pompøse barokstil kendt
fra Versailles ved Paris.
Den romantiske stil, som slotshaven blev delvist
omlagt til i 1833-1850, ses tydeligt i havens
naturprægede skovpartier. De fleste alléer
blev dengang fjernet, men i den sidste fjerdedel af 1900-tallet blev de genskabt, så man
igen kunne opleve de lange udsigtslinjer mod
Esrum Sø.
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STORE DYREHAVE
Foto: Parforcelandskabet
SKOVMÅR
Foto: Lars Davidsen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 2022
Foto forside: Dronningens Bøge i Gribskov (Parforcejagtlandskabet)
Tryk: Nofoprint
Layout: Lise Glindvad
Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering og Danske kommuner, oktober 2021
Kortet er et oversigtskort og alene til illustration af området og dets
faciliteter. Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer,
herunder trykfejl i folderen.

PØLE Å OG DE TRE ENGSØER
Pøle Å løber gennem et sandet moræne
landskab med mange smukke bakkede
landskaber, som i dag er opdyrkede. Åen
løber ud i Arresø. Flere steder langs åen er
der enge med græssende dyr.
Som et led i naturgenopretning og for at
mindske næringsstofudledning i Arresø, er
der etableret tre engsøer: Strødam, Solbjerg
Engsø og Alsønderup Engsøer. De tre eng
søer byder på et rigt fugleliv, med mulighed
for at se havørn, fiskeørn, ænder og gæs.
Hvis man vandrer eller cykler langs Pøle Å,
kan man finde tydelige spor efter bævernes
stærke tænder, der har sat spor i træerne
langs åen, eller man kan være heldig at se
den farvestrålende isfugl.
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Alle, der færdes på private arealer, skal følge de
anvisninger, som fremgår af skiltning eller som gives
af ejeren.
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Naturen er på én og samme tid inspirerende, uundværlig og uerstattelig, og det er derfor vi skal passe
godt på den. Hensyn til naturen og til andre, der
opholder sig i naturen, gavner os alle.

OFFENTLIGE OG PRIVATE AREALER
Nationalparken består af både offentligt og privat
ejede arealer, der har forskellige opholdsregler.

ESRUM SØ OG GRIBSKOV
Esrum Sø er Danmarks næstestørste og mest
vandrige sø, og Gribskov er en af landets
største sammenhængende skove. Havørn og
fiskeørn, som begge yngler i Gribskov, svæver
ofte over søen. Langs søen yngler hvinanden
i hule træer eller redekasser. Søvejen er et
godt udgangspunkt for at opleve skoven og
søen. Den løber langs Esrum Sø det meste
af vejen fra Nødebo til Esrum. Vejen er
formentlig anlagt da kong Christian d. 4.
oprettede hegnede stutterivange, hvor
hestene græssede om sommeren. Disse
vange fik navne som Pibervang, Munkevang
og Tumlingevang. Ved søskoven græsser igen
heste, som holder skoven åben som den var
i tidligere tider. Midtvejs mellem Esrum og
Nødebo finder man Kongens Bøge. Historien
knytter sig til en stor bøg som stod frem til
1990 med Kong Frederik d. 7.’s monogram
indridset. Kongen holdt af at komme her og
fik oprettet en lille pavillon og en anløbsbro.
Fra bådebroen ved Kongens Bøge er fin udsigt over søen til Fredensborg Slot.

ESRUM KLOSTER OG MØLLEGÅRD
Nord for Esrum Sø ligger Esrum Kloster og
Møllegård. Esrum Kloster er et gammelt cister
cienserkloster, der ligger i et landskab med
skove og enge. Klosteret blev indviet til Jomfru
Maria i 1151. Under ordenens ekspansion i
1100-tallet fungerede klosteret som spydspids
i Skandinavien for udbredelsen af troen og for
ordenen, idet Esrum Kloster blev moderkloster
ved grundlæggelsen af flere klostre i Danmark
og Nordtyskland.
Efter reformationen overtog Frederik d. 2.
klostret. Han grundlagde bl.a. Danmarks første
kongelige stutteri på stedet. Omkring år 1600
etablerede Christian d. 4. en vandmølle syd for
klostret. Møllen er senere brændt, men den
nuværende mølle fra midten af 1800-tallet
ligger på samme sted. Fra Møllegården er der
mulighed for fine ture ned til Esrum Sø og ind
i Gribskov.

Naturen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
byder på mange fine oplevelser for os mennesker,
men naturen er også levested for mange dyr og planter.

HER ER NOGLE ENKLE RÅD, TIL ALLE OS,
DER FÆRDES I NATUREN
• Vi hilser på dem, vi møder, og viser hensyn
• Vi efterlader kun fodspor og tager kun minder
med hjem
• Vi har hunden i snor, så den ikke forstyrrer fugle og
andet dyreliv unødigt
• Vi gør vores bedste for ikke at forstyrre fugle
og andre dyr, og vi lader planter stå, så andre
kan nyde dem
• Vi undgår så vidt muligt at forstyrre naturen
mellem solnedgang og solopgang
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Midt i lyngbakkerne ligger Tegners Museum
og statuepark. Museet blev bygget af billedhuggeren Rudolph Tegner i 1938, som skulle
bruge det til sine næsten 200 statuer og 214
malerier. Han ligger begravet under gulvet i
museet. I statueparken står 14 af kunstnerens
små og store bronzestatuer i et bakket lyngklædt landskab med spredte enebærbuske og
krogede egetræer.

FREDENSBORG SLOTSHAVE
Foto: Thomas Rahbek, VisitNordsjælland

FÆRDSELSREGLER
		 OG GODE RÅD

RUSLAND
Rusland er et vidtstrakt fredet hedeområde.
Under sandflugten, der hærgede Nordkysten
i 16-1700 årene, var området dækket af flyve
sand. Det har præget vegetationen. Hvor
flyvesandet dengang lejrede sig, findes i dag
et bakket landskab med lyng, enebærkrat og
spredte fyrretræer. Græssende får sørger nu
for, at bevoksningen holdes nede.

STORE DYREHAVE
Du behøver aldrig at kede dig i Store Dyre
have. Du kan løbe orienteringsløb, køre
mountainbike, tjekke dit kondital på sundhedssporet, gå på skattejagt eller bare tage
hunden med på en gåtur i Præstevang, der
i dag er én stor hundeskov. Mulighederne
er mange. Store Dyrehave fik sit navn, da
Christian d. 4. lod skoven indhegne med et
dige for at holde en kæmpe hjortebestand
inde i skoven og på den måde sikre sig et
godt sted at tage på jagt. Ligesom Gribskov
er de gamle parforce-jagtveje i Store Dyrehave
udnævnt til UNESCO verdensarv.

