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- fra kanoner, Danmarks største sø, til kanalidyl
Frederiksværk er opkaldt efter Frederik 5. og byen er 

vokset op omkring kongens industri og kanonstøberiet Gjethuset.

FREDERIKSVÆRK

Byens centrum følger kanalen ”Lille Venedig”, 
som tidligere fungerede som energikilde for 
kanonstøberiet til Danmarks fl åde.

For hele familien 
– start på Artilleripladsen ved Mølledammen 
i Frederiksværk, hvor børnene kan lege på 
den fl otte store legeplads, som indbyder til 
leg og læring om byens historie. Søg videre i 
historien med Artilleripladsen som udgangs-
punkt. 

Kulturhus 
- Gjethuset, hvor kanoner blev støbt, er i dag 
Kunst- og kulturhus med teater, musik og 
kunstudstillinger. En smuk og historisk byg-
ning som er et besøg værd, både ude og inde. 
Gjethusets rolle som midtpunkt i Nordsjæl-
lands kulturelle liv harmonerer fi nt med forti-
den. De tykke kampestensmure danner en fl ot 
rustik baggrund for den moderne kunsts farver 
og enkle former. Læs mere www.gjethuset.dk.

Krudtværksmuseet 
- Krudtmøllerne er helt enestående af deres 
art. De ligger som perler på en snor langs 
begge sider af kanalen. Her kan man i vel 
restaurerede bygninger se de gamle maski-
ner arbejde – nogle drives af vandhjul, an-
dre af elektromotorer. Man får et godt ind-
blik i krudtfremstillingens historie og erfarer, 
at det for arbejderne har været en livsfarlig 
beskæftigelse. Risikoen for eksplosioner kan 
også afl æses i selve landskabet – i form af 
beskyttelsesvolde og høje træer, hvis funkti-
on var at opfange vragdele og afrevne lem-
mer, når det gik galt. Find mere information 
www.indmus.dk.

Tubinehuset 
– Midt i det centrale Frederiksværk ligger et 
lille gult hus. Huset er bygget tværs over den 
300 år gamle kunstigt gravede Kanal, der 
afvander Arresøen til Roskilde Fjord. Kana-
lens vandkraft har i de forløbne 300 år været 

Taste & Run er Danmarks gastronomiske 
motionsløb. 

Et smagfuldt oplevelsesløb for motionisten, der vil nyde gourmetmad med 
tilhørende drikkevarer og snacks – alt i Nordsjællands smukkeste natur.

Deltagerne kommer sanseapparatet rundt med duften af skov og eng, 
udsynet over Roskilde Fjord, en hyggelig samtale med en god – eller ny 
– ven, følelsen af skovbund og landsbygade under fødderne og hele Hals-
næs’ spisekammer på tungen.

Vi elsker Halsnæs og alle de muligheder der er for oplevelser. Derfor har 
vi produceret denne oplevelsesguide til inspiration – vi håber, du vil nyde 
turen. 

Velkommen til Taste & Run.
Læs mere om Danmarks gastronomiske løb på 

www.tasteandrun.dk

VELKOMMEN TIL
TASTE & RUNS 

oplevelsesguide til 
smukke Halsnæs

Foto: Ann Jørgensen 
- VisitNordsjælland
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brugt til at slibe, hamre, smede, bore, valse 
og sigte krudt, korn og meget mere.
Inde i Turbinehuset befi nder der sig et gam-
melt turbine maskineri som er restaureret af 
private lokale kræfter, og er i dag igen fuldt 
funktionelt. Anlægget er ét af kun to bevare-
de anlæg i Danmark. Der er anlagt åletrappe, 
så åleynglen kan vandre igennem Arresø til 
fjordene. 

Gågaden 
– Shopping og byvandring gennem byens 
handelsgade. Ved gadens begyndelse lig-
ger Is Salonen & Living by Helt hjemmela-
vet is produceret i kælderen under salon-
cafeen, som er indrettet som interiørbutik 
og platform for lokale kunstnere. I midten 
af gaden ligger Slagter Duelund, en ægte 
gammeldags håndværksslagter og produ-
cent af Taste & Run pølsen. Trænger man til 
personlig forkælelse, kan Salon Fritz gæstes, 
frisør og stylistsalon. Gågaden indeholder to 
charmerende torvepladser som er bygget 
op om byens historie og kanalmiljøet. For en-
den af gaden ligger indkøbscentret I Noord, 
hvor Intersports fl otte forretning tilbyder alt i 
sportsbeklædning og tilbehør. 

