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Denne bacheloropgave er lavet for Naturstyrelsen i Nordsjælland under 
praktikophold hos skovfoged Søren Agerlund i foråret 2012. 

Opgaven er tænkt som et bidrag til en diskussion om fremtiden for Arrenæs, 
der kan munde ud i en samlet vision og strategi for området.

Opgaven indeholder et problemkatalog, hvor vi har identificeret problemfelter 
i området med henblik på en senere prioritering.
Problemkataloget indeholder også en liste over konkrete steder med 
mangelfulde støttepunkter på Arrenæs. Listen er tænkt som et oplæg til 
umiddelbare forbedringer.

Ud af problemfelterne i dette problemkatalog har vi valgt at fokusere på de 
rekreative forbindelser til Frederiksværk, Karlsgave og Kregme som vi har 
udarbejdet projektforslag til.

1. FORORD
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Denne opgave indeholder en gennemgang af problematikkerne på Arrenæs: 
jordpolitik og ejerskab, græsningslandskab, kulturarv, samt konkrete steder 
med specifikke problemstillinger.

Opgaven tager udgangspunkt i tidligere planer for Arrenæs fra 1977 og 1985. 

Registreringer og analyser af de nuværende rekreative tilbud, stisystemet og 
støttepunkter danner udgangspunkt for forslag til forbedringer af den rekreative 
brug.

En oplevelsesværdikortlægning danner baggrund for at kortlægge potentialerne 
på Arrenæs. 

Opgavens formål er at komme med bud på strategier for Arrenæs’ fremtid og 
danne grundlag for en diskussion af Arrenæs’ fremtidige prioriteringer.

Målgruppen for opgaven er Naturstyrelsen, Halsnæs kommune og planlæggere 
af rekreative tilbud, desuden vil lokale beboere naturinteresserede sikkert 
finde opgaven interessant.

Opgaven forsøger at give bud på nye tiltag som vil kunne forbedre opfattelsen 
af Arrenæs’ som et attraktivt naturområde og udflugtsmål.

1.1.2 SUMMARY

This project identifies the problems concerning Arrenæs: land-use management 
and ownership, grazing landscape,  cultural heritage and specific places with 
place-specific challenges.
The project is based upon earlier plans for Arrenæs from 1977 and 1985.

Registrations and analysis of the current recreational activities, path networks 
and strongholds leads to proposals which can improve the recreational use.

A mapping of the opportunities of Arrenæs is based on a ‘Recreation Experience 
Assesment’ .

The purpose of the project is to suggest goals for the future planning of Arrenæs 
and serve as a basis for discussions of priorities in the planning for Arrenæs.

The recipients are Naturstyrelsen, Halsnæs municipality and planners of 
recreational use, furthermore local inhabitants will find the subject interesting.

1.1 RESUMÈ
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Kort over offentlige ejerforhold. Det lyserøde felt er Auderødlejren der i dag lejes ud til flygtnin-
gelejr, men som ønskes solgt, dog ikke til boliger.

Naturstyrelsens arealer

Kommunens arealer

Freja - statens ejendomme
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Kort om Arrenæs
Arrenæs er en 2 kilometer bred og 4-5 kilometer lang halvø i Arresø i 
Nordsjælland. Næsset har 12 synlige bronzealderhøje, to moser af særlig 
biologisk interesse, 2 større skove og en mosaik af åbent land: græsningsenge 
og dyrkede marker. Arrenæs er i det hele taget et landskab, hvis kvaliteter er 
iøjnefaldende.

Allerede i 1945 blev det meste af halvøen pålagt en tinglyst fredningsplan 
og mellem 1967 og 1976 begyndte staten at opkøbe værdifulde arealer på 
Arrenæs, for at undgå at næsset blev bygget helt til med sommerhuse. Der 
blev købt 8 landbrugsejendomme og enkelte småarealer: samlet 254 ha. 
Inklusive de to statsskove administrerer staten 387 ha ud af halvøens 860 ha.   
Udover det ejer kommunen også arealer på Arrenæs.

1.2 INDLEDNING



Udsigt over Arrenæs fra Firhøj
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I 1977 udgav Fredningsplanudvalget rapporten ”Arrenæs – forslag til 
Landskabsbevaring og rekreativ udnyttelse” som et idéoplæg til de 
planlæggende myndigheder. I 1985 udkom Revision og videreførelse af 
Arrenæsplanen. Der er ikke siden blevet lagt en samlet plan for Arrenæs. 
Formålet med  planerne var - og er - at ’opnå en alsidig rekreativ udnyttelse 
af Arrenæs samtidig med, at de eksisterende landskabelige kvaliteter sikres 
og udbygges.’ (Arrenæs 1977). De to planer danner stadig baggrund for 
administrationen af området. Udgangspunktet for vores opgave er de to ældre 
planer og den jord staten ejer. 

Planen fra 1977 (til venstre) og den reviderede plan fra 1985.
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Vores bud på en vision for Arrenæs
Den overordnede vision er at udvikle Arrenæs til - ikke bare at være - men 
også at fremtræde som et sammenhængende naturhistorisk og kulturhistorisk 
område, der er helt enestående for regionen. 

Mål
Bachelorprojektets mål er at give et bud på en strategi, der kan være med til 
at gøre Arrenæs til et kendt udflugtsmål.

Det er et mål at opnå et mere nuanceret billede af Arrenæs’ potentialer ved 
hjælp af oplevelsesværdikortlægning, og dermed et bedre udgangspunkt for 
at diskutere udviklingsmuligheder for Arrenæs.

Udover disse overordnede målsætninger er det også projektets mål undervejs 
at identificere og opstille problemfelter i et problemkatalog til brug for den 
umiddelbare forbedring af området, og komme med bud på strategier i 
forbindelse med arealforvaltning.

Problemstilling
Staten ejer som nævnt 387 ha på Arrenæs. Når så meget jord er offentligt ejet, 
bør det også komme offentligheden til gode.
Siden 1977 planen har det været hensigten med området, at opnå en alsidig 
rekreativ udnyttelse af Arrenæs.
Arrenæs er i dag hverken et særlig kendt, eller særlig tilgængeligt, naturområde 
påtrods af at halvøen er udpeget, som meget værdifuldt landskab i 
Regionplan 2005 og er et kerneområde i en eventuel kommende nationalpark 
i Nordsjælland.
Der er ingen synlige støttepunkter i forbindelse med adgangsvejene til 
Arrenæs, hvilket gør det svært at orientere sig. 
Hvis landskabet skal bruges af andre end de lokale skal Arrenæs’ kvaliteter 
fremstå mere tilgængelige, end de gør i dag og landskab og stiforløb optimeres 
og formidles bedre, så sammenhængen til de omkringliggende byer forbedres.

Målgruppe for projektforslag
Projektet har to primære målgrupper: den første kommer fra det ikke 
organiserede friluftsliv. De bor i Frederiksværk, Karlsgave eller Kregme, de 
kommer normalt ikke på Arrenæs. 

Den anden målgruppe er de i forvejen friluftsinteressede brugere, som for 
eksempel vandrere og fuglekiggere.

Sekundært vil en tydeliggørelse af forbindelserne til Frederiksværk kunne 
tiltrække både forbipasserende og 1 dags turister fra hovedstadsområdet og 
alle sommerhusbeboerne fra kysten.

1.3 PROBLEMFORMULERING
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Problemstillinger der søges besvaret i opgaven: 
På baggrund af undersøgelsen af oplevelsesværdierne på Arrenæs, 
stiernes tilstand og de aktuelle adgangsforhold fra og til de omkringliggende 
større byer, er projektforslagets hovedfokus, at komme med forslag til nye 
støttepunkter og forbedrede adgangsforhold, der styrker de landskabelige 
forbindelser til Frederiksværk, Karlsgave og Kregme. 
 
Helt konkret er vores målsætning:

- at forbedre adgangsforhold fra de omkringliggende byer på en sådan måde 
at de tiltrækker målgruppen.

- at komme med forslag til støttepunkter der gør at folk får lyst til at bruge 
området 

- at gøre tilbuddene på Arrenæs så differentierede at der kan bliver plads til 
både stålværksarbejdere og fuglekiggere (og alle dem midt imellem).

- at komme med forslag til forbedring af eksisterende stisystem.

- At opstille mulige visioner, mål og strategier for fremtidig forvaltning af 
statens interesser på Arrenæs. 

Afgrænsning 
Kort over projektområdet:

Områdegrænsen følger Hillerødvejen og bygrænsen, vi har valgt at tage 
arealerne syd for Vinderød med da disse er statsejede. Det samme gælder for 
Nørremosen. Området omkring kanalen er medtaget da det har forbindelse til 
Arrenæs.



12



13

Opgaven er en planlægningsopgave for Arrenæs.

I forståelsen af området har vi lavet interviews med centrale, lokale beboere, 
brugt kortbladsanalyse, Kevin Lynch-metode, litteraturstudier og omfattende 
registeringer af støttepunkter og stier.

Vi har især lænet os op af de meget grundige analyser og kortlægninger fra 
’Arrenæs - forslag til landskabsbevaring og rekreativ udnyttelse 1977.’

Til at afklare spørgsmålene i problemformuleringen har vi primært brugt 
oplevelsesværdikortlægningsmetoden (Caspersen og Olafsson  (2006)).

For at få et indtryk af den rekreative brug har vi foretaget en optælling af 
parkerede biler på områdets offentlige parkeringspladser en helligdag i maj.

De enkelte metoder er nærmere beskrevet under de forskellige afsnit.

1.5 METODE
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PRÆSENTATION

2

Udsigt fra Auderød mod Sonnerup, 1837. © Johan Thomas Lundbye, 
Den Kongelige Kobberstiksamling, SMK. 
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Halsnæs Arre fjord

Isefjord

Roskilde fjord

Arrenæs

Ellemosen

TisvildeKattegat

Arrenakke
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1500tallet sandede det naturlige udløb til Roskilde fjord til, søens vandstand 
steg og gav problemer for alle i Arresøs opland. 
Frederik IV besluttede at lade grave en kanal og det blev begyndelsen på 
Frederiksværks historie. De kontrollerede vandmasser i kanalen gav mulighed 
for at producere energi til den nye industri.

Frederiksværk by er udpeget 
til nationalt industriminde. 
Industrihistorien startede for 
mere end 250 år siden da 
C.F. Classen grundlagde det 
første krudtværk. De historiske 
spor fra den tid findes ikke 
kun i Frederiksværk by, 
men i hele området omkring 
Frederiksværk.(Eriksen,1958,s 10)

I dag har Frederiksværk stadig fungerende stålværker og er vokset i størrelse, 
så bebyggelserne (Frederiksværk og Kregme) næsten lukker for den 
landskabelige forbindelse til Roskilde Fjord. 

Arrenæs’ bakkede istidslandskab og lange kystlinje har stor oplevelsesværdi, 
men er også hjemsted for mange sjældne fuglearter blandt andet rørhøg, 
rørdrum og potentielt havørnen. Ifølge lokale DOF medlemmer på Arrenæs er 
der en chance for at Havørnen måske vil slå sig ned i den nordøstlige del af 
Auderødskov. 

Engang var Arresøen ikke 
Danmarks største sø, men en del 
af havet, Stenalderhavet – eller 
Littorinahavet. 

Morænebakkerne på Arrenæs var 
dengang så høje, at de stak op 
over havet, der stod 6 meter højere 
end i dag. Det er disse dramatiske 
udviklinger, der i dag stadig kan 
læses i landskabet på Arrenæs.
(Arrenæsplanen 1977, s 15 f)

Med den begyndende sandflugt i 
Stenalderhavets omtrentlige udbredelse for ca. 6000 år 

siden

Sandflugtskort fra 1600tallet før kanalen blev gravet.

