
Oplev naturen i Egedal Kommune 
 
 

 
 
 
Vandre- og cykelture 
 
Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der 
findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige bebyggelser som kan 
kombineres med stier og markveje i det åbne land og skovvejene. 
I det følgende gives et antal forslag til cykel- og vandreruter, hvor man kan opleve det 

spændende og afvekslende landskab i Egedal. Ruterne varierer i udfordring, men det er 
tilstræbt, at turene så vidt muligt følger stier, hvor motorkørsel ikke er tilladt. Kombiner gerne 
ruterne og gå på opdagelse og find nye oplevelser. 
 
Vil du vide mere om seværdighederne på ruterne kan det varmt anbefales at læse bogen: 
Oplev Egedal, -en kulturhistorisk guide. Bogen er udgivet af Egedal Arkiver og Museum og kan 
erhverves på bibliotekerne og lokalarkiverne. 
God fornøjelse. 
  



 
 

 
 
1. Buresø - Bastrup Sø (8,2 km) 
Den nationale cykelrute 2 (København – Hanstholm) med god skiltning går gennem den 
nordlige del af Egedal. Buresø og Bastrup Sø er begge dele af Mølleå-tunneldalen og er skabt 
af smeltevand fra den seneste istid. 
Fra parkeringsplads ved Guldbjergvej følges skovstien, Hegnevej, gennem Slagslunde Skov til 
skovløberstedet Buresøhus, og den asfalterede Skovvej følges til Buresø med bademuligheder. 
Følg skovstien langs stengærdet på nordsiden af Ganløse Eged. Lyngevej krydses, og der 
fortsættes ad grussti langs Bastrup Sø, følg skiltning: Mølleådalen til højre ad asfalteret sti og 
til venstre ved Kobakkevej, følg sti til venstre og drej til højre ved skovbrynet og igen til højre 
ad skovsti – (alternativt kan man krydse skovstien ved skiltning og gå igennem låger i 
indhegnet område med græssende køer langs Mølleåen og Klevads Mose). Herfra nås 
Kalkværksvej/Hestetangsvej, hvor vandmøllen Hestetangsmølle tidligere lå. Ved Lyngevej kan 

der drejes til højre, og til venstre ad Undinevej (med campingplads) og Farumvej til 
Hestetangsvej (cykelrute 2), men disse veje er mere trafikerede. 
 
2. Buresø – Slagslunde – Ganløse (6,7 km) 
Fra parkeringsplads ved Guldbjergvej følges skovstien på modsatte side af vejen, - den er 
noget kuperet. Ved husene i skovbrynet holdes til venstre ved Kollensøvej 7. Efter ca. 400 m 
følges til højre en smal skovsti (kan være vanskelig at se) og stien følges ad Kratvej. I et 
skarpt sving følges den asfalterede Gulbjergvej til Slagslunde, og Slagslunde Byvej følges til 
højre. Hvis man ønsker, kan man nu køre tilbage til Buresø ad Klokkekildevej, halvdelen af 
vejen gennem Buresø er dog uden cykelsti. Ellers følges Slagslunde Byvej til gadekær og kirke. 
Ved Gadekæret er der asfalteret sti, den tidligere kirkesti til Ganløse via Ravnsholmvej, hvor 
man krydser Damvad Å, og byen Ganløse ligger højt i terrænet. 
 

3. Ganløse – Ganløse Ore (5 km) 
Fra Ganløse fortsættes ad Toftekildevej forbi møllen. Der drejes til venstre ad Hvidhøjvej og 
igen til højre ad grusstien Mosevej og til højre ad Råhøjvej. Herfra til venstre ad 
Almagerbakke. Lige efter spejderhytten ’Store Klaus’ drejes til venstre, og stien følges mod 



skoven. I Ganløse Ore følges skovstien til venstre og derefter drejes til venstre ud af skoven, 
og Mosevej følges for atter at returnere til Ganløse. 
 
