
Hvis du vil opleve mere

Der findes flere forskellige hjemmesider, hvor du kan 
finde mere inspiration til ture og oplevelser:
 
Oplevhalsnaes.dk
Halsnaes.dk
Udinaturen.dk
Friluftsguiden.dk
Fugleognatur.dk

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

www.halsnaes.dk

Velkommen til naturen  
i Halsnæs Kommune
 
Halsnæs Kommune er smukt beliggende i det nordvest-
lige hjørne af Nordsjælland. Her er aldrig langt til kyst, 
skov, sø eller åbne arealer, hvor man kan opleve naturen. 
I denne folder kan du læse lidt om mulighederne.

Hvorfor hedder det Halsnæs? 
Ud over at være navnet på kommunen er Halsnæs også 
navnet på den halvø, som Hundested ligger på spidsen af. 
Kommunens navn blev valgt ved en folkeafstemning  
i 2007.

Mellem hav, fjord og sø 
Ingen steder i Halsnæs Kommune er der ret langt til van-
det. Mod nordvest ligger Kattegat, mod syd og vest ligger 
Isefjorden og Roskilde Fjord og mod øst Arresø, der er 
Danmarks største sø. Alt det vand giver gode muligheder 
for oplevelser og friluftsliv – fx badning, sejlads, lyst- 
fiskeri eller blot en gåtur langs stranden. Der er havne i 
Frederiksværk, Lynæs, Hundested og ved Auderød. 

Natura 2000-områder  
I Halsnæs Kommune findes der 5 internationale beskytte-
de naturområder (Natura 2000-områder). Områderne er 
udpeget, fordi de er større sammenhængende områder, 
der er levested for dyr og planter, som er truede i EU. 
Arresø er fx udpeget som Natura 2000-område. 
Halsnæs Kommune plejer eng- og kærområderne langs 
søen for at give de bedste levevilkår for de arter, der fin-
des her.   

Store fredede områder
Cirka 900 ha er fredet i Halsnæs Kommune. Det svarer 
til, at der er 290 m2 fredet areal pr. indbygger. Her udgør 
især Strø Bjerge syd for Ølsted, Kappelhøjkilen ved  
Frederiksværk og Melby Overdrev de største enkeltom-
råder. Områderne er typisk fredede, fordi de er landska-
beligt smukke, eller fordi de er levested for sjældne plan-
te- eller dyrearter. Halsnæs Kommune plejer de fredede 
områder.  
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Melby Overdrev (1) 
Melby Overdrev er Sjællands største hedeområde. Den 
lyngklædte hede er levested for mange sjældne planter, 
insekter og padder. Her kan man få en oplevelse af, hvor-
dan store dele af landskabet så ud for bare 150 år siden.  

Strø Bjerge (2) 
Strø Bjerge er en 8 km lang åsdannelse, der er dannet 
under isens afsmeltning for ca. 10.000 år siden. Åsen er 
3-400 m bred og hæver sig 25 m op over det omgivende 
terræn. Åsen er fredet, og du kan gå en tur på toppen via 
en sti.

Stenalderens kyster (3)  
I stenalderen så det halsnæske landskab noget ander-
ledes ud end i dag. Arresø var en fjordarm, og Halsnæs 
var en ø. Siden stenalderen har landet hævet sig, og en 
del af kystområderne er blevet inddæmmet. Det betyder, 
at man bl.a ved Vinderød og Lynæs kan se stenalderens 
kyster inde i landet som stejle skrænter.   

Bævere ved Arresø (4) 
Naturstyrelsen satte i 2010 bævere ud i områder om-
kring Arresø. Nogle af dem har slået sig ned i området.  
Eksempelvis er der i moseområdet ved Dronningholm på 
Arrenæs  bævere, og hvis man kigger godt efter, kan man 
finde grene som bæveren har gnavet i og måske også en 
dæmning.  

Grenet edderkopurt (5) 
Den sjældne lille hvide blomst med stjerneformede blom-
ster, vokser langs fjordkysten på solbeskinnede sandede 
skrænter. Den blomstrer midt i højsommeren. Arten er 
sjælden i hele Europa og derfor fredet. Danmarks største 
bestand af grenet edderkopurt findes i Halsnæs Kom-
mune. Den symboliserer fint Halsnæs-området og kom-
munens naturværdier. Derfor indgår den også i Halsnæs 
Kommunes byvåben. 

Røllike-gyvelkvæler (6) 
Går man en tur i den grønne kile ved Hald Strand i juni/
juli, kan man finde den sjældne røllike-gyvelkvæler, der 
kun findes her og på Øland. Arten er fredet og må ikke 
plukkes eller graves op. Planten har ingen bladgrønt og 
dermed ingen fotosyntese, men den får sin næring ved 
at sende rødder ind i andre planters rødder. Røllike-gyvel-
kvæler snylter på rødderne af almindelig røllike.      

Fugletræk ved Spodsbjerg (7) 
Hvis du er glad for at kigge på fugle, så tag en tur til 
skrænterne ved Spodsbjerg. Her flyver mange forskellige 
fugle forbi efterår og forår på deres vej mod nord eller 
syd. De lavvandede områder mellem Hundested og  
Rørvig er desuden levested for flere forskellige vandfugle 
fx edderfugle.   
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