Kun en enkelt kile ved Torsbakke, samt kanalen opretholder den landskabelige 
forbindelse mellem sø og fjord. 
Ellers er tangen mellem sø og fjord skåret igennem af den meget trafikerede 
Hillerødvej, der skærer sig ned i det øverste af Torsbakke og forhindrer det 
fulde udsyn til begge sider.

Finder man vej til bronzealderhøjen Maglehøj, der ligger i 70 meters højde, 
kan man derimod få en 360 graders udsigt til alle sider. 

2.1 INTRODUKTION TIL ARRENÆS OG OMEGN

2.2 RUMLIG ANALYSE



Husk at her skal placeres signatur på 
kortet og nordpil og målepind
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Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød

Maglehøj

Vinderød kirke

Kregme kirke

Firhøj

Auderød

Dragebjerg

Auderødlejren

Brederød

Sonnerup Skov

Auderød Skov

Sørup Vang

udsigts og orienteringspunkt

udsigtspunkt

Hoved færdselsåre

Knudepunkt

Rumbegrænsning (kant)

Sekundær færdselsåre

Mindre rumbegrænsning (kant)

Områder med særlig karakterMose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Torsbakke

Dronningholm

Landskabet opleves hovedsageligt fra SV mod NØ. Ankomsten til Arrenæs 
sker fra Hillerødvejen, primært gennem rundkørslerne  syd for Kregme og 
nord for Karlsgave.

Arrenæs har 3 landsbyer. Auderød er den største, Brederød ligger i forbindelse 
med et kolonihaveområde og Sonnerup består i dag af to gårde. Auderødlejren 
huser i dag et flygtningecenter, men staten har området og bygningerne til 
salg. 

Arrenæs fremtræder i dag som meget kuperet landbrugsland med stor 
landskabelig variation.
Arealudnyttelsen betinges af jordbund og terrænforhold. Græsningsarealer 
findes hovedsaligt på skråninger, og overdrev og dyrkede agerfelter på de 
lavtliggende flader samt på den store højtligggende flade.
Udover det har Arrenæs tre skove – Sonnerup Skov og Auderød skov samt 
Sørup Vang, der rammer næsset ind.

Området der strækker sig fra Dragebjerg til Ravnsbakke/Odebjerg har en sær-
lig karakter. Det er et græsset område med et kuperet terræn ned mod Arresø. 
På toppen af Dragebjerg er der fire gamle oldtidshøje. 

Den gamle grusgrav bag Brederød har nogle stejle græsklædte skråninger og 
er et meget benyttet område til hundetræning m.m.
Tæt på grusgraven ligger Droningholm slotsruin, ruinen er omgivet af en vold 
der i dag ligger som et græsklædt fortidsminde.

(Jakobsen et al, 2005, side 15-16 og side 68-70 , Nellemann et al,2009, side 50. )

Kevin Lynch analyse
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LANDSKABSKARAKTER
1. Højtliggende centralt område. Letkuperet og åbent. Domineret af 
ager.
2. Stærkt kuperet skræntområde. Mange småbevoksninger, græsjorder 
og udyrkede småstykker.
3. Åbent område med jævnt skrånende agerjord mod mose, delvis 
omgivet af græsjorder.
4. Stærkt kuperet område. Præget af bebyggelse, en del bevoksning, 
flere vandhuller og fugtige lavninger. Hovedsaglig lukket karakter.
5. Småkuperet omårde. Stedvis lukket karakter. En del fugtige lavninger, 
småvandhuller og bevoksninger.
6. Lavtliggende område. Åbent. Præget af fugtige jorder. Græs og ager.
7. Letkuperet område. Som helhed åbent. Flere småbevoksninger og 
enkelte fugtige smålavninger. Domineret af ager.

Arrenæs - forslag til landskabsbevaring og rekreativ udnyttelse 1977, side 20.

2.3 LANDSKABSKARAKTER



Stenalderskrænterne på syd-østsiden af næsset.

AREALSTATISTIK
SKOVAREAL 285 ha 26 %
DYRKET AGER 301 ha 28 %
ENG (Græsning eller høslæt) 140 ha 13 %
SØ OG MOSE 43 ha 4 %
BEBYGGELSE (sammenhængende) % 188 ha 17 %
ANDET (trægrupper,veje, enkelthuse, rørskov mm) 125 ha 12 %
HELE PROJEKTOMRÅDET 1082 ha 100 %

 

2.4 AREALSTATISTIK
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Tallene er omtrentlige og baseret på en opmåling på krak.dk.
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2.5 AKTIVITER PÅ ARRENÆS
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Skemaet viser hvilke aktiviteter der er på  halvøen i dag, hvad der 
tidligere har været, og hvad der har været planlagt. Oplysningerne 
stammer fra Arrenæs - forslag til landskabsbevaring og rekreativ udnyt-
telse 1977 og revisionen fra 1985 samt egne optegnelser.

1977 1985 2012
AKTIVITETER Realiseret? Realiseret? Realiseret?
Kolonihaver JA  JA JA
Ridecenter Fuglsanggård JA JA JA
KFUM: Ellehavegård JA JA JA
Aktivitets og weekend spe-
jder lejrplads Nordhuse

JA JA JA

Knallertbane JA NEJ NEJ
Flugtskydebane JA NEJ NEJ
Birkemosegård: Ponyridning, 
børnezoo, kro

JA NEJ NEJ

PLANLAGTE AKTIVITETER

Centerområde Auderødle-
jren: kursus, kultur, undervis-
ning, kulturelle aktiviteter

NEJ NEJ NEJ 
(Midlerti-
digt flygt-
ningecent-
er. 
Er til salg)

Centerområde Sonnerup: 
kursus, kultur, undervisning, 
kulturelle aktiviteter

NEJ NEJ NEJ 
(Toftegård 
er brændt 
og Son-
negård 
solgt)

Vandrehjem - Møllegården NEJ NEJ NEJ

Egnsmuseum, Birkely NEJ JA NEJ

FORSLAG TIL NYE 
AKTIVITETER
Campingplads NEJ NEJ NEJ

Golfbane NEJ NEJ NEJ 
(lokalplan 
foreligger 
stadig)

Bådebro ved Auderød samt 
broer ved Sonnerup og 
Avderød Skov

NEJ JA JA

Lystfiskeri i Ladegårdssøen NEJ JA JA
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PROBLEMKATALOG ARRENÆS

3
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Den gamle kirkevej fra Sonnerup skov mod Dragebjergaard



3.1 PROBLEMKATALOG INDLEDNING
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Problemkataloget forsøger at beskrive alle problemfelterne på Arrenæs lige 
fra forvaltningsmæssige prioriteringer til konkrete steder.

Under emnet ’Jordpolitik og græsningslandskab’ kommer vi med forslag til mål 
og strategi, under de øvrige emner kommer vi med forslag til løsninger.

Det sidste emne i problemkataloget ’Stier og støttepunkter på Arrenæs’ er det 
problemfelt vi har valgt ud som udgangspunkt for vores projektforslag.



3.2 PROBLEMKATALOG  EMNER

3.3 Jordpolitik og græsningslandskab
 3.3.1 Delkonklusion

3.4 Kulturarv
 
3.5 Konkrete steder: 
 3.5.1 Dronningholm
 3.5.2 Tranemosen, 
 3.5.3 Arresødalparken
 3.5.4 Auderødlejren
 3.5.5 Ideer
 
3.6 Stier og støttepunkter på Arrenæs
 3.6.1 Kortbladsanalyse
 3.6.2 Gennemgang af tidligere planers ideer til stisystemer
  3.6.3 Mangelfulde støttepunkter

3.7 Konklusion på problemkataloget
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Halvdelen af jorden på Arrenæs er offentligt ejet. Men hvorfor ejer staten 
jorden? Og hvad er målet med at eje jorden?
Oprindeligt var formålet med at opkøbe store arealer på Arrenæs at sikre ud-
sigter og de karakteristiske landskabsformer på næsset. 
Dette formål er i dag sikret ved hjælp af fredninger og planlovgivning.
Med Arrenæsplanen fra 1977 blev formålet med ejerskabet af de store offen-
tligt ejede arealer at give plads til alsidig rekreativ udnyttelse.
I dag er det tydeligt, at den meget intensive udnyttelse af næsset med camp-
ingplads og golfbane ikke er umiddelbart indenfor rækkevidde.

Så i dag ligger formålet udefineret mellem de to tidligere hensigter. 
Fraværet af en egentlig jordpolitik gør det svært at navigere på området. 
Dette har resulteret i, at meget af den offentligt ejede jord har været forpagtet 
ud til landbrug i op til 40 år.
Det er ikke en af Naturstyrelsens kerneopgaver at drive landbrug, derfor er 
det væsentligt for forvaltningen, at der sker en afklaring af, med hvilket formål 
jorden ejes og drives. (NST’ s strategiske pejlemærker side 1- bilag 1B)

Der er flere årsager til, at denne afklaring af området ikke er sket. Blandt an-
dre har der på Møllehøj-grunden været et stort kunstigt vandinfiltrationsanlæg 
som kunne omdanne vand fra Arresø til nyt grundvand. Der har dog vist sig 
ikke at være mangel på rent grundvand, så i løbet af 2012 skal anlægget 
nedlægges og gives tilbage til Naturstyrelsen.
Derfor er der nu opstået en ny situation og rum til at kigge på alle jordbesid-
delserne på Arrenæs med nye øjne.

Problemfelter

• Flere offentligt ejede overdrev og marker har været forpagtet ud i 40 år til  
konventionelt landbrug. 

• På sydsiden af næsset ligger en eng, der har potentiale til at få en fin 
overdrevsvegetation, men i øjeblikket bliver engen gødet hvert år, for 
at få mere græs ud af området, hvilket forhindrer de arter, der kan lide 
næringsfattig jord, i at brede sig. 

• Nogle marker på halvøen er brugt til majs og pileproduktion. Det er begge 
meget høje afgrøder, der skæmmer udsigter på næsset. 

3.3 JORDPOLITIK

Overdrev med potentiale for sjælden overdrevsvegetation

Majsmark
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Mulige mål og strategier: 1

Mål: 
At bevare Arrenæs’ oplevelsesrige, varierede landskab, der både viser kul-
turhistorien og den geologiske historie.

Strategi: 
Staten skal beholde al den jord, der græsses og sælge alt der dyrkes med 
afgrøde.

Princip for kategorisering af jorden: 
Jordudnyttelsen må i hovedtrækkene svare til jordens bonitet. 
Det vil sige: overvejende rationel planteproduktion på de letkuperede/flade ik-
ke-vandlidende jorder og stort indslag af græs på de svært opdyrkelige jorder.
(Arrenæsplanen 1977, side 48) 

Kvaliteten af Arrenæs landskab er her defineret som det varierede landskab, 
der både giver mulighed for at opleve skovfølelse, kulturhistorie i form af land-
skabets driftsform (græsning og bølgende kornmarker)  og følelsen af rum og 
frihed på de åbne strækninger med udsigt. (Oplevelsesværdikortlægningen, denne 
opgave afsnit 4.3)

Forslag til placering af græsningslandskab: 
Naturstyrelsen, Halsnæs kommune og de lokale på Arrenæs har udtrykt øn-
ske om at skabe et større sammenhængende græsset landskab på Arrenæs.