Skovbakken 
– Ligger i forlængelse af gågaden, tag turen op 
ad bakken igennem skoven, som indeholder 
fl ere gode stisystemer, samt en stor fl ot lege-
plads med grillplads og shelter. Skoven knytter 
midtbyen, kirken, skovbakken og det smukke 
område ved Arresødal fl ot sammen. I dette 
trekantsområde fi ndes et af Danmarks hygge-
ligste motionscentre Frederiksværk Motions-
center og kan gæstes for alle medlemmer af 
TrainAway. Se åbningstider på www.frv-fi tness.
dk. I juni måned kan man opleve ekstremløbet 
Hell Night, som arrangeres af Frederiksværk 
Motionscenter, www.hellnight.dk.

Danmarks største sø Arresø, 
området ved Arresødal støder op til Arresø-
en, hvor turbåden Frederikke sejler.

Motorskibet Frederikke 
- Nyd en skøn sejltur med turbåden M/S Fre-
derikke, som er Arresøens ukronede dron-
ning. I sommerhalvåret sejler M/S Frederikke 
daglige ture på Arresø. Den smukke træbåd 
har plads til op til 50 personer. Frederikke sej-
ler fra Arresødal ved Frederiksværk. Sejltider-
ne fi ndes på www.msfrederikke.dk.

Maglehøj 
- Man kender til mindst 35 oldtidshøje fra Ar-
renæs, som er fra bronzealderen og anlagt 
for mellem 2.500 og 3.500 år siden. Store 
Maglehøj er med sine 74 meter over havet 
Halsnæs Kommunes højeste punkt. På Mag-
lehøj - toppen af Arrenæs - kan man ople-
ve en fl ot panoramaudsigt over store dele 
af Nordøstsjælland, Arresø, den store fl otte
Frederiksværk Rideklub (www.frederiksva-
erkrideklub.dk) - på klare dage kan man se 
helt til tårnet på Roskilde Domkirke. Området 
rummer også en stor DiscGolf bane, som 
kan benyttes gratis. 

Vinderød 
– En lille charmerende landsby med en af 
landets smukkest beliggende kirker. På en lille 
bakke med udsigt til Arresø, kirke og skov står 
et trækors fra 1536. Korset står til minde om 
Vinderød sogns præst, som af sognets ind-
byggere, samme år blev drevet ud af kirken, 
fl ygtede mod Arresø og der stenet til døde, 
efter at præsten havde revets menighedens 
helgenfi gur af Jomfru Maria ned.  

Magleblik 
– Besøg krokodillesøen og nyd udsigten 
fra sundhedssporet over Frederiksværk by, 
byens fungerende stålværk, fjorden og lyst-
bådehavnen. Her ligger den ikoniske runde 
Frederiksværk Sportshal, som danner ram-
men om 42.12 – Danmarks 12 timers sports-
løb, som deler marathondistancen op over 
12 timer. Halsnæs kommune har spænden-
de oplevelsesløb og er gode til sportsturis-
me.   

I den levende havn ligger Halsnæs Bryghus, 
et moderne bryggeri med fremragende øl 
og mad - se udvalget på www.halsbryg.dk - 
værksteder med forskellig brugskunst og de-
sign, der giver genlyd ude i verden, side om 
side med et klassisk bådværft, et vodbinderi 
og en smedje. En god blanding af intakt mari-
tim atmosfære og moderne kunst og design, 
som gør Hundested til en ganske særlig op-
levelse.

Der er oplevelser for børn og voksne, eks. 
Klap en fi sk, stor legeplads og hobbithytter 
til overnatning. Havnen fører over i det unikke 
naturområde ved Spodsbjerg Fyr og charme-
rende Lynæs, som er et paradis for vandsport. 

Lynæs 
- Idyllisk fi skerleje - Lynæs ligger i ly af de 
høje skrænter på næsset ved indsejlingen til 
Isefjord, lige syd for Hundested. Det idylliske 

fi skerleje er et af Danmarks ældste -og i dag 
fl okkes lystsejlere fra Isefjord, Roskilde Fjord 
og Kattegat i den hyggelige lystbådehavn. I 
Lynæs er der masser af hyggelige oplevel-
ser for hele familien. Ved havnen fi nder du 
legeplads og en oplevelsesbro for børn, og 
du kan benytte grill-områderne og 2 shelters 
med bålsted. Sommeren igennem er der 
forskellige aktiviteter og musikliv på molen, 
og får du lyst til en frokost eller lidt lækkert 
har havnen både spisesteder og et ishus. Så 
der er al mulig grund til at slå et smut forbi 
og nyde den gode stemning.

