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Forord
Med brev af den 26. februar 2004 igangsatte miljøminister Hans Christian Schmidt Pilotprojekt
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Det fremgår af igangsættelsesbrevet, at styregruppen har til opgave – på baggrund af undersøgelser
og lokal debat – at udarbejde en vision med plan for afgrænsning og indhold af ”Nationalpark
Kongernes Nordsjælland”.
Der er endvidere angivet at:
• Gribskov/Esrum Sø skal indgå som kerneområde
• Andre større statsejede arealer i Nordsjælland skal indgå
• Arealerne forbindes med korridorer som forbedrer dyrs og planters spredningsmuligheder og
menneskers rekreative færden.
Styregruppen har derudover taget udgangspunkt i, at udviklingen af en evt. kommende nationalpark
forventes at foregå over et længere tidsrum, f.eks. 20-30 år, og at udviklingen i alt væsentlighed
baseres på frivillighed og lokal tilslutning.
Nordsjælland er kendetegnet ved et varieret og kuperet landskab med en mosaik af
landskabselementer, som omfatter landets største søer, store og biologisk rige skove samt smukke
agerlandskaber. Desuden er området beriget med kulturhistoriske attraktioner og værdier – herunder
kongeslotte og borgruiner.
Styregruppen besluttede tidligt at pilotprojektets undersøgelsesområde skulle omfatte Helsingør
Kommune, Helsinge Kommune, Fredensborg-Humlebæk Kommune, Hillerød Kommune, GræstedGilleje Kommune og Frederiksværk Kommune, og senere en del af Skævinge Kommune.
Undersøgelsesområdet ligger mindre end 45 minutters kørsel fra Københavns centrum, tæt på en
række andre både mellemstore og store byer og er langs Kattegatkysten afgrænset af en række
mindre bysamfund og store sommerhusområder. Området ligger også nær det folkerige Skåne i
Sverige.
Der er derfor store perspektiver i at skabe en nationalpark, som kan bidrage positivt til en målrettet,
tværgående og sammenhængende planlægning i området. En sådan ramme vil kunne sikre og
forbedre naturen, de kulturhistoriske værdier og friluftsmulighederne i området.
Både projektets borgerinddragelsesproces, og en undersøgelse af hvor meget lokalbefolkningen
værdisætter den mulige nationalpark, viser en meget markant opbakning bag nationalparken.
Der er imidlertid magtpåliggende for styregruppen at pointere, at dens forslag hviler på nogle
afgørende forudsætninger. Styregruppen forventer - og forudsætter – således, at nedenstående
sikres i den kommende nationalparklovgivning:
•

Der skal afsættes tilstrækkelige og ekstra midler til etablering, udvikling og drift af
nationalparken. Der vil ikke kunne etableres en nationalpark af tilstrækkelig kvalitet, og udfra
princippet om positiv lokal medvirken, hvis ikke denne forudsætning opfyldes.

•

Der skal foretages en detaljeret planlægnings- og offentlighedsproces efter, at forslaget er
behandlet og principgodkendt af regeringen/folketinget.

•

Der vil ikke blive indført indgreb i lodsejeres og erhvervsdrivendes ejendoms- eller
rådighedsret, som indebærer tab, uden at dette vil ske mod fuld kompensation/erstatning.

•

Nationalparkmyndigheden kan ikke pålægge ejendomme eller erhverv forpligtelser eller
begrænsninger, som ikke er begrundet i gældende love, regulativer m.v.. Overordnet gælder
således samme vilkår og regler for de ejendomme og erhverv, der ligger indenfor som udenfor
nationalparken.

•

Tiltag som kan forbedre nationalparkens natur, kulturhistoriske indhold og friluftsmuligheder
skal principielt ske ved frivillighed. Ekspropriation og andre tvangsforanstaltninger er kun en
sidste udvej.

Dette forslag er vedtaget af et stort flertal af styregruppens 20 medlemmer. To medlemmer, som
repræsenterer henholdsvis Nordsjællands Landboforening og Sjællandske Familielandbrug har ikke
støttet forslaget, men har formuleret sit eget forslag, som fremsendes sammen med denne rapport.
Herudover har repræsentanter fra Græsted-Gilleleje og Helsinge Kommune, dvs. 2 af de i alt 6
kommuner, som har siddet med i styregruppen, ønsket, at fremsendelse af nærværende forslag blev
udsat, indtil forslaget i sin helhed var blevet behandlet på byrådsmøder.

Helsingør, den 30. juni 2005
På styregruppens vegne

Borgmester Per Tærsbøl
Formand for styregruppen
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1. SAMMENFATNING
Denne rapport indeholder styregruppens vision med forslag til indhold og afgrænsning af
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Styregruppen har formuleret et forslag, som tegner de
overordnede rammer og indhold for en nationalpark, der over de næste 20-30 år vil kunne udvikle et
indhold, som vil sikre nationalparken en placering blandt de bedste - både nationalt og
internationalt.
Implementering af forslaget vil sikre et stort og attraktivt landskab med exceptionelt store natur og
kulturhistoriske værdier samt med en bred vifte af gode friluftsmuligheder - populært sagt vil
Nationalparken Kongernes Nordsjælland kunne sikre, at Nordsjælland bliver et dansk svar på, hvad
Toscana er for Italien og Provence er for Frankrig.
Forslaget bygger på godt et års ihærdigt arbejde med involvering af mange repræsentanter fra
lokalsamfundet og regionen, myndigheder, fagfolk og interesseorganisationer. Herudover har et
meget stort antal ” almindelige” borgere brugt både tid og kræfter på diskussioner og udarbejdelse
af forslag til nationalparken.
Styregruppens rapport kan sammenfattes som følger:
Forord - vigtige forudsætninger
Styregruppen understreger i sit forord, at dens forslag hviler på en række præmisser. Ekstra
økonomiske midler, fuld økonomisk godtgørelse og frivillighed er nøgleord og forudsætninger for
et positivt lokalt engagement og for en nationalpark af en kvalitet, som tåler international
sammenligning. Styregruppen mener, at der skal tages hånd om disse forudsætninger i den
kommende nationale lovgivning om nationalparker.
Kapitel 2. Vision, geografisk afgrænsning og handlingsplan
Styregruppens overordnede vision for Nationalpark Kongernes Nordsjælland tager udgangspunkt i
områdets enestående natur, kulturhistorie og rekreative kvaliteter, og dens forslag sigter mod at
rumme essensen af alle disse værdier, som den ønsker sikret og styrket.
I alt foreslår styregruppen et areal på 39.000 ha udlagt som nationalpark ( Se kort bagerst i
rapporten). Parken vil indeholde 3 store kerneområder med søer, skove og mindre arealer af åbent
land. Disse områder er for en stor dels vedkommende statsejede og i forvejen beskyttede gennem
nationale og internationale foranstaltninger (fredninger, EU-Natura 2000-områder m.v.)
De 3 kerneområder forbindes med 4 landskabskorridorer, som primært består af åbent
landbrugslandskab med et stort indhold af småbiotoper, og som rummer store potentialer for
genopretning af vådområder og tørre lysåbne naturtyper.
Nationalparkens afgrænsning er fastlagt gennem en proces, hvor i forvejen udpegede værdifulde
områder (særligt værdifulde landskaber i regionplanen, fredede eller internationalt udpegede
beskyttede områder m.v. ) er sammenholdt med anbefalinger fra tekniske undersøgelser af områdets
natur, kulturhistoriske værdier, friluftsmuligheder m.v.. Afgrænsningen udgør på den måde en slags
mindste fællesnævner og indrammer således de værdier og potentialer, som en nationalpark netop
handler om.
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Der foreslås zonering af nationalparkens kerneområder og korridorer i områder med varierende grad
af vægt på naturbeskyttelse, bevaring af kulturhistoriske værdier, friluftsaktiviteter og formidling
m.v..
En nærmere geografisk fastlæggelse af zonerne indgår ikke i forslaget. Dette må foretages
opfølgende og i takt med, at der fastlægges overordnede nationale rammer, og på basis af flere
tekniske undersøgelser samt dialog med lodsejere.
Styregruppen har også opstillet en handlingsplan, der kan sikre, at visionen kan blive til virkelighed
indenfor de næste 25-30 år.
I følge handlingsplanen vil der bl.a.:
•

Udlægges større områder med urørt skov, hvor skoven udvikler sig uden menneskelig
påvirkning, og der vil blive retableret vådområder i form af sumpskove, moseområder og
lysåbne partier. Græsningen i skoven – herunder med kronhjorte – vil også blive intensiveret
med henblik på dynamik, variation og større artsrigdom af insekter, fugle m.v.

•

Foretages en samlet planlægning for friluftslivet på de store søer, hvor der sikres optimale
vilkår for friluftsudøvere og samtidig tages hensyn til blandt andet fuglelivet, ved at der
udlægges uforstyrrede områder til sjældne rastende og ynglende fugle.

•

Blive retableret vådområder og tørre lysåbne naturtyper i det åbne land. Dette vil ske ved
frivillige ordninger og med fuld økonomisk godtgørelse til involverede lodsejere. Herved vil
korridorernes funktion som levesteder og spredningsveje for dyr og planter forbedres.

•

Udsættes bævere i Arresø og velegnede steder i oplandets vådområder. Biologiske
undersøgelser har vist, at disse områder er velegnede som levestedere for bævere, som vil
kunne skabe økologisk dynamik og variation.

•

Blive gjort en indsats som vil sikre beskyttelse, synliggørelse og formidling vedrørende de
kulturhistoriske spor og miljøer i nationalparken. Slotte, klostre, ruiner, landsbyer m.v.
danner en ramme, som vil blive bevaret og benyttet til at fortælle danmarkshistorie på nye
og spændende måder. Historiske sammenhænge mellem kirkens og kongemagtens
udvikling, almindelige menneskers tro og levevilkår samt landskabets udvikling vil blive
levendegjort og formidlet.

•

Blive restaureret enkelte, og i dag mindre synlige, kulturhistoriske spor og miljøer. Dette vil
udvide den i forvejen brede vifte af kulturhistoriske attraktioner i nationalparken. Det drejer
sig blandt andet om den historiske brændekanal ved Esrum Å, og om kongernes store
parforcejagtvejssystem i området. Danmarks ældste stambogsførte hesterace, den kongelige
Frederiksborghest, vil også kunne opleves på sine oprindelige vange ved Esrum Kloster og i
Gribskov.

•

Blive etableret en bred vifte af friluftsmuligheder, som vil styrke og stimulere både lokale
borgeres og besøgendes aktive udfoldelser i nationalparken. Der vil også blive etableret en
fleksibel zonering i området, som kan adskille og give plads til både den stille og
uorganiserede bruger og for mere organiserede og større aktiviteter (mountainbikeløb m.v.).
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•

Blive skabt et mere sammenhængende og forgrenet rekreativt stisystem, som kan sikre
trafiksikre forbindelser for gående og cyklister. Særligt forbindelserne i det åbne land skal
udvikles samt mulighederne for at færdes mellem parkens østlige og vestlige dele.

•

Blive etableret en række nye attraktioner for besøgende – blandt andet en trækrone-bro og et
flydende værksted på Esrum Sø.