4. Ganløse – Stenløse (5,5 km) 
Fra Bygaden i Ganløse følges Ravnholmvej mod Slagslunde. Efter ca. 1000 m. følges grusstien 
Thorkildgårdsvej til venstre mod syd, der drejes til højre ad stien, Svinemosevej, og stien 
følges til skiltning ved Lillevangsvej, hvorefter skiltning følges mod Stenløse. Ved Stenlillevej, 
befærdet vej uden cykelsti, kan man trække cyklen 80 m til venstre og fortsætte ad 
Maglevadvej til højre og sti ad Dam Agre forbi Egedal Gymnasium og Frederikssundsvej, 
hvorved rute 211 nås. Herfra er der cykelsti til højre mod Ølstykke eller til venstre mod 

Stenløse. 
 
5. Nellesø (3,9 km) 
I svinget Hesselvej/Langåsen følges stien og der drejes til højre, hvor de gamle hulveje følges 
til Ganløse Eged. Skovstien følges til højre langs nordsiden af Nellesø, og der drejes til venstre 
ad skovsti til myrestenen. Herefter til venstre og skovstierne: Myrestensvej, Lærkevej og 
Midtvej følges ud af skoven, hvor Langåsen følges tilbage til udgangspunktet. 
 
6. Slagslunde - Søsum – Veksø (9 km) 
Fra Slagslunde følges Stenløsevej - befærdet vej uden cykelsti mod syd. Ved Lille Kildeholm, 
Stenlillevej 110, følges skiltning mod Stenløse ad sti. Kloddemoseløbet krydses, og stien 
Lillevangsvej følges mod Søsum, skiltning mod Veksø. I Søsum følges Søsum Bygade, og der 
drejes til venstre ad Kresten Smed Stræde, hvor naturstien langs markerne følges til asfalteret 
vej Skovvangsvej, der følges 600 m til venstre. Derefter til højre ad Sigersdalvej, asfalteret, og 

derefter grussti. Veksømose Vandløb krydses, og Korshøjgårdsvej følges indtil 
Frederikssundsvej, rute 211. Cykelsti følges mod Veksø til højre. 
 
7. Veksø – Kong Svends Høj – Smørumovre – Veksø (10,2 km) 
Fra Veksø Station, sydsiden, køres ad Hovevej og fortsættes ad Lærkebækvej. Følg skiltning 
mod Ballerup og kør på sti langs S-togs sporet til Kildedal Station. Værebro Å krydses. Efter 

Kildedal Station følges stien, og der drejes til højre ad cykelsti med gadelys mod Kong Svends 
høj, hvor den asfalterede sti følges i udkanten af bebyggelsen. Ved Kirkevangen følges 
dobbeltrettet cykelsti til højre mod Smørumovre. Ved Kirken følges Smørum Bygade forbi 
gadekær med Smørum Gl. Skole med lokalarkiv. Ved Smørum Bygade 15A følges skiltning til 
højre mod Veksø. I læ af poppelhegnene følges stien tværs over Veksø Mose, og Værebro Å 
krydses. Stien ender ved Hovevej, hvor Veksø Station ligger til venstre. 
 

8. Smørumovre – Ledøje – Smørumnedre (8,8) 
Ved Smørum Kirke følges Skebjergvej til højre ad dobbeltrettet cykelsti og videre til højre ad 
Råbrovej til Ledøje. Til venstre ad Ledøje Bygade ved kirken. Til venstre ad Gadebrøndsvej, 
følg cykelrute 69, skiltning mod Smørumnedre. Følg stien gennem Hulesø og Ammetoft Mose, 
langs golfbane til Svenskestenen, 1659. Til venstre ad Skebjergvej, efter Søagerskolen til højre 
ad asfalteret sti med gadebelysning. Derfra gennem Smørumnedre til Måløvbakken, hvor der 
er sti til venstre til Veksø eller sti til højre mod Måløv Station. 
 
9. Smørumovre – Hove (3 km) 
Fra Smørumovre køres ad Smørum Bygade, der drejes til højre ad Nonnemosen. Hvor denne 
munder ud i Lundevej/Hove Bygade, ligger en flot langdysse til højre. Fortsæt til venstre ind i 
Hove. 
 
