
Dronningerunden 

Cykelrute 
39,2 km 

Dronningerunden, ca. 40 km gennem Fre-
densborg Kommune på cykel 

Cykelruten Dronningerunden er etableret som 
led i Fredensborg Kommunes fejring af Dron-
ning Margrethes 40 års regeringsjubilæum i 
2012. 

Ruten går gennem alle fire store bysamfund i 
kommunen: Kokkedal, Nivå, Humlebæk og 
Fredensborg. Undervejs passeres en perle-
række af smukke landsbyer, landskaber og 
seværdigheder. 
 
F.eks. ligger mod syd Nivå Havn – et yndet 
mål for sejlere – og Nivå strandpark med fine 
bademuligheder og et enestående fugleliv. På 
Nivaagaards Malerisamling er der en meget 
fin samling af Europas store malere. 

Mod nord i Humlebæk ligger kunstmuseet 
Louisiana, som har både permanente og skif-
tende udstillinger. 
Fredensborg Kommune er rig på oplevelser, 
ikke kun for borgerne i kommunen, men også 
for turisterne. 

God fornøjelse! 

Cykelruten Dronningerunden er udviklet af 
Fredensborg Kommune ved Kultur, Idræt og 
Sundhed i samarbejde med GIS, Digitalisering og 
IT. 

Der er fem andre motionsruter i serien, som er 
udarbejdet af Fredensborg Atletik Klub og Kok-
kedal Idræts Klub i samarbejde med:  

Fredensborg Kommune ved:  
• GIS, Digitalisering og IT  
• Kultur, Idræt og Sundhed 

Partnerskabet Gang i Fredensborg 

1 Nivaagaards Malerisamling 
Samling af dansk og international billedkunst, 
oprindelig en privat samling skabt af godsejer 
og politiker Johannes Hage (1842-1923) 
 
2 Ringovnen 
Bygget i 1870. I ovnen løb ilden fra kammer til 
kammer og teglene brændtes kontinuerligt, 
hvilket betød en halvering af energibehovet i 
forhold til tidligere. 
 

 
3 Fugletårn 
Fra fugletårnet er der vid udsigt over strand-
engene ved Nivåbugten. Her er en vigtig ras-
teplads året rundt for trækkende og overvint-
rende fugle. 

6. Fredensborg Slot 
Bygget i årene 1720-26 på foranledning af  
Frederik den 4.  
Opført som et sommerslot efter barokkens   
mønster med tæt forbindelse til det smukke  
haveanlæg. 
 
7. Karlebo Mølle 
Bygget i 1837. Ottekantet hollandsk vindmøl-
le. Mølleriet samt det tilhørende bageri og 
brødudsalg ophørte i 1955. 
 
8. Lokalhistoriske Museum 
Er indrettet i en såkaldt rytterskole, som er fra 
1723. I Fredensborg Kommune har der været  
tre af disse rytterskoler, som skulle stå for un-
dervisningen af de lokale børn. 

4 Højsager Mølle 
Bygget i 1870. Er en såkaldt ”hollandsk bak-
kemølle”, hvor man har gravet bakketoppen 
ud og muret fundamentet med magasin 
rum og gennemkørsel. Derefter er møllen byg-
get direkte på bakken. Driften ophørte ca. i 
1973. 
 
5 Glenten 
 En friluftsoplevelse for hele familien. Anlæg-
get består af to dele, en naturlegeplads for 
børn, omgivet af et motionsrum med 12 træ-
ningsinstallationer for voksne. 
 



1 2 

3 

4 

5 

8 

6 

7 