Dansk Naturfredningsforen-
ings (DN) afdeling i Halsnæs 
har lavet et forslag til græs-
ningsområder sammen med 
en fredning for området.

Området markeret med gul 
er forslag til græsningsar-
ealer på statsejet jord. De 
pink områder er forslag til 
græsning på privatejet jord. 
(Bilag 2 Forslag til fredning” 2008)

En udlægning af så store arealer til græsning vil stride imod princippet om at 
jordudnyttelsen svarer til jordens bonitet og gå ud over  karakteren af land-
brugsland.  Hvis man følger deres forslag mister man det differentierede land-
skab med de dyrkede marker og græssede enge.
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Skovklædte bakker i Sørupvang. Maleri af Lundbye, 1841. Lundbyes malerier vidner om at 
der har eksisteret græssede enge på Arrenæs i 1800 tallet. SMK.

Salg af jord: Princippet om at jordudnyttelsen følger jordens bonitet, og at 
Naturstyrelsen ikke ejer landbrugsjord, men udelukkende græsningsjord, giv-
er mulighed for, at sælge nogle arealer fra med bortforpagtningbetingelser, så 
udsigterne bevares. På kortet ses de arealer, der kan sælges som de brune 
felter udenfor den røde streg.
Det er selvfølgelig vigtigt også at sikre stiadgange, markveje med mere inden 
et eventuelt salg.

Forslag til nye græsningsarealer
Der er flere oplagte steder på Arrenæs, hvor græsningsarealet kan etableres. 
Udgangspunktet er statsejet jord, men der vil være mulighed for at forbinde 
nye græsningsområder med eksisterende private områder.

Møllehøjarealerne: Det store område, hvor planerne om et vandindvinding-
sanlæg har været, kunne være et oplagt sted at starte, da der her meget snart 
skal gøres noget, for at føre området tilbage til et naturareal. Arealet består 
af en meget stor grusbakke, som p.g.a. den store mængde grus i jorden ikke 
er ideel til landbrugsjord. Men der vil til gengæld kunne skabes et miljø med 
mange overdrevsarter, hvis området holdes af græssende dyr. 

Desuden er engene foran Dronningholm medtaget, da det ville være fint at 
skabe forbindelse til vandet her, for at understrege ruinens historiske placering 
i landskabet. 

Foran præstekorset ved Vinderød er indlagt græsning helt til vandet for at 
skabe en udsigtskile mod Arrenæs. Nu er der helt lukket til af ellesump og det 
kræver en rydning at etablere udsigtskile her.

Markerne på det høje plateau på midten af næsset bibeholdes som landbrugs-
jord (modsat DN’s forslag hvor markerne også inddrages) på nær en kile som 
skal forbinde arealerne på øst og vest siden af næsset. For at holde området 
åbent, kan der anvendes færiste, hvor veje går igennem området.



Kort med forslag til sammenhængende græsning på Arrenæs og ved Vinderød
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De lokale på Arrenæs foreslår arbejdsfordelingen mellem Naturstyrelsen, 
Halsnæs kommune og de lokale således:

• De lokale står for den daglige drift, f.eks. i form af et græsningslaug
• Kommunen skal give tilladelse og bidrage med økonomisk bistand
• Naturstyrelsesen skal stille arealer til rådighed

Andre anvendelser

Slette/overdrev

Ager

Skov

I græsning nu

Forslag til 
græsningsareal

Naturstyrelsens arealer

Kan sælges: Agerfelter, 
uden for den røde streg

Møllehøj
Dronningholm

Vinderød



(En ny stærk økologipolitik (2011), side 1-2.)
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Mulige mål og strategier: 2

Mål: 
At gøre Arrenæs til et lokomotiv for grøn udvikling/økologisk landbrug i re-
gionen, der kan trække andre i området med sig.

Strategi: 
At fortsætte opkøbene på Arrenæs, når der kommer jord til salg, for at drive 
dem økologisk.

Mageskifte
Det er en mulighed at Naturstyrelsen kan bytte sig til jorden ved Søgård, som 
kommunen gerne vil sælge.

Baggrund
Fødevareminister Mette Gjerskov formulerer i sit økologipolitiske udspil
“En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling” fra november 2011 
blandt andre denne målsætning for økologiens udvikling.
“Vi skal turde træffe politiske beslutninger, der kan drive
den økologiske omlægning frem.”

“Øget omlægning af offentlige arealer
Det offentlige kan også gå foran ved i højere grad at fremme omlægning af 
offentlige arealer til økologi. Fødevareministeriet starter med de arealer, som 
ministeriet selv har ansvaret for. 
Fremadrettet vil økologer få fortrinsret til forpagtning, når de 
længerevarende forpagtningskontrakter 
fornyes. 

Græsset eng ved Ravnsbakke
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Mulige mål og strategier: 3

Mål: 
At mindske bureaukrati omkring jordens ejerskab.

Strategi:
Sælg alt jorden efter at have sikret stiforløb og centrale støttepunkter - publi-
kumsadgang. 

Hvis man ikke har noget mål med at eje jorden, er der ikke nogen grund til at 
staten er bestyrer af forpagtningsaftaler. 

3.3.1 DELKONKLUSION

Den første løsning er den meste rummelige, der giver plads til både natur, 
kultur og geologi, men stadig mulighed for at sælge noget af den jord fra, der 
ellers bare forpagtes. 
Den anden løsning kræver at der er politisk opbakning og at der følger midler 
med målet. Ellers er det en udgiftskrævende løsning.
Den sidste løsning er den hvor staten mister mest indflydelse i området. I en 
tid hvor Nationalparkens fremtid ikke er afgjort er det ikke den mest fremsyn-
ede løsning.
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Problemfelt:
Arrenæs har et kæmpe potentiale for formidling af kulturarv som ikke er for-
løst.

Forbedret formidling kan være med til at øge interessen for området og øge 
folks oplevelse af kulturværdierne.

Kulturarv i området
Ifølge arealinfo ligger der 27 gravhøje på Arrenæs. De 12 kan let genkendes 
i landskabet idag. De ældste høje er dateret helt tilbaget til oldtiden, men de 
fleste stammer fra bronzealderen (1700 - 501 e.kr.). (Danmarkshistorien.dk)

De mange høje i området viser, der har været mennesker på Arrenæs siden 
oldtiden. Byen Kregmes navn stammer fra jernalderen  (Crækhøm)   det kan 
være udflyttere herfra, der er flyttet ud på selve næsset. Sonnerup er karakter-
iseret som en udflytterbebyggelse fra vikingetiden, mens Vinderød, Brederød 
og Auderød er landsbyer bygget i rydninger i skoven i begyndelsen af den 
tidlige middelalder. (Trap, 1953, s 197)

Både Vinderød kirke og Kregme kirke kan dateres til 1100tallet,hvor de med 
hver sin tydelige placering i landskabet kan ses fra næsten hele næsset. Dron-
ningholm slot kan også dateres tilbage til denne tid.

Auderød og Sonnerup blev begge udskiftet i 1794, så hver gård fik sin egen 
jord.

Fra C.F. Classens tid stammer de mange stendiger rundt om alle skovene. 
Stendigerne er lavet af kløvet granit som de lokale i området har knoklet med 
at lave for C.F Classen i 1700 tallet. 
Udover det har kanalen sin helt egen historie, der knytter Arrenæs tæt sam-
men med Frederikværks industri og oprindelse og som er beskrevet i præsen-
tationen til Arrenæs i begyndelsen af opgaven.
(Eriksen, s 5-10; Jakobsen et al, 68-70, Regionplantillæg, 44-45)

Ved Arresødal og i Auderød Skov findes der stadig krudthuse, som har været 
brugt til opmagasinering af krudt i starten af 1900 tallet.

Mellem 1945 til 2007 lå søværnets eksercerskole (søværnets grundskole) 
Auderødlejren på næsset og ligger stadig intakt og indhegnet med svømme-
hal og boliger.
I dag er Auderødlejren midlertidigt udlejet som flygtningelejr, men fremtidige 
anvendelser bør også tage hensyn til den militære arv, så kulturhistorien ikke 
sløres.

Forslag til løsning
Det er oplagt at skrive mere om kulturarven i den vandretursfolder Natursty-
relsen udgiver. I dag nævnes kun Dronningholm og gravhøjene. Også nyere 
kulturarv som krudthusene og Auderødlejren bør nævnes for at forstå områ-
det.

I projektforslaget er der givet forslag til to centrale støttepunkter med åbne 
pavilloner. Det vil også være oplagte steder at formidle lokal kulturarv.  

3.4 KULTURARV
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Kortet viser alle de synlige kulurhistoriske spor i landskabet. Særligt tydeligt er 
de mange gravhøje og de mange kilometer diger omkring skovene.

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord



Engen foran Dronningholm har ifølge landmand Carsten Jensen været græs-
set: “dengang jeg var en dreng i korte bukser.” Men da den nye asfaltvej blev 
anlagt i 70erne var stykket ikke længere bredt nok til at man gad besværet 
med at lade kvæget græsse der.

“Jorden er for blød til at kvæget kan gå der til at begynde med. Man kunne for-
søge at lægge en bræmme af halmballer og grave plæveret om på den anden 
side for at hæve bunden lidt. Måske skal man begynde med at lave får græsse 
der. De er ikke så tunge.”, Carsten Jensen, landmand, Arresøgård.

3.5.1 KONKRETE STEDER: DRONNINGHOLM SLOTSRUIN

Dronningholm Slotsruin ligger med udsigt til Vinderød mellem Auderød og 
Brederød. Den er noget af det første man ser, når man kører ind på Arrenæs. 
Her hvor bakkerne møder vandet ligger de græsklædte volde tilbage og 
fortæller om et område, der har haft en betydning i mange år.
En borg ligger aldrig tilfældigt placeret i landskabet. Da Dronningholm blev 
bygget var Arresø da heller ikke en sø, men en fjord og selvom slottet aldrig 
fik den store strategiske betydning blev Dronningholm også opført som fors-
varsværk med vindebro og voldgrav.

Fortællingen om Dronningholm vil kunne forstærkes ved at dyrke
nærheden til vandet mere end det er nu. Foran de græsklædte ruiner løber i 
dag en vej, men på den anden side vokser der rørskov i en bred bræmme i 
vandkanten. Den bliver slået med jævne mellemrum, men her ville det gavne 
forståelsen af Dronningholm som et historisk monument at etablere en græs-
set vådeng og dermed sørge for at der er permanent visuel kontakt til vandet.

Dronningholm Slotsruin nu, asfaltvejen foran. Nyborg Fæstning. Bygget i 
samme periode

Udsigten med tagrør.                                              Udsigten i dag med nyslåede tagrør

I det følgende kapitel har vi udvalgt 7 konkrete steder, der enten er 
uafklarede områder, eller steder der har brug for en konkret forbedring.
Nogle steder er problemet beskrevet, andre steder er der også løsningsfor-
slag.
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3.5.2 KONKRETE STEDER: TRANEMOSEN

Vejen er spærret for gennemkørsel 
her. Det opdager man først når 
man er helt fremme

Her er vejen også spærret. Pullerten er blevet revet op og der er 
midlertidigt lagt nogle betonblokke ud, for at hindre bilerne i at køre 
igennem alligevel

Der er fine borde-bænkesæt og området bliver 
isæt brugt om vinteren til skøjteløb.

