
Find vej i 
Jægersborg Hegn, Raadvad,
Stampen og Stampeskoven

Her har du muligheden for en god tur i skoven eller i den  
smukke og afvekslende natur langs Mølleåen. Du kan vælge 
mellem en familietur, som du finder kort og vejledning til  
i denne folder samt yderligere en let orienteringsbane.  

Derudover kan du hente flere tilbud på 
www.sollerod-ok.dk/findvej fx en introduktion-til-orien-
teringsløb-bane,  en introduktion-til-kompasbane plus 
flere orienteringsløbsbaner i forskellige sværhedsgrader. 
Der er lidt for enhver, så det er bare om at gå løs på netop 
den bane, der passer til din idé om en aktiv tur i det fri. 
Du kan gå eller løbe en af banerne alene, du kan udfordre 
din venner i en let eller svær dyst, din klasses idrætstimer 
kan afholdes her, spejdere og fritidsklubber kan bruge 
banerne, eller måske er det slet og ret en udfordrende 
fornyelse af familieturen. 
 
Søllerød Orienteringsklub har i området omkring Raadvad 
opsat et antal faste, røde pæle, der markerer posterne her.  
Alle de pæle, vi bruger, er forsynet med et skilt med en orien- 
teringsskærm, der har dét nummer, der står i postdefinitio- 
nens 2. kolonne. Postdefinitionen er trykt på kortet. 
Kortets postnummer og pælens kontrolnummer er sjældent 
sammenfaldende, da pælene tit bruges til flere baner. 
Yderligere er der på skiltet en bogstavkode, som du skriver 
i det rette felt nederst på dit kort som bevis på, at du har 
været turen igennem. Bogstavkoderne kan tjekkes på hjem- 
mesiden. 
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Har du fået mod på mere?
Så bliv medlem af Søllerød Orienteringsklub. Klubben  
har en lang række aktiviteter, som du kan deltage i, 
uanset om du vil løbe langt eller kort, alene eller sam-
men med andre. Du får masser af motion, frisk luft og 
naturoplevelser sammen med os!
Vi er over 200 medlemmer og har klubhus i på 1. salen 
i Rønnebærhuset, der ligger mellem de to Holtehal-
ler ved Rudegård Stadion. Vores træninger foregår 
typisk i en af Rudersdals mange skove. Vi er en meget 
aktiv klub med en stærk elite og en stor motions- og 

ungdoms-/børneafdeling, og vi har rigtig 
mange familier, hvor alle er aktive løbere. 
Hvis der er oplysninger, du ikke har kunnet 
finde på vores hjemmeside www.sollerod-ok.dk 
eller på  www.findveji.dk, så skal du ikke tøve 
med at skrive til Findvej@sollerod-ok.dk 

God tur
SølleRød ORienteRinGSklub
www. facebook.dk/sollerodok

Alle baner kan downloades fra www.findveji.dk, eller 
www.sollerod-ok.dk/findvej . Ruterne er meget forskellige i 
sværhedsgrad  og  længde. Der er tre startsteder, som alle er 
markeret med en trekant. Mål er markeret med to cirkler, og er 
på banerne her sammenfaldende med start.

Der er tre startsteder, som alle er tæt på hinanden i Raadvad. 
Parkering: Angivet ved P-skilt lige før du kommer til selve 
Raadvad. 
• Start 1: Familieturen ved begyndelsen af Krudtmøllestien.
• Start 2: Introbanen og kompasbanen ved Naturskolen.
• Start 3: De almindelige orienteringsbaner ved cykelstien til 
Hjortekær tæt på Vandrehjemmet.

Find vej med GPS. Har du en GPS, kan du bruge den til at 
finde vej til posterne. GPS koordinaterne finder du på vores 
hjemmeside. Hvis du vil gøre det rigtig svært,  kan du lægge 
kortet, som du har hentet på hjemmesiden,  væk og kun bruge 
GPS’en. 
  
