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Fredningerne omfatter det idylliske Humlebæk Fiskerleje 
og det skovrige herregårdslandskab mellem Humlebæk 
og Espergærde, kaldet Kelleris-kilen. 

Humlebæk Fiskerleje ligger nord for Humlebæk Havn. 
Fiskerhusene er placeret på hævet stenalder-havbund 
foran den gamle kystskrænt. Her er minder om tidligere 
tiders fiskeri i Øresund, blandt andet en stejleplads med 
tjærelad og en reberbane. Begge dele er placeret tæt 
ved Babyloneskoven, hvor der ligger flere velbevarede 
langdysser fra bondestenalderen. 

Navnet Humlebæk nævnes første gang i 1523. Fisker-
lejet opstod omkring en naturhavn ved Humlebækkens 
udløb i Øresund. Her var husene oprindeligt placeret, men 
de fleste blev flyttet mod nord, da der skulle bygges en 
egentlig havn i 1810.

Havnen blev bygget som en krigshavn i forbindelse med 
Danmarks deltagelse i krigen mod englænderne i 1807 
- 1814. I inderhavnen – søen mellem Louisiana og kirke-
gården – skulle der ligge kanonbåde, som skulle sejle ud 
mod de engelske konvojer, når de sejlede ned gennem 
Øresund. Denne havn kom aldrig i brug, da krigen var slut, 
inden havnen stod færdig.

Yderhavnen stod færdig i 1816. I 1861 blev havnen over-
taget af stedets bådebygger, der forlængede havne- 
molen mod syd som værn mod tilsanding. Havnen var nu 
fiskernes havn. De havde, foruden fiskeri, indtægter ved 
at hente passagerer fra de rutebåde, der sejlede langs 
Øresunds kyst, indtil Kystbanen kom til i 1897. 

Kelleris-kilen er området mellem bebyggelserne i Humlebæk 
og Espergærde. Det er et bakket og skovrigt herregårds-
landskab omkring det tidligere Krogerup Gods. Fra bakkerne 
er der flere steder smukke udsigter ud over Øresund.

Krogerups hovedbygning stammer fra 1776. I dag rum-
mer bygningen den kendte Krogerup Højskole, der blev 
grundlagt i 1946 med Hal Koch som første forstander. 
Avlsgårdens bygninger er i dag hjemsted for ”Årstiderne” 
med dyrkning og salg af økologiske fødevarer.

Sydøst for gården står to store, gamle egetræer – et 
yndet fotografisk motiv. Længere mod vest, mellem 
Krogerupskovene og Holmeskov, har foreningen Kelleris 
Græsningslaug indhegnet et areal, hvor der går kvæg i 
sommerhalvåret. Og langs Krogerupvej er plantet en allé 
af japanske kirsebærtræer, der blomstrer smukt i foråret. 

Der er mange muligheder for at vandre og cykle i områ-
det, især mellem fiskerlejet og Strandvejen og i skovene 
omkring Krogerup. Og har man lyst til andre oplevelser, er 
kunstmuseet Louisiana en oplagt mulighed, blot 5 minut-
ters rask gang fra Krogerup. Her kan man også, oven for 
kystskrænten, glæde sig over udsigten ud over Øresund.

Fredningernes historie
Humlebæk Fiskerleje blev fredet i 1943 for at bevare det 
værdifulde kulturmiljø. Kelleris-kilen blev fredet i 2008 på 
initiativ af det daværende Frederiksborg Amt (en del af 
området var dog allerede omfattet af en ældre fredning). 
Ifølge fredningsbestemmelserne skal de betydelige land-
skabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier 
bevares og forbedres. De smukke udsigter skal sikres, 
og det samme gælder mulighederne for offentlighedens 
adgang. Mere generelt vil fredningen sikre, at et af de få, 
resterende attraktive naturområder tæt ved Øresund 
ikke bliver bebygget. 
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