Tranemosen er et af de områder, der også trænger til et eftersyn. Efter vejen 
er blevet lagt om, så der ikke længere er gennemkørsel til Vinderød fra Ar-
resødal, er der ikke blevet gjort noget. Vejene slutter umotiveret og området 
fremtræder forvirrende. Der mangler en ordentlig afslutning af vejen på både 
nord og sydsiden af Tranemosen.
Området bruges især til skøjteløb og ligger meget bynært.
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Arresødalparken er et uafklaret område. Der er en mulighed for at Natursty-
relsen kan gå igang med et mageskifte, hvor de kan få parken i bytte for 
nogle arealer i Frederiksværk. 
Målet er at integrere parken bedre i det omkringliggende område, og at 
udnytte parkens potentialer bedre. Det vil være oplagt at se nærmere på 
stiforbindelserne til Vinderød og arbejde med afgrænsningen til skoven.

Den nye gangbro/sti til 
udsigtplatform for fugle-
kiggere 

I afsnittet om græsning/jordpolitik er der tegnet forslag til et græs-
ningareal, der strækker sig fra Vinderød kirke hen til bunden af Ar-
resødalenparken.

Et af Classens 
gamle kort over 
området omkring 
Arresødal.

© Industrimuseet Frederiks Værk

3.5.3 KONKRETE STEDER: ARRESØDALPARKEN
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Auderødlejren er den store joker på Arrenæs. 
I øjeblikket er lejrens 75 ha stadig hegnet ind og det er ikke muligt at gå 
gennem området. Det vil sige, at næsset opleves som skåret over (Jf. Rumlig 
analyse afsnit 2.1.1). Lejren er lejet ud til Røde Kors der har modtage- og udrejse-
center for flygtninge der. 

De betingelser fra cirkulæret 
der er væsentlige at frem-
hæve er, at der er lagt væk 
på ikke-støjende formål - 
herunder belysning. 
Og at der ikke må være øget 
trafik  eller bolig i området. 

Indtil områdets fremtid er 
afklaret er det svært at plan-
lægge for resten af området 
omkring Auderødlejren.

Når området engang åbnes 
op vil det være oplagt at 
genåbne de gamle veje ig-
ennem området (som ses på 
kortet) samt forsøge at bev-
are væsentlige træk af det 
kulturmiljø lejren repæsen-
terer. 

 

© KMS Kort25

Cirkulæret om Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødle-
jren (forkortet (...))
§ 3. Kommuneplanlægningen for Auderødlejren skal sikre:
1. At området gøres offentligt tilgængeligt ad veje og stier, at den 
planlagte sti rundt om Arresø skal kunne gennemføres over ejen-
dommen, og at yderligere offentlig adgang kan etableres.
2. At der åbnes mulighed for hovedsageligt almene og rekreative an-
vendelsesmuligheder. (...)
3. At bygningerne ikke må udvides, og at den samlede bygnings-
masse ikke udvides.
4. At bygningerne vil kunne anvendes til formål som:
• Kursus- og undervisningsfunktioner, idræts- og bevægelsesaktiv-
iteter, spejderaktiviteter, feriecenter, turist- og hotelfunktioner, natur-
formidlingscenter, museumsaktiviteter samt øvrige kulturfunktioner, 
sundhedscenter, klubhus og driftsbygninger til den nærliggende golf-
bane, filmstudier og lignende formål. 
Desuden vil bygningerne i begrænset omfang (...) anvendes til erh-
vervsformål som:
• Liberale erhverv (arkitekt- og ingeniørvirksomhed, IT-virksomhed 
o.l.), • kreative erhverv (kunsthåndværk, pottemagerværksted, kun-
stmaler o.l.) og • administration.
5. At det ikke er muligt at anvende Auderødlejren til boligformål, 
dog må:(..) op til 9 boliger etableres, som er relaterede til virksom-
hedernes drift,
6. At ubebyggede arealer kan anvendes til følgende aktiviteter og 
anlæg: • Ikke-støjende friluftsmæssige formål,
• offentlige stier, og mindre parkeringsanlæg i det vestlige delom-
råde.
7. At der ikke må placeres støjende funktioner, dominerende maste-
anlæg og belysning eller lignende tekniske anlæg.
8. At valg af anvendelsesmuligheder skal ske i respekt for natur- og 
rekreative interesser.
9. At de kommende genanvendelsesformål set under et ikke får ve-
jtrafikken på Arrenæs til at stige i væsentlig grad.

Kontrakten løber 
foreløbig til septem-
ber 2014. Hvad der 
sker derefter er end-
nu uafklaret, men 
Landsplandirekt iv 
om genanvendelse 
af Auderødlejren op-
stiller en række betin-
gelser.

3.5.4 KONKRETE STEDER: AUDERØDLEJREN
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Der er flere steder på Arrenæs hvor konkrete tiltag vil kunne synliggøre kultur-
arven og forbedre publikumsoplevelsen.

Denne gravhøj (lille Maglehøj) sydvest for Aud-
erød skov ved Maglehøjgård mangler at blive 
ryddet for krat.

På bakken neden for Maglehøj står en trægruppe 
og danner en barriere for udsigten. Vi foreslår, 
at man fælder alle de høje træer, som er birke 
-og nåletræer og lader resten stå, som en oase 
for dyrelivet.

En rydning af et stykke af ellesumpen foran 
Præstekorset vil genskabe kontakten til vandet 
og vise et eksempel på hvordan landskabet så 
ud i 1800tallet - eventuelt kombineret med et 
græsningsområde. (se side 29) 

Postkortet der er dateret til 1880-1920 viser hvordan der 
i starten af 1900tallet har været kontakt til vandet.
© Industrimuseet Frederiks Værk

3.5.5 KONKRETE STEDER: 3 IDEER



Hvis man nævner ordet ”sti” for mange af de lokale på Arrenæs får de enten 
et fjernt blik i øjnene eller også siger de ligeud : ”Arrenæs har nok. Vi vil ikke 
have flere stier.”

Der er forskellige årsager til ikke at være interesseret i flere stier. Landmanden 
er ikke interesseret i at få inddraget sin jord og ornitologen er bange for at øget 
trafik i de sårbare områder vil skræmme fugle væk.

Arrenæs har flere gange haft stier langs hele søkanten på tegnebordet, de er 
af forskellige årsager ikke blevet til virkelighed.  I det følgende vil vi først give 
et rids af forudsætningerne for stierne i området og derefter hvilken konkret 
nyere historie planlægningen af stierne i området har haft.

Man kan tale om tre hovedtræk  i Arrenæs udvikling der har haft betydning for 
veje i området: Det første er fra den tidlige middelalder og er kirkestierne, det 
næste er udskiftningen i 1794, hvor flere gårde flyttede ud og gjorde flere veje 
nødvendige og det sidste er Frederiksværks industrihistorie der gjorde store 
transportveje nødvendige i området.

Sonnerup Bakke, © Rawert 1840, Det Kongelige Bibliotek

I det følgende ser vi nærmere på stiernes historie, den nyere tids forslag til 
nye stier og kapitel 3.6.3 er en registrering af konkrete problemer vedrørende 
stiernes støttepunkter.

Stisystemet på Arrenæs og forbindelseslinjerne til Kregme, Karlsgave og 
Frederiksværk er den del af problemkataloget vi har valgt at gå i dybden med. 
Derfor er det følgende afsnit om stier mere en historisk præsentation af stier 
og veje  i området end egentlig en beskrivelse af et problem. 
I afsnittet ‘Analyse og registreringer af stierne på Arrenæs’ går vi i dybden 
med udredningen af problemer og i projektforslagsdelen giver vi et bud på 
løsninger.
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3.6 STIER OG STØTTEPUNKTER PÅ ARRENÆS



År 1928. Lave målebordsblade. Frederiksværk er vokset 
Ellers ikke store ændringer i vej- og stiføring.

År 2004. 4 cm kort: Nu er søværnets eksercerskole, Aud-
erødlejren, kommet til (1954) og vejsystemet på det yderste 
af næsset er bygget ud.
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Ca år 1720. Sandflugtskortet viser at hovedfærdselsåren 
gennem området gik langs med fjorden. 

År 1786. Videnskabernes Selskabs Kort. Det er på Classens 
tid og krudtværket er i fuld sving. Nu er hovedvejen vist som 
vejen fra Kregme og ned til Frederiksværk havn. Vejene om-
kring kanalens munding ses også. Vejen mellem Sonnerup 
og Kregme er også kommet med samt vejen til Auderød.

År 1870. Høje Målebordsblade. Hillerødvejen er blevet byg-
get – direkte op over Torsbakke som den stadig går i dag. 
Der er kommet masser af småveje til ude på næsset efter 
udstykningen af landsbyerne

Ca år 1600. Rytterdistriktskortet. Her bliver hovedfærd-
selsåren gengivet som den vej der knytter de to kirker sam-
men. Fra Kregme Kirke til Vinderød Kirke gennem Brederød, 
der så får en central placering.

3.6.1 KORTBLADSANALYSE
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1977 planens forslag til udbygning af stinettet. 1985 planens forslag til udbygning af stinettet. 

2005. Naturstyrelsens plan for gang- og cykelsti langs Arresø. I øjeblikket er der ikke noget der 
tyder på at det bliver realiseret.

3.6.2 NYERE TIDS PLANLÆGNING AF STIER



3.6.3 MANGELFULDE STØTTEPUNKTER

Registrering af støttepunkter
De grønne stjerner på kortet markerer de 
eksisterende støttepunkter som funger-
er, det kan f.eks. være skiltning, mark-
ering af vandreruter og borde/bænke. 
Numrene ved de gule og røde stjerner 
er beskrevet nærmere på de næste par 
sider.

Stier

Mindre veje som er del af stisystemet

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød

Eksisterende støttepukt som funggerer

Eksisterende støttepukt som kan forbedres

Manglende støttepunkt

1
1

1
1

2

4

3
3

3 3a

5

5

6
6

6

7

8

9

8

10

1

11

12

4

8

8

8
8

4

4

3

13

8

4

14

15

16

14

17

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Eksempel på fungerende informations-
skilt i Nørremosen
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Definition støttepunkt
Et støttepunkt er her forstået som et fysisk tegn eller genstand, der hjælper 
den besøgende med at forstå og navigere i området. Det kan for eksempel 
være informationsskilte, pile, afmærkninger bænke og borde, toiletter, pavil-
loner, shelters m.m.



1. Stierne er afmærkede i vandretursfolderen (Bilag 3). Der findes enkelte gule 
mærker, men mangler bedre afmærkning af stierne for at man kan finde dem 
og følge ruten.

2. Der står i dag en enkelt bænk i læ af krattet på Firhøj. Det vil være oplagt 
at udbygge dette støttepunkt med nemmere adgangsforhold og nye bænke.

3. Stierne er afmærkede i vandretursfolderen. Der mangler afmærkning af 
stierne for at man kan finde vej. Der er ingen afmærkning på stedet.

3a. På den lille vejstrækning, som forbinder en børnehave med den gule van-
drerute er der sat et privat skilt op. Det kan have en meget uheldig virkning på 
de besøgendes færdsel. Da der står at uvedkommende færdsel forbydes. Det 
må overvejes om skiltet er nødvendigt og lovligt sat op og om det i så fald er 
muligt at etablere en alternativ skiltning da hele området til højre for er kom-
munalt ejet og åbent for offentlig gennemgang.

4. Manglende skiltning f.eks. “Sti til Frederiksværk”, “Sti til Arrenæs”

5. Utilstrækkelig skiltning. Der kunne være tydeligere skiltning af hvordan sti-
erne langs kanalen forbinder Frederiksværk og Arrenæs. Der findes et enkelt 
skilt, men flere steder er skiltene væk.

