
NATIONALPARK 

KONGERNES
NORDSJÆLLAND
– en mulighed for dig som lodsejer



Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør 
Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste 10 år arbej-
det på at oprette en nationalpark i Nordsjælland, der skal 
sætte fokus på områdets unikke natur, kulturhistorie og 
smukke landskaber.

I december 2012 tilkendegav miljøministeren, at hun  
bakkede op om, at den lokale proces for Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland blev genoptaget. Der blev  
nedsat en styregruppe, som består af: 

 • Borgmesteren i Hillerød Kommune

 • Borgmesteren i Gribskov Kommune

 • Borgmesteren i Helsingør Kommune

 • Borgmesteren i Halsnæs Kommune 

 • Borgmesteren i Fredensborg Kommune

 • Nordsjællands Landboforening

 • Frederiksborg Amts Familielandbrug 

 •  Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug

NATIONALPARK 

KONGERNES
NORDSJÆLLAND

En sammenhængende nationalpark
Styregruppen for Nationalparken
Kong ernes Nordsjælland ønsker at 
skabe en sammenhængende national-
park med udgangspunkt i de statslige 
arealer ved Esrum Sø, Gribskov og Ar-
resø. Områderne skal forbindes til ét 
sammenhængende område, der skal 
styrke områdets store naturmæssige,  
kulturhistoriske og landskabelige 
værdier, og derigennem skabe vækst i 
lokalsamfundene.   

Styregruppen skal arbejde med et nyt 
forslag til nationalpark. Arbejdets føl-
ges af en række grønne organisationer 
og andre interessenter.  



Hvad er en dansk 
nationalpark?

Formålet med de danske nationalparker 
er ifølge bekendtgørelsen, at:

 •  Skabe og sikre større sammenhængende naturområder 
og landskaber af national betydning

 •  Bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed

 •  Sikre kontinuitet og mulighed for fri dynamik i naturen

 •  Bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier 

 •  Bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og 
mangfoldigheden i kulturlandskabet

 •  Understøtte forskning og undervisning i områdernes 
værdier

 •  Fremme befolkningens muligheder for at bruge og ople-
ve naturen og landskabet

 •  Styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og 
udvikling

 •  Understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, 
herunder erhvervslivet, under respekt for beskyttelses-
interesserne

 •  Styrke bevidstheden om områdets værdier gennem ind-
dragelse af befolkningen i nationalparkens etablering og 
udvikling

Zonering efter værdier
De statslige arealer indeholder i sig selv store natur-
mæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier. 
Forbindelse af de statslige arealer er dog en forudsæt-
ning for at der kommer en nationalpark.

Styregruppen forestiller sig, at forbindelserne kan ind-
deles i forskellige zoner efter anvendelse og indhold.  

Natur – natur for naturens skyld 

 •  Gode levevilkår for dyr og planter. 

 •  Ekstensiv landbrugsdrift med græsning  
og naturpleje. 

 •  Information og formidling begrænset til allerede 
eksisterende steder.

 •  Begrænset færdsel. Adgang ad eksisterende veje 
og stier for gående, cyklende og ridende.

 Kulturhistorien – kirke og kongemagten 

 •  Styrket formidling af slotte, ruiner, industri- 
kultur, klostre, parforce jagtvejssystem mv.

 •  Information i tilknytning til kulturknudepunkter.

 •  Øget tilgængelighed til at opleve kulturhistorien.

Landskab – smukke udsigter og forskelligartede 
oplevelser 

 •  Landbrugslandskaber, landbrug, sølandskaber, 
ådale, hegn og plantager, skove, tidligere fjord-
arme mv.

 •  Information/formidling i tilknytning til udsigts-
punkter mv.

 •  Adgang ad eksisterende veje og stier.



Forbindelser
Styregruppen har besluttet at indlede drøftelser 
med lodsejerne i forbindelserne: Pøle Å, Kjeldssø, 
Grønholt Overdrev, ved Danstrup  og Gurreområ-
det m.fl.

Hverdagen bliver den samme
Hvis Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver  
oprettet, betyder det ikke nye restriktioner for 
hverken landbrug eller andre erhverv. Det bety-
der, at du kan fortsætte den drift, du har på dine 
arealer. Du kan også fortsat gå på jagt eller fiske 
på dine arealer som hidtil. 

Sådan styres en nationalpark
Hvis der bliver vedtaget en nationalpark i Nord-
sjælland, vil der blive sat penge af på finansloven 
til nationalparken.

Pengene fra finansloven bliver sat i en fond. 
Fonden ledes af en nationalparkbestyrelse, der 
bliver sammensat af lokale repræsentanter fra 
stat, kommuner, lodsejere og interesseorgani-
sationer. Fonden kan støtte borgere, foreninger 
og virksomheder, der ønsker at lave aftaler med 
nationalparken om konkrete projekter, der kan 
være med til at udvikle nationalparken.   

Det betyder, at hvis din jord kommer til at indgå 
i nationalparken får du gode muligheder for at 
lave aftaler om ændret drift mod betaling, og det 
vil desuden give bedre muligheder for at ”bran-
de”, markedsføre og udvikle særlige ”national-
park-produkter”, fx indenfor fødevarer.

Bestyrelsen udarbejder desuden en nationalpark-
plan for etablering og udvikling af nationalpar-
ken. Planen skal revideres hvert sjette år, hvor 
der blandt andet er god mulighed for at se på 
afgrænsningen af nationalparken og eventuelt 
indstille til ministeren om en ændring af afgræns-
ningen. Sidstnævnte er en omfattende proces.

Hvad sker der nu?
I foråret 2014 vil kommunerne starte 
dialogen med centrale lodsejere i for-
bindelserne mellem statens områder, 
for at drøfte lodsejernes interesse i 
at hele eller dele af deres ejendom 
kan indgå i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. 



Frivillighed
Som lodsejer i nationalparken kan du indgå frivillige aftaler med 
nationalparkens bestyrelse. Det kan være aftaler på arealer, hvor  
bestyrelsen gerne vil styrke naturværdierne eller friluftslivets 
muligheder. Men bestyrelsen kan ikke gennemtvinge noget. Til 
gengæld kan de frivillige aftaler betyde nye muligheder for tilskud.



Hillerød Kommune
Telefon 7232 0000
e-mail hillerod@hillerod.dk

Gribskov Kommune
Telefon 7249 6000
e-mail borgerservice@gribskov.dk

Halsnæs Kommune
Telefon 4778 4000 
e-mail mail@halsnaes.dk

Fredensborg Kommune
Telefon 7256 5000 
e-mail fredensborg@fredensborg.dk

Helsingør Kommune
Telefon 4928 2828 
e-mail mail@helsingor.dk
www.helsingorkommune.dk 

Nordsjællands Landboforening
Telefon 4822 5200 
e-mail nola@nola.dk

Frederiksborg Amts Familielandbrug
Telefon 2192 3486 
e-mail arnemarie@os.dk

Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug
e-mail pb@dlr.dk

Hvis du vil vide mere 
www.danmarksnationalparker.dk

Sjællandske Familielandbrug