Find vej i skolen. Orienteringsløb i idrætstimen er en god 
måde at kombinere motion, glæde for naturen og det at lære 
at finde vej. Vi samarbejder med flere skoler i kommunen 
og med Naturskolen i Raadvad. Har du lyst til at inddrage 
orienteringsløb på din skole og har brug for hjælp 
til at komme i gang så send en email til: 
findvej @sollerod-ok.dk 

Sådan gør du   ■  Find vej i Jægersborg Hegn, Raadvad, Stampen og Stampeskoven

SIGNATURFORKLARING

Specialsignaturer:

x	Trærod	>	1,5	m

	•	Enligt	stående	træ	i	åbent	område

	o	Stort	træ/gruppe	af	træer	i	åbent	område

x	Permanent	menneskeskabt	konstruktion		

					(rideforhindring	etc.)

Ækvidistance 2,5 meter • 1:7.500

introbane i Jægersborg Hegn
Eksempel på 
markeringspæl, 
du skal finde.

Pælens nr.

Pælens 
bogstavkode

	

▲
 

intro-orienteringsløb • 2,8 km 
  Postnr.       Pælenr.                             

         Rød Startpæl

     1     1 Høj

     2     2 Sti-sammenløb

     3  3 Høj, N-side

     4  4 Sti-sammenløb

     5     5 Pæl

     6      6 Bro

     7      7 Sti/bevoksnings-
   grænse

     8      8 Sti/bevoksnings-
   grænse

     9  9 Digeknæk

   10      2 Sti-sammenløb

   11      1 Høj

          Mål ved Startpæl

Pælens bogstavkode 

Raadvad	Kro

n



Find vej i 
Jægersborg Hegn, Raadvad,
Stampen og Stampeskoven

Her har du muligheden for en god tur i skoven eller i den  
smukke og afvekslende natur langs Mølleåen. Du kan vælge 
mellem en familietur, som du finder kort og vejledning til  
i denne folder samt yderligere en let orienteringsbane.  

Derudover kan du hente flere tilbud på 
www.sollerod-ok.dk/findvej fx en introduktion-til-orien-
teringsløb-bane,  en introduktion-til-kompasbane plus 
flere orienteringsløbsbaner i forskellige sværhedsgrader. 
Der er lidt for enhver, så det er bare om at gå løs på netop 
den bane, der passer til din idé om en aktiv tur i det fri. 
Du kan gå eller løbe en af banerne alene, du kan udfordre 
din venner i en let eller svær dyst, din klasses idrætstimer 
kan afholdes her, spejdere og fritidsklubber kan bruge 
banerne, eller måske er det slet og ret en udfordrende 
fornyelse af familieturen. 
 
Søllerød Orienteringsklub har i området omkring Raadvad 
opsat et antal faste, røde pæle, der markerer posterne her.  
Alle de pæle, vi bruger, er forsynet med et skilt med en orien- 
teringsskærm, der har dét nummer, der står i postdefinitio- 
nens 2. kolonne. Postdefinitionen er trykt på kortet. 
Kortets postnummer og pælens kontrolnummer er sjældent 
sammenfaldende, da pælene tit bruges til flere baner. 
Yderligere er der på skiltet en bogstavkode, som du skriver 
i det rette felt nederst på dit kort som bevis på, at du har 
været turen igennem. Bogstavkoderne kan tjekkes på hjem- 
mesiden. 

design: grafiliokus.dk

Har du fået mod på mere?
Så bliv medlem af Søllerød Orienteringsklub. Klubben  
har en lang række aktiviteter, som du kan deltage i, 
uanset om du vil løbe langt eller kort, alene eller sam-
men med andre. Du får masser af motion, frisk luft og 
naturoplevelser sammen med os!
Vi er over 200 medlemmer og har klubhus i på 1. salen 
i Rønnebærhuset, der ligger mellem de to Holtehal-
ler ved Rudegård Stadion. Vores træninger foregår 
typisk i en af Rudersdals mange skove. Vi er en meget 
aktiv klub med en stærk elite og en stor motions- og 

ungdoms-/børneafdeling, og vi har rigtig 
mange familier, hvor alle er aktive løbere. 
Hvis der er oplysninger, du ikke har kunnet 
finde på vores hjemmeside www.sollerod-ok.dk 
eller på  www.findveji.dk, så skal du ikke tøve 
med at skrive til Findvej@sollerod-ok.dk 

