
 

Ruteforslag til Jagten på Troldens sten 
 
Man kan lave sin jagt lige så lang, som man har lyst til, og der er flere muligheder for startpunkt. 
Ruterne er på mellem 0,15 og 7,4 km alt efter hvilken af de to sagnsten, man jagter. 

Start og slut ved Nødebo Kirke 
Rundtur forbi begge sagnsten ca. 7,4 km. 
Foreslået rute: Nødebo Kirke, Kildeportvej, Pælevej (overfor Jagtstien), Bomvej, Stutterivej, sti med 
vejviser til Skallerød Smørsten, Stutterivej, Skelvej, forbi Frøstrup Damme og over Nødebovej, 
Kulsviersporet – drej af til højre og følg ruten med gule prikker forbi Kirkestenen, p-plads, Stenholtsvej, 
Nødebovej, Nødebo Kirke. Stien med gule prikker er ikke egnet til barnevogn.  
OBS – der er to strækninger uden fortov/cykelsti: ca. 360 m på Kildeportvej fra vestlige udkant af 
Nødebo til Pælevej overfor Jagtstien. Ca. 700 m på Stenholtsvej fra P-plads ved Stenholt Mølle Eng til 
Nødebovej.   
 
Nødebo Kirke – Skallerød Smørsten ca. 4,8 km t/r 
Foreslået rute: Nødebo Kirke, Kildeportvej, Pælevej (overfor Jagtstien), Bomvej, Stutterivej, sti med 
skilt til Skallerød Smørsten t/r. 
OBS – der er en strækning på ca. 360 m uden fortov/cykelsti på Kildeportvej fra vestlige udkant af 
Nødebo til Pælevej overfor Jagtstien. 
 
Start og slut på Kildeportvej (Skallerød Smørsten) 
P-plads v. Stutterivej/Kildeportvej (punkt 5 på kort) – Skallerød Smørsten ca. 3,2 km 
Anbefalet rute: Stutterivej, sti med skilt til Skallerød Smørsten t/r 
 
P-plads v. Skelvej/Kildeportvej – Skallerød Smørsten ca. 2,7 km  
Foreslået rute:  Skelvej, Stutterivej, sti med skilt til Skallerød Smørsten t/r 
 
Start og slut på p-plads ved Stenholt Mølle Eng (Kirkestenen) 
P-plads v. Stenholt Mølle Eng – Kirkestenen ca. 150 m 
Foreslået rute: Start for enden af p-pladsen, tag stien til venstre (mod syd) og følg de gule prikker 
(ruten starter lidt inde). Stien med gule prikker er ikke egnet til barnevogn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stien til Skallerød Smørsten er vist med en 
sten i vejkanten. 