6. Mangler nye bænke. De nuværende bænke langs kanalen er faldefærdige. 

3a. Privatiseret vej i Ebbedal

1. Afmærket gul vandrerute 

5. Manglende skiltning via 
Åstien til Arrenæs

4. Et af få skilte der viser vej til Frederiksværk 6. Faldefærdig bænk på Åstien

3. Gul vandrerute uden afmærkning

2. Bænk på Firhøj
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7. Manglende skiltning. Der mangler skilt ved Hillerødvejen som fortæller 
at der starter en vandrerute her og at der er parkeringsplads. Skiltet står 50 
meter inde på stien hvor det ikke kan ses fra vejen.

8. Manglende skiltning.

7. Indgang til Nørremosen fra Hillerødvej 9. Skiltet ved Maglehøj

Støttepunkter fortsat fra forrige side

Stier

Mindre veje som er del af stisystemet

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød

Eksisterende støttepukt som funggerer

Eksisterende støttepukt som kan forbedres

Manglende støttepunkt

1
1

1
1

2

4

3
3

3 3a

5

5

6
6

6

7

8

9

8

10

1

11

12

4

8

8

8
8

4

4

3

13

8

4

14

15

16

14

17

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord
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13. Hjemmelavet trampesti

9. På Maglehøj findes et gammelt kort som fortæller om udsigten. Her er 
det et oplagt sted at opsætte en infotavle, som fortæller om vandreruterne i 
området. 

10. Manglende bænk. Fra dette punkt er der en fantastisk udsigt mod NV over 
Arrenæs og Arresøen.

11. Offentlig parkering ved Ellebjergård mangler skiltning med stierne i områ-
det.

12. Manglende info skilt om krudthuset og dets tidligere anvendelse.

13. På dette sted er der fra Hillerødvejen etableret en hjemmelavet trampesti 
som tydeligvis bliver brugt. Det ville være en god idé at etablere en rigtig sti 
her med skiltning til Arrenæs.

14. På den nye indhegnede fold ved Nordhuse er der bålplads, et gammelt 
tørkloset, skraldespand og bord-bænkesæt. Alle dele er i dårlig stand. Der 
findes ingen skiltning om at man kan komme derind og ingen overgangsmu-
ligheder ved hegnet.

15. Parkeringspladsen i Sonnerup. Står en infostander uden tekst. 

16. Adgang til stien der løber bag Birkemosegård er ikke synlig. Man skal 
gå henover noget der virker som en privat parkeringsplads for at finde stien. 
Kommer man nedefra Dronningholm mose forsvinder stien også ved huset. 
Det virker privatiseret.

17. Ved Ladegårdssøen ligger der utroligt meget skrald under shelteret. Det 
ville være fint at sætte et skilt op med en venlig henvisning om at smide sit 
skrald i skraldespanden.

15. Stien fra mosen til Birkemosegård. 15. Adgang til stien bag Birkemosegård.

17. Skrald under shelter ved Ladegårdssøen
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Umiddelbart viser problemkataloget, at Arrenæs er et område med mange 
problemfelter. 
Men problemerne i kataloget dækker over alt fra en manglende gul prik, til 
vandrerne og til de mere overordnede problemer: manglen på en politik for 
jorden.

De mange problemer dækker også over, at området har utrolig mange 
kvaliteter. Et område med et mere homogent landskab ville ikke kunne byde 
på samme mængde af forskellige udfordringer.

Det betyder også at man sagtens kan færdes i området uden problemerne 
straks springer i øjnene, men at området kan få et stort løft ved at løse nogle 
af problemerne. 

3.7 KONKLUSION PÅ PROBLEMKATALOGET
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 ANALYSER OG 
REGISTRERINGER  AF 
STIER OG ADGANGSFORHOLD 
PÅ ARRENÆS

4
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Stien fra Birkemosegård til Ladegårdssøen



Stier

Mindre veje som er del af stisystemet

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød

Steder det er muligt at krydse Hillerødvejen 
for gående og cykellister

Viadukt

Tunnel

Viadukt

Sonnerup Skov

Maglehøj

Sørup Vang

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord
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Ud fra problem kataloget har vi valgt at gå i dybden med problematikken 
omkring adgangsforholdene til Arrenæs og stierne på næsset. Vi starter med 
registreringer og analyser til at fastslå de faktiske forhold, derefter følger en 
oplevelsesværdikortlægning, som munder ud i projektforslaget.

4.1 REGISTRERINGER AF STIER OG ADGANGSFORHOLD

4.1.1 Adgangsforhold
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Hillerødvejen er en af de mest trafikerede veje i regionen
(Kortlægning af Støj fra Vejtrafik) og den er svær at krydse. På kortet er 
markeret 9 steder hvor det er muligt for gående og cyklister at krydse 
vejen, 3 steder er det muligt at gå under vejen og alle andre steder kan 
vejen krydses ved hjælp af midterheller. 

Midterhellerne gør det lettere at krydse vejen, men de har ingen ind-
flydelse på bilernes hastighed. Ingen af midterhellerne har forbindelse 
med stier i landskabet

Viadukten ved Kregme er den adgangsvej, som fungerer bedst. Her er 
der cykelsti/fortov på begge sider af vejen og det er muligt at komme 
på stinettet både nord og syd for Sonnerup Skov. Det er også muligt at 
ankomme denne vej fra Frederiksværk.

Syd for Karlsgave går der en tunnel, som forbinder Frederiksværk 
svømmehal med fodboldbanerne og Kregme skole på den anden side 
af Hillerødvejen. 
Tunnelen er placeret tæt på boligområderne i Karlsgave, i forlængelse 
af skolestien til Kregme skole og med forbindelse til Maglehøj. Men på 
vestsiden af Hillerødvejen er det svært at finde tunnelen og der 
mangler skiltning, som fortæller, at der går en sti til Maglehøj og Ar-
renæs.

Midterhelle ved Kregme

Viadukt ved Kregme

Tunnel ved Karlsgave Sti til Kregme skole og Maglehøj

Ved Åstierne langs kanalen er der en viadukt, hvor det er muligt at gå 
under Hillerødvejen. Viadukten ligger meget centralt i forhold til Fred-
eriksværk, da åstierne ender 30 meter fra gågaden. Fra Åstierne er der 
god forbindelse til Arrenæs gennem Sørup Vang. 

Viadukt ved ÅstierneBrede Åsti



Svært genkendelig sti

Nemt genkendelig sti

Ikke genkendelig sti

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord
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Eksisterende stier og mindre veje, som er en del af stisystemet.

Et eksempel på en sti, der er blevet pløjet op af den lokale 
landmand som forpagter marken, som stien krydsede

4.1.2 Stiernes tilstand
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Adgangsforholdene til Arrenæs fra Frederiksværk, Karlsgave og Kregme 
begrænses af Hillerødvejen. Der findes ingen skilte langs vejen, der viser 
af mod naturområdet ‘Arrenæs’, så har man ikke et ærinde på forhånd, kan 
man nemt køre forbi, uden at opdage næsset.
Det føles kun trygt at krydse den, de tre steder man kan gå under vejen. 
Derfor er der brug for flere fodgængerovergange på Hillerødvejen, hvor det 
er sikkert at krydse vejen.

Tunnelen ved Karlsgave kan blive til en god forbindelseslinje til Arrenæs, ved 
hjælp af god skiltning.
En forbedring af Åstierne med bredere stier og bedre skiltning, helt inde fra 
centrum af Frederiksværk, vil gøre det muligt for gående og cyklister let at 
komme ud til Arrenæs.

Der er potentiale for, at man kan gå nogle flotte og spændende ture rundt på 
Arrenæs, men som situationen er i dag, er det svært at finde de stier som 
faktisk eksisterer (som vist i problemkataloget under mangelfulde støttepunk-
ter.) 
De mange steder hvor der ingen skilte er, har stor betydning for, hvor let det 
er at finde rundt på Arrenæs. Det betyder blandt andet, at det er svært at 
finde de markerede ruter fra vandretursfolderen. 
Hovedparten af stierne er sådan set i god stand og bliver vedligeholdt. Men 
mange af stierne kan ikke ses fra de asfalterede hovedveje og derfor bliver 
de kun brugt af lokale, som kender stierne i forvejen. Tydelig mærkning af 
stierne vil kunne være en del af løsningen på problemet.
Flere stier i vandretursfolderen vil gøre det lettere at få et overblik over det 
samlede stinet, og vil gøre det lettere at planlægge en tur i området, efter de 
ønsker man måtte have.

4.1.3 Delkonkulsion
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4.2 ANALYSE AF REKREATIV BRUG

Formål:
At få et indtryk af, hvor mange mennesker der bruger Arrenæs. Og for at 
underbygge vores præmis om, at det er et område, der ikke bruges intensivt.

Beskrivelse af metode:
Optælling af parkerede biler på offentlige parkeringspladser 1 gang i timen 
mellem kl 10.30 og 15.30 St. Bededag, fredag den 4. maj 2012. Vejret: sol 
og stedvist skyet, temperaturer mellem 12-15 grader, svag vind.

Resultat:
Skemaet viser antallet af parkerede biler talt én gang i timen. Parenteserne 
viser antallet af biler, der holdt på parkeringspladsen i over en time og derfor 
er talt flere gange.

Parkeringsplads/ 
antal parkerede 
biler

10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 Antal parkerde 
biler (uden 
gengangere)

P1 -- -- -- -- -- --
P2 1 2 -- 3 5 (2) 9
P3 6 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6
P4 2 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2
P5 -- -- -- 1 -- 1
P6 3 2 (2) 3 (2) 3 (3) 3 (3) 4
P7 3 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (1) 4
P8 1 -- 1 1 -- 3
P9 1 3 1 -- 3 8
P10 2 1 1 1 -- 5
P11 -- -- 2 2 3 7
P12 -- -- -- 1 -- 1

I alt: 50

Ved parkeringspladsen ved kolonihaverne (P3) formoder vi, at alle de park-
erede biler er kolonihaveejernes, fordi de holdt parkeret under hele obser-
vationsperioden. Parkeringspladsen ved Sonnegård (P4): her var en større 
renovering af gården igang så vi formoder, at bilerne hørte til gården, da de 
holdt parkeret der under hele observationsperioden.

I løbet af dagen observerede vi: 5 hundeluftere, 3 løbere, 7 vandrere, 
6 fiskere, 3 cyklister, 2 cyklister på cykeltur med oppakning, 5 på picnictur og 
11 gående fra flygtningecenteret. En del af disse personer kan være ankom-
met til området i bil. 

4.2.1 DELKONKLUSION
Uden kolonihaveejernes biler og bilerne ved Sonnegård har vi samlet set talt 
42 forskellige biler i løbet af dagen. Bilisterne formodes at være taget ud for 
at opleve skovene og landskabet. På baggrund af vores analyser mener vi, 
at Arrenæs sagtens kan tiltrække og bære flere brugere.

Se i øvrigt kort på modstående side, der viser mulige gæsters transporttid til 
Arrenæs i bil. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse bruger vi i gennemsnit 
op til en halv time på turen hjemmefra hen til det sted turen begynder. Folk i 
Storkøbenhavn bruger i gennemsnit op til tre kvarter. (Tvedt og Jensen, 1999)



Arrenæs

København

Helsingør
Liseleje

Roskilde

Tisvildeleje

Gilleleje

Hillerød
10 min

20 min

40 min

60 min

Jernbane

Afstand i 
min. i bil
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Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød

Auderød Skov

Sonnerup Skov

Nørholm Mose

Dronningholm Mose

Auderød

Brederød

P1

P2

P3

P10

P8

P7

P6

P9

P4

P5

P12

P11

Vi har registreret 12 offentlige parkeringspladser på Arrenæs. Tallene hen-
viser til parkeringspladsernes numre i optællingen.

