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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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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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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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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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TAG PÅ TUR I NATIONALPARKEN
OG FÅ OPLEVELSER, DU ALDRIG GLEMMER!
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ASSERBO SLOTSRUIN
Foto: Naturstyrelsen Nordsjælland
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BÆVER
Foto: Lars Gejl
FREDERIKSVÆRK
Foto: Ann Jørgensen, VisitNordsjælland

SKULDEKLINT OG
STORE KARLSMINDE KLINT
De to klinter ligger ved kysten mellem Lynæs
Havn og Sølager. Det er to kilometer lange
kystskrænter, hvor det er muligt at vandre,
enten på stranden eller på klintens top. Udsigten er imponerende flot. Skuldeklint og
de nærliggende høje skrænter ved Sølager
ligger i et af de mest nedbørsfattige og varme
områder i Danmark, hvilket giver dem et helt
særligt plante- og dyreliv. Det er nogle af de
tørreste og mest varme områder, der findes i
den danske natur. Her lever blandt andet en
fugleedderkop, som et af de få steder i Danmark. Flere steder har digesvaler anlagt kolonier i skrænterne og er man heldig kan man
se et marsvin boltre sig i vandet ud for kysten.
FREDERIKSVÆRK
– KRUDTVÆRK OG ARSENAL
I midten af 1700-tallet grundlagde Frederik d. 5.
langs Arresø Kanal et industrikompleks, der
igennem en årrække producerede krudt, kugler
og kanoner til det danske militær og flåde.
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I begyndelsen af 1600-tallet blev Asserbo
opgivet på grund af sandflugten i området,
som lagde de omkringliggende landsbyer
øde og overlod slottet til stenbrydere. Asserbo blev langsomt tilsandet og glemt under
sandet indtil at den arkæologiinteresserede
Frederik d. 7. udgravede ruinen i midten af
1800-tallet. I alt blev mere end 10.000 m3
sand fjernet af de soldater, som kongen
havde udkommanderet til opgaven.
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Værket blev styret af den ambitiøse J.F. Classen,
der ved dygtig ledelse og ejerskab fik skabt
et fabrikssamfund med støberi, krudtmøller,
værksteder, skole og boliger. Dette fabriks
samfund udviklede sig til byen Frederiksværk,
hvor der var kanonproduktion indtil 1832.

NIKKENDE KOBJÆLDE
Foto: Marianne Ujvarí
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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.
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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FUGLETÅRN VED HOLLØSE BREDNING
Foto: Lars Rudfeld
SKULDEKLINT OG STORE KARLSMINDE KLINT
Foto: Jakob Lausen
MELBY OVERDREV
Foto: Klavs Nielsen

DRONNINGHOLM MOSE OG BÆVERE
Ved Dronningholm Mose, der har udløb til
Arresø, har Arresøs nyeste beboere slået sig
ned. Det er nogle af de bæverpar, der blev sat
ud i Arresø i perioden 2009-2011. Bæverne
har selv fundet vej til Arrenæs, hvor de har
bygget et bo på en ø inde i mosen. De har
hævet vandstanden i mosen ved at bygge en
dæmning, som du kan se fra vejen. Bæverboet
kan ses fra det bæverskjul, der blev bygget
og indviet i sommeren 2021. Der er en lille fin
umærket sti rundt om mosen, som også fører
forbi Dronningholm Slot, der nu er en ruin.
Historien går, at Valdemar Sejr byggede slottet
og forærede det til sin dronning i morgengave.
MELBY OVERDREV
Melby Overdrev er den største hede på Sjælland. Området har været anvendt som skydeterræn i mere end hundrede år, men er siden
blevet fredet, og der er nu fri adgang for alle
at færdes her.

HOLLØSE BREDNING
Holløse Bredning er et stort vådområde, som
er blevet genskabt efter i mange år at have
været drænet og opdyrket landbrugsland. Det
skete ganske enkelt ved at man slukkede de
pumper, der sørgede for at afvande engene.
Holløse Bredning samt den sydvestligt
beliggende Ellemose udgør et betydnings
fuldt yngle- og rasteområde for mange fugle.
Vådområdet tiltrækker mange ænder, gæs og
vadefugle. Havørn og sølvhejre er markante
faste fugle ved søen. Der er et fugleskjul i
rørskoven ved søen og en ny fuglekigger
platform, etableret i vinteren 2021, giver god
og handicapvenlig adgang til udsyn over
området.

I dag findes en række historiske bygninger og
anlæg i byen, der vidner om den spændende
historie, bl.a. Gjethuset og Palæet ved Torvet
og hele krudtværksområdet ved kanalen. Selve
Arresø Kanal, der blev udgravet af svenske
krigsfanger, kan opleves i kano eller kajak.
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ASSERBO SLOTSRUIN
Asserbo Slot ligger i dag som en idyllisk ruin
i Asserbo Plantage omgivet af voldgrave.
Ruinerne har en lang historie. Omkring år
1163 skænkede biskop Absalon Asserbo til
et kloster for munke af karteuserordenen.
Senere overgik det til cistercienserordenen
og forskellige adelsfamilier.

ARRESØ, PØLEÅENS UDLØB
OG ALSØNDERUP ENGSØ
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.

Heden på Melby Overdrev er et spændende
naturområde, fordi det giver levested for en
lang række dyr og planter, knyttet til det tørre
og sandede liv på heden bl.a. hugorm, sortstrubet bynkefugl og sjældne sommerfugle.
Hedelyngen blomstrer i juli, august og
september og farver hele området lyslilla.

HAVØRN
Foto: Lars Gejl
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Nationalpark Kongernes Nordsjælland 2022
Foto forside: Stranden ved Melby Overdrev, Lyng Melby Overdrev (Lars Gejl) / 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.

Tryksag
5041 0826

E
T

Alle, der færdes på private arealer, skal følge de
anvisninger, som fremgår af skiltning eller som gives
af ejeren.
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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.