God tur
SølleRød ORienteRinGSklub
www. facebook.dk/sollerodok

Alle baner kan downloades fra www.findveji.dk, eller 
www.sollerod-ok.dk/findvej . Ruterne er meget forskellige i 
sværhedsgrad  og  længde. Der er tre startsteder, som alle er 
markeret med en trekant. Mål er markeret med to cirkler, og er 
på banerne her sammenfaldende med start.

Der er tre startsteder, som alle er tæt på hinanden i Raadvad. 
Parkering: Angivet ved P-skilt lige før du kommer til selve 
Raadvad. 
• Start 1: Familieturen ved begyndelsen af Krudtmøllestien.
• Start 2: Introbanen og kompasbanen ved Naturskolen.
• Start 3: De almindelige orienteringsbaner ved cykelstien til 
Hjortekær tæt på Vandrehjemmet.

Find vej med GPS. Har du en GPS, kan du bruge den til at 
finde vej til posterne. GPS koordinaterne finder du på vores 
hjemmeside. Hvis du vil gøre det rigtig svært,  kan du lægge 
kortet, som du har hentet på hjemmesiden,  væk og kun bruge 
GPS’en. 
  
Find vej i skolen. Orienteringsløb i idrætstimen er en god 
måde at kombinere motion, glæde for naturen og det at lære 
at finde vej. Vi samarbejder med flere skoler i kommunen 
og med Naturskolen i Raadvad. Har du lyst til at inddrage 
orienteringsløb på din skole og har brug for hjælp 
til at komme i gang så send en email til: 
findvej @sollerod-ok.dk 

Sådan gør du   ■  Find vej i Jægersborg Hegn, Raadvad, Stampen og Stampeskoven

SIGNATURFORKLARING

Specialsignaturer:

x	Trærod	>	1,5	m

	•	 Enligt	stående	træ	i	åbent	område

	o	 Stort	træ/gruppe	af	træer	i	åbent	område

x	Permanent	menneskeskabt	konstruktion		

	 				(rideforhindring	etc.)

Ækvidistance 2,5 meter • 1:7.500

introbane i Jægersborg Hegn
Eksempel på 
markeringspæl, 
du skal finde.

Pælens nr.

Pælens 
bogstavkode

	

▲
 

intro-orienteringsløb • 2,8 km 
  Postnr.       Pælenr.                             

         Rød Startpæl

     1     1 Høj

     2     2 Sti-sammenløb

     3  3 Høj, N-side

     4  4 Sti-sammenløb

     5     5 Pæl

     6      6 Bro

     7      7 Sti/bevoksnings-
   grænse

     8      8 Sti/bevoksnings-
   grænse

     9  9 Digeknæk

   10      2 Sti-sammenløb

   11      1 Høj

          Mål ved Startpæl

Pælens bogstavkode 

Raadvad	Kro

n



Ækvidistance 2,5 meter • 1:7.500

SIGNATURFORKLARING

Specialsignaturer:

x	 Trærod	>	1,5	m

	•	 Enligt	stående	træ	i	åbent	område

 o	 Stort	træ/gruppe	af	træer	i	åbent	område

x	 Permanent	menneskeskabt	konstruktion		

	 (rideforhindring	etc.)

Her er en lille tur, hvor du kan få glæden ved at læse og 
forstå et orienteringskort samtidig med, at du bevæ-
ger dig rundt i et naturlandskab formet af istider og 
smeltevand for mere end 15.000 år siden. Smeltevandet  
gravede en dyb dal, hvor Mølleåen løber nu, og åen har 
dannet ramme om 9 møller og industrisamfund fra 
1600-tallet og mere end 300 år frem og kaldes af samme 
grund ”industriens  vugge”. i Raadvad er kulturminder-
ne tydelige i form af smukke industri- og beboelseshuse. 
Ved Stampen ligger nu kun et lille uldspinderi tilbage.