I kapitel 2 omtales også resultaterne af en samfundsøkonomisk analyse af nationalparkforslaget,
som er udført af firmaet NIRAS. Analysen angiver, at udlæg af landbrugsarealer til natur i
nationalparkens korridorer vil betyde et moderat fald i den lokale landbrugsproduktion. Dette vil
have negative økonomiske følger, som i nogen grad opvejes af reduceret kvælstofbelastning i
vådområder. Det vurderes også, at en sådan omlægning ved frivillighed og fuld
kompensation/betaling af de involverede lodsejere vil være en god forretning for den enkelte.
Endelig pointeres det, at nationalparken vil have en gavnlig økonomisk effekt på ejendomspriser, på
turismen og på lokalsamfundsøkonomien generelt.
Kapitel 3. Status og udviklingsmuligheder
I kapitel 3 beskrives den nuværende situation i det foreslåede nationalparkområde. Status og
udviklingspotentialer beskrives for landskabet, naturen, de kulturhistoriske værdier, friluftslivet,
erhvervslivet m.v.. Samlet dokumenteres det, at området har et rigt og unikt indhold, som
nationalparken på mange måder kan bidrage væsentligt til at bevare og til at udvikle.
Kapitel 4. Pilotprojektets gennemførelse
Her redegøres for pilotprojektets baggrund, organisation og gennemførelse. Blandt andet beskrives
borgerinddragelsen i projektet, de mange involverede borgeres indstilling til centrale spørgsmål
vedrørende nationalparkens indhold og afgrænsning, samt hvordan borgerne har oplevet processen.
Det beskrives også, hvordan styregruppen har høstet udbytte af borgerinddragelsen, og benyttet
denne i formuleringen af det endelige forslag.
Borgerinddragelsen har bestået af store indledende åbne møder i forsommeren 2004. Disse blev
fuldt op af intensivt arbejde i efteråret i 10 åbne borger-temagrupper, som diskuterede og
udarbejdede 82 konkrete forslag til forbedring af naturen, de kulturhistoriske værdier og
friluftsmulighederne i området. 180 borgere fra lokalområdet deltog særdeles aktivt i dette arbejde.
De 10 mest principielle og perspektivrige forslag fra temagrupperne blev derefter behandlet på et
stort borgertopmøde i februar 2005 med over 500 tilfældigt udvalgte deltagere fra Frederiksborg
Amt. Miljøministeren stod for evalueringen af mødet, som markerede en meget stor tilslutning til
nationalparken og gav styregruppen et godt indtryk af en bred og stor borgergruppes ønsker og
holdninger til væsentlige spørgsmål om parkens indhold og afgrænsning.
Familier med unge forældre og mindre børn har været underrepræsenteret i projektets
informationsmøder, temagrupper og borgertopmøde, og styregruppen har derfor iværksat et særlig
projekt, som har leveret ønsker og prioriteter fra denne gruppe. Disse input har indgået på lige fod
med andre input fra projektets borgerinddragelsesforløb i styregruppens overvejelser og endelige
forslag.
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Kapitel 5. Bilag
I bilagene findes bl.a. en liste over styregruppens medlemmer, et kort med den foreslåede
geografiske afgrænsning af nationalparken, samt andre kort og data vedrørende
nationalparkområdet (fredninger, NATURA 2000-områder m.v.).
Mere information
Denne rapport findes også på pilotprojektets hjemmeside (www.nationalparknordsjaelland.dk), hvor
man desuden kan projektets tekniske rapporter og samtlige forslag fra projektets
borgerinddragelsesforløb.
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2. VISION, GEOGRAFISK AFGRÆNSNING OG
HANDLINGSPLAN
Styregruppen har udarbejdet følgende vision for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Visionen er
formuleret som et nutidsbillede af, hvordan nationalparken forventes at tage sig ud om 20-30 år fra i
dag.

2.1 Vision
Overordnet vision
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er unik i national som international sammenhæng. Den
består af 3 kerneområder, 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 kulturhistorisk 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 formidlings-støttepunkter, hvis aktiviteter baseres på et
bredt netværkssamarbejde mellem alle formidlingsaktører.
Parken forvaltes og udvikles i et dynamisk samspil med lokale borgere og myndigheder.
Naturvision
I nationalparkens kerneområder er der gode vilkår for vilde plante- og dyrearter og for naturens frie
udvikling. Sårbare arter sikres ved at der er etableret forstyrrelsesfrie områder og ved at
forvaltningen af skovene, jordbruget, friluftslivet o.s.v. tager særlige hensyn til naturen.
Korridorerne sikrer at det åbne lands karakter bevares og at dets natur indgår i en dynamisk mosaik
med kerneområdernes natur, hvorved spredningsmuligheder og levevilkår for dyr og planter
optimeres.
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Hvad er der opnået
• Et stort, sammenhængende og naturrigt område i Nordsjælland er udlagt som nationalpark,
og giver optimale vilkår for stabile og sammensatte plante- og dyresamfund.
• Truede naturtyper, plante og dyrearter har fået bedre vilkår i kerneområder og korridorer.
• I kerneområdernes store skove er der etableret urørt naturskov med hjemmehørende træarter.
• Der er etableret naturlige vandstandsforhold på store skovarealer, og dermed genetableret
moser, sumpe og søer.
• Der er yderligere sikret en naturlig udvikling og dynamisk tilstand i skovmiljøet, hvor
lysåbne naturtyper (skovenge, overdrev m.v.) er opstået som resultat af øget græsning af
hjorte og andre græssere.
• De store søer i parken er rene og friluftsaktiviterne på søerne forvaltes, så der tages hensyn
til dyrelivet (uforstyrrede områder, begrænsning i motorbådstrafik m.v.).
• I parkens vestlige del (Arresø-området) er der udsat bævere som skaber dynamik i søer og
vandløb.
• Der er opnået større artsrigdom blandt dyr og planter, f.eks. yngler havørn og fiskeørn i
nationalparken.
• I korridorerne er det åbne landskab, inklusiv de lysåbne naturtyper (enge, overdrev m.v.),
bevaret og forbedret. Dyrs og planters levevilkår og spredningsmuligheder er forbedret
v.h.a. naturgenopretning, særligt naturvenligt landbrug, faunapassager ved større veje m.v..
• Der er etableret en varieret og kvalificeret naturformidling, som bygger på et tæt samarbejde
mellem professionelle formidlere og områdets mange kvalificerede frivillige.
Kulturhistorisk vision
Kulturhistorien er et meget fremtrædende element i nationalparken. Parken indeholder mange
unikke kulturmiljøer og kulturhistoriske spor, som er velbevarede, og som er store attraktioner. Især
kirke- og kongemagtens stærke historiske præg på området kan opleves og bliver formidlet på
sammenhængende, nye og engagerende måder. Gennem formidlingen får de besøgende et stærkt
indtryk af, hvordan kulturhistorien, landskabet og naturen har spillet sammen og påvirket hinanden.

7

Hvad er der opnået
• Der etableret en sammenhængende planlægning og formidling af nationalparkens
kulturhistoriske værdier, som bidrager til de besøgendes kulturbevisthed og den regionale
stolthed og identitet.
• Slotte og klostre (nuværende og tidligere) indgår som vigtige elementer i formidlingen.
• Oldtidsspor (gravhøje, højryggede agre m.v.) og skovlandsbyer (i blandt andet Gribskov),
voldsteder, hellige kilder m.v. er bevarede og synliggjorte og indgår også i den kulturhistoriske formidling.
• Kulturlandskaber er bevarede og formidles – f.eks. landbrugslandskabet med velbevarede
landsbyer, højt indhold af småbiotoper, smukke udsigter m.v. samt skovlandskaber og
fossile fjordlandskaber med spor fra historiske bosætninger m.v.
• Gribskovs og Store Dyrehaves parforcejagtvejs-system er synliggjort, bevaret og er et
vigtigt element i formidling af historien i Nordsjælland.
• Der er etableret arbejdende værksteder som demonstrerer og engagerer besøgende og lokale
i aktiviteter som: Møllelaug, kulsvidning, høslet, stævningsskov m.v.
• Esrum Kanal er genetableret og transport af brændetræ til København gennem Snevret Skov
og via Øresund demonstreres.
• Besøgende i parken introduceres til kirkens og den danske kongemagts indflydelse i området
ved en særlig formidlingsindsats, som bl.a. omfatter flerdages vandre- eller cykelture i
parken .
• Frederiksborghesten er genudsat og kan opleves på nogle af sine oprindelige vange i
nationalparken.
Friluftsvision
Nationalparken giver mulighed for store og ekstraordinære natur- og kulturhistoriske oplevelser
samt mange former for aktivt friluftsliv for såvel organiserede som uorganiserede brugere. Parkens
størrelse og fleksible forvaltning gør, at et bredt spektrum af friluftsaktiviteter kan gennemføres
uden væsentlige konflikter, og på en måde som tager hensyn til områdets natur og kulturhistoriske
indhold.
Hvad er opnået
• Der er etableret et rekreativt netværk af gang-, cykel- og ridestier, så man færdes nemt og
sikkert i og mellem kerneområderne, omkring søerne m.v.
• Der er etableret cykel- og bådudleje samt muligheder for transport med hestevogn.
• Bil- og togtrafikken i kerneområderne er reguleret m.h.p. at øge trafiksikkerheden og for at
reducere støj til et minimum.
• De eksisterende veje og jernbaner er udbygget og udnyttes til rekreative formål (trinbrætter
er bevaret, cykler kan medtages i busser og tog m.v.) .
• Nationalparken er opdelt i zoner så forskellige former for friluftsliv kan sameksistere og så
der tages hensyn til dyreliv m.v. Der er således etableret områder for særligt dynamiske
friluftsaktiviteter (f.eks. mountainbikes), og områder hvor besøgende kan finde ro og stilhed.
• Der er igangsat et samarbejde og en tradition for afholdelse af større frilufts arrangementer,
som f.eks. cykelløb, rokonkurrencer, ”asfaltfri marathon”, koncerter, teater m.v.
• Der er etableret en ”trækronebro” og ”trætop-naturformidling” i nærheden af et af
formidlingsstøttepunkterne eller –centrene i parken.
• Der er etableret mulighed for kano- og kajaksejlads fra Dronningmølle til Sørup (ved
genetablering af Esrum Kanal).
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•
•

Der er skabt mulighed for at besøgende kan opleve livet på bunden af Esrum Sø. F.eks. fra
både med glasbund eller fra et ”akvarium” på søbunden, som man kommer til via en
undervandstunnel.
Der er etableret et eller flere skovvandrehjem og 3 formidlingscentre, herunder et centralt
formidlingscenter ved Esrum Kloster og Møllegård.
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2.2 Geografisk afgrænsning
Nationalparken udgøres af et 39.000 ha stort og sammenhængende område med 3 kerneområder,
som bindes sammen af 4 korridorer (Se figur 2.2.1 og kortet på bagsiden).
Kerneområderne udgøres primært af statsejede skove og store søer samt af tilstødende natur- eller
kulturarealer. De 3 kerneområder er:
Arresø og Tisvilde Hegn
Gribskov og Esrum Sø
Gurre Sø og skovene vest for Helsingør.
De 4 korridorer udgøres af åbne kulturlandskaber med gode rekreative potentialer og et stort
naturindhold i form af mindre naturområder.