Kort over potentielle brugeres transporttid.
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4.3 OPLEVELSESKORTLÆGNING

Formål:
Den følgende oplevelsesværdikortlægning er sammen med problemkatalo-
get udgangspunkt for vores projektforslag. Vi vil med analysen kortlægge og 
identificere Arrenæs’ kvaliteter, for at opnå et mere nuanceret billede af poten-
tialerne og dermed et bedre udgangspunkt for at finde de bedst egnede steder 
til at koncentrere den rekreative brug .

Introduktion til metoden:
I det følgende har vi brugt den metode til kortlægning af oplevelsesværdi-
er som Ole Hjort Caspersen og Anton Stahl Olafsson har videreudviklet og 
beskrevet i “Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk” By- og Landsplan-
serien Nr. 27, 2006. Alle beskrivelser af oplevelsesværdierne stammer herfra.
Metoden er en GIS-baseret analyse, men vi har både gjort brug af egne ind-
samlede data og data vi har hentet i diverse GIS-kort. 
Det fremgår under hver kort hvor dataene kommer fra

I korte træk går metoden ud på, at man inddeler oplevelsesværdierne i syv 
forskellige klasser, som hver for sig indeholder nogle karakteristiske kortlægn-
ingsparametre for den specifikke oplevelsesklasse.

Metodens opbygning:

EKSEMPEL:

Data: Skovkort

Data: §3 moser

DATAKILDER  PROCES/ANALYSE TEMA            OPLEVELSESKORT

Type og alder

Data: Skov

Data: trafikstøj

Dig. naturskov

Udvælgelse: 
Mose i skov

Buffer 
støjafstand

Løv >200 år

Naturskov

Skovsump

Trafikstøj 
65 dB

   1:
   Urørte og
   eventyrlige
   naturmiljøer

Oplevelsesværdier.
1) Urørte og eventyrlige naturmiljøer
2) Skovfølelse
3) Udsigt og åbent landbrugslandskab
4) Naturrigdom og landskabsformer
5) Kulturhistorie
6) Aktivitet og udfordring
7) Service og samvær
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1) URØRTE OG EVENTYRLIGE NATURMILJØER

Meget høj værdi

Høj værdi

Beskrivelse: I naturskove, gamle skovbeplantninger og skovmoser er der 
ofte væltede, døende, knudrede gamle træer. Her er der god mulighed for 
at opleve naturområder med et urørt, oprindeligt, vildt udtryk. Oplevelsen er 
meget følsom over for støj og andre forstyrrelser.

Kilder:
Rapport fra Frederiksborg Amt om Støjgener
Naturstyrelsens skovkort
Højspændingsledning_10k_Top10DK-KMS_2005

Løv > 200 år

Nål > 100 år

Skovmose

Byer

Trafikstøj

Højspænding

Dataforening

Visuel forstyrrelse: 
Buffer 75 m
55-75 dB: Buffer 200 m

Visuel forstyrrelse:  
Buffer 75 -250 m

Udvælgelse af 
oplevelsestema 
uden forstyrrelse

Udvælgelse af 
oplevelsestema 
med forstyrrelse

Meget høj værdi

Høj værdi

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød
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2) SKOVFØLELSE

Meget høj værdi

Høj værdi

Kilder:
Rapport fra Frederiksborg Amt om Støjgener
Naturstyrelsens skovkort
Højspændingsledning_10k_Top10DK-KMS_2005

Løv > 40 år

Nål > 50 år
Sammenhængen-
de skov:4 ha
og 50m til bryn

Byer

Trafikstøj

Højspænding

Dataforening

Visuel forstyrrelse:  
Buffer 75 m
55-75 dB: Buffer 200 m

Visuel forstyrrelse:  
Buffer 75 -250 m

Udvælgelse af 
oplevelsestema

Udvælgelse af 
oplevelsestema 
med forstyrrelse

  Meget høj værdi

  Høj værdi

Buffer
Dataforening

Beskrivelse: I større sammenhængende skovområder kan man opleve at 
“træde ind i en anden verden”, en verden hvor skovens egne lyse, lys og dufte 
dominerer og hvor man kan opleve fred og ro. For at skoven skal kunne un-
derstøtte disse oplevelser skal den have et vist omfang og alder. Oplevelsen 
er følsom overfor forstyrrelser, så som støj over 55 dB.
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2) UDSIGT OG ÅBENT LANDBRUGSLANDSKAB

Meget høj værdi

Høj værdi

Kilder:
Rapport fra Frederiksborg Amt om Støjgener
Arealanvendelse_25k_AIS_2002
Højspændingsledning_10k_Top10DK-KMS_2005

Søer > 6 ha

Bakketoppe

Åbent land

Trafikstøj

Højspænding

Dataforening

Visuel forstyrrelse: 
Buffer 75 m

55-75 dB: Buffer 200 m

Udvælgelse af 
oplevelsestema

Udvælgelse af 
oplevelsestema 
med forstyrrelse

  Meget høj værdi

  Høj værdi

Beskrivelse:På lokaliteter med gode udsigtsmuligheder kan man opleve 
følelse af ruim og frihed. I åbne landskaber og over vandoverflader er udsig-
stforholdene generelt gode. På lokaliteter som strande og søbredder samt 
bakketoppe i landskabet er der særligt gode muligheder for udsigtsoplevelser. 
Meget trafikstøj og trafik kan forstyrre nogles udsigtsoplevelser.
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4) NATURRIGDOM OG LANDSKABSFORMER

Meget høj værdi

Høj værdi

Kilder:
Beskyttet_naturområde_§3_25k_MiljøPortalen_2006
Landskabselement_100k_DJF_1981-1996
Skov_200k_D200-KMS_2006.lyr

§ 3 beskyttede 
arealer

Markante 
landskaber

Skovbryn

Dataforening

Buffer 25 m   Meget høj værdi

  Høj værdi

Beskrivelse: I områder med høj biologisk mangfoldighed er der god mulighed 
for at komme nær planter og dyr og opleve samhørighed med naturen. I om-
råder som er beskyttede af naturbeskyttelsesloven er der god mulighed for 
at opleve en mangfoldighed af truede og specielle planter og dyrearter som 
understøtter oplevelsesglæde og nysgerrighed.

Dataforening
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5) KULTURHISTORIE

Meget høj værdi

Høj værdi

Kilder:
Fortidsminde_fredet_10k_MiljøPortalen_2006
Historisk_bebyggelse_25k_VSK_xxxx
Historisk_vej/vandløb_25k_VSK_xxxx
Beskyttet_sten/jorddige_10k_MiljøPortalen_2006
Beskyttet_naturområde_§3_25k_MiljøPortalen_2006

Sten/jorddiger

Historisk bebyggelse

Fortidsminder Buffer 250 m

  Meget høj værdi

  Høj værdi

Beskrivelse: Kulturhistoriske oplevelser understøttes af synlige kulturhistor-
iske spor i landskabet. Et kulturhistorisk spor kan være et dige, en gravhøj, en 
kirke eller en gammel mølle som giver en oplevelse af “historiens vingesus”. 
På kortet er desuden medtaget større områder, som alle er kortlagt ud fra kul-
turhistoriske værdier.

Dataforening
Historiske veje og 
vandløb

Eng, overdrev, 
græsningsskov

Buffer 100 m
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6) AKTIVITET OG UDFORDRING

Meget høj værdi

Høj værdi

Kilder:
Vej_alle_typer_10k_Top10DK-KMS_2005
Vandretursfolder Naturstyrelsen
Topografisk kort KMS
Spor og stier, Naturstyrelsen

Alle stier 

Offentlige, tilgængelige
arealer

Dataforening
  Meget høj værdi

  Høj værdi

Beskrivelse: Områder som her betegnes som “aktivitet og udfordring” beteg-
nes andre steder som “frilufts og rekreationsområder”. I disse områder er der 
god mulighed for at udfordre sig selv i naturen via aktiviteter som vandring, 
svømning, løb, cykling, ridning, roning etc.

Dataforening

Fugletårne, broer

Søer, fjord

Buffer 100 m

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød
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7) SERVICE OG SAMVÆR

Meget høj værdi

Høj værdi

Kilder:
Vandreturfolder Naturstyrelsen
Topografisk kort KMS
Egne registreringer
Der er ingen busstoppesteder på selve næsset (Kun ved Hillerødvejen.)
Der er ingen offentlige toiletter på selve næsset (ét ved ågabet)

Parkering

Søer med tilladelse til 
aktivitet

Dataforening
  Meget høj værdi

  Høj værdi

Beskrivelse:  I og omkring faciliteter så som for eksempel en bålplads er der 
god mulighed for at opleve samvær med familie eller venner i naturen. For 
mange mennesker er god tilgængelighed og tilgang til service en forudsæt-
ning for at føle sig tryg i naturen.

Dataforening

Overnatning

Offentlige arealer med 
adgang

Mose

Bebyggelse
Skov
Sø/fjord

Frederiksværk
Karlsgave

Kregme

Vinderød

Borde/bænke

Fugletårne/broer
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4.3.1 DELKONKLUSION

Det er tydeligt at se på oplevelsesværdikortlægningen at Arrenæs er et meget 
oplevelsesrigt område, der indeholder væsentlige områder af høj værdi inden-
for alle kategorier.

Vi har i det store og hele via denne metode fået bekræftet, det som tidligere 
planer og rapporter peger på, nemlig at Arrenæs er et område med mange 
forskelligartede kvaliteter, indenfor et relativt lille område.

Af kortene fremgår det at de støjfølsomme områder fortrinsvis findes på den 
østlige side af næsset. Det drejer sig om ‘Urørte og eventyrlige naturmiljøer’, 
‘Skovfølelse’, ‘Udsigt og åbent landbrugslandskab’. Her er både visuel støj og 
trafikstøj væsentlige faktorer.

På kortet ser kategorien ‘Service og Samvær’  umiddelbart ud til at have en del 
steder med høj værdi. 
Men når vi sammenligner med vores konkrete observationer og registreringer 
kan vi se, at mange af de steder, der står frem som ‘Høj værdi’-områder i 
virkeligheden er meget forsømte steder uden værdifulde støttepunkter.
Det skyldes at alle bænke, parkeringspladser m.m. er taget med uanset til-
stand. Og tilstanden er ikke god.
Desuden er der ingen busstoppesteder på Arrenæs, og der findes kun ét fun-
gerende offentligt toilet som ligger ved ågabet - meget langt fra selve næsset.
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4.4 KONKLUSION PÅ ANALYSER OG REGISTRERINGER 

Essensen af vores analyser er, at Arrenæs med relativt få virkemidler kan blive 
det velfungerende rekreative område, det har potentiale til at være.
Men stistystemerne - og især støttepunkterne - har brug for en opdatering 
samtidig med at indgangene til næsset skal tydeliggøres fra hovedvejen. 

Der er potentielt et stort publikum til Arrenæs.  I Frederiksværk og omegn bor 
der 13145 personer. (Statistikbanken.dk)

Desuden ligger Arrenæs ikke langt fra hverken sommerhuskvartererne på 
nordkysten af Sjælland og der er kun 1 times kørsel i bil eller tog til Køben-
havn. Alligevel viser vores optælling at stedet på en helligdag med solskin i 
maj ikke kan trække særlig mange besøgende.

