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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
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Rørtangkilen · 4 km

Marienlystskoven · 3 km

Knudemose · 1 km

Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn Vandrerute · 5 km

Hornbæk Sø Horneby Engsø Vandrerute · 2 km

Gurre Sø Vandrerute · 10 km

Den danske pilgrimsrute

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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HORSERØD HEGN
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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.

HORNBÆK PLANTAGE

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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TAG PÅ TUR I NATIONALPARKEN
OG FÅ OPLEVELSER, DU ALDRIG GLEMMER!
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HORNBÆK PLANTAGE
Foto: Tine Uffelmann
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HESTEN JACOB
Foto: Flynderupgaard
KØER I HELLEBÆK KOHAVE
Foto: Tine Uffelmann
RYTTER I DANSTRUP HEGN
Foto: Marianne Ujvarí
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FÆRDSELSREGLER
		 OG GODE RÅD
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Naturen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
byder på mange fine oplevelser for os mennesker,
men naturen er også levested for mange dyr og planter.
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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.
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
OFFENTLIGE OG PRIVATE AREALER
Nationalparken består af både offentligt og privat
ejede arealer, der har forskellige opholdsregler.
OFFENTLIGE AREALER
Ophold og færdsel må ske døgnet rundt, og det er
tilladt at færdes til fods uden for veje og stier.
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HAMMERMØLLEN, TEGLSTRUP HEGN
Foto: Jens Vind Frederiksen
GURRE SLOTSRUIN
Foto: Tine Uffelmann

FLYNDERUPGÅRD – 1800-TALS LYSTGÅRD
Flynderupgård ligger smukt mellem Egebæksvang Skov og de dyrkede marker. Det ligner
en lille herregård med sin fine karakteristiske
hovedbygning og den store imponerende
rødmalede trælade. Flynderupgård har siden
begyndelsen af 1800-årene været en lystgård
for det bedre borgerskab i byerne. En lystgård
er en større herskabelig ejendom, der tjente
som sommerbolig for de rige byfolk, der gerne
ville på landet om sommeren. Nu drives det
som kultur- natur- og oplevelsescenter i
Helsingør Kommune og er besøgscenter til
nationalparken.
HELLEBÆK KOHAVE OG TEGLSTRUP HEGN
Teglstrup Hegn, Hellebæk Skov og Hellebæk
Kohave udgør et ca. 1.000 hektar stort naturområde med 500 år gamle egetræer, en intakt
højmose, et overdrev med græssende køer og
dejlige skovsøer. Her er gode muligheder for at
opleve skøn og mangfoldig natur. I Hellebæk
Kohave græsser der året rundt 40-50 køer i
det smukt kuperede tidligere godslandskab.
Kohaven skal udvikle sig til et overdrev, der
er en næringsfattig natur på tør bund med
mange forskellige planter. Når køerne græsser,
fjernes der næring, som giver blomstrende
planter en større chance for at vinde frem til
gavn for insekter.
HAMMERMØLLEN
I 1800-tallet var Hellebæk en fabriksby, og
Hammermøllen var en del af det store fabrikskompleks Kronborg Geværfabrik. Fabrikken
bestod af otte vandmøller, alle drevet af vandet
fra Hellebækken. På Hammermøllen blev der
blandt andet fremstillet geværer, som blev
anvendt i slaget om Dybbøl i 1864. Da Kronborg Geværfabrik lukkede i 1870, overgik
Hammermøllen til beboelse. I dag huser
Hammermøllen lokalhistorisk arkiv samt café.
Fra Hammermøllen kan man vandre eller cykle
ad den markerede rute gennem Hellebæk
Kohave og Teglstrup Hegn til Flynderupgård.
KROGERUP
Krogerup ligger med sine fem små skove
– Holmeskov, Kalvehave, Kirkeskov, Hejreskov
og Babylone Skov – som et smukt og velbevaret herregårdslandskab med marker, åbne
sletter og hovedallé ned mod kirken, kroen og
fiskerlejet Gl. Humlebæk ved Øresund. Fisker
lejet består af en perlerække af velbevarede
små fiskerhuse.
Modsat de fleste nordsjællandske skove, der
typisk var krongods og tilhørte kongehuset,
var Krogerup-skovene med omliggende jorder
i privateje. Området blev i 1661 givet af kongen
til Hans Rostgaard som tak for hans indsats i
kampen mod svenskerne. I fem generationer
tilhørte området slægten Rostgaard, der holdt
til på herregården Krogerup, der i dag er højskole. Parken omkring Krogerup er med sine
mange gamle træer et besøg værd.
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DANSTRUP HEGN
OG KROGENBERG HEGN
Danstrup og Krogenberg Hegn danner et
sammenhængende, bakket bælte af skov i
det nordsjællandske landskab mellem Esrum
Sø og Espergærde med talrige småsøer og
mosehuller.
Dybt under jorden i Krogenberg Hegn lå i
mange år en bunker parat til at huse den
danske regering i tilfælde af et angreb fra øst.
Bunkeren var i alt på 1.000 m2 og kunne huse
op til 80 personer. Den blev nedlagt i midten
af 90’erne.
Skovene er et populært udflugtsmål for
lokalområdets beboere. Flere fine mountainbikeruter og rideruter gennemskærer skoven.
Men også vandrere kan lægge vejen forbi.
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GURRE SØ OG SLOTSRUINEN
Mellem Helsingør og Tikøb ligger Gurre Sø
med skov på alle sider. Der er en fint afmærket
rute rundt om søen som kan vandres på et
par timer med rigtig mange fine kik til søen
undervejs. Man kan gå ud på Store Ø, der er
forbundet via en bro. Fra Store Ø er der flot
overblik over søen. I søen er flere små øer.
De sydligste øer huser en stor hættemåge-
koloni, som sætter sit højlydte præg på søen
om foråret. Den kan ses fra fugletårnet. I
søens sydvestlige ende ligger ruinerne af
det før så mægtige Gurre Slot. Her kan man
mærke suset fra Valdemar Atterdag. Det
siges, at han hver nat huserer i Gurre Vang
på sin kulsorte hest – som straf fordi han
foretrak Gurre frem for Guds himmerige.
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HORNBÆK PLANTAGE
Hornbæk Plantage ligger i et landskab, der
er præget af istid, vind og vejr. I stenalderen
nåede havet helt ind til toppen af skrænten.
Bag skrænten er landskabet dannet af istidens
moræneler og -sand. Mod syd afgrænses
plantagen af et stort dige i skoven, dannet af
flyvesand. Plantagen er anlagt for at stoppe
den sandflugt, der hærgede området i 1600-
tallet. Oppe på skrænten kan man finde spor
fra oldtiden fx offerstenen, en runddysse der
er sat for ca. 5500 år siden. Ud over offerstenen er der også en velbevaret langdysse
samt en skålsten med små runde skåltegn.
Man mener, at det er frugtbarhedssymboler,
og at de stammer fra yngre stenalder eller
ældre bronzealder. I Hornbæk Plantage har
man fundet 25 gravhøje fra bronzealderen,
hvoraf de fleste ligger på toppen af skrænten
med udsigt ud over Kattegat. Det har vidnet
om magt og rigdom for alle, der kom sejlende
forbi langs kysten, før der blev plantet skov.

KROGERUP
Foto: Peter Helles Eriksen
DVÆRGVANDNYMFE
Foto: Lars Gejl
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Alle, der færdes på private arealer, skal følge de
anvisninger, som fremgår af skiltning eller som gives
af ejeren.

S

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.