Figur 2.2.1 Forslag til afgrænsning af nationalparken.
Zonering i kerneområder og korridorer
Nedenfor præsenteres forslag til mulige typer af zoner i nationalparkens kerneområder og
korridorer. Zonernes geografiske placering og indsatsen i dem vil skulle udvikles udfra en nærmere
kortlægning og planlægning, som først vil finde sted når/hvis nationalparken er en realitet.
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Zoner i kerneområder
Skove og andre statsarealer
Særlige indsatsområder.
• Her lægges vægt på fri naturlig udvikling (fri succession) og opnåelse af en urskovslignende
tilstand, hvilket på nogle arealer kræver indledende afdrift af nåleplantager og omstilling til
ikke-dyrket naturskov med hjemmehørende træarter (”urørt skov”).
• Der etableres naturlige vandstandsforhold og skabes øget græsningstryk af hjorte og evt. andre
store planteædere.
• På arealer med lysåbne naturtyper (som f.eks. Melby Overdrev og Hellebæk Kohave)
intensiveres naturgenopretning og naturpleje.
• Kulturminder som højryggede agre og gravhøje beskyttes og bevares.
• I denne zone lægges der vægt på at forbedre biodiversitet og naturoplevelser primært for den
stille besøgende.
• Der kan desuden indenfor denne zone udlægges uforstyrrede områder med ingen eller meget
begrænset adgang – det kan f.eks. være områder med sårbare plantesamfund eller med sjældne
ynglende fugle (f.eks. havørn og fiskeørn).
Områder med naturnær skovdrift.
• Her udføres bæredygtig skovdrift fortrinsvis baseret på hjemmehørende træarter. Både
produktionen og træprodukter skal miljømærkes.
• Kulturminder beskyttes og bevares.
• I denne zone kombineres moderne naturvenlig træproduktion med et øget naturindhold og med
gode udfoldelsesmuligheder for både uorganiseret og organiseret friluftsliv.
Særlige områder for friluftsliv eller kulturhistoriske driftsformer.
F.eks. områder som primært udlægges til mountainbikebaner eller til aktiviteter som høslet,
stævning og gærdsel.
Søer
Uforstyrrede områder.
Særligt naturrige og sårbare søområder udlægges som områder med begrænset eller ingen adgang
(som det i dag gælder for Møllekrogen i det sydlige område af Esrum Sø).
Almindelig regulering.
Regulering af fiskeri og sejlads. Her kombineres hensyn til naturen med etablering af gode
muligheder for rekreativ udnyttelse af søerne.
Kulturhistoriske monumenter og seværdigheder
Disse områder omfatter de 3 store kongeslotte: Frederiksborg, Kronborg og Fredensborg Slot og en
række andre kulturhistoriske monumenter og seværdigheder (Esrum Kloster, Gurre Slotsruin,
Søborg Slotsruin m.m.).
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Andre arealer (herunder privatejede arealer, inklusiv landbrugsarealer og mindre skove)
Udover de fortrinsvis statsejede skove, søer og de kulturhistoriske seværdigheder i kerneområderne
er der også privatejede arealer. Det drejer sig om visse beskyttede områder (som f.eks. Rusland)
samt mindre private skove eller landbrugsarealer i umiddelbar nærhed af kerneområdernes skove og
store søer.
Der vil gælde de samme målsætninger og betingelser for de privatejede arealer i kerneområderne
som i de ”særlige indsatsområder” i korridorerne (se nedenfor).
Zoner i korridorer
Særlige indsatsområder (”naturkorridorer”).
I ådale eller i områder med stor tæthed af f.eks. overdrev og skrænter koncentreres indsatsen med at
skabe sammenhængende natur. I en ådal f.eks. ved at retablere naturlige vandstandsforhold i de
lavtliggende partier og således genskabe søer, moser og våde enge. På tørre, næringsfattige arealer
kan der skabes sammenhængende lysåben natur (overdrev, tørre enge m.v.) ved at retablere tidligere
naturområder og ved at sørge for græsning.
Afhængigt af ønsker til områdernes udvikling kan også skovrejsning finde sted i denne zone.
Øvrige arealer i korridorerne.
Disse vil udgøre hovedparten af korridorerne. Her lægges vægt på at bevare det eksisterende
kulturlandskab og på at fremme særligt natur- og miljøvenligt landbrug, ligesom mulighederne
forbedres for rekreativ færdsel (gang-, cykel- og ridestier, bevaring af og adgang til kulturspor
m.v.).
Realisering af målsætninger på privatejede arealer
Hvor der er tale om private dyrkede arealer opnås målsætningen først og fremmest ved frivillige
aftaler med lodsejere (v.h.a. forbedrede og mere varige støtteordninger, jordfordeling m.v.). I nogle
tilfælde kan rejsning af fredninger m.h.p. f.eks. naturgenopretning komme på tale, ligesom statslige
arealopkøb baseret på frivillighed kan være et vigtigt instrument. Hvor det ikke er muligt at indgå
frivillige aftaler med en enkelt eller få lodsejere, kan det komme på tale at myndighederne
gennemfører ekspropriation.
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2.3 Handlingsplan ( kort sigt)
Visionen beskriver udviklingen af en park over 25-30 år. I det følgende beskrives handlinger, som
kan sættes i gang på kort sigt - det vil sige indenfor de første år efter nationalparkens etablering. (En
mere fuldstændig liste over mulige handlinger kan findes i kapitel 3, hvor status og
udviklingspotentialer uddybes for hver af nationalparkens kerneområder og korridorer).
Natur og landskab
I skovene:
•

Udsætning af bæver i Arresø-området som nøgleart m.h.p. øget naturlig dynamik.

•

Forøgelse af bestanden af krondyr i området så der skabes mere dynamik og større naturlig
afgræsning af lysåbne plantesamfund.

•

Græsningsskov, høslætenge og stævningskov etableres i flere og større skovområder m.h.p.
skabelse af lysåbne og artsrig natur.

•

Etablering af lysåbne levesteder på sandbund ved afdrivning af rød- og
sitkagranbevoksninger i områder i bl.a. Tisvilde Hegn.

•

Urørt skov udlægges i flere og større områder med naturligt henfald af træer og mulighed
for, at de biologiske processer kan forløbe uforstyrrede.

•

Sikring af tilstrækkelig uforstyrrethed så store rovfugle kan yngle, f.eks. langs nordsiden af
Esrum Sø og i velegnede skovområder.

•

Genskabelse af moser, søer og sumpskove i skovene ved sløjfning af dræn og tilkastning af
grøfter samt ved afdrift af rød- og sitkagraner fra moseområder. Herved genskabes bl.a.
Rødedam og St. Ondemose.

•

Zonering af skovene i områder for bæredygtig og miljøcertificeret drift og produktion, urørt
skov, uforstyrrede områder osv.

I det åbne land:
På baggrund af tekniske undersøgelser og dialog med lodsejere undersøges mulighederne for at
iværksætte :
•

Genskabelse af moser, enge og søer i det åbne land ved sløjfning af dræn og nedlæggelse af
grøfter. Mulighederne undersøges i bl.a. områderne Søborg Sø, Mønge Åmose/Tobro Å,
Keldsø/Keldsø Å og Skindersø/Knudemose.

•

Afgræsning af enge, moser, overdrev og heder i det åbne land m.h.p. at bevare og sikre
gunstig udvikling af den store artsrigdom af særlige plantearter i de lysåbne naturtyper.
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•

Frilægning af rørlagte vandløb og genslyngning af vandløb m.h.p.at skabe fysisk variation,
dynamik og artsrigdom.

•

Faunapassager eller evt. trafikale omlægninger m.h.p.at reducere fysiske barrierer for
kronhjorte og andre dyrearter i forbindelse med veje, jernbaner, hegn m.m.

•

Sikring og forbedring af vandhuller og levesteder for særligt truede organismer – herunder
Løgfrø.

På/ i søerne
•

Udlægning af forstyrrelsesfrie zoner for at beskytte sårbare fuglearter.

•

Opdatering og revision af regler og regulativer om aktiviteter på og ved de store statsejede søer i
området. Foretages i tæt dialog med brugerråd.
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Kulturhistorie
Nationalparkens slotte, ruiner, voldsteder, parforce-jagtveje, historiske landsbyer m.v. er af både
lokal, national og internationale værdi, og de kulturhistoriske miljøer og attraktioner skal bevares,
styrkes og formidles i parken.
Dette kan opnås ved:
• Sammenhængende planlægning med udgangspunkt i hele kulturmiljøer i nationalparken.
•

Synliggørelse ved hjælp af forbedret adgang til og formidling af fortidsminderne. Dette
kræver etablering af et forgrenet stinet for gående og cyklende, som fører forbi
seværdighederne samt opsætning af informationstavler og produktion af foldere.

•

Synliggørelse af de kulturhistoriske værdier ved øget pleje af vegetation, vedligeholdelse af
bygninger m.v..

•

Etablering af laug og styrkelse af eksisterende laug for høslæt, skovstævning, kulsvidning
m.v. m.h.p. naturpleje, øget biodiversitet og formidling.

•

Etablering af nye kulturhistoriske attraktioner og formidling i området, herunder udsætning
af Danmarks ældste stambogsførte hesterace, Frederiksborghesten, på gamle
græsningsvange samt genetablering af den historske brændekanal ved Esrum Å.

•

Udvikling af formidlingspakker med flerdages gå- og cykelruter, som introducerer til den
danske historie og kongerække og udvalgte kulturhistoriske spor og miljøer.

•

Øget forskningsarbejde, som kan bidrage til øget viden om de kulturhistoriske spor og
miljøer samt til bevarings- og formidlingsaktiviteter.

Friluftsliv
Friluftslivet er veludviklet i nationalparkområdets skove og søer, men der er store potentialer for at
forbedre mulighederne i disse områder samt i det åbne landbrugsland.
Dette kan opnås ved:
• Zonering af nationalparkens kerneområder og korridorer, så der tages maksimalt hensyn til
både de stille uorganisrede brugere og organiserede større arrangementer m.v.. Zoneringen
vil samtidig kunne sikre sårbare arters krav på uforstyrrethed i f.eks raste- eller
yngleperioder.
•

Etablering af et forgrenet og sammenhængende rekreativt stisystem, som kan forbedre
trafiksikker færdsel for gående, ridende osv. i parken.

•

Etablering af forbedrede offentlige transport muligheder – især mellem nationalparkens
vestlige og østlige dele.

•

Regulering af biltrafikken gennem nationalparkens kerneområder, samt bevarelse af
togbanernes trinbrætter i området.
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•

Etablering af cykel- og bådudleje samt muligheder for transport med hestevogn.

•

Skabe mulighed for kano- og kajaksejlads fra Dronningmølle til Sørup på vestsiden af
Esrum Sø.

•

Oprette flere støttepunkter i form af primitive overnatningspladser, grejbanker m.v.

•

Etablering af flere særligt attraktive muligheder for friluftsoplevelser i parken – herunder
etablering af trækrone-bro, flydende værksted på Esrum Sø m.v..

•

Etablering af vandrehjem i hvert kerneområde.

Formidling
Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil have som målsætning, at være førende indenfor moderne
og engagerende natur- og kulturhistorisk formidling.
Dette kan bl.a. opnås ved:
•

Oprettelse af 3 formidlingscentre. Det ene placeres ved Esrum Kloster/Møllegård centralt i
parken. Herudover foreslås et placeret i den østlige og et i den vestlige del af parken.

•

Etablering af et organiseret samarbejde mellem nationalparkmyndigheden og et netværk af
formidlingsaktører i området. Dette vil omfatte fælles planlægning, fælles netværkportal,
aktivitets-årskalender og udvikling af certificeret undervisning af professionelle og
amatører, som indgår i nationalparkens formidlingsaktiviteter.