Konklusionen på oplevelsesværdikortlægningen, er at når alle kategorier 
findes på Arrenæs, kalder det på en planlægning der differentierer brugen og 
dermed gør plads til alle de mulige gæster med deres forskellige interesser.
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PROJEKTFORSLAG

5

billede her..

Udsigt over Arrenæs fra Firhøj
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5 PROJEKTFORSLAG
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I oplevelsesværdikortlægningen så vi 
at mange af de støjfølsomme områder 
ligger på næssets østlige side. På bag-
grund af dette foreslår vi  en opdeling af 
næsset i to zoner.
Vores forslag bygger videre på hoved-
strukturen fra 1977 planen, hvor den 
østlige del af næsset forbeholdes “en 
ekstensiv ikke-anlægskrævende udnyt-
telse” (Arrenæsplanen 77 s. 49). Imens 
den vestlige side af Arrenæs som ud-
gangspunkt er den anlægskrævende og 
for den aktive gæst.

Vores zoneinddeling understøttes af to 
nye støttepunkter, som henvender sig til 
den aktive og den stille gæst.
Den aktive gæst kører på mountain-
bike, griller med familien, fisker i Lade-
gårdssøen eller leger på skrænterne.
Den stille gæst vil gerne gå en fredfyldt 
tur, se på fuglene og vil helst ikke for-
styrres af støj eller møde for mange 
mennesker på sin vej.

‘At stille publikumsfaciliteter til rådighed er et forvaltningstiltag, der kan 
forhindre, at der opstår uacceptable påvirkninger på naturresourcerne og  de 
besøgendes oplevelser’, (Jensen et al (2011) side 18)

Forslag til strategi: differentieret struktur
Hvis målet om at få flere folk, fra det ikke organiserede friluftsliv, ud på 
Arrenæs lykkes, vil det betyde øget påvirkning af naturressourcerne. 
Hvilket potentielt kan føre til publikumproblemer mellem de, som ønsker en 
fredfyldt naturoplevelse, og dem, som vil ud og være mere aktive og støjende. 
For at undgå problemer foreslår vi en differentieret struktur, som styrer hvor, 
hvilken type anvendelse kan finde sted. 
En differentieret struktur har også den fordel, at den giver plads til alle inter-
esser og kan være med til at trække flere mennesker til Arrenæs, da 
tilbuddene også vil blive tydeligere.
For at sikre denne opdeling vil vi koncentrere den aktive brug til et knudepunkt 
i grusgraven (se forslag).

På baggrund af vores analyser og registreringer vil vi i dette afsnit komme med 
forslag til projekter, der kan forbedre synligheden af og adgangen til Arrenæs.

Da den østlige side af næsset bliver til en “stille” zone, som vil være meget 
følsom overfor støj, øget trafik og visuel støj så som belysning, har det stor 
betydning for området, hvilke aktiviteter der kommer til at foregå i Auderødlejren 
i fremtiden.



5.1 PRINCIPSKITSE 

STILLE 
STØTTEPUNKT

AKTIV
STØTTEPUNKT

NØRREMOSEN ADGANG

MAGLEHØJ KILEN

ÅSTIEN ADGANG
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Projektforslagene kort:
AKTIV STØTTEPUNKT: Bålplads, pavilloner, toiletter m.m. til den aktive 
gæst.
STILLE STØTTEPUNKT: Pavillon og toilet til den stille gæst.
MAGLEHØJKILEN: Der etableres grøn stiforbindelse mellem Frederiksværk 
station og Maglehøj.
ÅSTIEN: Brede Åsti restaureres og synliggøres.
NØRREMOSEN ADGANG: Adgangsvejen til parkeringspladsen lægges om 
og synliggøres.

Eksisterende adgangsveje  
Forbedrede og/eller nye adgangsveje  
Stille område
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Forslag til stille zone:
I forlængelse af princippet for inddelingen af Arrenæs i aktiv og stille zone er 
det oplagt at tage stilling til skovenes anvendelse.

Auderød skov er er en såkaldt A-skov. Det vil sige at her må man gerne afholde 
arrangementer: orienteringsløb, køre på mountain bike mm. Det må man til 
gengæld ikke i Sonnerup Skov, der er kategoriseret som B-skov, forbeholdt 
den stille skovgæst.

Princippet for zoneinddelingen kan med fordel videreføres i nye konkrete 
tiltag på Arrenæs.

• Gør Auderød skov til beskyttet (måske også urørt) skov, så den bliver 
lukket af for andre end gående. Med almindelig information kan man 
guide brugerne, så de ikke forstyrrer fuglelivet - herunder havørnen. 
Havørnen slår sig kun ned for at yngle på relativt uforstyrrede steder 
(Stabell, 2005, side 9) . Lukning af arealet, hvor det er mest sandsynligt 
havørnen vil slå sig ned. Miljøbaseret regulering f.eks afspærring dele af 
året. (Jensen ,2011, side 50)

• Sonnerup skov forbliver beskyttet skov, hvor der kun tillades stilfærdige 
aktiviteter dvs. almindelige skovture, fugleture og lignende stilfærdig 
færdsel (naturstyrelsen.dk)

I Auderød skov ligger et af de bedst bevarede krudtmagasiner fra 1908 der 
er en del af det kulturmiljø der knytter sig til krudtproduktionerne og hele 
Frederiksværks industrihistorie og kulturarv. Krudthuset står i øjeblikket tomt 
og bliver ikke brugt.

Krudtmagasiner i Auderød Skov 1923  
© Industrimuseet Frederiks Værk

Forslag til aktiv zone:
Den aktive zone er koncentreret omkring de bynære skove, Norske bakke, 
Sørup Vang, grusgraven ved Dronningholm og Ladegårdssøen.
I Sørupvang er der plads til de mere støjende aktiviteter, her er mountainbike 
spor, der kan afholdes orienteringsløb og her kan spejderne afholde deres løb. 

Man kunne bruge 
krudthuset som 
udgangspunkt 
for fugleture og 
information om 
havørnen og samtidig 
formidle historien 
om krudthusene og 
sammenhængen til 
resten af områdets 
historie.
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NY STI TIL FIRHØJ
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Forslag til aktivt støttepunkt i gammel grusgrav
Grusgraven skal være rammen om det nye aktive støttepunkt.
Her skal der være mulighed for, at man kan ankomme i bil, parkere tæt på en 
pavillon med borde og bænke og så pakke det store frokostbord ud.

På nuværende tidspunkt findes der en parkeringsplads og en enkelt info 
stander som fortæller om området. Hvis de eksisterende støttepunkter i 
grusgraven udbygges med bålhytte og/eller pavillon, og eventuelt toiletfacili-
teter og adgang til vand, vil det kunne blive et meget attraktivt sted. 
Der skal være plads til aktiv udfoldelse så som leg, hundetræning, sankthans-
bål og drive-in bio m.m.
En bålhytte og pavillon vil kunne fungere som udgangspunktet for børnefød-
selsdage, naturskoler og som et udflugtsmål for skoleklasser. Vi tænker os at 
pavillonerne placeres i umiddelbar sammenhæng med parkeringspladsen så 
det er nemt at komme til og fra.
Etableringen af en ny sti som skal gå fra grusgraven og op til Firhøj, hvorfra 
der er udsigt over næsset og søen, vil også skabe muligehed for flere ruter 
som kan udgå fra grusgraven, da den nye sti kan kobles på det eksisterende 
stinet bag Firhøj.

Forslag til placering af pavillon
Forslag til placering af bålhytte

Grusgraven i dag

5.2 FORSLAG TIL NYE STØTTEPUNKTER
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Ideer til konkrete tiltag:
• Svævebane
• Legeplads/aktiviteter på skrænterne
• Pavillon/ solsejl
• Bålhytte med sidepladser
• Fastmonteret grill og/eller bålstativ
• Adgang til vand og toiletfaciliteter f.eks. muldtoilet
• Skraldespande
• Tydelig markering af stier og ruter, som udgår fra grusgraven.
• Etablering af en ny sti fra grusgraven og op til firhøj 
• Informationstavler med information om kulturhistorien og dyreliv på næs-

set. 

Eksempler på bålhytter

Eksempel på pavillon

Grusgraven i dag
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Forslag til stille støttepunkt

Området omkring Møllehøj har været 
forsøgsstation med kunstig vand-
infiltration for Københavns Energi. 
Projektet er nu opgivet og området 
skal føres tilbage til et naturareal. 
Der er potentiale for, at der kan 
skabes et næringsfattigt  og artsrigt 
overdrev.

Vi foreslår at pavillonen 
placeres i ly af det 
eksisterende hegn på 
toppen af bakken, der 
hvor det nuværende 
mandskabsskur står. 

PLACERING AF PAVILLON

Udsigten mod Møllehøj i dag

Forslag til placering af pavillon
Snitlinje

Støttepunktet ved Møllehøj skal i modsætning til grusgraven henvende sig til 
den stille gæst, som kommer for at opleve naturen og dyrelivet.
Vi foreslår at man placerer en pavillon på toppen af grusbakken (se kort), 
hvorfra der er udsigt over næsset og søen. Pavillonen kan bruges til at in-
formere om naturen og stier i området. Hvis der bliver etableret et græsning-
slandskab her, vil pavillonen komme til at ligge inde på græsningsarealerne.
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Pavillonen skal putte sig 
ind i kanten af træerne 
(se snit) og være af høj 
arkitektonisk kvalitet. 
Det skal være et sted 
til fordybelse og en un-
derstregelse af stedets 
udsigt.

I Norge har Statens 
Vegvesen opført denne 
udsigtplads udtænkt af 
arkitekten Carl-Viggo 
Hølmebakk. 
Sohlbergplassen er en 
del af det statslige, nor-
ske forskønnelsespro-
jekt 'Norske turist-veger'

Drentsche Aa, Holland. 
Strootman Landscape 
Architects har lavet 
udsigtsposter i national-
parken - et element fra 
1800tallet som arkitek-
terne har bygget videre 
på i projektet.

www.michaelsinger.com Pavilion and Garden. Vermont, 1992

Foto: Harry Cock fra www. stedet-taeller.dk

Foto: Helge Stikbakke fra www. stedet-taeller.dk



5.3 MAGLEHØJKILEN

Udsigten fra Maglehøj mod Frederiksværk i dag.

Lejerbos etageejendomme i Karlsgave76

En grøn kile der forbinder stationen i Frederiksværk med landskabet på Ar-
renæs kan være med til at give den sydlige ende af byen den forbindelse ud 
til næsset, der i dag mangler. Forslaget er et princip, der går ud på at skabe 
et grønt strøg som gør det nemmere at bevæge sig ud i landskabet inde fra 
byen. Desuden vil kilen skabe en grøn forbindelse gennem det bånd af skove 
der går fra Kregme til Arresødal.

I dag kan man se Maglehøj fra næsten hele Arrenæs, men fra Frederiksværk-
siden kan ingen se Maglehøj på trods af at den ligger i 70 meters højde, og 
dermed er det højeste punkt i området.

Langs den meget trafikerede Hillerødvej vil den grønne kile skabe luft og et 
grønt kig, der vil være en kvalitet for de mange bilister, der kører gennem om-
rådet hver dag - og for beboerne i Frederiksværk.

Den grønne kile skal være rammen om en sti som skal gå fra stationen ud til 
Maglehøj og videre ud på Arrenæs. Stien skal være attraktiv for både gående 
og cyklister.
Ud over de lokale vil en sti direkte fra stationen gøre det attraktivt for mange 
flere at rejse til området med cykler eller vandrestøvler.