Knud Rasmussens Hus 
- Beliggende tæt på det smukke Spodsbjerg 
Fyr og med en fantastisk udsigt over Katte-
gat, fi ndes Knud Rasmussens Hus. Her ar-
bejdede den store polarforsker mellem sine 
mange og lange ekspeditioner i Grønland. 

HUNDESTED 
– Moderne kulturhavn og aktiv erhvervshavn

Ved indsejlingen fra Kattegat til Isefjord og Roskilde fjord ligger den 
charmerende og autentiske havneby Hundested. Byen er helt sin egen

– en blanding af moderne kulturhavn og aktiv erhvervshavn, hvor kuttere fra 
morgenstunden lander dagens fangst af friske fi sk.

Klap en fi sk Hundested Havn 
Foto: Tine Uffelmann
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Huset er byens største attraktion og i dag 
fungerer det som museum og mindestue for 
den berømte polarforsker. 

Den smukkeste udsigt 
- Huset ligger placeret på en stor naturgrund 
med udsigt over Kattegat, i Hundesteds 
nordlige udkant, tæt på Spodsbjerg Fyr. I 
godt vejr kan man se helt til Hesselø, som 
ligger ca. 26 km væk. Se åbningstider på 
www.knudrasmus.dk.

Trekanten Strand 
- I gåafstand fra by og havn ligger den skøn-
ne strand Trekanten. Stranden er en meget 
velbesøgt strand, både af lokale samt af 
feriegæster fra nær og fjern. Stranden har 
fi nt sand og dejlige klitter man kan solbade 
i. Rigtig gode parkeringsmuligheder tæt ved, 
langs molen. I skolesommerferien er der liv-
redder hver dag mellem kl. 10-18 på stranden.

En stor del af Taste & Run er gastronomi. De 
lækre retter der serveres under løbet er la-
vet af lokalt producerede råvarer i Halsnæs. 
Producenterne er alle medlem af foreningen 
Spisekammer Halsnæs. Der er passion og 
nærhed i råvarene, som mærkes når man 
besøger gårdene. Mange af gårdene har 
gårdbutikker, som kan besøges når der skal 
handles direkte fra jord til bord.

Besøgsgården Tothaven 
- På den gamle bondegård er der malke-

geder, ponyer, æsler, grise, ænder, kalkuner, 
honningbier, høns, kaniner og katte. Der er 
altid mange søde dyreunger at kæle med, 
og de unge engagerede dyrepassere hjæl-
per jer og fortæller gerne om dyrene. Her 
kan I opleve gården og dyrene i jeres eget 
tempo. Vær med når gederne bliver malket, 
mælken laves til is, hop i halmen, slap af i 
hængekøjerne under lindetræerne, spis je-
res madkurv i haven, nyd en is, kaffe elleret 
stykke hjemmebagt kage i den lille café. Se 
mere på www.tothaven.dk.

GÅRDBUTIKKER 
– En del af Halsnæs Spisekammer, 

lokalt producerede råvarer

Gårdbutikken på Grønnessegaard Gods
– Godset som danner rammen om Taste 
& Run. På forpladsen er der start og mål for 
løbet. I gårdbutikken fi nder du et bredt ud-
valg af lokale varer, som har det til fælles, at 
de er produceret med omtanke for natur og 
dyrevelfærd. Nordsjællands Fællesmølleri 
kan også opleves på Godset. Taste & Runs 
gourmetmiddag serveres i Godsets skønne 
lokaler der emmer af historie og stemning. Et 
ideelt sted at holde dit event - www.groen-
nesse.dk.

Sølager Økologiske Landbrug 
- Sølager drives som et unikt charmerende 
arbejdstilbud for kognitivt udfordrede bor-
gere. Grønt og kartofl er kan købes i Grønt-
salget. Grøntsalget er en lille butik, hvor man 
selv vejer og regner prisen ud. Der er em-
ballage til dine køb, men vi syntes at du skal 
tage dit eget indkøbsnet med. Pak en mad-
kurv og tag familien med. 