•

Etablering af en vifte af spændende og engagerende formidlingsaktiviteter. Udfra
formidlingscentrene, mange mindre formidlings-støttepunkter i parken og baseret på
samarbejdet mellem nationalparkens formidlingsaktører vil lokale beboere og besøgende
kunne få viden om og mulighed for aktiv indlevelse i naturen og de kulturhistoriske miljøer i
nationalparken. Nye formidlingsformer, inklusiv mobiltelefonisk-formidling vil blive
udviklet, og for de som bare foretrækker at færdes og opleve på egen hånd, vil der være
relevant materiale i form af bl.a. kultur- og friluftskort.
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2.4 Handlingsplan (lang sigt)
Denne rapport indeholder mange både overordnede og konkrete inititiativer, som vil styrke de
naturmæssige, kulturhistoriske og friluftsmæssige kvaliteter i nationalparkområdet. Generelt spiller
de tre områder sammen og styrker hinanden gensidigt. På længere sigt vil der være etableret en
fleksibel zonering og et samarbejde mellem nationalparkmyndigheden og brugere, som vil
muliggøre yderligere integration og sammentænkning af indsatsen, så der kan opnås endnu mere
komplementaritet og synergi.
Nationalparken vil med det foreslåede indhold og afgrænsning og med den anbefalede
forvaltningsmodel være godt gearet til at foretage en sådan mere samlet planlægning i et tæt
samarbejde med regionsråd, kommuner, brugere m.v..
Der vil også være behov for løbende samtænkning af nationalparkens forvaltningsplan med
nationale handlingsplaner, som f.eks Vandmiljøplan II og III samt med de krav som EU stiller i
forbindelse med Natura 2000-planer og indsatser.
Endelig vil der være behov for sammenhængende og langsigtet trafikplanlægning og -regulering i
nationalparken, som i dag gennemskæres af ret trafikerede bilveje og af enkelte togbanestrækninger.
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2.5 Samfundsøkonomiske analyser
Afgrænsning af analysen
Denne analyse er udført efter Miljøstyrelsens vejledning om samfundsøkonomiske analyser af de
statslige nationalparkprojekter. Metoderne til vurdering af de landbrugsmæssige konsekvenser,
herunder de afledede effekter for samfundsøkonomien, er endvidere drøftet med Dansk Landbrug.
Dansk Landbrug har i brev af 23. maj 2005 til miljøministeriet fremført en række punkter, hvor
organisationen ikke er enige i de anvendte retningslinjer.

Alle investeringer og driftsudgifter, som fremgår af budget forslaget til nationalparekns (jf. afsnit
3.7) er medtages i beregningerne, ligesom det er forsøgt vurderet hvor stor effekten af
nationalparken er på turisme, ejendomspriser og bosætning. Derimod er offentlige og private
investeringer, der ikke direkte kan tilskrives aktiviteter i nationalparken, ikke inkluderet i analysen,
ligesom nye private indkomstgenerende aktiviteter ikke er medtaget.
Tidshorisonten i beregningerne er fastsat til 25 år.
Erhvervs- og velfærdsøkonomi
Der er gennemført en erhvervsøkonomisk og en velfærdsøkonomisk analyse af forslaget til
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Den erhvervsøkonomiske analyse sætter fokus på, hvilke direkte økonomiske effekter naturparken
medfører for de berørte grupper i samfundet f.eks. stat, kommune, landbrug, øvrige erhvervsliv og
private husholdninger.
Den velfærdsøkonomiske analyse vurderer, hvilke velfærdsmæssige konsekvenser etablering af
nationalparker har for hele samfundet. Analysen medtager – til forskel fra den erhvervsøkonomiske
analyse – de værdier, der ikke omsættes på et marked og derved ikke har en pris. Det betyder bl.a.
at værdien af reduceret kvælstofudvaskning og øgede rekreative værdier medtages i det samlede
regnestykke, da det har en værdi for den danske befolkning, selvom der ikke direkte betales for det.
Der indregnes afledede effekter for landbrugets følgeindustri på grundlag af nøgletal for
Frederiksborg Amt.
Udgifter til løn medtages ikke i beregningen af de afledede effekter i de velfærdsøkonomiske
beregninger. Nationalparkens betydning for jobskabelsen i samfundet vises i stedet som en
selvstændig jobeffekt ,der er et supplement til den velfærdsøkonomiske analyse. Hvor stor
betydning jobeffekten har for det velfærdsøkonomiske regnestykke afhænger bl.a. af, hvor stor en
andel af de ekstra beskæftigede der kommer fra arbejdsløshed.

18

Generelt medtages alle erhvervsøkonomiske effekter i den velfærdsøkonomiske analyse med få
undtagelser. De mest markante forskelle på de to analysetyper fremgår af tabel 2.5.1.
Erhvervsøkonomisk analyse
Omkostninger
Direkte projektomkostninger
Erhvervelse af jord
Tabte indtægter
Tilskud og subsidier

Indtægter
Øgede turistindtægter
Øget omsætning i lokalt erhvervsliv
Øget beskæftigelse
Øgede skatteindtægter
Stigende ejendomspriser
Tilskud og subsidier
Velfærdsøkonomisk analyse
Omkostninger
Benefits
Opkøb af jord medtages ikke (interne transfereringer)
EU tilskud og subsidier
Tabt landbrugsproduktion (jordrente) anses for et
Øgede skatteindtægter medtages ikke (interne transfereringer)
samfundsøkonomisk tab
Stigende ejendomspriser
Tabte indtægter i andre erhverv
Økosystem effekter (f.eks. forbrug af næringsstoffer)
EU tilskud og subsidier
Forbrug af rekreative værdier
Værdien af biodiversitet og bevaring af kulturarv

Tabel 2.5.1 Analyser
Aktiviteter der ville være gennemført som følge af allerede vedtagne planer eller forpligtelser
medtages ikke i beregningerne, f.eks. forpligtelser efter gældende udpegninger i naturbeskyttelsespolitikken.
Værdien af rekreative værdier, biodiversitet mv. er værdisat efter foreløbig lokal værdifastsættelse
fra miljøøkonomiske værdisætningsstudier foretaget ved Forskningscenteret for Skov og Landskab.
For en nærmere gennemgang af forudsætninger og metode for de erhvervs- og velfærdsøkonomiske
beregninger henvises til: Erhvervs- og Velfærdsøkonomiske analyser af Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Økonomiske analyser. NIRAS. Juni 2005, som kan findes på pilotprojektets
hjemmeside.
Effektvurdering og beregningsforudsætninger
Naturgenopretning
Med henblik på at vurdere den økonomiske effekt af at landbrugsarealer i nationalparken i et vist
omfang vil blive udlagt som genoprettede naturområder, er der som et eksempel forudsat at staten
over 25 år opkøber 1800 ha (15 % af de udlagte korridorer) til en gennemsnitspris af 95.000 kr./ha.
Det er ligeledes, som et eksempel, forudsat at dette medfører naturgenopretning af 900 ha
vådområde og 900 ha overdrev.
Etableringsomkostninger for overdrev/vådområder er fastsat til 15.000 kr./ha. Den årlige
driftsudgift er fastsat til 10 % heraf.
Alle omlagte jorder antages at komme fra landbrugsmæssig omdrift.
Kvælstof-reduktion
Vådområder: 250 kg kvælstof/ha (en del fra braklagte jorder) og overdrev: 50 kg kvælstof/ha.
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Urørt skov mv.
15 % af skovarealet i kerneområderne (1875 ha statslig skov) omlægges til urørt skov, lysåbne eller
våde naturtyper. Der forudsættes et driftstab og øgede plejeudgifter på i alt 2.000 kr./ha pr. år.
Jagt og fiskeri
Der vurderes ikke at være nogen nettoeffekt af nationalparken på jagt og fiskeri. Nettoeffekten kan
dække over modsatrettede og isolerede effekter.
Turisme, ejendomspriser og bosætning
Nationalparkparken har gennem de forbedrede muligheder for friluftslivet og gennem ”branding”
og markedsføring positiv betydning for turisme og ejendomspriser. Det er imidlertid meget
vanskeligt at vurdere den nøjagtige effekt. Nedenstående effekter er derfor behæftet med meget stor
usikkerhed.
Det forudsættes at en vækst i turismen på +1 % om året i Kongernes Nordsjælland.
Ejendomspriserne forudsættes at udvikle sig moderat positivt som følge af nationalparken med
stigning på +0,2 % pr. år for 2 % af ejendommene i området. Den moderate vurdering skyldes at
området allerede i dag har en meget høj attraktionsværdi for bosætning.
Derimod er det ikke vurderet, at nationalparken vil få mærkbar betydning for bosætningen i
området. Nordsjælland er allerede i dag et meget attraktivt sted at bosætte sig, og tilflytning er i høj
grad styret af udbudet af nye byggemuligheder i området, som i dag er meget begrænsede.
Nationalparken skaber ikke nye byggemuligheder, tværtimod kan nationalparken visse steder
eventuelt komme til at virke begrænsende for udvidelser af eksisterende bysamfund.
Trafik
Der er forudsat en hastighedsbegrænsning på 50 km/h på alle væsentlige vejstrækninger gennem
nationalparkens kerneområder. Der er indregnet reduktioner i benzinforbrug og en reduktion i antal
ulykker. Tidstabet er værdisat efter trafikministeriets nøgletalskatalog og fordelingen af kørsel
relateret til arbejde, fritid og bolig/job er beregnet efter Transportvaneundersøgelsen fra Danmarks
Transport Forskning.
Rekreativ værdi
Forskningscenter for Skov og Landskab har beregnet en foreløbig lokal værdifastsættelse for
rekreativ værdi af Nationalpark Kongernes Nordsjælland på 765 kr. pr husstand pr. år. Der er
77.849 husstande i analyseområdet.
Formidling, kulturhistorien, friluftsliv og driftsbudget
Der afsættes 15,9 mio. kr. pr. år til etablering af infrastruktur, kulturhistoriske tiltag,
formidlingscentre, naturvejledere, borgerinddragelse, formidling og øvrige friluftsfaciliteter i
nationalparken (statslig udgift). Budgettet nedsættes til 10,9 mio. kr. efter 10 år.
Til driften af sekretariatet for naturparken afsættes udover ovenstående udgifter 3,1 mio. kr. pr. år.
(statslig udgift).
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Velfærdsøkonomi
Der er udført velfærdsøkonomiske beregninger efter ovennævnte metoder og effektvurdering af
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Det samlende resultat for de enkelte sektorområder og for nationalparken i alt fremgår af
nedenstående figur (figur 2.5.1). Det fremgår at der er to afgørende faktorer for det samlede resultat
af den velfærdsøkonomiske analyse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Indføres der hastighedsbegrænsninger på trafikken medfører dette et betydeligt tidstab, som giver et
stort velfærdsøkonomisk tab for samfundet. I positiv retning trækker derimod den meget høje
rekreative værdi der bl.a. skyldes, at der bor mange mennesker i området og at befolkning tillægger
en nationalpark stor betydning for deres velfærd.
Der skal ganske betydelige offentlige anlægs- og driftsinvesteringer til at etablere Nationalpark
Kongernes Nordsjælland (park-infrastruktur), og der er tab indenfor landbrugssektoren som følge af
arealer der tages ud af landbrugsmæssig drift, der imidlertid delvis opvejes af værdien af
kvælstofreduktionen.
Turisme og stigende ejendomspriser tæller endvidere som betydende indkomstfaktorer i det
velfærdsøkonomiske regnestykke.

