
Rutebeskrivelse 
 

km fra sidste stop/ km i alt 
Start ved Herstedhøje  
(stop 1)     0,0 / 0,0 
højre ad Herstedøstervej 
højre ad Vestskovvej 
højre ad Østbakkevej  
(stop 2)     4,6 / 4,6 
videre ad Ballerupvej  
(stop 3)     2,1 / 6,7 
videre ad Hold-an vej/Skovvej 
højre ad Skovlystvej  
(stop 4)     7,1 / 13,8 
videre ad Skovlystvej  
(stop 5)     0,6 / 14,4 
venstre ad Skovløbervangen 
højre ad Kollekollevej 
venstre ad Frederiksborgvej  
(stop 6)     4,0 / 18,4 
højre mod Furesøbad  
(stop 7)     2,8 / 21,2 
tilbage til og videre ad Frederiksborgvej 
venstre ad Fiskebækvej 
højre ad Kirke Værløsevej     
højre ad Christianshøjvej 
(stop 8)     7,3 / 28,5 
venstre ad Farumvej  
højre ad Kalkværksvej 
(stop 9)     2,8 / 31,3 
videre ad Nymøllevej (hvor vejen drejer) 
venstre ad Bastrupvej 
venstre ad Ganløsevej 
venstre ad Stengårdsvej  
(stop 10)     3,6 / 34,9 
tilbage ad Ganløsevej 
højre ad Slangerupvej 
venstre ad Nymøllevej 
(mulighed for afstikker til Bregnerød Kro:   
til højre ad Skovmosen efter 7,4 km. 
www.bregneroed-kro.dk) 
venstre ad Kongevejen 
højre ad Kirkeltevej i rundkørslen 
højre ad Frederik 7 vej  
(stop 11)                      14,0 / 48,9 
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Kør på skovtur 
 
Tag på tur til Skov- og Naturstyrelsen Østsjællands skove. Her i folderen 
finder du et forslag til en smuk og stemningsfuld oplevelsestur til flotte 
naturområder og skove tæt på København. 
Ruten strækker sig over ca. 50 km i alt, og starter ved Herstedhøje i 
Vestskoven. Den går gennem Hareskovene, Nørreskoven, Farum Lillevang og 
ender i Tokkekøb Hegn. Turen og de udvalgte stop tager hensyn til buskørsel 
og parkeringsmuligheder. Enkelte steder er der forslag til længere og lidt mere 
krævende gåture, som du kan inkludere, hvis du har lyst og mulighed. 
 
Find vej ved hjælp af rutebeskrivelsen på folderens bagside - eventuelt 
suppleret med et almindeligt Krak-kort. Nedenfor finder du beskrivelser af 
velegnede steder at stoppe undervejs. I Skov- og Naturstyrelsens 
vandretursfoldere, kan du finde flere oplysninger om områderne.  
 
Find folderne på: 
www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere 
 
 
 
Stop på ruten 
 
Stop 1) Herstedhøje 
Højen er en af Danmarks største kunstige bakker. 
Fra toppen 67 m over havet kan du se Københavns 
Tårne, Roskilde Domkirke og i klart vejr Stevns 
Klint. Første hverdag i hver måned er det tilladt at 
køre til toppen i bus eller bil (pas på de fritgående 
får!). 
Parkering, kaffe, toilet mm. i Naturcenteret for foden af højen 
(handicapvenligt).  
 
Stop 2) Skotsk Højlandskvæg ved Østbakkevej 
Parkering lige efter Petersborggårdvej. Herfra er der god 
udsigt til Vestskovens største dyr, Skotsk Højlandskvæg. 
  
Stop 3) Kringelstien 
Parkering ved krydset Ballerupvej/Orchidévej.  
Kringelstien er en kørestolsegnet sti gennem Vestskoven på 
4,5 km. Et kort stykke inde ad stien finder du et 
madpakkehus. 
 
 
 

Stop 4) Bøgeskov ved Egebjergene 
P-plads nr. 2 på Skovlystvej (sydsiden). Herfra er der et flot 
kig til bøgeskoven i det smukke kuperede istidslandskab.  
 
Stop 5) Bryggeri Skovlyst 
Over for Skovlyst fører en sti ned til en meget smuk skovsø. 
På Bryggeriet Skovlyst er der bl.a. mulighed for at smage 
bryggeriets egne øl. Husk reservation! 
www.bryggeriskovlyst.dk 
 
Stop 6) Kig til Furesø  
Fra Frederiksborgvej er der kik til Furesø, og der er ofte 
rådyr at se på marken. Lidt længere fremme ligger 
Barkladen, en fredet bygning, der engang blev anvendt som 
lager for egebark til garverier. 
 
Stop 7) Furesøbad/Marinaen 
Furesøen er med sine 38 m Danmarks dybeste sø. Ved 
Furesøbad finder du en badestrand samt kiosk, toiletter og 
restaurant.  
www.marina-en.dk 
Bådfarten afgår også herfra (se vandretursfolder). 
 
Stop 8) Kig til moserne ved Ganløse Ore 
Fra Christianshøjvej lige ved skovbrynet til Ganløse Ore 
skov, er der udsigt over moserne på venstre side. 
 
Stop 9) Hestetang Å 
Hestetang Å er den øverste del af Mølleåen. Den starter ved 
Bastrup sø og løber til Farum sø. En flot ådal, hvor vandet 
har skåret sig dybt ned i det bakkede landskab.  
Her er der mulighed for at gå til Bastrup sø ad en meget 
smuk natursti. 
 
Stop 10) Bastrup Tårn 
Bastrup Tårn er en ruin af et stærkt befæstet udsigtstårn, 
der formentlig stammer fra 1100-tallet. Fra ruinen er der en 
fantastisk udsigt over Bastrup Sø.  
 
Stop 11) Tokkekøb Hegn 
Fra p-pladsen på Frederik d. 7. vej kan man gå (ca. 800 
m) til Kongedyssen, en kæmpehøj udgravet af Frederik 
d.7. i 1860. Der er også mulighed for en smuk rundtur 
på ca. 3 km forbi Dæmpegård (ad Frederik d. 7. vej, 
Dæmpegårdsvej, Overdrevsvej).  