Og så af sted... 

StaRtStedet er den røde pæl, hvor stien går mod 
Stampen. Krudtmøllestien hedder den. Navnet siger lidt 
om, hvad der bl.a. har været produceret på stedet. Du går 
ovenpå en dækket kloakledning midt i et sumpområde, 
hvor mange småfugle underholder. 

Fra POSt 1 skal du lidt til højre ad asfaltvejen. Kun ca. 100 
m (Du har set, at der på kortet står 1:7.500. Det betyder, at 
hver cm på kortet er 7500 cm i terrænet, altså 75 m). 
Fra POSt 2 skal du mod nord, altså opad på kortet, gen-
nem en meget smuk slugt i morænelandskabet. Bemærk, at 
hver gang du har passeret en brun linje (på kortet naturlig-

natur, kultur, familietur...
...eller bare tur ved Raadvad og Stampen

vis), så er du kommet 2½ m højere til vejrs. Ækvidistancen er 2½ 
m, hedder det. Tænk over det – også senere på turen. Området 
er meget bakket. 
Lige før POSt 3 mod øst (th) er der et stort grævlinge-/rævean-
læg med mange huller (Gå ikke for tæt på anlægget af hensyn til  
dyrene og husk: hunde skal være i snor overalt på turen).  
Fra post 3 går det ad stien mod vest (tv). Her kan være ret mud- 
ret, da det er en ridesti.  Vejen få meter nord for kan evt. benyt-
tes. 

Fra POSt 4 går det stik syd ca. 150 m og derpå mod øst også 
150 m til POSt 5. Her er en bænk, hvorfra du kan nyde synet af 
det åbne, bølgende morænelandskab. 
Så lidt tilbage igen og videre mod syd til POSt 6. Fortsæt i 
vestlig retning og undervejs passeres Wesselsminde, en statelig 
hovedbygning til et tidligere landbrug og i dag institution for 
børn og unge.  

På turen mod POSt 7 og POSt 8 går du på et forholdsvis fladt 
bundmorænelandskab dannet under isen i sidste istid. Dette er 
det ’oprindelige’ højdeniveau , og det sætter tingene lidt i per-
spektiv, når man ved post 9 kigger ud over Mølleådalen og ser, 
hvor meget materiale, der er blevet fjernet af smeltevandet for 
at grave så dyb en dal. Fra post 7 følges stien mod syd til POSt 8, 
der ligger på stien langs Mølleåen. Så mod øst ca. 120 m, hvor 
POSt 9 ligger højt til vejrs øverst på den stejle skrænt ned mod 
åen. Bemærk i forsommeren, hvordan landskabet er hvidpud-
ret af stærktduftende hæg, hvidtjørn og hyld, og en aftentur i 
området er fuld af nattergaletriller. 

POSt 10 er et dejligt hvilested lige ved en af de store flådeege, 
som har navn efter det formål, de var bestemt for: At blive 
brugt som tømmer til skibe til krigsflåden. Efter tabet af flåden 
i 1807 måtte der tænkes langsigtet, selvom tankerne var på 
blindspor. Det var snart jernskibenes tid, men så kan vi i dag 
glæde os over kæmpeegene. 
Lidt længere fremme er der en informationstavle om Stampen 
– POSt 11 – som har sit navn fra den produktion, der startede 

på stedet flere hundrede år tidligere: Stampning af tøj, dvs. 
lade store træstokke falde tungt ned på de groft vævede stof-
fer, så småujævnheder blev udglattet – stampet ud. Kast også 
et blik på vandet, der løber under vejen og falder brusende 
ned i Mølleåens videre løb. Tidligere drev vandet det vandhjul, 
der sidder tæt op ad den hvide bygning. Det kunne trække 
selv store maskiner. 
Ca. 130 m mod syd ad asfaltvejen (der er en sti langs mølle-
dammen), som så krydses ved POSt 12. 