Velfærdsøkonomisk ændring, Planscenarium
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Figur 2.5.1 Den velfærdsøkonomiske værdi. NPV: Nutidsværdi med diskonteringsfaktorerne 3 %
og 6 % og med tidshorisont på 25 år hhv. uendelig tidshorisont. Overskud i kr. og (underskud i kr.).
Samlet giver nationalparken et mindre velfærdsøkonomisk tab, der imidlertid skal sammenholdes
med en betydelig lokal jobeffekt. Jobskabelse vil bl.a. komme ufaglærte grupper i turisterhvervet til
gode, dvs. grupper som traditionelt har højere arbejdsløshed end gennemsnittet. Jobeffekten har
derfor en betydende positiv indvirken på velfærdsøkonomien. Den nøjagtige effekt kan imidlertid
ikke vurderes.
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Den afledede jobeffekt, som illustreres i figur 2.5.2, vil typisk forplante sig bredt i det danske
samfund.
Jobeffekt Planscenarium
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Figur 2.5.2 Jobeffekt. Direkte lokal jobeffekt og afledt jobefekt for Danmark af planscenariet.

Erhvervs- og budgetøkonomi
Som det fremgår af figur 2.5.3, er det ikke mindst staten der må holde for med investeringer og
driftsudgifter i Nationalpark Kongernes Nordsjælland udfra de valgte forudsætninger.
Alle andre samfundsgrupper - som der er udført beregninger for - vinder økonomisk ved en
nationalpark.
Landbruget får en betydende indtægt ved salg af arealer til staten med henblik på
naturgenopretning. Landmændene har derfor ud fra en isoleret kassebetragtning et overskud ved
etablering af en nationalpark i planperioden på 25 år. Det samfundsøkonomiske tab ved at jorden
tages ud af drift (jordrenten) er indeholdt i den velfærdsøkonomiske analyse.
Det øvrige erhvervslivs merindtægter kommer fra en forøget turisme og husholdningernes økonomi
forbedres især gennem de øgede ejendomsværdier.
Der er ikke betydende effekter for den kommunale økonomi, da staten forudsættes at finansiere
udgifter vedrørende nationalparken, og da der ikke er regnet med en nettotilflytning til området som
følge af nationalparken.
Alt i alt har Nationalpark Kongernes Nordsjælland en positiv fordelingspolitisk effekt på
lokalsamfundet.
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Fordelingsøkonomiske effekter, scenario 1
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Figur 2.5.3 Fordelingsøkonomiske effekter. Økonomisk virkning for forskellige grupper i
samfundet. NPV: Nutidsværdi med diskonteringsfaktor 6 % med 25 års tidshorisont og uendelig
tidshorisont.
Følsomhedsanalyser
Der er udført en række følsomhedsanalyser, som er dokumenteret i en særskilt teknisk rapport
sammen med beregningsforudsætninger mv.
Følsomhedsanalyserne viser, at vurderingen af en række kritiske beregningsforudsætninger som
turismeudvikling, ejendomspriser og rekreative værdier er helt afgørende for udfaldet af
beregningerne.
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3. STATUS OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
I dette kapitel beskrives status og udviklingspotentialer for nationalparkområdets landskabelige,
naturmæssige, kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier.

3.1 Landskabelige værdier
Det nordsjællandske landskab er kendt for sine naturområder og landskabelige skønhed. Gennem
flere århundreder har området været et søgt tilholdssted for københavnere, forfattere og kunstnere,
og det er fortsat et af landets smukkeste og mest varierede landskaber.
I dette forslag til Nationalparken Kongernes Nordsjælland samles essensen af de mest værdifulde
natur- og landskabstyper i et stort sammenhængende landskab.

Figur 3.1.1 Nationalparkens ydre afgrænsning og værdifulde landskaber i Frederiksborg Amts
Regionplan-2005 (angivet med blåt).
Planlægning og arealmæssige bindinger
Området indgår i en lang række af tidligere analyser og planer. Allerede for mere end 40 år siden
blev området af fredningsmyndigheder og Frederiksborg Amt identificeret som et af landets
vigtigste større sammenhængende landskaber med særlige landskabelige, geologiske, biologiske,
kulturhistoriske og rekreative kvaliteter og potentialer.
I regionplanerne for Frederiksborg Amt har langt hovedparten af nationalparkområdet siden 1992
været udpeget som et særligt værdifuldt landskab, hvor der har skullet tages særlige
planlægningsmæssige hensyn.
I tabel 3.1.1 angives arealbindinger i kerneområder og korridorer.
I områderne omkring Arresø og Esrum Sø, er landskabet sikret af en række større
landskabsfredninger i det åbne land, og i den gældende regionplan er mange lavbundsarealer i
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området, som stammer fra tidligere sødannelser og fossile fjorde, udpeget med retningslinjer, der
skal sikre arealerne mod ændret anvendelse samt fremme mulighederne for naturgenopretning.

I alt

Korridor 4

Korridor 3

Korridor 2

Korridor 1

Kerneområde III

Kerneområde II

Kerneområde I

Store dele af områdets vandløbssystemer, lavbundsarealer og andre miljøfølsomme områder i det
åbne land, er desuden udpeget som særligt følsomme landbrugsområder med tilskudsmuligheder til
miljøvenlig landbrugsdrift.
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Værdifulde landskaber
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Kulturmiljøer RP2005
3.003 1.673 1.461
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Eng + mose + sø +
strandeng i ha

4.979 2.290
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8.335

Fortidsminder - antal

320

154

127

175

151

26

248

1.201

Diger – i meter

49

183

108

15

77

28

28

488

Tabel 3.1.1 Arealbindninger i kerneområder og korridorer.

Status
I forbindelse med Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland er der gennemført en
landskabsanalyse, som kortlægger og beskriver landskabsværdierne og oplevelsesmulighederne i
pilotprojektets undersøgelsesområde.
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Landskabsanalysen bygger på og samler data fra tidligere kortlægninger og beskrivelser af
landskabet i Frederiksborg Amt. Analysen er foretaget af Center for Skov og Landskab ved
Landbohøjskolen, og benytter en ny metode til analyse af landskaber, ”Landskabskaraktermetoden”.
Bilag 12 angiver analysens 25 identificerede landskabskarakterområder i og omkring pilotprojektets
undersøgelsesområde.
Rig variation af landskabstyper
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Figur 3.1.2 Landskabstyper og jordarter i Nordsjælland
Analysen viser, at Nordsjælland indeholder en i dansk sammenhæng enestående stor landskabelig
variation. Hovedårsagen hertil er, at regionen i slutningen af sidste istid dannede rammen om flere
glaciale ophold og mindre genfremstød. Mens fremstødene har dannet større og mindre
randmorænelandskaber (se 1. på figur 3.1.2) har opholdene forårsaget adskillige dødislandskaber
(2).
Ganske betydelige dele af regionens lavtliggende terræn har endvidere ligget under havniveau i
Litorina-tiden. Ingen steder på Sjælland har efteristidens landhævninger været større end i
Nordsjælland, hvorfor regionen rummer en række fossile fjorde (tidligere fjorde), og omfattende
vådområder på tidligere havbund (3). Landhævningerne har også resulteret i høje kystskrænter (4),
langs Nordkysten. Udmundingerne af nogle af de fossile fjorde, som f.eks. hele egnen ved Melby
Overdrev og Tisvilde Hegn, er blevet overlejret af flyvesand i perioden 1500-1800 (5).
Flere af de sidste isstrømme er kommet øst- eller nordøstfra, hvorfra morænen generelt er både lerog kalkfattig sammenlignet med moræne aflejret af baltiske gletschere. Retningerne på isstrømmene
markerer sig i landskabet i områdets åsdannelser (6).
Værdifulde landskabsstrøg
Landskabsanalysen peger desuden på, at der mellem de 3 kerneområder, eksisterer 9 karakteristiske
landskabsstrøg med store landskabelige værdier og kontrastrige oplevelsesmæssige forløb (Se figur
3.1.3). Udpegningen af landskabsstrøgene er foretaget med udgangspunkt i landskabernes indhold
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af eksisterende karaktergivende landskabselementer, uforstyrrede landskaber og potentialer for
styrkelse af områdernes landskabelige struktur, ved genopretning af naturområder og udsigter.

Landskabsstrøg A: Mårum-Valby Hegn-Heatherhill-Ellemosen-Tisvilde Hegn
Landskabsstrøg B: Søborg Sø-Gilleleje-Gilbjerg Hoved
Landskabsstrøg C: Esrum-Villingerød-Rusland-Dronningmølle
Landskabsstrøg D: Såne-Gurre Sø-Hellebæk-Hornbæk
Landskabsstrøg E: Arresø
Landskabsstrøg F: Pibemølle-Pøle Å-Alsønderup-Bendstrup
Landskabsstrøg G: Frederiksborg Slot-Store Dyrehave-Tokkekøb Hegn
Landskabsstrøg H: Fredensborg Slot-Grønholt-Langstrup Mose-Nivå
Landskabsstrøg I: Kystlinien Nivå-Liseleje