Stien kan etableres på to måder. Den mest drastiske vil være at rive alle huse 
og boligblokke ned der falder indenfor kilen. En anden mulighed vil være at 
skabe kilen ved at lukke alle veje på strækningen for bilkørsel og i stedet 
plante vejtræer og etablere plantekummer, for at gøre stien mere grøn. Ud-
sigten til Maglehøj og det bagvedliggende landskab fås kun ved at rive et par 
af Lejerbos etageejendomme ned.



Maglehøj set fra Sonnerupvej.

Den nye sti kan gøres attraktiv for 
både gående og cyklister. F.eks. ved 
forskellig belægning. 
Nørrebroparken, København.

Maglehøj

Frederiksværk Station

Centrum
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Vi foreslår at Brede Åsti restaureres og tydeliggøres som Frederiksværkernes 
primære adgang til Arresøen og Arrenæs.

5.4 BREDE ÅSTI - FREDERIKSVÆRKERNES PROMENADESTI

Sti ved årgabet 1880-1930 © Industrimuseet Frederiksværk

I dag kræver selve kanalen og 
stierne - som beskrevet i problem-
kataloget - en del vedligeholdelse 
for at de store bøgetræer ikke 
ødelægger skråningerne mod kan-
alen helt. 
I den forbindelse foreslår vi at 
man renser skråningerne helt for 
træer, for at skabe lys til en lavere 
urtevegetation der kan være med 
til at holde på terrænet. 

Brede åsti, der løber på åens nordre side, er i dag den mest befærdede af de 
to stier, og det er i dag muligt at cykle, men skrænternes erosion truer med at 
ødelægge stien. 

Vi foreslår at man i forbindelse med skrænternes rydning og sikring udvider 
Brede Åsti til 3 meters bredde og lægger slotsgrus og i øvrigt følger 
retningslinjerne fra www.tilgængelighed.km.dk så stien bliver mulig at bruge 
både for kørestolsbrugere, stilet-damer og synshandicappede.

Nuværende udseende, Brede Åsti
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Vi foreslår endvidere at man etablerer pullertbelysning til Arresødalparken. 
Vi mener, at åen i forvejen er et bymæssigt anlæg og lyset på denne strækning 
kan være med til at understrege dét, at åen er anlagt og egentlig ikke natur, 
og understrege byens landskabelige sammenhæng til Arresø - og omvendt. 
Smalle åsti, på sydsiden af åen, bevares som trampesti.

Ideer til konkrete tiltag

• Udvidelse af Brede Åsti til 3 meters slotsgrusbelagt promenadesti. 

• Etablering af pullertbelysning på strækningen Frederiksværk - Arresødal 

• Rydning af skrænter for træer og etablering af urte/græsdække 

• Etablering af nye skiltning fra Frederiksværk og fra Arresødal.  

• Nye bænke på strækningen.
 

Lyset vil gøre 
stien brugbar som 
promenadesti om 
vinteren og langt 
ud på aftenen, 
hvor det kan sluk-
kes ved midnat.

Sti langs Vegen Å i Holstebro © panoramio.dk

Lysløjpen i Mølleparken Ålborg ©Gunver Hansen 
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5.5 NØRREMOSEN - FORSLAG TIL NY ADGANG

P
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For at tydeliggøre indkørslen til parkeringspladsen ved Nørremosen foreslår 
vi en ny indkørselsvej. 
Den nuværende indkørsel ligger lige ud til Hillerødvejen, hvor der som 
tidligere nævnt ingen skiltning er og hvor bilerne kører meget hurtigt forbi.
Den nye indkørsel skal gå fra Kappelhøjvej og bag om Birkely. I rundkørslen 
kan der så være skiltning til Nørremosen og parkeringspladsen.

Parkeringspladsen ved Nørremosen er et godt udgangspunkt for den stille 
gæst, der kommer i bil og gerne vil gå en tur i området - for eksempel af den 
gamle kirkesti gennem Sonnerup Skov til Dragebjerg. 

Nuværende indkørsel fra Hillerødvej

NUVÆRENDE INDKØRSEL

NY INDKØRSEL

Eksisterende fugletårn

Ny indkørsel fra Kappelhøjvej

Grøn afskærmning

Mulig ny placering af P-plads



81

Omkring parkeringspladsen vokser en hæk af snebær, som ses meget 
tyddeligt fra vejen og især er skæmmende for udsigten fra Kregme kirke. 
Hækken rager op som et fremmed haveelement midt i mosen.
Hækken er givetvis plantet for at skjule biler, der holder parkeret på parker-
ingspladsen, men fra Kregme kirke har hækken ingen effekt da parkerede 
biler tydeligt vil kunne ses over hækken alligevel.
Vi foreslår at parkeringspladsen flyttes til begyndelsen af den nye indkørsel 
(se kort). Hækken fjernes uanset om man vælger at flytte parkeringspladsen 
eller ej. 

Der ligger et rensningsanlæg ved siden af parkeringspladsen. Den gult mark-
erede sti starter lige op og ned af rensningsanlæget. 
En grøn skærm foran rensningsanlægget, vil forskønne området og starten 
på ruten meget. Det kunne for eksempel være pil.

Udsigten fra Kregme Kirke Stien går lige forbi rensningsanlægget

Hegnet omkring parkeringspladsen set udefra Hegnet omkring parkeringspladsen set indefra

Hegnet omkring P-pladsen
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PERSPEKTIVERING
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Udsigt fra Maglehøj mod Nørremosen
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Der er tre store ukendte spillere i kampen om Arrenæs’ fremtid. Den ene er 
Arresø, der i dag er for forurenet til at bade i. 
Den anden er Auderødlejren, der med sine 75 ha midt på halvøen kan være 
udslagsgivende for hvordan og hvad Arrenæs bliver i fremtiden. 
Den tredje ubekendte er Nationalparken ‘Kongernes Nordsjælland’ hvis frem-
tid og afgrænsning endnu ikke er afklaret.

I år 2014 ophører flygtningecentrets lejekontrakt og der skal igen tages stilling 
til lejrens benyttelse.
Det vil være væsentligt for den landskabelige sammenhængskraft i området at 
Auderødlejren bliver åbnet op for gennemgang og at de gamle veje gennem 
området reetableres med respekt for det kulturmiljø Auderødlejren repræsen-
terer. 

For turismen i området kan det også ændre på besøgstallene hvis Arresø 
bliver ren nok til at kanosejlere, spejdere og vandrere kan tage sig en dukkert.

Bliver nationalparken til virkelighed vil Arrenæs ligge centralt i området og 
kunne blive et sted, hvor man i koncentreret form og indenfor gå-afstand kan 
få mange forskellige oplevelser.
Med en nationalpark vil der sandsynligvis følge en del opmærksomhed og 
måske også midler til formidling og forbedringer, så Arrenæs kan komme på 
landkortet som et sammenhængende naturhistorisk og kulturhistorisk område, 
der er enestående for regionen.

6. PERSPEKTIVERING
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VISION Vi leverer de bedste løsninger sammen

Interessentperspektiv

Procesperspektiv

Medarbejder – og læringsperspektiv

Forbedre styringen af vores 
ressourcer og sikre fokus 

på kerneopgaver 

Udbygge indtægtsgrundlaget

Sikre aktuel og målrettet information 
om NST’s produkter, tilbud og aktiviteter

Sikre rettidig og kvalificeret 
rådgivning og betjening af ministeren og 

folketing, herunder sikker risikostyring

Standardisere, digitalisere og forbedre
vores processer, metoder og arbejdsgange

Sikre målrettet videreudvikling af
kompetencer og strategisk rekruttering

Engagere alle i en fælles, kunde-
rettet og innovativ forbedringskultur 

Udøve anerkendende 
og resultatskabende ledelse og

styrke den interne kommunikation
Fastholde og udvikle engagement 

og arbejdsglæde

Ejerperspektiv 

Forenkle forvaltning og 
implementering af miljø- og

naturpolitik og regulering

Levere korrekt. klar
og ensartet rådgivning og 

forvaltning af statslige interesser

Professionalisere
forvaltningen af natur og miljø

Optimere den samfundsmæs-
sige værdi af natur og miljø

Effektivisere udnyttelsen 
af vores ressourcer

Udvikle og udnytte statens skov- og naturarealer 
med fokus på biodiversitet og friluftsliv

Sikre effektiv organisering og 
realisere synergimuligheder

MISSION  Vi skaber rammer for mennesker og natur

Levere strategiske bidrag
til ministerens pejlemærker

Etablere systematisk og åben 
interessentdialog og udbygge strategiske 

og nødvendige lokale partnerskaber

Initiere samfundsnyttig
og værdiskabende natur-, vand-, by- og

landskabsudvikling

NST’s strategikort – uddybning Version 2.0 Den 15.09.2011

Side 1 af 11

NST’s strategiske pejlemærker - baggrund

De strategiske pejlemærker udspringer af vores mission og vision: ”Vi leverer de bedste løsninger sammen”. Naturstyrelsen skal skabe 
resultater med fokus på ”kvalitet og enhed” og NST’s kultur skal være præget af ”Ordentlighed i arbejdet og relationerne”.

Naturstyrelsen har 3 ligestillede strategiske pejlemærker, der alle 3 er afgørende områder, som NST skal løfte for at lykkes som styrelse. 

Ved at professionalisere forvaltningen af natur og miljø og effektivisere udnyttelsen af vores ressourcer skal vi skabe mulighed for at bruge 
endnu flere af vores ressourcer på at skabe samfundsmæssig værdi af natur og miljø.

NST’s strategiske 
pejlemærker

Uddybning

Professionalisere 
forvaltningen af natur og 
miljø

NST er historisk bygget op som en fagprofessionel organisation, hvilket giver et godt fundament, stort engagement i 
organisationen og høje standarder for fagligheden. Varetagelse af vores ansvar for naturbeskyttelse og naturforvaltning 
stiller i stigende grad krav til kvaliteten af vores forvaltning og rådgivning, fsva det faglige grundlag, det juridiske grundlag, 
økonomien eller politiske vurderinger. Der er derfor et stigende behov for at øge organisationens evne til at levere øget og 
ensartet kvalitet under faldende bevillingsrammer.

Det er centralt, at vi bliver klare i definitionen af hvilket ”kvalitetsniveau”, vi vil og kan levere på og hvordan vi gør det i 
samspillet med andre.

Optimere den 
samfundsmæssige værdi af 
natur og miljø 

Med udgangspunkt i de politisk afstukne rammer, skal vi optimere den værdi, vi skaber for samfundet og have de 
samfundsmæssige hensyn i fokus i løsningen af vores opgaver inden for kerneopgaverne rent vand, rig natur, balanceret 
udvikling og bæredygtig arealforvaltning. Vi skal sikre en øget samfundsmæssig benyttelse og beskyttelse af natur og miljø 
med respekt for, at der som minimum ikke må ske forringelser i den natur- og miljømæssige arv, som skal gives videre til 
kommende generationer. 

Den samfundsmæssige merværdi øges ofte ved et samspil med andre sektorer, f.eks. turisme, sundhed, trafik, energi eller 
strategiske samarbejdspartnere, f.eks. kommuner, interesseorganisationer el.lign. Vi skal være innovative og proaktive i 
tilgangen til løsning af opgaverne. 

Vores aktiver (arealer og projekter mv.) skal sættes fokuseret i spil til at understøtte vækst i samfundet og ske indenfor 
politisk udstukne rammer og styrelsens prioriterede indsatsområder.

BILAG 1A: Naturstyrelsens visioner 

BILAG 1B: Naturstyrelsens strategikort
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BILAG 2
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BILAG 3: Naturstyrelsens vandreturskort
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