Engmosegaard økologisk gårdbutik 
- Økologisk landbrug med mælk, oksekød, 
svinekød, grøntsager og blomster. Engmo-
segaard åbner hvert år dørene for alle, når 

køerne kommer på græs efter vinteren. De-
res produkter kan købes ved direkte salg på 
gården samt på Torup Madmarked.

Højbakkegaard 
- Økologisk landbrug beliggende i bakkerne 
bag Hundested. Salg af kød fra egne grise 
og lam. Udlejning af heste. I sæsonen kan 
man plukke blommer og kirsebær i gårdens 
lille frugtplantage.  
Gårdbutik Tornhøjgård
- Gårdbutikken som alle på egnen kender. 
Her har mange sommerhusgæster hentet 
deres første nye kartofl er. Her sælger Lone 
og Niels mange forskellige grøntsager af høj 
kvalitet. 

Besøgsgården Grønnehavegaard 
- Et besøg på Grønnehavegaard er spæn-
dende for hele familien. Børnene kan kæle 
og nusse med op mod 15 forskellige slags 
dyr. Kom med på rundvisning og vær med 
til at fodre dyrene på gården. Bondemanden 
viser rundt og fortæller om alle dyrene. Hop 
med på landbrugsvognen, når den spæn-
des for traktoren og turen går ud over mar-
kerne til det skotske højlandskvæg.

Knud Rasmussens Hus. Foto: Nicolai Perjesi 
- VisitNordsjaelland

Lynæs. Foto: Tine Uffelmann

Tothaven. 
Foto: Majse Hornbæk
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Taste & Run

Deltagerne kommer sanseapparatet rundt med duften af skov 
og eng, udsynet over Roskilde Fjord, en hyggelig samtale med en 
god – eller ny – ven, følelsen af skovbund og landsbygade under 
fødderne og hele Halsnæs’ spisekammer på tungen.

Man kan gå eller løbe og der er adgang via tilgængeligheds-
princippet – dit tempo, din oplevelse.

Over 12 kilometer besøger man 6 poster med mad og drikke. 
Den skønneste madoplevelse med fortællinger om maden, vi-
nen, øllet og alle de andre lækkerier. Den gående, løbende fro-
kost i skønt selskab.

Grønnessegaard Gods er base for Taste & Run, her fi nder du 
Taste Village, som er en oase af mad, drikke og aktiviteter for 
børn og voksne. Musik, udstillinger, kunst og hoppeborge.

Om aftenen er der Gourmet middag i Godsets smukke gil-
desal, hvor Taste & Runs dygtige kokketeam, viser hvad de kan, 
med de lokale råvarer. Chefkokken er Steven Damkilde, tidl. OL 
guldvinder for det danske kokkelandshold. Det er Stevens visio-
ner og kreativitet som er rygraden i Taste & Run køkkenet.

ANDRE OPLEVELSESLØB 
og events i Halsnæs 

 Foto: Taste and Run Majse Hornbæk

Taste & Run er Danmarks gastronomiske motionsløb. 
Et smagfuldt oplevelsesløb for motionisten, 

der vil nyde gourmetmad med tilhørende drikkevarer og snacks 
– alt i Nordsjællands smukkeste natur.

Man kan overnatte på Godset, cam-
ping eller værelser og spise en skøn 
morgenmad om søndagen i ro og 
mag med udsigt til Roskilde Fjord.  

Taste & Run arrangeres af forenin-
gen Smagen af Halsnæs i samarbej-
de med andre lokale kræfter og for-
eninger.

Velkommen til Taste & Run.
Læs mere om Danmarks gastronomi-
ske løb på www.tasteandrun.dk

Motion og bevægelse må gerne give nye og spændende oplevelser. 
I Halsnæs har vi en tradition for dette. Se disse skønne muligheder.

TASTE 
& RUN

14. maj 2022
13. maj 2023
11. maj 2024

Her kan alle stille til start, men ikke alle kan 
gennemføre.

Man testes på fysikken, såvel som psyken. 
Dem der kan gennemføre, opnår titlen som 
Hell Night Warrior eller Hell Night Legende. 
Eventets indhold i detaljer er hemmeligt, 
man skal være klar til alle OCR sportens klas-
siske elementer plus de specielle Hell Night 
udfordringer.