Figur 3.1.3 Nationalparkens afgrænsning og landskabsstrøgene i undersøgelsesområdet.
Som det fremgår, er store og centrale dele af landskabsstrøgene medtaget i nationalparkforslaget.
Karakteristik
I det efterfølgende beskrives de landskabelige og karaktergivende hovedelementer i hver af
nationalparkens kerneområder og korridorer samt landskabernes sårbarhed overfor generelle
udviklingstendenser. Endelig angives en række parametre, som er af betydning for en styrkelse af
de landskabelige karakteristika og oplevelsesværdier.
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Kerneområder
Kerneområde I
Arresø og Tisvilde Hegn - et åbent dynamisk landskab, som er skabt af hav, landhævninger og
vindpåvirkninger.
Kerneområdet omfatter den store fladvandede Arresø med tilgrænsende lavbundsarealer og moser
beliggende på tidligere havbundsarealer, som engang indgik i Arrefjorden. I dag markeres de
tidligere fjordarme af bl.a. Ellemosen, Pøle Å, Ølsted Mose og Lyngby Mose, og fjordudløbet i
Kattegat markeres af hedearealerne på tidligere havbundsarealer ved Melby Overdrev.
Søen afgrænses af en højtliggende randmoræne-bue, der kan følges ved Arrenæs, Frederiksværk og
Arrenakkebakke, og af højtliggende flyvesandsarealer ved Tibirke samt af sandflugtsplantagen
Tisvilde Hegn.Ved Kattegats udligningskyst omfatter kerneområdet et over 8 km langt
sandflugtsareal med klitter og brede sandstrande.
Landskabsdannelserne kan synliggøres og mulighederne for formidling styrkes ved:
• Friholdelse af de åbne tidligere havbundsarealer, og frilæggelse af terrænkanter i
overgangszonen mellem litorinafladen og indlandskystskrænter.
• Udtyndning af skovbevoksning på udvalgte (i læliggende) indlandsklitter i Tisvilde Hegn.
• Friholdelse af den åbne del af den markante randmorænedannelse på Arrenæs og
Arrenakkebakke for tilgroning og anlæg.
Kerneområde II
Esrum Sø og Gribskov - et dramatisk skov- og sølandskab, med kontrast imellem den store dybe sø,
de åbne landbrugsarealer på østsiden, og Gribskov som et stort sammenhængende skovdække vest
for søen.
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Mens Gribskov er beliggende i et randmoræne- og dødislandskab, som består af langstrakte
parallelt løbende serier af bakker og lavninger på vestsiden af Esrum Sø, er der øst for søen et
stærkt kuperet og åbent dødislandskab, som i historisk tid har indeholdt græsningsskov og store
sammenhængende græsningsoverdrev.
Esrum Sø ligger i en meget dyb langstrakt lavning, som har afløb til Kattegat via smeltevandsdale
nord for søen. På grund af de store terrænforskelle, er der en storslået udsigt over sø og skov fra
bakkelandet nord og øst for søen. I søens nordlige og sydlige ende ligger mange mindre
mosedannelser og engarealer.
Karaktergivende landskabsdannelser og landskabets historie kan synliggøres, og mulighederne for
formidling styrkes ved:
• Håndhævelse og udvidelse af landskabsfredningen ved Esrum Sø ved inddragelse af
karakteristiske landskabselementer øst og nord for søen.
• Pleje af fredede arealer med henblik på at genskabe de tilgroede og tilplantede fredede udsigter
over søen.
• Forbedring af tilgængeligheden langs søens østside.
• Genopretning af historiske overdrev i de mest markante dødisområder og skræntdannelser med
gruset jord og store hældningsgrader.
• Åbning af rørlagte vandløb med tilløb til søens østlige bredder.
Kerneområde III
Gurresø og skovene vest for Helsingør - et karakteristisk skov- og slettelandskab, med mange
markante skovbryn. Skovene indeholder skovlysninger, næringsfattige skovsøer og mosedannelser.
Kerneområdet omfatter en række mindre skove, og mange mellemliggende lysninger. Fligede
skovbryn på den store flade moræneslette omkranser landskabet. Skovene rummer mange skovsøer.
Områdets mange sø- og mosedannelser er modsat andre steder på Sjælland særligt næringsfattige på
grund af en gruset jordbund. Her findes enkelte små højmoser, og den centralt beliggende Gurre Sø
var indtil fornylig en renvandet sø med grundskudsvandplanter (lobiliesø).
Det vandrige område har dannet baggrund for lokaliseringen af Gurre Slot. I Teglstrup Hegn ligger
søerne som smalle sprækker i et riflet terræn, og ved Hellebæk indgår søer og vandløb i et
opstemmet system af kanaler og damme, der leder vandkraften til den historiske Hammer Mølle. Et
tilgrænsende overdrevlandskab med søer og græsningsskov er beliggende ved Kohaven. Langs
Kattegat ligger de høje skovklædte kystskrænter med et marint forland af små sandstrande.
Landskabshistorien og landskabsværdierne kan tydeliggøres, og mulighederne for formidling
styrkes ved:
• Genskabelse af tidligere sø- og mosedannelse.
• Genskabelse af dele af Rørtang og Flynderup Overdrev.
• Genetablering af kulturmiljø og stianlæg ved Egebæks Vang.
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Korridorer
Nationalparkens 4 korridorer sammenkæder kerneområderne. Korridorerne er generelt truet af
fragmentering ved skovtilplantning, tilgroning og etablering af bebyggelse, hegn og anlæg. Skal det
landskabelige særpræg fastholdes, er det væsentligt at sikre landskabets åbne karakter.
En fastholdelse af landbrugsdrift med agerbrug og græsning er i mange tilfælde en meget vigtig
faktor for bevarelsen af landskabskarakterer og udsigtsforholdene i disse store landskabsrum.
Terrændannelserne og de landskabelige potentialer fremtræder med hver sine karakteristika i
korridorerne:
Korridor 1
Mellem Tisvilde Hegn - Harager Hegn - Gribskov. Korridoren indeholder blandt andet Tobro Å og
Ramløse Å med mange tilgrænsende lavbundsarealer og vådområder.
Korridoren forbinder Kerneområde I med Kerneområde II ved den nordvestlige del af Gribskov.
Det terrænmæssige højdepunkt i korridoren ligger ved en israndslinie, der forløber mellem
landsbyerne Laugø og Ørby. Her ligger vandskellet imellem Ellemose Å der via Ramløse Å har
udløb i Arresø, og Laugø Å der via Tobro Å løber mod nord til Kattegat.
Vest for vandskellet er korridoren karakteriseret af lavbundsarealer og de store vådområder Holløse
Bredning og Ellemosen. Øst for vandskellet er korridoren især karakteriseret af vandsløbssystemet
Tobro Å. Langs Tobro Å´s sydlige del findes større mose- og engarealer ved Valby Hegn, og mod
nord ligger Unnerup Mose. På hver side af korridorens vådområder ligger en række kulturhistorisk
vigtige landsbyer: Tisvilde, Valby, Laugø, Ørby og Mønge. En koncentration af fortidsminder og
bopladser følger vandløbssystemet. På morænebakkerne nordøst for Unnerup Mose findes en af
landets flotteste bronzealder højgrupper.
Potentialet for at forbedre den landskabelige sammenhæng i korridor 1, er især knyttet til de
karaktergivende landskabselementer. De landskabelige karaktergivende elementer og de historiske
landskabselementer kan sikres og synliggøres, ligesom mulighederne for formidling forbedres, ved:
• Udbygning af engstrøg, forbedring af vådområder og vandløbsstrækninger.
• Genetablering af karakteristiske overdrevlandskaber langs landsbyernes ejerlavsgrænser, og
sikring af større udyrkede arealer ved fortidsminderne.
• Styrkelse den landskabelige sammenhæng ved udlægning af græsningsarealer mellem
Unnerup Moses litorinaflade og den tilgrænsende morænebakke med et meget stort og
markant gravhøjsfelt af bronzealderhøje.
Korridor 2
Mellem Esrum Sø og skovene ved Gurre Sø. Korridoren er karakteriseret af ådalslandskaber,
lavbundsarealer, tidligere sødannelser samt mod syd højtbeliggende dødislandskaber med udsigt
over Esrum Sø.
Korridoren forbinder Kerneområde II med Kerneområde III, og indeholder Esrum Ådal og Søborg
Sø området, som skaber forbindelse til naturarealerne ved Rusland.
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Mod nord forekommer 2 store smeltevandsdale, og fossile fjordindskæringer med lavbundsarealer
og mosedannelser. Dalstrøgene der har en nord-sydgående retning, gennemkrydses af et helt ”delta”
af vandløb, der har udløb i Kattegat: Søborg Kanal der afvander den tidligere fjord- og sødannelse
Søborg Sø, Esrum Å og Kanal der har tilløb fra Esrum Sø og fra Gurre Sø, Keldsø Å der afvander
den tidligere Keldsø, og Pandehave Å, som afvander den tidligere fjorddannelse ved Rusland.
Mellem de mange vandløbssystemer og mosestrøg ligger morænebakker og åsdannelser, feks.
Ruslands bakker, der er præget af sandflugtsaflejringer.
Området udgør et af de største landskaber med sparsomt bebyggede områder i nationalparkens åbne
land.
Mod øst og syd er korridoren karakteriseret af et meget højtliggende terræn. Terrænet er dannet som
dødislandskab, der først sent er blevet opdyrket, og tidligere har indgået i store skov- og
overdrevsarealer ved Plejelt, Såne, Harreshøj, Tikøb og Danstrup.
Forbedring af den landskabelige sammenhæng og oplevelsværdierne i området kan opnås ved:
• Genskabelse af tidligere sødannelser og styrke og sammenkæde de landskabelige værdifulde
nordgående ådales naturindhold, med en mosaik af våde naturtyper.
• Genskabelse af nogle af de historiske overdrev på de landskabeligt markante
terrændannelser og skræntarealer.
• Rydning og pleje af landskabet omkring Esrum Kloster så udsigten til enge og kloster
fastholdes.
Korridor 3
Mellem Gurre Sø - Teglstrup Hegn - Hellebæk Kohave - Horneby Ås - Borsholm-Klosteris Hegn
Korridoren er karakteriseret af vandløb, lavbundsarealer, mosearealer og en skovklædt ås.
Korridoren forbinder skovene ved Gurresø i Kerneområde III med Teglstrup Hegn og Hellebæk
Kohave. Korridoren er karakteriseret af en forholdsvis flad og åben moræneslette, det markante
landskabselement Horneby Ås og tunneldal, samt af et strøg af lavbundsarealer, der strækker sig
frem til moseområderne ved Holmene.
Korridoren indeholder desuden et stort gammelt overdrevslandskab ved de kulturhistorisk vigtige
landsbyer Saunte og Borsholm. På den flade moræneslette ligger landsbyen Borsholms
dyrkningsjorder omkranset af skovbryn. Ved Risby Hegn findes rester af en gammel bondeskov.
Korridorens markante løvskovsklædte åsdannelser og vandløbene Vester- og Østerbækken løber
parallelt med kysten.
Den landskabelige sammenhæng og oplevelsesværdierne i området kan styrkes ved:
• Reetablering af vådområder samt etablering af trampesti i tunneldalsstrøget langs
Østerbækken.
• Rydning af nåletræsbeplantninger og pleje af moserne i Holmene.
• Genskabelse af glidende overgang mellem græsningsoverdrev og græsningsskov udenfor
skovgærdet mellem Risbyvang og Borsholm..
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Korridor 4
Mellem Gribskov- Nejede Vesterskov - Arresø. Korridoren er karakteriseret som randmoræne og
dødislandskab med fortidsminder og udsigter.
Korridoren forbinder Kerneområde I med Nejede Vesterskov og med Kerneområde II. Korridoren
ligger i et markant højtbeliggende randmoræneområde. Dele af området er desuden stærkt præget af
dødisområder. Der er primært to forskellige landskabstyper i korridoren: Et lavtliggende område
med Pøle Å og ådal og de bratte ådalsider, hvor Pibe Mølle er beliggende på et højdepunkt. På
randmorænens højderyg ligger fortidsminder, der har været benyttet som baunehøje. Der er vide
udsigter fra højdepunkterne til Arresø og til Gribskovs lange og markante skovbryn.
Korridoren har potentiale for at styrke den landskabelige sammenhæng ved:
• Genopretning af overdrev langs Pøle ådals bakkede nordside frem til litorinafladen ved Arresø.
• Genopretning af historiske overdrev på randmorænen imellem skovholme og fortidsminder, der
stadig har rester af lyngvegetation. Den nordligste del af højderyggen kan evt. genoprettes som
græsningsskov.
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3.2 Naturværdier
Det potentielle nationalparkområde rummer i dag et stort antal arter og levesteder, som er unikke og
værdifulde både på nationalt og på internationalt niveau. Således er omkring 60 % af
kerneområderne udpeget som særligt beskyttelseskrævende natur under EU's Habitat- og
Fuglebeskyttelsesdirektiv.
Ved etablering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil de mange værdifulde naturelementer
bindes sammen, så der skabes spredningsmuligheder for vilde planter og dyr, og så der gives plads
til naturlig dynamik og udvikling.
I det følgende beskrives kort de nuværende naturelementer i området opdelt efter de tre
kerneområder og de fire korridorer, og der gives en beskrivelse af mulighederne for at forbedre
naturindholdet og skabe ny natur.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at levere en fuldstændig beskrivelse af
udviklingsmulighederne for naturen. Dette vil for flere delområders vedkommende kræve nærmere
undersøgelser, som ikke har kunnet udføres indenfor pilotprojektperioden. Derfor vil vægten blive
lagt på at beskrive de overordnede udviklingsmuligheder, og der gives eksempler på en række
mulige og konkrete naturgenopretnings-aktiviteter.
I de næste faser af parkens tilblivelse skal der udarbejdes detailplaner for de enkelte kerneområder
og korridorer. Disse planer skal konkret beskrive udviklingsmulighederne samt hvilke tiltag, f.eks.
fortsat eller ændret drift, naturpleje og naturgenopretning, der skal igangsættes for at realisere
potentialerne.
De følgende sider bygger primært på en række biologiske undersøgelser og datasammenstillinger,
som er udført i pilotprojektperioden (For en oversigt over tekniske undersøgelser se bilag 8).

