
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar-
bejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner 
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af 
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Fri-
luftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres 
forløb og seværdigheder kan findes via 

 kløversti.dk endomondo.com og
   endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i 
App Store og på Android  
Market.

i Ramløse

Byrunden 
 Grøn rute 2,5 km

Ramløse rundt.

På turen rundt i Ramløse kommer du forbi byens 
samlingspunkter, hallen, skolen, kirken, haverne, 
gadekæret og møllen, mange af stederne med histor-
iske aner. 

Turen går til det gamle gadekær, placeret i den 
ældste bydel. Derefter forbi Ramløse Kirke fra det 
12. århundrede. Overfor Byvej ses “Den gamle skole” 
opført i 1722. 

Ved indkørslen til den nuværende skole ses mindes-
tenen for Lars Pedersen, der var i Ramløse-Annisse 
sogneråd, derefter i Amtsrådet og endelig i Rigsda-
gen. Efter hans død blev rejst en mindesten med 
hans data og teksten: “Mod vælde fra oven for retten 
og loven”.

Turen går forbi Ramløse Mølle, opført i 1909. Det er 
muligt, at se møllen i funktion når der holdes åbent 
ved Mølledage. I den østlige ende af byen ses nytte-
haverne langs Præstevej. Her ligger også Børnenes 
Haver, som danner rammen om læringsmiljø for 
undervisning. 

Turen går igennem Skolen, hvor også FO, børne-
have, vuggestue og skolehuset ligger sammen med 
kultur - og aktivitetshuset Ramhuset, turen slutter ved 
Ramløse Hallen.

Landevejen 
 Rød rute 7,5 km

Velegnet til at cykle.

Denne rute er velegnet til at cykle, da den er ad as-
falterede veje og stier. Ruten tagre dig en tur ud i det 
åbne land med varierende smukke landskaber. 

I sensommeren er der gode muligheder for at se 
smukke georginer ved Frederiksværkvej 82. Man 
kommer forbi Helsinge Ungdoms Center på Kanut-
skivej i Skærøds gamle skole. 

Ramløse Forsamlingshus ligger lidt øst for byen. 
Huset der blev opført af Ramløse Skyttekreds og 
indviet 22. oktober 1893, var samlingssted for skyt-
terme, som brugte det til indendørs skydning, gym-
nastik, foredrag, teater og fester. I dag bliver forsam-
lingshuset stadig flittigt brugt til teater, bankospil og 
fester.

På denne rute kommer man forbi to store gravhøje, 
Bavnehøj i Skærød og Handskehøj ved Ramløsevej 
mellem Ågerup og Ramløse. Egnen omkring Ram-
løse har mange spor efter menneskelig aktivitet i 
bronzealderen. Gravmælerne Hyrdehøj og Handske-
høj er imponerende store.

Ellemosestien 
 Sort rute 12 km

Den skønne lange tur.

Hyrdehøj, Handskehøj og Attershøje
De markante bronzealderhøje er vejvisere på turens 
første del, når man starter ved forsamlingshuset øst 
for Ramløse. 
Først møder man Hyrdehøj derefter Handskehøj fra 
Tågerupvej svinger en græssti sig op til Attershøje. 
Fra vestsiden er der en pragtfuld udsigt over Ellemos-
en, Tibirke Bakker og Arresø ude i horisonten. 

Holløse Bredning og Oldtidsvejen
Holløse Bredning ligger nord for Ellemosen. Ved 
tørvegravning i 1943 fandt man en stenlagt vej med 
kantsten og nedenunder fandt man en plankebro fra 
2800 f.Kr. Det er det ældst kendte vejanlæg. 

Tibirke Kirke og Sandflugten
Tibirke Kirke blev bygget 1120-30. Kirken og lands-
byen sandede til ved sandflugten. 

Tibirke Bakker og Tisvilde Hegn
Vandreruten skifter karakter når den går ind gen-
nem Tisvilde Hegn og op mod Tibirke Bakker. Gå en 
afstikker op til “Udsigten” der ligger 57 m.o.h., herfra 
kan man i klart vejr se Arresø og mange kirketårne. 
Ruten kommer ud af skoven igen ved P-pladsen ved 
Bækkebrovej og fortsætter ind langs den sidste del 
af Ramløse Å. Frederiksværkvej krydses og via stien 
går turen tilbage til Ramløse mellem marker og Ar-
resøs smukke søbred. 

Havneturen 
 Blå rute 5 km

Langs Arresø og Ramløse Bakker.

Denne smukke rute langs Arresøens enestående 
søbred, fører dig forbi en af Ramløses mange store 
gravhøje – den prægtige 7 meter høje Eghøj, som 
ligger på Søkrogvej. 

Turen går videre til Ramløse Lystbådehavn hvorfra 
der sejles med lystbåde, optimistjoller, kanoer og 
kajakker. 

Du kommer ad stien videre ud mod det naturskønne 
område, Ramløse Bakker. Efter Ramløse Havn kan 
der gøres holdt ved grillpladsen Hyttegården med en 
storslået udsigt over Arresø. 
Fra næste bakketop kan man nyde udsigten til Ram-
løse by. Turen fortsætter ad stien der slutter neden 
for bakken og fortsætter ad private veje forbi Røn-
nekildegård og udstykningen i bakkerne.

Sagnet fortæller at byens navn 
stammer fra trolden Ram der boede i 

Ramshøj. Når Ram var på spil blev der 
råbt ”Ram er løs, Ram er løs”, deraf 

navnet Ramløse. 



Smuk solnedgang ved Arresø.© Geodatastyrelsen

Signaturforklaring

 Byrunden ca. 2,5 km

 Havneturen ca. 5 km

 Landevejen ca. 7,5 km

 Ellemosestien  ca. 12 km

 Atraktioner

Kløverstierne  
i Ramløse
Velkommen til Ramløse.  
De fire Kløverstier starter alle 
ved Ramløse Hallen.

Kløverstipælen er startpunkt for de 
fire forskellige ture med oplevelser, 
der dækker kultur-, natur,-motions- og 
friluftsliv i Ramløse. Du kan vælge at 
gå, løbe eller cykle.

Sådan finder du vej.
Der er sat pæle og skilte op langs 
Kløverstierne, så det er nemt, at finde 
den sti som du har valgt. Du kan bruge 
kortet her til, at få overblik over din 
valgte rute.

Her findes mere information
Hvis du vil vide mere om det du kom-
mer forbi på Kløverstierne i Ramløse, 
kan du gå ind på hjemmesiden  
www.kløverstier.dk eller på  
www.ramloseguiden.dk/borgerforenin-
gen/lokalradet

Signaturforklaring
 Byrunden ca. 2,5 km
 Havneturen ca. 5 km
 Landevejen ca. 7,5 km
 Ellemosestien  ca. 12 km

 Atraktioner

Ramløse Mølle som er et besøg 
værd.

Ramløse Kirke set fra vejen.

Ramløse Havn med lystbådene. 

Den gamle bydel i Ramløse ved 
gadekæret.

Udsigt fra Søbjergbakken til 
Ramløse by.