10. Ledøje – Nybølle (2,8) 

Ved gadekæret i Ledøje tæt ved sprøjtehus og kirke følges sti til venstre ved Ledøje Søndre 
Gade 19, skiltning mod Nybølle. Terrænet falder væk fra Ledøje mod vådområdet syd for. Sti 
ad Porsemosen følges, drej til højre og kryds Tysmose Å. Følg grussti, Nybølle Gadekærsvej, til 
Nybølle. 



 

 
11. Ledøje – Risby (2 km) 
Fra Ledøje Bygade 34 følges grussti og skiltning mod Risby, efter Risby å er krydset, kan man 
cykle videre mod Vestskoven. Cykelrute 69 fortsætter mod syd helt til Ishøj 15 km og mod 
nord helt til Klampenborg 25 km. 
 
12. Veksø – Stenløse (4,5 km) 

Fra Veksø Station, sydsiden, køres under S-togs sporet og drejes til venstre i rundkørsel ad 
Maglehøj Alle, Hold til højre ved ’Børnehuset’ og følg Egedalsvej. Vandløbet til Løjesø krydses. 
200 m nord herfor blev Veksøhjelmene fra bronzealderen fundet i 1942. Stien langs S-tog 
følges gennem lavningen ved Hellede Mose. Ved Idrætspladsen drejes til højre, og stien følges 
til Stenløse Hallen. Degnebakken krydses ved fodgængerfelt, og der drejes til højre ad sti og 
videre ad Engholmvej. Kirke og Enkesædet findes ved Byvej. Drej til højre ad Byvej og 
Frederikssundsvej, rute 211, nås. 

 
13. Ølstykke – Skenkelsø Sø (2 km) 
Fra Ølstykke Station følges gangbro over Frederiksborgvej. Derefter til højre ad Vinkelvej og til 
højre ad Gartnersvinget. Hvis man drejer til venstre ad Johannedalsvej, ligger jættestuen 
Stuehøj på det grønne område til venstre ved Bøgevej/Ahornvej. 
Ved Gartnersvinget 18 følges grussti til venstre (skiltning: ridning forbudt), som følges langs 
S-toget. Når Ålebækrenden krydses, ligger Skenkelsø Sø mod syd, men stien kan følges videre 

helt til Frederikssund. 
 
 



14. Ølstykke – Skenkelsø (5 km) 
Fra Ølstykke Station følges gangbro over Frederiksborgvej. Derefter til højre ad Vinkelvej og til 
højre ad Gartnersvinget. Ved Gartnersvinget 18 følges cykelsti til højre under S-togssporet. 
Stien følges til venstre ved cykelskurene før Maglehøjskolen. Stien ender ved Skenkelsøvej, 
der følges til venstre. I Skenkelsø drejes til venstre ned ad Skenkelsøvej. For enden af bakken 
drejes til højre ad Hagerup Søvej, der er en ujævn natursti, der følger kanten af den tidligere 
Hagerup Sø. Ved den asfalterede Holmevej drejes til højre, og man kommer tilbage til 
Skenkelsø. 
 
15. Skenkelsø Mølle – Sperrestrup – Buresø (4,2) 

Fra Skenkelsø Mølle følges stien ved parkeringspladsen via gangbro over Roskildevej, rute 6, 
følg stien til venstre ind i Sperrestrup Skov. Drej til højre og følg stien langs 
højspændingsmasterne, drej til venstre og følg stien til Sperrestrupvej. Gravhøjen Troldehøj 
ses til højre. Ved parkeringspladsen drejes til venstre ad Sperrestrupvej. I landsbyen 
Sperrestrup drejes til højre ad sti (skiltning: Natursti), og stien følges igennem en kuperet 
tunneldal. Efter Jørlunde Å/Sperrestrup Å er krydset med vådområde holdes til venstre mod 
Slagslunde Skov. Skovstien er herefter stejl, og man skal måske trække cyklen. Stien ender 
ved Gulbjergvej, og der kan fortsættes mod Buresø. 
 