Skove, søer og åbent land
Den foreslåede nationalpark vil rumme ca. 15.500 ha skov, beliggende i parkens 3 kerneområder
(Se figur 3.2.1). Skovområdernes naturgeografiske variation, alder og udnyttelseshistorie har
medført, at de indeholder mange værdifulde plante- og dyresamfund. Særligt Tisvilde Hegn og
Gribskov er nogle af de biologisk rigeste skove i Danmark med et stort indhold af sjældne (rød- og
gullistede) arter. Desuden findes der betydelige mængder af sjældne arter i de østlige skove
omkring Gurre Sø, Horserød Hegn, Teglstrup Hegn, Grønholt Hegn og Vang samt i Store
Dyrehave, Asserbo Plantage og Liseleje Plantage. De sjældne arter er primært knyttet til gammel
naturskov, sumpskov, vandhuller, moser, kystklitter og strandbred.
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Figur 3.2.1 Skovene i Nordsjælland og afgrænsning af Nationalpark (sort linie).
Skovene i området er tilsammen levested for alle de 4 danske hjortearter: Rådyr, sikahjort, dådyr og
kronhjort, ligesom de er rige på andre pattedyr som mårarter, egern, ræv og grævling. Skovene er
også rige på næsten alle andre organismegrupper, herunder svampe insekter, padder, krybdyr og
fugle.
Danmarks to største søer – Arresø og Esrum Sø – udgør også væsentlige dele af naturen i de de
foreslåede kerneområder. Arresø er en stor lavvandet og næringsstofbelastet sø, som er under
bedring. Amt, kommuner og erhverv har indledt en stor og langsigtet indsats for at reducere
næringsstoftilførslen til søen, hvilket vil resultere i rigere bundvegetation og generel forbedring af
søens økologi. Esrum Sø er en meget dyb og mere renvandet sø, som hører til de mest biologisk
udforskede danske søer. Begge søerne rummer et rigt og varieret fugleliv.
Det åbne land i Nordsjælland rummer mange både store og mindre fredede og/eller på anden måde
beskyttede naturområder, som er rige på sjældne og plante- og dyrearter (Se figur 3.2.2) .
Jagt
Jagt i Nordsjælland drives efter gældende den gældende jagtlov, som sikrer bæredygtig udnyttelse
af vildtressourcerne. I store dele af de statslige områder, hører jagten under kongehuset, og bruges
af kongefamilien til repræsentative formål.
I forbindelse med etablering af nationalparken er der ikke påtænkt særlige jagtrestriktioner udover
jagtlovens almindelige bestemmelser. Der blev i 2004 indført en særfredning for kronvildt, således
at jagttiden er indskrænket til 14. dage. Formålet hermed er at sikre udbredelsesmuligheden for
kronvildtet og en bestandsforøgelse fra de nuværende 50-75 dyr til måske 350 dyr.
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Figur 3.2.2 Fredede områder, beskyttede naturtyper m.v.
Regionplanmæssige udpegninger
Store dele af kerneområderne og korridorerne er i regionplanen udpeget som biologiske
interesseområder. For disse områder gælder retningslinjer, som skal sikre bevarelse og forbedring af
levesteder og spredningsmuligheder for vilde planter og dyr.
Natura 2000 områder
De mest værdifulde, sårbare og sjældne naturområder i EU er udpeget som Natura 2000-områder
(EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder). For disse områder skal der ifølge lov om
Miljømål udarbejdes Natura 2000-planer - første gang inden 2009 og derefter hvert 6. år. Natura
2000-planerne skal indeholde konkrete mål og indsatsplaner, som kan sikre bevarelse af de
naturtyper og arter, der har dannet baggrund for områdernes udpegning.
Også påvirkninger fra omgivelserne skal der gribes ind overfor, hvis de vurderes at påvirke
naturindholdet negativt i Natura 2000-områderne. Redskaberne til at gennemføre
indsatsprogrammet fremgår af blandt andet Naturbeskyttelsesloven og Skovloven.
Indenfor den foreslåede geografiske afgrænsning af nationalparken er der 2
fuglebeskyttelsesområder og 7 habitatområder (Se figur 3.2.3):
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Fuglebeskyttelseområder
•
•

Gribskov
Arresø

Habitatområder
•
•
•
•
•
•
•

Tisvilde Hegn og Melby Overdrev
Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose
Gribskov
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov
Rusland
Gurre Sø
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

(Bilag 11 viser en oversigt over udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne indenfor
nationalparken)

Figur: 3.2.3 Natura 2000- områder i og omkring nationalparken (skraveret med rød).
Habitatdirektivet indeholder desuden bestemmelser om mere generel beskyttelse af en række arter,
herunder forbud mod beskadigelse og ødelæggelse af yngle- og rasteområder for arterne - uanset
om de forekommer i eller udenfor Natura 2000-områderne. Det foreslåede nationalparkområde
indeholder flere af de pågældende arter – herunder flere flagermusarter og Stor vandsalamander.
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Naturværdierne og udviklingspotentialer i kerneområderne og korridorerne
Kerneområderne
Kerneområde I - Arresø og Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage og Liseleje Plantage består primært af næringsfattige og relativt
unge skove med rødgran og skovfyr. Skovene er kun delvist drænede og især områderne med
fyrreskov er relativt lysåbne med udbredt underskov og et meget højt antal arter. Her findes bl.a.
mange sjældne laver, svampe, guldsmede og sommerfugle, samt Markfirben, Stor vandsalamander
og Gul Evighedsblomst.
Arresø er flere steder omgivet af store og artsrige mose- og engområder: Lille Lyngby Mose og
Ellemosen/Holløse Bredning, som blandt andet er levesteder for sjældne og halvsjældne plantearter
f.eks. flere gøgeurter, Tjærenellike, Tvebo Baldrian, Gul Frøstjerne, den ”kødædende” Vibefedt
samt flere sjældne arter af halvgræsset star.
Ellemosen/Holløse Bredning er desuden et betydningsfuldt yngle- og rasteområde for mange fugle.
Her findes Fiskeørn, Rørdrum, Rørhøg, Pungmejse, Rødrygget tornskade, Sortspætte, Nattergal,
Grågås, Skarv og flere andefugle.

Rørdrum.
Arresø er i dag en næringsrig sø med et reduceret plante- og dyreliv, og på grund af algevækst er
der udstedt badeforbud i søen. Der findes dog en veludviklet rørskov, og i bredzonen findes et
meget rigt fugleliv med bl.a. gæs, ænder, Rørhøg, Rørdrum og Blishøne.
Arrenæs rummer fine overdrevsområder blandt andet med Merian og Tjærenellike og de sjældne
Mat-Potentil og Vår-Potentil. Her findes også vandhuller med Stor vandsalamander og den sjældne
Løgfrø.
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Hede-/overdrevsområderne Tibirke Bakker og Melby Overdrev rummer helt særlige naturværdier.
Disse områder er voksested for de sjældne og halvsjældne plantearter Nikkende Kobjælde, DueSkabiose, Tjærenellike, Bakke-Nellike, Blodrød Storkenæb, Lyng-Star og Vår-Star, som kun trives
på næringsfattige tørre arealer. Områderne er tillige levested for en rig insektfauna, blandt andet
køllesværmere og sommerfugle som Violetrandet ildfugl, Stor perlemorsommerfugl og Argus
blåfugl. Området er også levested for flere flagermusarter og mange fuglearter.

Figur 3.2.4 Eksempler på eksisterende naturværdier i Kerneområde I. Arresø og Tisvilde Hegn.
Udviklingspotentialer:
•
•
•

•
•

For at bevare og sikre gunstig udvikling af kerneområdets store artsrigdom, som primært er
tilknyttet lysåbne naturtyper, kan der iværksættes afgræsning og pleje af enge, moser,
overdrev og heder.
Dynamikken i Arresø-området kan øges ved udsætning af bævere.
Vandhuller og andre levesteder for padder og krybdyr bør sikres og forbedres. Mange af
disse arter – herunder Løgfrø - er gået stærkt tilbage i Danmark. Det er vigtigt at sikre, at
levestederne er egnede som både yngle-, fødesøgnings-, hvile- og overvintringsområder for
padde- og krybdyrarterne.
Potentialerne i Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage og Liseleje Plantage for retablering af
vådområder på meget mager jordbund bør realiseres. Desuden kan åbne, tørre naturarealer
udvides ved konvertering af nogle af rødgranbevoksningerne til lysåbne levesteder.
Den biologiske mangfoldighed i Arresø bør forbedres ved fortsat at reducere tilledningen af
næringsstoffer til søen. Begrænsning af tilførslen af næringsstoffer kan bl.a. intensiveres ved
en ekstensivering af landbrugsdriften i oplandet via udlægning af permanente græsarealer,
naturgenopretning, braklægning mm..
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Kerneområde II - Gribskov og Esrum Sø
I Gribskov findes områder med stor biologisk mangfoldighed, f.eks. gammel naturskov og lysåbne
enge, som gennem århundreder har været brugt til høslæt eller afgræsset. I skoven yngler bl.a.
Hvinand, Isfugl, Nøddekrige, Svaleklire og Stor tornskade, Sortspætte og Hvepsevåge. De to
sidstnævnte er årsag til at skoven er udpeget som et EU-fuglebeskyttelsesområde.

