
 
 

   
 

Fugletur i Tokkekøb Hegn 
 

Lørdag 4. februar 2023 i tidsrummet mellem kl. 10 og senest 14 
 

Det er tidligt på året – årets første fugletur med 
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Naturens 

luner er på denne årstid meget vejrafhængige. Der-
for er introduktionen til denne tur også meget få-
mælt: 

 
”Vi ser hvad der dukker op”, men gråstrubet lappe-

dykker, spætmejse og dompap ser vi nok. 
 
 

Tokkekøb Hegn er historisk kendt tilbage fra 1500-tallet, hvor fæstebønderne i Nord-
sjælland begyndte med kulsviding. Senere, i slutningen af 1700-tallet, blev området 

opdelt i skov- og agerland efter en skovforordning. 
 
Om navnet Tokkekøb Hegn 
I 1582 nævnes Tokkekøb for første gang, men hvor navnet stammer fra, vides ikke med sikkerhed. Sprogforskere me-
ner dog, at udtrykket ”at tokke” betyder skønsmæssig handel, altså en handel med ikke-opmålte varer – måske jord. 
 
På et kort fra 1820 bliver Tokkekøb kaldt Lereltevang. Og i Tokkekøb dukker Lerelte op mange gange: Fx Gammel 
Lerelte, Lerelte Mose og Lereltevej. 
 
Lerelte var navnet på en landsby her – ligesom Kirkelte og Høvelte. Endelsen ”elt” betyder ligesom endelsen ”holt” 
skov. Mange småbyer med disse endelser kom til i den tidlige middelalder fra år 1200 til 1300, hvor store skovområ-
der blev ryddet for at give plads til at agerbrug og moser tømt for tørv. 
 

Naturstyrelsens folder om Tokkekøb Hegn 
 
Hvornår  Lørdag 4. februar 2023 kl. 10.00 til senest 14.00 

 
Hvor Enten P-pladsen, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.30, hvor vi 

medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Ring senest 
fredag den 3. februar kl. 16:00 til Paul Erik, for ønske om samkørsel. 
Eller P-pladsen ”Tokkerød”, krydset Skovridervej / Stumpedyssevej, 

3450 Lillerød kl. 10.00. 
 

Medbring  Kikkert, mad og drikke, evt. noget at side på. 
Der kan være mudret på nogle passager. 

 

Deltagelse  Turen er for foreningens medlemmer. 
 

 

De bedste hilsener  
Janne Møller Christensen og Paul Erik Schlüter 

     29 72 95 20                        24 64 54 01 

https://naturstyrelsen.dk/media/336649/9_-tokkekoeb-hegn_web_100123.pdf

