
RudersdalBjerge  
 - landskab, læring og motion  

Holtekollen: Toppen af Holtekollen er 50 meter 
over havets overflade. Bakken er en gammel 
skihop-bakke. Holtekollen er en del af en falsk 
bakke. Latitude: 55,81453, longitude: 12,48235.

Høbjerg: Flot udsigt over Birkerød 68 meter over 
havets overflade. Høbjerg er en issø-bakke. 
Latitude: 55,84441, longitude: 12,44031.

Højbjerg: Ét af de højeste punkter i Rude Skov 
med sine 81 meter. En randmoræne ved siden af 
Løje sø i et dødishul.
Latitude: 55,83441, longitude: 12,48351.

Høje Sandbjerg: Et smukt udsigtspunkt 85 meter 
over havets overflade. Høje Sandbjerg er en 
issø-bakke. 
Latitude: 55,84219, longitude: 12,49603.

Landsebakken: En randmoræne 68 meter over 
havets overflade. 
Latitude: 55,82359, longitude: 12,4698.

Lokes Høj: En gravhøj, hvor svingningerne i 
havets overflade efter istiden kan ses langs 
Øresunds kyst. Lokes Høj befinder sig 25 meter 
over havets over flade. 
Latitude: 55,8388, longitude: 12,5732.

Maglebjerg: Det højeste punkt i Nordsjælland 
med sine 91 meter over havet. Maglebjerg er en 
randmoræne. 
Latitude: 55,84869, longitude: 12,46881.

Søllerød Kirkegård: Kirkegården ligger på 
skrænten af en tunneldal 45 meter over havets 
overflade. Søllerød sø er den oprindelige Ruders-
dal. Latitude: 55,81455, longitude: 12,49367.

Åsebakken: Panoramaudsigt over Sjælsø. 
Bakken er spidsen af en randmoræne 65 meter 
over havets overflade. 
Latitude: 55,85637, longitude: 12,4658.

Om
RudersdalBjerge 

Landskabet i Rudersdal har en 
spændende geologisk historie bag 
sig. Scan QR- kode for mere infor-
mation om RudersdalBjerge eller 
besøg: 
www.oplevrudersdal.dk/rudersdalbjerge.

Ved hvert bjerg finder du en pæl med en 
QR-kode, som du kan scanne og opdage mere 
om bjergene. Du kan også bruge Bjergpasset til 
at udforske bjergene. 

Passet kan fås på Rudersdal Bibliotekerne, 
Rudersdal Museer og Kulturcenter Mariehøj. 

Er du på tur med familien, klassen 
eller på egen hånd, er der masser af 
oplevelser og aktiviteter i forbindelse 
med RudersdalBjerge.
Scan QR kode og find forslag til din tur 
eller besøg:
www.oplevrudersdal.dk/rbundervisning.

RudersdalBjerge er en del
RudersdalRutens Univers. Læs om 
universet på: www.rudersdalruten.dk. 

 
    RudersdalBjerge er blevet til i samarbejde med 

idrætsfaglærer og Nordic Walking coach 
Marianne Lund og geolog Steen Andersen. 

Bjergene er blevet støttet af:  



I

moræne