Fortsæt ad stien på kanten af skrænten (ækvidistancen er  
stadigt 2½ m. Højdekurverne ligger tæt her) frem til POSt 13, 
der putter sig lidt nede til højre. Her udenfor Dyrehaven kan 
du være heldig at se rådyr, mens Dyrehavens dyr er kronhjort, 
sikahjort og dådyr. 
Videre mod øst, og snart når du turens sidste post: POSt 14, 
som er midt i raadvadidyllen med mølledam og smukke 
gamle bindingsværksbygninger. Så tilbage til start, som også 
er mål.

God tur  
SølleRød ORienteRinGSklub

Raadvad Mølledam

	

▲
 

  Postnr.     Pælenr.                             

        Rød Startpæl

     1     15 Sti - bro

     2     16 Vej - sti

     3  17 Sti-sammenløb

     4  18 Sti-sammenløb

     5     19 Bænk

     6      20 Sti-sammenløb

     7      21 Stikryds

     8      22 Sti-sammenløb

     9  23 Stiknæk

   10      24 Sti SØ-ende

 11      25 Vej - sti

   12      26 Vej - sti

   13      27 Slugt

   14      28 Vej - sti

           Mål ved Startpæl

Pælens bogstavkode 
Familie-orienteringsløb • 3,8 km 

Materialet er udarbejdet af: 
Søllerød OK i samarbejde med Naturskolen i Raadvad.

Mølleåen ved Stampen
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Ækvidistance 2,5 meter • 1:7.500

SIGNATURFORKLARING

Specialsignaturer:

x	 Trærod	>	1,5	m

	•	 Enligt	stående	træ	i	åbent	område

 o	 Stort	træ/gruppe	af	træer	i	åbent	område

x	 Permanent	menneskeskabt	konstruktion		

	 (rideforhindring	etc.)

Her er en lille tur, hvor du kan få glæden ved at læse og 
forstå et orienteringskort samtidig med, at du bevæ-
ger dig rundt i et naturlandskab formet af istider og 
smeltevand for mere end 15.000 år siden. Smeltevandet  
gravede en dyb dal, hvor Mølleåen løber nu, og åen har 
dannet ramme om 9 møller og industrisamfund fra 
1600-tallet og mere end 300 år frem og kaldes af samme 
grund ”industriens  vugge”. i Raadvad er kulturminder-
ne tydelige i form af smukke industri- og beboelseshuse. 
Ved Stampen ligger nu kun et lille uldspinderi tilbage.

Og så af sted... 

StaRtStedet er den røde pæl, hvor stien går mod 
Stampen. Krudtmøllestien hedder den. Navnet siger lidt 
om, hvad der bl.a. har været produceret på stedet. Du går 
ovenpå en dækket kloakledning midt i et sumpområde, 
hvor mange småfugle underholder. 

Fra POSt 1 skal du lidt til højre ad asfaltvejen. Kun ca. 100 
m (Du har set, at der på kortet står 1:7.500. Det betyder, at 
hver cm på kortet er 7500 cm i terrænet, altså 75 m). 
Fra POSt 2 skal du mod nord, altså opad på kortet, gen-
nem en meget smuk slugt i morænelandskabet. Bemærk, at 
hver gang du har passeret en brun linje (på kortet naturlig-

natur, kultur, familietur...
...eller bare tur ved Raadvad og Stampen

vis), så er du kommet 2½ m højere til vejrs. Ækvidistancen er 2½ 
m, hedder det. Tænk over det – også senere på turen. Området 
er meget bakket. 
Lige før POSt 3 mod øst (th) er der et stort grævlinge-/rævean-
læg med mange huller (Gå ikke for tæt på anlægget af hensyn til  
dyrene og husk: hunde skal være i snor overalt på turen).  
Fra post 3 går det ad stien mod vest (tv). Her kan være ret mud- 
ret, da det er en ridesti.  Vejen få meter nord for kan evt. benyt-
tes. 