Hell Night varer 6 timer med start kl. 18:00 
og er således et aften/nat event.

Målet er at gennemføre. Man kan til hver 
en tid give op, modtage klapsalve og tage 
hjem. 

Alle der gennemfører 
modtager hæder i form 
af titel, medalje uniform. 
www.hellnight.dk

Har du løbet et marathon før, tør vi godt 
love at 42.12 føles helt anderledes og udfor-
drer både fysik og sind på en anden måde 
end det traditionelle setup. Har du endnu 
ikke gennemført et maraton, er dette et godt 
sted at starte.

Ruten er 3.520 meter lang og du skal gen-
nemføre den 12 gange på i alt 12 timer.

Vi starter og slutter på toppen af Magle-

høj. Udsigten på ruten er mindeværdig med 
virkelig smukke omgivelser, som byder på en 
varieté af marker, havudsigt, skov og by. De 
mange højdemeter undervejs løbes på as-
falt. Alle deltagere får udleveret chip og der 
måles således omgangstider og samlet tid 
for løbet.
Omgangstiderne kan følges LIVE – du løber 
eller går mod dig selv og uret.

HELL NIGHT – 10. JUNI 2022 
-  for 9. år i træk afholdes det traditionsrige OCR event HELL NIGHT

42.12 – 10. SEPTEMBER 2022 
- En helt ny måde at gennemføre maratondistancen på 

en tid give op, modtage klapsalve og tage 

 Foto: 
Taste and Run 

Majse Hornbæk
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Alle er velkomne til at besøge den økologiske 
landsby og se ved selvsyn, hvordan livet kan 
leves økologisk og bæredygtigt. Ud over de 
specielle huse kan man også besøge fl ere 
kunstnere og Torup Spisehus.

Rundvisninger 
- Fra april til oktober er der guidede rundvis-
ninger i landsbyen hver anden lørdag i lige 
uger. Turene begynder klokken 11.15 og varer 
halvanden times tid. Det koster 50 kroner 
at være med. Tilmelding er ikke nødvendig, 
man skal bare møde op på p-pladsen, ved 
informationsmuren - se www.dyssekilde.dk.

Torup Spisehus
- Torup Spisehus ligger i økosamfundet Dys-
sekilde i landsbyen Torup. Torup Spisehus 
sætter fokus på økologiske og lokale råvarer, 

og arbejder tæt sammen med producen-
ter og leverandører på de omkringliggende 
gårde, mølle og bryggeri. Se menuen på 
www.torupspisehus.dk

Torup Marked 
- Torup Marked er en attraktion, et marked 
for lokale fødevarer – og andre lokalt pro-
ducerede kvalitetsvarer med forbindelse til 
jorden. På Torup Marked fi nder du frokost-
boder, friske grøntsager, planter, stiklinger og 
krydderurter. Ukrudt og vild mad, korn og lo-
kalt produceret mel, honning og marmelade 
og mange fl ere lækkerier og overraskelser 
i træ og læder fra de lokale ildsjæle. Torup 
Marked fi nder du ved Dyssekilde Station, 
Stationsvej 1, Torup. Markedet er åbent på 
lørdage i ulige uger fra juni til oktober fra kl. 
10-15.

TORUP 
 Økosamfundet Dyssekilde 

I smuk natur, tæt på vand, ligger den økologiske landsby Dyssekilde. 
Her bor lige under 200 beboere i selvbyggede og eksperimentelle huse 

bygget af genbrugsmaterialer.

Ved aftenstide overtager de væsner der le-
ver i skyggen Godset og skoven omkring det. 
Tør du træde ind i den fortryllede skov?
Kom og vær med i jagten på de magiske 
græskar. I mørket venter mystiske væsner 
og ren magi. Halloween Hunt er en oplevelse 
for hele familien.
Den markerede rute er ca. 3 km lang og ta-
ger jer ind i den store dunkle statsskov der 
omkranser Godset og ind igennem de gam-
le bygninger, som fortæller deres helt egen 
historie. Hold jer på ruten, for ikke alle væsner 
i skoven er lige venlige.

Der er slikposer til alle børn – og alle får na-
turligvis en fi n medalje med hjem. Vi anbe-
faler, at børn følges af en voksen. Men det er 
bare noget vi leger og I må selvfølgelig også 
gerne komme udklædt. 