16. Sperrestrupsporet (3 km) 
For de mere eventyrlystne findes en smuk, men udfordrende vandretur på ca. 3 km. omkring 
Sperrestrup med udsigt til tunneldale. Ruten er delvist afmærket med gule trekanter på pæle, 
og med velvillighed fra lodsejerne er der åbnet for færdsel til fods. 
Fra parkeringspladsen ved Sperrestrup Skov følges Sperrestrupvej til højre, drej til venstre ad 

Ny Sperrestrupvej, der følges til enden af sommerhusudstykningen. Ved vendepladsen følges 
stien gennem Egholm Kildeplads med vandboringer. I bunden af dette område krydses en 
stente, og man krydser en mark med heste. Ved gården, Solbakkegård, krydses en stente ved 
laden, og man følger en sort markvej til højre. På toppen af bakken følges skellet med træer 
og buske til venstre langs marken – dette sted er lidt vanskeligt afmærket. Herfra støder man 
på Naturstien fra Sperrestrup, der følges til venstre. I landsbyen Sperrestrup følges 

Langdyssevej, og man drejer til venstre ind i skoven ved skiltning. Et stykke fremme drejes til 
venstre ad uryddet sti, der følges 100 m, indtil man når Sperrestrupvej, der følges til højre, 
indtil man igen når parkeringspladsen. 
 
17. Gl. Ølstykke – Skenkelsø Mølle (3,8 km) 
Fra Frederikssundsvej, rute 211, følges sti igennem butikscentret Bryggertorvet til Ølstykke 
Kirke, herfra følges cykelstien under Hampelandvej til Ring Nord. Der køres under denne, og 

cykelstien følges til venstre langs Ny Toftegårdsvej. Efter Hampelandskolen drejes til højre og 
stien følges under S-togssporet, der drejes til venstre ad Stationsvej. Ved skiltning til 
tennisbanerne drejes til højre ind på Storesø-Lyngen, der tidligere var en sø. Fortsæt forbi 
tennisbanerne, og drej til højre ad Birkemosen og følg stien videre indtil nr. 35, hvor der 
drejes til venstre. I udkanten af krattet drejes til venstre ad grussti ved rød pæl, og ved 
Tungegårdsvej drejes til venstre, der følges indtil parkeringspladsen ved hundeskoven, hvor 
der drejes til højre ad gang- og cykelsti. Stien følges, og broen over Roskildevej, rute 6, 
krydses, og man ankommer til parkeringspladsen ved Skenkelsø Mølle. 
- - - 
Der er også mulighed for at cykle på arbejde. 
Pendlerruter igennem Egedal: 
 
18. København – Frederikssund (rute 211) (13 km) 
Cykelsti langs Frederikssundsvej indtil Veksø, hvor der fortsættes til venstre ad Kirkebakken. 

Efter Veksø til venstre ad Humlebakken, hvorefter cykelstien følger Frederikssundsvej gennem 
Stenløse indtil Gl. Ølstykke. Fortsæt lige ud ad cykelsti (drej ikke til venstre under 
Frederikssundsvej) og følg stien og drej til venstre ad Lillevang. Roskildevej, rute 6, krydses ad 
gangbro, og man fortsætter ad Udlejrevej, der følges indtil cykelstien igen følger 



Frederikssundsvej, rute 211. Herfra kan man via Store Rørbæk cykle til Frederikssund. 
 
19. Roskilde – Hillerød (rute 6) (8,2 km) 
Cykelsti langs Værebrovej og derefter Skrædderbakken. Efter rundkørsel følges Gammel 
Roskildevej, hvor der drejes til venstre ad Ny Toftegårdsvej ved Ølstykke Rådhus, 
Lokalhistorisk Arkiv og Bibliotek. I rundkørsel til højre ad Frederiksborgvej, der følges under 
Stogsspor 
og videre nordpå. I svinget ved Skenkelsøvej følges cykelsti ligeud langs Roskildevej 
indtil Jørlunde Skole/10. kl. center. Herfra følges Roskildevej, rute 6, nordpå mod Slangerup og 
Hillerød. På dette stykke er der ikke selvstændig cykelsti, men cykelsti langs hovedvejen. 


