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BYNÆRE FREDNINGER I HILLERØD 
Skansebakken, Nordisk Lejrskole og Holmene, er alle fredede 
bynære naturområder, som er nemme at komme til. 

DN HILLERØD
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Jørgen Nielsen, Colourbox, 
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Skansebakken
Skansebakken er en del af et stort kommunalt ejet naturområde i 
det østlige Hillerød. Området er fredet på grund af den storslåede 
udsigt. Det er muligt at se til Kullen i Sverige og Fredensborg Slot 
ved Esrum Sø. Området er åbent og meget bakket. Her er en mosaik 
af store områder med græsland, spredte træer og buske, småsøer 
og mindre bevoksninger. Jorden er meget sandet. Store dele af 
området har været uopdyrket i lang tid. 

Disse forhold tilsammen 
skaber gode levesteder for 
mange forskellige dyr og 
planter. Herunder også ar-
ter, der er sjældne i Hillerød 
og Nordsjælland. Her findes 
den sjældne engklokke, 
hedelyng og hjertegræs. 
Insekter har fundet gode 
levesteder på Skansebak-
ken. Her flyver mange 
sommerfugle, blandt andet 
den sjældne sommerfugl, 
violetrandet ildfugl. Man 
kan også være heldig at se 
rådyr, pindsvin og ræv.

I dag bliver området natur-
plejet af Hillerød Kommune.

Der er en informationstavle 
ved p-pladsen.

Holmene 
Området Holmene er en del af et større åbent moseområde og ejes af 
kommunen. Herfra har Pøle Å sit udspring, og der er tidligere blevet 
gravet tørv i den nordlige og sydlige del. Nu fungerer Holmene som et 
rekreativt område for beboere i de nærliggende boligkvarterer. 
Området indeholder både skov, mose, sø, og åbne arealer. Der er 
observeret sommerfuglen guldhale, som er en særlig sårbar art, 
samt brunlig perlemorssommerfugl, der er sjælden i Nordsjælland. 
Det er muligt at kombinere en tur i området med et besøg i Lille 
Hestehave på den anden side af Overdrevsvejen.

Skansebakke
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Engklokke

Nordisk Lejrskole
Området, der huser Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, blev oprinde-
ligt skænket af Hillerød Kommune til oprettelsen af Lejrskolen for den 
Nordiske Ungdom. Arealet blev fredet i 1975 med det formål at be-
vare de landskabelige værdier: det lysåbne, kuperede landskab med 
de fire små søer og skovbevoksninger med små lysninger. Tæt på byg-
ningerne ligger en smuk afgræsset bakke med hedelyng på toppen. 
Den sorte bebyggelse er tidligere flygtningebarakker, som oprindeligt 
stod på Kløvermarken på Amager og husede tyske flygtninge efter 
2. verdenskrig. Der er mulighed for at kombinere en tur i området 
med en tur på Skansebakken eller videre ned i Store Dyrehave, som 
er udpeget som UNESCO verdensarv på grund af de velbevarede 
parforcejagtveje. Området er privat, så husk at vise hensyn.

Nordisk Lejrskole

Holmene

Violetrandet ildfugl

Adgang
Der er 
offentlig 
adgang til 
Skanse-
bakken, 
Holmene 
og 
Nordisk 
Lejrskole.
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