Det store smukke og traditionsrige julemar-
ked i Halsnæs. Det er først rigtig jul når man 
har gæstet dette marked. Udstillinger, jule-
stemning, koncert, quiz, historiefortælling og 
shows. Et absolut must event i november 
måned.

HALLOWEEN HUNT – 30. OKTOBER 2022 
- På Grønnessegaard Gods 

JULEMARKED GRØNNESSEGAARD GODS 
– 26. OG 27. NOVEMBER 2022 

Dem der har gennemført, har opnået titel 
som Hell Night Warrior eller Hell Night Legende. 
Warriors har bevist at de kan samarbejde og 
arbejde under fysisk og psykisk pres. Legender 
er de hærdede veteraner som har bevist at de 
kan gennemføre Hell Night mere end én gang. 
Nu er der en ny udfordring – en ny måde at 
teste sig selv. Hell Night Dark Force. Gennem-
føres Hell Night Dark Force, optages du i Hell 
Night Elite styrken – den ultimative titel, det 
ultimative bevis. 

Kun deltagere med titlen Hell Night Warrior 
eller Hell Night Legende, har adgang til Dark 
Force løbet.
Hell Night Kaptajnerne ønsker at se eliten, 
de ønsker at se dem der er gjort af et sær-
ligt stof. Derfor – du arbejder alene – du ta-
ler med ingen – du modtager ingen hjælp. 
Dark Force er for dem der har bevist allerede 
– De få som kan. https://www.hellnight.dk/
dark-force/

DARK FORCE – 21. JANUAR 2023 
- I årevis har man kunnet teste sig selv til Hell Night 

Oplevelsesløbene arrangeres af Foreningen Smagen af Halsnæs, 
den lokale løbsarrangør Stupid Epic Stuff, Frederiksværk Motionscenter ApS, 

Godset Grønnessegaard, i samarbejde og et bredt udsnit af foreninger og 
handelsdrivende i Halsnæs.

Foto:
Daniel Overbeck 

- VisitNordsjælland
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Liseleje Strand 
- En af Danmarks skønneste strande be-
liggende ved Kattegat. Stranden i Liseleje 
breder sine vinger af sand og er utrolig bør-
nevenlig. Der er livredder på stranden i som-
merperioden og stranden er i tildelt Blå Flag. 
Tæt ved stranden er der en stor parkerings-
plads samt ishus og caféer samt et aktivi-
tetsland for mindre børn og minigolf. Der er 
handicapadgang til vandkanten i badesæ-
sonen fra 1. juni til 1. september.

Skal du på stranden med ungerne er sik-
kerheden i top, hvad end de skulle brænde 
sig på en brandmand eller træde på en skarp 
sten er livredderne klar til at hjælpe. Nyd det 
dejlige vand i sikre omgivelser på og få følel-
sen af ægte charter, midt i den danske natur.

Havtyren 
- Legepladsen HAVTYREN er en stor na-
turlegeplads i Liseleje med mange lege-
redskaber. Der er en gynge, en rutsjebane, 
balancebomme, stativer til armgang og et 
overdækket hus hvor man kan spise sin mad 
og så er der selveste HAVTYREN man kan 
kravle på ... hvis man tør!

Historien om HAVTYRE; i følge sagnet stjal 
bønderne noget havkvæg fra Havtyren, 
som derfor gik på land og pløjede sandet 
op, så sandflugten kunne rase, til hele Tibir-
ke var dækket af sand. HAVTYREN er en stor 
træskulptur, som tjener som en del af lege-
pladsen. Havtyren er åben hele året rundt og 
kan findes i den lille skov på højre hånd, når 
man kører ned mod stranden i Liseleje.

Syd for Frederiksværk ligger Ølsted. Midt i den 
smukkeste natur og med udkig så langt som 
til Lynæs og Roskilde Domkirke. Man tager til 
Ølsted for naturen og den rolige stemning. 
Området omkring kirken giver oplevelser til 
fods. De gamle huse kombineret med ny-
byggeri i tæt kontakt med naturen.

