
OMRÅDET 
Grundene, der tilhører Mølleå Division, DDS, 
omfatter 55.543 m2 eller ca. 11 tdr. land bakket 
terræn, der med blandet bevoksning er opdelt i 
et stort antal lejrpladser med hvert sit særpræg, 
hvilket gør det muligt for flere grupper at bruge 
grundene samtidigt uden at genere hinanden. 
På grundene findes 5 sheltere, der hver med 
lethed rummer 10 spejdere. 
Der findes toilethus med drenge- og 
pigeafdeling med 3 hhv. 4 toiletter, håndvaske 
og brusebad, samt et helårs-/handicaptoilet 
ligeledes med håndvask og brusebad. 
På grundene er der rige muligheder for lejrsport 
af enhver art. I den nordlige ende af grundene 
ligger HØBJERGHUS med plads til 84 
personer (ca. 500 m2).  
 
POSTADRESSE / BELIGGENHED 
      Nejlingegrundene 
      Høbjerg Hegn 5 - 7 
      3200 Helsinge 
 
TRANSPORT 
Nærmeste offentlige transport er til Helsinge 
Station med tog fra Hillerød eller bus fra 
Helsingør, herfra er der ca. 1,5 km til grundene 
(se kort på forsiden). 
 
I bil kører man fra Helsinge ad Østergade til 
Nejlinge og svinger til højre ad Høbjerg Hegn. 
Fra Hillerød/Farum/København kører man af 
motortrafikvejen, i den sidste rundkørsel kører 
man mod Frederiksværk, efter ca. 1 km drejes til 
højre mod Nejlinge, i Nejlinge drejes til venstre 
ad Høbjerg Hegn. 
 
ORIENTERING 
Grundene ligger lige op til Høbjerg Hegn 
- O-løbskort over skoven fås ved henvendelse til 
OK-NORD, Dansk Orienteringsforbund - og 
afstand til Valby Hegn er ca. 1,5 km. begge er 
velegnede til O-løb. 
Eventuel tilladelse indhentes hos Tisvilde Skov-
distrikt. 
Permanent O-løb med op til 38 poster udlagt i 
Høbjerg Hegn: http://www.findveji.dk/index.php/ 
findvej_projekt/detail/Hobjerg-Hegn/56.html 
 
 
 

ADGANG TIL HØBJERG HEGN 
Der er direkte adgang fra grundene til 
skoven gennem de to huller i diget.  
 
BADEMULIGHED 
Afstand til Nordkysten er 10 - 12 km, eller 
ca. 15 min. med tog fra Helsinge til Tisvil-
deleje. 
 
UDLEJNING 
Lejrpladser og sheltere kan bestilles op til 12 
måneder i forvejen. 
Når lejeaftale er truffet fremsendes en 
lejekontrakt og kontonummer til indbetaling 
af lejen. 
Lejeren bekræfter lejemålet ved at returnere 
den underskrevne kontrakt. 
Ved afbestilling senere end 30 dage før 
lejeperioden betales fuld lejeafgift.  
 
For lejere fra Mølleå Division findes særlige 
vilkår.  
Priser oplyses på forlangende ved hen-
vendelse til udlejeren. 
 
VARIGHED 
Lejemålet løber på hverdage fra kl. 12 på 
ankomstdagen til kl. 12 på afrejsedagen, og 
i weekends fra fredag kl. 16 til søndag kl. 16. 
 
UDLEJER Torben Ellestad 
 Egehegnet 107 
 2850 Nærum 
 Tlf: 45873960 / 40593960 
 
NØGLER 
Nøgler til indgang og toilethus fremsendes 
ca. 4 dage før lejemålets start, eller afhentes 
hos udlejeren. 
Nøgler returneres senest 2 dage efter 
hjemkomst sammen med evt. mangelliste. 
 
LEJRPLADSERNE 
Pladserne og shelternes beliggenhed  frem-
går af kortet på bagsiden. 
Lejrplads IX udlejes kun sammen med 
Høbjerghus. 
AMFI bålpladsen og bålhytten deles med 
øvrige lejere på grundene. 
 
 

VAND 
På grundene findes 4 udendørs vandposte, 
hvor vand til madlavning og rengøring kan 
hentes. 
 
Opvask mm. foregår på egen lejrplads, og 
altså ikke ved vandpostene. 
 
TOILETTER 
I toiletbygningen er både pige- og dren-
geafdeling med toiletter, håndvask og 
brusebad. Samt et helårs-/handicaptoilet. 
 
TOILETPAPIR 
Medbring rigeligt, der bruges meget mere 
end I tror.  
 
Varmtvandsbeholderne har begrænset 
kapacitet, spar derfor på det varme vand af 
hensyn til andre brugere.  
 
Toiletfaciliteterne benyttes af alle lejere i 
fællesskab, det påhviler disse at aftale 
rengøring af faciliteterne, både undervejs og 
ved afrejse.  
Rengøringsartikler, kost, spand, klude mm. 
forefindes. 
   
Opvask må ikke foregå i toilethuset. 
 
RAFTER 
Rafter og stager til lejretablering og pio-
nerarbejder - IKKE BRÆNDE - findes i 
stativerne midt på grunden. 
Rafter er dyre, så undgå ubetænksomt at 
save dem i mindre stykker. 
Efter brug skal rafterne igen anbringes i 
stativerne, så andre kan finde dem. 
 
BÅL 
Der må under normale omstændigheder 
tændes bål på de permanente bålpladser, 
og der må graves kogebålsteder næsten 
overalt på grunden (se kort) - i passende 
afstand fra træer og buske -, når disse ved 
afrejse igen dækkes med de afgravede 
græstørv. 
 
 

PAS PÅ ÅBEN ILD - Bål skal altid være under 
opsyn og være forsvarligt slukkede, når 
lejrpladsen forlades. 
  
BRÆNDE 
Brænde til bål samles på grunden, og i skoven. 
Kun udgåede fældede træer og grene må 
anvendes, derudover findes normalt rigelige 
forsyninger af brænde i brændestablerne på 
grundene. Fældning af træer, uden 
forudgående aftale med udlejer, er ikke tilladt. 
 
AFFALD 
Alt brændbart affald, i form af papir, papkasser, 
mælkekartonner mm, skal brændes på 
lejrpladserne. 
Alt andet affald skal anbringes i sækkene i 
affaldsgården ved hovedindgangen.  
 
Intet affald må nedgraves på lejrpladserne, da 
rævene hurtigt graver det op igen. 
 
INDKØBSMULIGHEDER 
Der er gode indkøbsmuligheder i Helsinge, med 
supermarkeder og et stort antal special-
forretninger. 
 
BILER 
Pas på biler med katalysator - brandfare, ved 
parkering i græsset - Parker på  parkerings-
pladsen ved indgangen eller bag Service-
bygningen. 
 
TILSYN Erik Madsen 
 Stenhavevej 3 
 Nejlinge 
 3200 Helsinge 
 Tlf. 20 47 12 52 
 
fører løbende tilsyn med grundene - og er i 
nødstilfælde også nærmeste telefon, hvis 
Høbjerghus er ubeboet (se kortet på forsiden). 
 Nejlingeudvalget 
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