
Styregruppens vision

Hvad er der opnået om 25 år?

”Nationalpark Kongernes Nordsjælland er unik i
såvel national som international sammenhæng. 

Den består af 3 kerne-
områder, som er rige på
skove og søer, og som er
bundet sammen til et hele
af 4 landskabskorridorer,
der består af varierede og
naturrige kulturlandskaber.

Parken er også særdeles rig
på kulturhistoriske spor og
seværdigheder, som vidner
om Danmarks historie fra
oldtiden og op til i dag.
Særligt kirken og kongemagtens historie tegner sig i
parken med slotte, klostre og ruiner.

Både for natur- og kultur-
historisk interesserede
besøgende og for aktive
friluftsudøvere er der
etableret et rigt udbud af
muligheder for oplevelser
i parken. Der er etableret

3 centrale formidlingscentre samt en række mindre
formidlingscentre-støttepunkter, hvis aktiviteter
baseres på et bredt net-
værkssamarbejde mellem
alle formidlingsaktører.

Parken forvaltes og udvik-
les i et dynamisk samspil
med lokale borgere og
myndigheder.”

Den videre proces

Hvad sker der nu?

Forslaget er afleveret til miljøministeren sammen
med forslagene fra 6 øvrige pilotområder i Danmark:
Vadehavet, Mols, Lille Vildmose, Thy, Læsø og Møn. 

Der skal på den baggrund tages politisk stilling til
spørgsmålet om etablering af nationalparker i
Danmark, og i bekræftende fald skal der udarbejdes
og vedtages lovgivning om nationalparker. 

De nationalpark-
forslag som støttes
politisk vil dernæst
skulle planlægges
nøjere.  

Det forventes, at
nationalparken tid-
ligst vil kunne etab-
leres i år 2008.

Du kan finde flere oplysninger om Nationalpark
Kongernes Nordsjælland på:

www.nationalparknordsjaelland.dk
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Styregruppens

FORSLAG

Samtlige husstande



Forslaget

Styregruppens forslag tager udgangspunkt i områ-
dets enestående natur, kulturhistorie og rekreative
kvaliteter, som det ønsker sikret og styrket.

Der foreslås en nationalpark, som udgør et sammen-
hængende område på ca. 390 km2, og som består af
tre kerneområder: Arresø -Tisvilde Hegn,  Esrum
Sø – Gribskov og Gurre Sø med omgivende skove
(vist med rødt på kortet nedenfor). Disse områder er
bundet sammen af 4 landskabskorridorer med åbne,
naturrige og smukke landskaber, primært åbent
landbrugslandskab (grønt på kortet).

Afgrænsningen er fastlagt således, at mange allerede
fredede og udpegede værdifulde områder indgår, og
således at anbefalinger fra en række tekniske under-
søgelser af områdets natur, kulturhistoriske værdier
og friluftsmuligheder tilgodeses.

De konkrete forbedringer af naturen, kulturhistorien
og friluftslivet i nationalparken vil ske gradvist og
over en lang tidshorisont. 

Pilotprojekt Nationalpark

Kongernes Nordsjælland

Den 26. februar 2004 igangsatte den daværende miljø-
minister et pilotprojekt i Nordsjælland, som skulle
undersøge mulighederne for etablering af en national-
park. 

Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter
fra kommuner, amt samt relevante interesse- og
erhvervsorganisationer. 

Arbejdet blev afsluttet den 30. juni 2005, hvor et
stort flertal i styregruppen var nået til enighed om et
forslag til indhold og afgrænsning af en nationalpark. 

Denne folder indeholder generel information om for-
slaget, og omdeles til alle husstande i Frederiksborg
Amt.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et 
forslag, og at der i styregruppen er gjort følgende
forudsætninger:

• At staten afsætter tilstrækkelige og ekstra økonomi-
ske midler til etablering og drift af nationalparken

• At der skal foretages en detaljeret planlægnings- og
offentlighedsproces i forbindelse med  etableringen
af parken

• At der ikke vil ske indgreb i ejendoms- eller rådig-
hedsret, som indebærer tab, uden at der ydes fuld
kompensation/erstatning

• At alle tiltag principielt vil ske ved frivillighed

• At nationalparkmyndigheden ikke kan pålægge
ejendomme eller erhverv forpligtelser eller
begrænsninger, som ikke er begrundet i gældende
love, regulativer m.m.

Processen

Styregruppen for pilotprojektet har bestræbt sig
meget på at inddrage borgerne i diskussionen og
udformningen af forslaget.

I sommeren 2004 blev der afholdt flere store borger-
møder, hvor interesserede mødte op og fik informa-
tion om projektet.

Derefter arbejdede omkring 180 engagerede borgere i
10 åbne temagrupper i løbet af efteråret 2004 med at
udforme konkrete forslag til indholdet i en kommen-
de nationalpark. 
Af disse forslag blev de mest vidt-gående debatteret
og sat til afstemning på et borgertopmøde den 26.
februar 2005, hvor der deltog 529 tilfældigt  udvalgte
borgere fra Frederiksborg Amt.

Styregruppen har lyttet til og i vidt omfang indarbej-
det input fra temagrupperne og fra borgertopmødet i
sit endelige forslag. Styregruppens forslag blev som
afslutning afleveret til Miljøministeriet på Frederiks-
borg Slot den 30. juni ved et stort stafetløb. 
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