Ølsted grusgrav 
– Ølsted rummer en nedlagte grusgrav, 
hvorfra råmaterialet til Halsnæs beton blev 
udvundet frem til 2002. Grusgraven er vir-
kelig et besøg værd, for frivillige ildsjæle har 

formået at omdanne den til et fantastisk 
rekreativt område og naturpark. Her kan du 
overnatte i shelter, tage en tur på naturle-
gepladsen, besøge fugletårnet, lave pic-
nic med din udkårne, nyde udsigten over 
en medbragt kop kaffe på én af bænkene 
øverst oppe eller læne dig tilbage i græs-
set nede i bunden af grusgraven og opleve 
koncerter under åben himmel. Fra toppen 
af grusgraven, i 47 meters højde, har man 
en flot udsigt over Roskilde fjord, samt Dan-
marks største sø Arresø.

Halsninoen 
– er en 52 km skiltet vandrerute gen-
nem hele Halsnæs fra Hundested i vest til 
Strø Bjerge i syd. Halsnæs byder på me-
get forskellig natur, kuperede landskaber, 
strandenge, overdrev, smuk hede, snoede 
markveje, store dybe skove, Roskilde og Ise-
fjord og Danmarks største sø. Lær naturen 
at kende gennem det kuperede landskab. 

LISELEJE, ASSERBO & TIBIRKE 
– Strand, Idyl og sommerhuse

ØLSTED 
– Natur og åben himmel     

HALSNINOEN 
– fra Hundested til 

Strø Bjerge

Adobe Stock

Foto: Sjællandske 
Medier

Adobe Stock
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Taste & Run samt oplevelsesguiden er muligt pga. vores sponsorer.  
Hovedsponsor - Autohuset Vestergaard
Med sine 38 år i branchen er Autohuset Vester-
gaard A/S blandt landets største bilvirksomheder. 
Vi har autoriseret salg af 12 bilmærker - Volvo, 
Renault, KIA, Ford, Peugeot, Mazda, Dacia, Nissan, 
Fiat, Alfa Romeo, Jeep og Opel. Vi er repræsenteret 
med 11 filialer - fordelt på Fyn og i trekantområdet, 
samt Horsens og i Nordsjælland.
 
Stort bilhus Hillerød
I 2019 kommer der et nyt stort bilhus til, beliggende 
på Rønnekrogen 1, som i dag rummer både salg 
& service af Opel og Volvo. Endvidere kan vi inden 
længe tilbyde autoriseret service af nye og brugte 
BMW’er samt salg af preowned BMW’er.   
  
Hvorfor hovedsponsor på Taste And Run?
Vi fandt konceptet super interessant, da det er et 
oplevelsesløb som foregår i Nordsjælland og som 
henvender sig utrolig godt til vores kundeseg-
ment. Konceptet er bygget på bæredygtighed af 
lokale råvarer og viser hvad vi kan i Nordsjælland 
og dette ønsker vi at støtte op omkring og være 
en del af.
Ligeledes synes vi, at selve ideen er super sjov og 
gennemført helt ned til mindste detalje.
Vi er stolte over at være hovedsponsor og glæder 
os til at være en del af konceptet.

Guldsponsor - SPAR Frederiksværk
Velkommen hos Morten & Torben. De to nærvæ-
rende og dygtige købmænd. Flot butik med tæt 
tilknytning til lokalområdet. Her forhandles varer 
fra Spisekammer Halsnæs. SPAR Frederiksværk 
gør meget for lokale initiativer. At besøge denne 
forretning er hyggeligt og der er både et venligt 
hej og et stort smil når man kommer ind.

Arne Frandsen VVS A/S. Reparation, udskiftning 
og installation af VVS produkter. Erfarne og hjælp-
somme med de udfordringer der kan komme.

Sølvsponsorer – Estrids Pleje A/S, Is Salonen & Li-
ving by Helt, Arne Frandsen VVS A/S
Estrids Pleje er Danmarks ældste privatdrevne ple-
jevirksomhed. De tilbyder pleje og praktisk hjælp i 
Halsnæs og Frederikssund kommune.

Is Salonen & Living by Helt er hyggelig saloncafe 
stemning med indretningsdekor og hjemmela-
vede specialiteter, her særligt is - lavet på mælk 
hentet hos lokale producenter. 