Fra POSt 4 går det stik syd ca. 150 m og derpå mod øst også 
150 m til POSt 5. Her er en bænk, hvorfra du kan nyde synet af 
det åbne, bølgende morænelandskab. 
Så lidt tilbage igen og videre mod syd til POSt 6. Fortsæt i 
vestlig retning og undervejs passeres Wesselsminde, en statelig 
hovedbygning til et tidligere landbrug og i dag institution for 
børn og unge.  

På turen mod POSt 7 og POSt 8 går du på et forholdsvis fladt 
bundmorænelandskab dannet under isen i sidste istid. Dette er 
det ’oprindelige’ højdeniveau , og det sætter tingene lidt i per-
spektiv, når man ved post 9 kigger ud over Mølleådalen og ser, 
hvor meget materiale, der er blevet fjernet af smeltevandet for 
at grave så dyb en dal. Fra post 7 følges stien mod syd til POSt 8, 
der ligger på stien langs Mølleåen. Så mod øst ca. 120 m, hvor 
POSt 9 ligger højt til vejrs øverst på den stejle skrænt ned mod 
åen. Bemærk i forsommeren, hvordan landskabet er hvidpud-
ret af stærktduftende hæg, hvidtjørn og hyld, og en aftentur i 
området er fuld af nattergaletriller. 

POSt 10 er et dejligt hvilested lige ved en af de store flådeege, 
som har navn efter det formål, de var bestemt for: At blive 
brugt som tømmer til skibe til krigsflåden. Efter tabet af flåden 
i 1807 måtte der tænkes langsigtet, selvom tankerne var på 
blindspor. Det var snart jernskibenes tid, men så kan vi i dag 
glæde os over kæmpeegene. 
Lidt længere fremme er der en informationstavle om Stampen 
– POSt 11 – som har sit navn fra den produktion, der startede 

på stedet flere hundrede år tidligere: Stampning af tøj, dvs. 
lade store træstokke falde tungt ned på de groft vævede stof-
fer, så småujævnheder blev udglattet – stampet ud. Kast også 
et blik på vandet, der løber under vejen og falder brusende 
ned i Mølleåens videre løb. Tidligere drev vandet det vandhjul, 
der sidder tæt op ad den hvide bygning. Det kunne trække 
selv store maskiner. 
Ca. 130 m mod syd ad asfaltvejen (der er en sti langs mølle-
dammen), som så krydses ved POSt 12. 

Fortsæt ad stien på kanten af skrænten (ækvidistancen er  
stadigt 2½ m. Højdekurverne ligger tæt her) frem til POSt 13, 
der putter sig lidt nede til højre. Her udenfor Dyrehaven kan 
du være heldig at se rådyr, mens Dyrehavens dyr er kronhjort, 
sikahjort og dådyr. 
Videre mod øst, og snart når du turens sidste post: POSt 14, 
som er midt i raadvadidyllen med mølledam og smukke 
gamle bindingsværksbygninger. Så tilbage til start, som også 
er mål.

God tur  
SølleRød ORienteRinGSklub

Raadvad Mølledam

	

▲
 

  Postnr.     Pælenr.                             

        Rød Startpæl

     1     15 Sti - bro

     2     16 Vej - sti

     3  17 Sti-sammenløb

     4  18 Sti-sammenløb

     5     19 Bænk

     6      20 Sti-sammenløb

     7      21 Stikryds

     8      22 Sti-sammenløb

     9  23 Stiknæk

   10      24 Sti SØ-ende

 11      25 Vej - sti

   12      26 Vej - sti

   13      27 Slugt

   14      28 Vej - sti

           Mål ved Startpæl

Pælens bogstavkode 
Familie-orienteringsløb • 3,8 km 

Materialet er udarbejdet af: 
Søllerød OK i samarbejde med Naturskolen i Raadvad.

Mølleåen ved Stampen
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