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Hundested

Hundested har fået sit navn, fordi der i sin tid lå et stort rev 

nordvest for Spodsbjerg, som i folkemunde hed “Hunde-

revet” pga. en betydelig bestand af sælhunde. 

Revet blev senere fjernet og anvendt til bl.a. bygning af 

moler. Nu holder sælerne til på Hesselø ca. 26 km nord-

øst for Hundested.

I slutningen af 1800-tallet blev Hundesteds første havn 

bygget. I dag er havnen en meget aktiv handelshavn, som 

også huser fiskerbåde og lystsejlere. Færgeforbind-elsen 

fra Rørvig gør Hundested til den vestlige indfalds-port til 

Nordsjælland og er med til at skabe liv i området. 

Halsnæs Sundhedskorridor er blevet til i et grønt partner 

skab mellem Halsnæs Naturklub, Danmarks Naturfrednings-

forening Halsnæs, Halnæs Kommune og  Naturstyrelsen 

Nordsjælland. Projektet er  økonomisk støttet af Lokale- og 

AnlægsFonden, Puljen til Lokale Grønne Patnerskaber, Tips- 

og Lottomidler  til Friluftslivet samt Halsnæs Kommune.

Formålet med stien er at give beboerne i området mulighed 

for at komme ud i naturen, bevæge sig og samtidig få lidt 

viden med hjem.

Alle parter i samarbejdet ønsker dig en god tur på stien.

www.halsnæsnaturklub.dk

www.dn.dk/halsnaes

www.halsnaes.dk

www.nst.dk

Grønt partnerskab

Spodsbjerg Fyr

Takket være den høje klint har Spodsbjerg Fyr en flam-

mehøjde på 40 m. Det første fyr blev opført i 1845. Det 

nuværende tårn er fra 1907. Nær fyret ligger et museum 

og en mindevarde for polarforskeren Knud Rasmussen. 

I 1990’erne udførtes store kystsikringsarbejder for at stop-

stoppe havets erosion af klinten, der har klitter på toppen. 

På den måde sikredes fyret og de andre bygninger langs 

klintens top.
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Hundested Station

S

S
Natur- og aktivitetsstien ved Hundested

Turen har sit udgangspunkt fra Hundested Station og går 

gennem Ullerup Skov, over det åbne land, langs nordkyst-

en, videre til Kikhavn og forbi fyret og Hundested Havn, for 

at ende ved udgangspunktet. En tur på ca. 10 km. Bemærk 

cyklen skal trækkes på den off entlige gangsti ved Skovs-

gård. 

Undervejs på ruten vil du møde forskellige infotavler og 

audioguides, som fortæller om natur og dyreliv. Audio-

guiden kræver at du tager en mobiltlf. med. Det koster 

almindelig takst. På stien er der mulighed for en ekstra por-

tion fysisk aktivitet ved de opsatte udfordringer.  

Skoler og børneinstitutioner kan bruge stien eller dele af 

den til undervisning og oplevelser med børnene. Se infotav-

lernes forslag til opgaver før turen på en af hjemmesiderne 

på folderens bagside. Der står også, hvad I med fordel kan 

medbringe af mindre udstyr.

Stiens udfordringer

På stiens infotavler er der forslag til små aktiviteter, som kan 

laves uden det store udstyr.  Medbringer I en lille klar plastik-

pose eller et syltetøjsglas, kan I få mere ud af turen.

I skoven og langs stranden

Turen går forbi en skovlegeplads med balancebomme, 

kravle- og kondistyrkende legeredskaber. Det meste er  

hugget ud i træstammer fra Ullerup Skov.  En lang labyrint 

ligger i en tæt granskov og byder på forhindringselementer 

undervejs. Der er mulighed for overnatning i tørvejr. I 

skovens østlige ende ligger en sammenbygget shelter og 

bålhytte  med udsigt over en sø. En lille bro ud i vandet giver 

mulighed for at fange smådyr, som infotavlen på stedet 

fortæller om. Der er tre stationer langs nordkysten med 

audioguides og plancher, der inspirerer til små aktiviteter 

eller undersøgelser.

Ullerup Skov

Ullerup Skov tilhørte den store industrimand C.F. Classen, 

som var meget interesseret i skovbruget. Han havde alle-

rede  i slutningen af 1700- tallet indhegnet sine skove med 

stendiger. Ved Classens død i 1792 blev skoven overdraget til 

det statslige forstvæsen.

Ullerup Skov var dengang små spredte skovstykker, der 

efterhånden voksede sammen. Med statens nuværende 

strategi for skovrejsning, dækker skoven nu ca. 100 ha. 

Ullerup Skov er en typisk dansk løvskov. Den har mange 

træarter og bevoksninger i alle aldre. 

Kikhavn

Kikhavn er det ældste fiskerleje på Halsnæs. Det går helt 

tilbage til 1200-tallet. Kikhavn var på dette tidspunkt en 

relativ stor landsby med ca. 30-35 huse. Fiskeriet var 

hovederhvervet og  foregik med små både, som efter 

fangsten blev trukket op på kysten. 


