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Nordkyststien
Langs hele Sjællands nordkyst mel-
lem Hundested og Helsingør løber en 
68 km lang afmærket vandrerute kal-
det ”Nordkyststien”.  På det meste af 
turen går man tæt på vandet og har 
mulighed for at opleve den smukke 
og varierede kyststrækning, der er en 
blanding af stejle skrænter og idylli-
ske strande. 

Der er udgivet to foldere: Om stræk-
ningen Hundested-Gilleleje hhv. 
strækningen Gilleleje-Helsingør. De 
kan findes fra hjemmesiden www.
vandreruter.dk under ”Vandreruter”.  
Her kan I finde kort over ruten og 
også beskrivelser af de mange sevær-
digheder, der kan findes undervejs.  

Det er nemt at komme til stien med 
offentlig transport, da man kan kom-
me med tog til bl.a. Hundested, Mel-
by, Tisvilde og hele strækningen mel-
lem Gilleleje og Helsingør (hvor der er 
en toglinje med mange stop).  

Ved ruten er der en lang række cam-
pingpladser og også en del primitive 
overnatningspladser. Disse kan findes 
på www.friluftskortet.dk . 

En mulig weekendtur kunne være at 
tage toget til stationen i Tisvilde og 
så gå vestpå ad stranden.  Overnat-
ningen kunne foregå ved Shelterplad-
sen nær Asserbo Ruin inde i Tisvilde 
Hegn. Næste dag kunne man så gå ud 
til stranden igen og følge den videre 
vestpå til Melby, hvorfra man et par 
km inde i land kan tage toget hjem 
igen.  Denne tur er ca. 25 km lang 
og giver mulighed for at opleve den 
meget smukke kyststrækning mellem 
Tisvilde og Liseleje. 

Turforslag
Her fortsætter rækken af forslag til vandreture med patruljen.
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Mols Bjerge
Mols Bjerge er endnu et oplagt mål 
for en vandretur. Dette er et af Dan-
marks smukkeste og mest storslåede 
landskaber: En blanding af tæt skov, 
åbne hedebakker og grønne græs-
enge. Overalt er der imponerende 
udsigter til det omgivende hav, og så 
står området over for at blive omdan-
net til dansk nationalpark i de kom-
mende år!

En mulig vandretur i området kunne 
være at tage en bus (bus nr 341 fra 
Rønde) til den sydligste del af Mols 
– eventuelt helt til Helgenæs. Herfra 
kan man så vandre nordpå op i bak-
kerne.  

Der er ikke bare én vandrerute, men 
virkelig mange stier og småveje i om-
rådet. Det kan derfor anbefales, at I 
får fat på Skov og Naturstyrelsens van-
dretursfolder om Mols Bjerge (folder 
nr 33), så I selv kan planlægge, hvad I 
vil se. Dog bør I bestige de imponeren-
de udsigtspunkter (bjerge!) ”Trehøje” 
og ”Agri Bavnehøj”, hvorfra der er en 
virkelig fin udsigt over Århusbugten 
og hele det sydlige Djursland. I bør 
også komme forbi Besøgscentret ved 
Øvre Strandkær, der har en fin udstil-
ling om naturen og landskabet. Turen 
kunne fx slutte i den lille by Femmøl-
ler, hvorfra der går busser til Århus og 
Ebeltoft. 

Undervejs kan I passende overnatte 
på den primitive overnatningsplads 
ved Knebel Plantage (se mere: www.
friluftskortet.dk ).

En alternativ tur gennem Djurslands 
bakkelandskaber kunne være den så-
kaldte ”Molsrute”, der går fra Grenå 
til Århus, og undervejs kommer tæt 
forbi Mols bjerge. Der kan findes en 
folder om denne tur på www.dvl.
dk/1123 .  

Forhåbentlig kan I bruge noget af 
dette som inspiration til en tur ud i et 
landskab, der simpelthen bør ople-
ves!   
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Söderåsen – 
Skåneleden
I Sydsverige kun 30 km fra Helsing-
borg ligger det store naturområde Sö-
deråsen. Her er det muligt at opleve 
forrevne klipper og vidtstrakte skove. 
Her findes også Sveriges sydligste na-
tionalpark, der er anlagt omkring en 
op til 100 meter dyb klippekløft. 

På langs gennem området fra Åstorp i 
vest til Röstånga i øst løber en 50 km 
lang vandrerute, som er en del af et 
meget større vandresystem i Sydsve-
rige kaldet Skåneleden. Fra www.ska-
neleden.se kan der bestilles detalje-
rede vandrekort – dette område dæk-
kes af kortet ”Ås till Åsleden”. Med 
kortet følger endvidere en folder, der 
udførligt beskriver rutens forskellige 
etaper, deriblandt sværhedsgrad, se-
værdigheder og overnatningsmulig-
heder. 

Hvis man kun vil gå en del af ruten el-
ler i øvrigt vil tilrettelægge sin egen 
tur, kan det være en fordel at have en 
bil til rådighed, da det meste af ruten 
forløber i et ret afsides liggende ter-
ræn.  Det er dog også muligt at kom-
me til området med offentlig trans-
port, da der kører tog fra Helsingborg 
til Åstorp og busser til Röstånga. 

Som nævnt er der en række særlige 
overnatningspladser, men den sven-
ske ”allemandsret” gælder også her 
(dog ikke i den del af området, der 
er dækket af nationalpark), så det er 
i vid udstrækning tilladt at overnatte, 
hvor man vil. 

Et sted, der i hvert fald bør besøges af 
en mulig vandretur, er den store kløft, 
som er centrum i nationalparken.  Her 
er der rislende vandfald og storslåede 
udsigter.  Der er også anlagt et lille 
museum, der beskriver områdets na-
tur og historie. 

Du kan læse mere om nationalparken 
på www.nationalpark-soderasen.lst.
se . 