Produktsponsorer
Laudrup Vin – Siden 1993 har Laudrup Vin & Ga-
stronomi forkælet danskernes ganer med vådt og 
tørt. Til vin hører mad, derfor importeres også en 

række af eksklusive gastronomiprodukter direkte 
fra Spanien og Italien.
Spisekammer Halsnæs – En sammenslutning af 
fødevareproducenter i Halsnæs kommune, som 
arbejder for at udbrede produktion af lokalt forar-
bejdede fødevarer, samt styrke markedsføring og 
salg af fødevarer fra Halsnæs. 
Aqua d’Or – 100% genbrugsplast. Aqua d’Or tæn-
ker på naturen og omsætter tanke til handling. I 
2019 lancerede de derfor Danmarks første 1,25 li-
ters flaske af 100% genbrugsplast, samt satte et 
mål om at nå 100% genbrugsplast i 2021. Drikkeva-
rer tappet i Fasterholt.
Taffel Chips – De originale for de originale. Sprøde 
snacks til danskerne, lige siden de originale kartof-
felchips blev lanceret i 1959 – og stadig knasende 
sprøde.
Frugtkurven – Lækre kvalitets frugt og grøntsags-
kasser. En af landets største leverandører til virk-
somheder og private. Frisk året rundt.
Intersport Frederiksværk – Alt i sportsbeklædning 
og sportsudstyr. Stor flot butik beliggende i Fre-
deriksværk. Skønt og veluddannet personale som 
står klar til at hjælpe.
Halsnæs Bryghus – Bryggeri og spisested på 
Hundested havn. Nyd en velskænket øl med læk-
ker mad ved boltværket med udsigt til både og 
vand.
Halsnæs Avis – Lokalavis i Halsnæs. Nærværende 
og med ugens journalistik. 
BYGMA Frederiksværk – Kvalitetsbyggemarked 
for både erhverv og private. Din professionelle 
partner når der skal ske fornyelse. 
Slagter Duelund – Gammeldags slagter i gåga-
den i Frederiksværk. Nyd hjemmelavede specia-
liteter udtænkt af Slagtermester Morten Duelund. 
Morten er manden bag Taste & Run gourmet pøl-
sen.
Salon Fritz – Frisørsalon for hele familien. Vil du 
inspireres og forkæles, have en kvalitetsstund kun 
for dig, så sæt dig i en stol hos Salon Fritz.
Frederiksværk Motionscenter – Nordsjællands 
hyggeligste motionscenter. Medlem af Train Away, 
så gæst dem når du gæster Halsnæs.  
Damkilde Foodconsult – Professionel gastronomi, 
rådgivning og produktion.
The Protein Kitchen – Gør det nemt at leve sundt. 
100% naturlige, velsmagende kvalitetsprodukter.
Halsnæs Teltudlejning – Lej udstyr til enhver lej-
lighed og fest.
Fest og Lej – Hoppeborge, slushice maskiner, alt til 
den super sjove fest.
FFK – Samarbejdsforening. Frederiksværk Fod-
boldklub. Klubben for hele familien.
Heroes Brydeklub – Samarbejdsforening. For børn 
og voksne. Engagement og sporten i top.  

 Melby Overdrev 
- Er den største hede på Sjælland og ét af 
de mest særegne og spændende naturom-
råder i Halsnæs. Gå tur, se på planter og in-
sekter, eller tag badetøjet med og hop i det 
klare vand.

Der har tidligere været andre heder i Nord-
sjælland, men de fleste er nu bebygget med 
sommerhuse.

Det er Melby Overdrev ikke. Militæret brug-
te nemlig området som skydeterræn i mere 
end hundrede år. Siden er heden blevet fre-
det, og alle har lov til at færdes her.

Citronsommerfugle og sjældne planter. 
Heden på Melby Overdrev er et spændende 
område, fordi der er et stort dyre- og plan-
teliv. Det, der kendetegner heden mest, er de 
mange lyngplanter. Hedelyngen blomstrer 

i juli, august og september. På denne tid er 
hele området lyslilla.

Du kan være heldig at se den gule citron-
sommerfugl og hede melbærrris. Af de mere 
sjældne arter, lever myreløven, argusblå-
fuglen, nikkende kobjælde og lyngsilke på 
Melby Overdrev. 

Bronzehøjene 
- Fem markant synlige bronzealderhøje, be-
liggende midt i dejligt dansk bondeland-
skab ved landsbyen Melby. Her er en utroligt 
spændende flora og området giver et fint 
indtryk af hvordan Halsnæslandskabet  tidli-
gere har været adskilt af vand fra Frederiks-
værkområdet. Området er purpur i forsom-
meren af tjærenelliker.   

MELBY 
– Hede og historie

Melby overdrev - Råvildt.  
Foto: Jan Gjerlev Pedersen
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