I moseområderne i Gribskov findes bl.a. Lys skivevandkalv, Skæv vindelsnegl, Stor kærguldsmed,
Spidssnudet frø og Stor vandsalamander - arter der også internationalt er sjældne, og som er
omfattet af krav i EU's Habitatdirektiv om beskyttelse.
Fønstrup bæk, som løber i den sydlige del af Gribskov og ud i Esrum Sø, rummer en
vandløbsfauna, som er karakteristisk for et naturligt rent vandløb. Her findes den sjældne
Bæklampret, som også lever i Esrum Å sammen med Flodlampretten.
Esrum Sø er en stor, dyb og ren sø. Søen har en karakteristisk form med jævnt tiltagende dybder
indtil 5 meter, herefter en stejl skrænt til 15 meters dybde, som går over i et stort jævnt og dybt
bundareal. På de lavere dybder findes et varieret plante- og dyreliv. På og omkring søen findes et
rigt fugleliv med Blishøne, Gråand, Hvinand, Troldand, Knopsvane, Toppet lappedykker og Skarv.
Langs Esrum Sø omkring Stenholt Vang, Møllekrogen og Kobæk Vig indeholder kerneområde II
værdifulde moseområder med en lang række karakteristiske og sjældne plantearter.
Øst for Gadevang ligger Strødam Reservatet, som er et lille, men varieret skovområde med meget
gammel og urørt skov og med en særlig høj mangfoldighed af svampe og laver. Området er lukket
for offentligheden og fungerer som forsøgsfelt for botaniske og zoologiske studier ved Københavns
universitet.
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Figur 3.2.5 Eksempler på eksisterende naturværdier i Kerneområde II. Esrum Sø og Gribskov.
Udviklingspotentialer:
•

•

•
•
•

Vådområder: De nordsjællandske skove havde tidligere en større geografisk udbredelse og
bestod af en mosaik af åbne og skovbevoksede arealer. De åbne arealer omfatter både tørre
græs- og urtebevoksninger og våde moser og fugtige enge. I Gribskov var ca. 20 % af skovens
areal i 1850’erne moser, som i dag kun udgør ca. 3 %. Moser, søer og sumpskove kan således
genskabes ved sløjfning af dræn og tilkastning af grøfter samt ved rydning af tilgroning og
afdrivning af rød- eller sitkagraner fra vådområder. Steder hvor dette umiddelbart kan
igangsættes er bl.a. ved Rødedam og St. Ondemose i Gribskov.
Tørre lysåbne naturtyper: Mange af stednavnene i skovene afslører at de tidligere var lysåbne
græssede enge og græsningsskov, dette gælder f.eks. Tumlingevang og Lille Hestehave. Mange
af disse steder rummer stadig et stort potentiale for genskabelse af lysåbne naturtyper. Dette kan
opnås ved, at der udlægges flere og større områder med græsningsskov, hvor der udsættes heste
og/eller kvæg. Græsningen i skovene skal derudover øges ved at ophjælpe bestandene af vilde
græssende dyr. Endelig kan der tages høslæt på nogle af arealerne.
Naturskov. Gammel naturskov forekommer i mange, men små og spredte områder. Med en stor
park vil det være muligt at skabe større og mere sammenhængende urørt skov med naturligt
henfald af træer, og mulighed for at de biologiske processer kan forløbe uforstyrrede.
Rovfugle: Der kan også etableres mindre uforstyrrede områder m.h.p., at store rovfugle kan
yngle, f.eks. langs nordsiden af Esrum Sø.
Overdrev: I det kuperede terræn langs Esrum Søs østside, er der fine muligheder for etablering
af overdrevsvegetation på stærkt hældende arealer på mager jordbund. Dette kan etableres ved
at afgræsse med kvæg, får eller heste eller ved at der tages tage høslæt.
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•

Esrum Sø: For at bevare gode økologiske forhold i Esrum Sø er er det væsentligt at begrænse
tilledningen af næringsstoffer til søen. Naturgenopretningsinitiativer i søens opland vil kunne
bidrage til at opfylde denne målsætning.

Kerneområde III - Gurre Sø og skovene vest for Helsingør – og Rusland

Opret Kobjælde
Skovene omkring Gurresø har indeholder mange våde levesteder, og her findes gammel naturskov
med blandt andet Finsk Røn, Eremit og flere sjældne svampearter.Gurre Sø var tidligere en
næringsfattig skovsø med klart vand og grundskudsplanter (lobeliesø). Søen har været påvirket af
spildevand, men er i dag i positiv udvikling på vej tilbage til en klarvandet tilstand.
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Særligt for kerneområde III er, at området indeholder adskillige fine næringsfattige og lysåbne
naturområder, blandt andet Tinkerup Mose og Multebærmosen mellem Gurre Vang og Krogenberg
Hegn og Fandens Hul i Teglstrup Hegn.
Også Skidendam, Sjællands bedst bevarede højmose, findes her. I de næringsfattige moser findes
bl.a.: Sphagnum-mosser, Smalbladet Kæruld, Tue-Kæruld, Rundbladet Soldug, Næb-Star og
Tranebær. Her findes desuden Stor kærguldsmed, Spidssnudet frø og Stor vandsalamander.
Desuden indeholder kerneområdet Rusland, der ligesom hede- og overdrevsområderne ved Tibirke
Bakker og Melby Overdrev, helt særlige naturværdier. Rusland er det eneste sjællandske voksested
for den smukke planteart Opret Kobjælde.

Figur 3.2.6 Eksempler på eksisterende naturværdier i Kerneområde III.

Udviklingspotentialer:
•
•

•

Skovene: For at udvikle og styrke naturen i skovområderne skal de lysåbne områder plejes og
afgræsses, og vådområder kan genoprettes ved at etablere naturlige vandstandsforhold.
Gurre Sø: Søen kan atter blive en lobeliesø, med en undervandsvegetation af flere arter af
grundskudsplanter. Tilledningen af næringsstoffer er lav, men en genopretning af søen vil
sandsynligvis yderligere kræve opfiskning af fredfisk (Skaller og Brasen) og muligvis fjernelse
af tagrør på mindre partier.
Åbne arealer: For at bevare og sikre gunstig udvikling af den store artsrigdom af dyre-, plante-,
fugle-, insekt-, lav,- og svampearter knyttet til de lysåbne naturtyper, skal der iværksættes
afgræsning og pleje af enge, moser, overdrev og heder. Især højmoser er sårbare overfor
tilgroning og en målrettet indsats for at sikre Skidendam bør prioriteres højt.
42

Korridorerne
Etableringen af en Nationalpark i Nordsjælland rummer store muligheder for at genskabe tidligere
naturområder og forbindelse mellem eksisterende og nye naturområder. De 4 korridorer indeholder
allerede i dag en række værdifulde naturområder, og i takt med at naturindholdet styrkes i
korridorerne, vil de kunne sikre levesteder og spredningsmuligheder for en bred vifte af plante- og
dyrearter.
Korridor 1
Denne korridor benyttes allerede i dag af en mindre bestand af kronhjorte i Tisvilde Hegn, når de
strejfer til Harager Hegn og ind i Gribskov. Korridoren bør i højere grad sikre og forbedre
kronhjortenes spredningsmuligheder. Dette kan opnås ved at genskabe et sammenhængende
naturstrøg, og ved at minimere spredningsbarrierer, i form af hegn, veje mm. Sidstnævnte kræver
etablering af faunapassager.
Naturmæssig forbindelse mellem kerneområderne kan især skabes i de lavtliggende områder, hvor
et sammenhængende netværk af enge, moseområder og enkelte vådområder kan genskabes. Dette
kan ske gennem en udbygning af eksisterende naturområder og ved at genskabe naturlige
vandstandsforhold, f.eks. i Mønge Åmose og vådområder ved Tobro Å.
Områdets højere liggende partier rummer også et stort potentiale for etablering af lysåben natur ved
afgræsning og pleje.
Korridor 2
På de lavtliggende tidligere fjordarealer med Søborg Sø og Esrum Å-området, som nu i stort
omfang er tørlagte, kan der skabes naturlige vandstandsforhold og sammenhængende vådområder
ved at indstille dræning. Vådområdegenopretning vil også kunne skabe sammenhæng mellem
Søborg Sø og Esrum Å-området og via Keldsø området til den fossile fjord omkring Pandehave Å.
Ved etablering af græsningsarealer i Firhøj-Hesbjerg området og det kuperede terræn langs østsiden
af Esrum Sø kan der også skabes store sammenhængende naturområder med overdrev og enge i et
kuperet terræn.
Flere steder vil der ved områdets vandløb og vandløbsnære arealer kunne skabes sammenhængende
naturområder med våde naturtyper i de laveste områder og med tidvis vanddækkede og afgræssede
enge på de lidt højere liggende arealer.
Korridor 3
Mellem Teglstrup Hegn og Horserød Hegn indeholder korridoren Knudemose og moser ved Nygård
og ved Øerne, som alle er næringsfattige naturområder af høj kvalitet. Mod nordøst afgrænses
korridoren af vandløbet Østerbækken.
Af potentielle naturområder indeholder korridoren lavbundsarealer, som ved tilkastning af
drængrøfter og kapning af dræn rummer mulighed for etablering af nye lysåbne vådområder. Disse
nye naturområder vil kunne etableres i tilknytning til eksisterende moser, hvorfra karakteristiske

43

vådbundsarter vil kunne sprede sig. Fjernelse af næringsstoffer til etablering af næringsfattige
voksesteder vil kunne ske ved slåning af arealerne og fjernelse af afslået materiale.
En række stednavne, hvori overdrev indgår – Saunte, Borsholm, Gurre, Horserød - vidner om, at der
i korridoren tidligere har været udlagt permanente græsningsarealer, som vil kunne genoprettes.
Korridor 4
Den østligste del af korridoren ligger i et markant højtbeliggende randmoræneområde med
dødisområder, hvor den sjældne paddeart Løgfrø forekommer. Den sydlige del er præget af
lavbundsarealet, Lyngby Mose og den markante Lundebakke, som er et meget værdifuldt tørt og
lysåbent naturområde med mange sjældne plantearter.

I den nordligste del af korridoren findes rørlagte vandløbsstrækninger i Hessemose Å og Tinghuse
Å, som kan genåbnes på nogle strækninger.
I denne korridor er der et stort og varieret naturindhold, som kan udbygges til flere
sammenhængende naturstrøg. Langs ådalene kan jord udlægges til permanente græsningsarealer.
Langs Pøleåen vil dette kunne forbedre spredningsmulighederne mellem de lavvandede søer
Alsønderup Engsø og Solbjerg Engsø, samt mellem skovområderne Nejede Vesterskov og
Gribskov.
Der kan desuden rettes en indsats mod områder, som er levested for løgfrøer. Levevilkårene for
bestandene kan styrkes gennem en målrettet indsats for at forbedre de eksisterende vandhuller og
levesteder, samt ved at der oprettes flere vandhuller.
Flere steder i området er der højere liggende områder, hvoraf nogle rummer en værdifuld og
sjælden overdrevsvegetationen, mens andre rummer et stort potentiale for genopretning ved pleje og
græsning.
Genskabelse af Lyngby Mose, som et stort lavvandet vådområde i Arresøens opland, vil kunne
reducere næringsstoftilførslen til Arresø, og bidrage til genopretning af søens økologi.
Endelig er rørlagte vandløb en spredningsbarriere i det nuværende landskab. Ved at frilægge de
rørlagte dele af Hessemose Å og Tinghuse Å, vil der kunne skabes flere levesteder.
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Dynamik og store pattedyr – kronhjorte, bævere og europæisk bison
Med en ændret regional jagttid er jagten på kronvildt i Nordsjælland sat ned til kun 2 uger
årligt. Det vil resultere i en markant øget kronvildt bestand, som vil sprede sig fra Tisvilde
Hegn til Gribsskov og andre af de nordsjællandske større skove. I dag rummer Nordsjælland
omkring 50-75 krondyr, og der kan forventes en vækst i bestanden, som måske når op på
omkring 350 dyr over de næste få år.
En øget krondyrbestand vil påvirke skovøkologien. Græsningen i skoven vil forøges, og der
vil blive mere variation og dynamik med gavnlig effekt på insekt-, fugleliv m.v.
Under borgerinddragelsesarbejdet i projektet har et af de større diskussionsemner været
indførsel af nye større pattedyr - bævere og store græssere, som f.eks. europæiske bisoner.
Introduktion af udryddede dyrearter er et både påtrængende og kontroversielt emne, og blev
derfor også taget op i både temagruppearbejdet og på det store borgertopmøde i februar 2005.
Styregruppen har taget bestik af såvel de tekniske rapporter samt at indikationerne fra
borgerinddragelsesforløbet .
I nærværende nationalparkforslag indstiller styregruppen, at der udsættes bævere i den
vestlige del af den mulige nationalpark, dvs. i Danmark største sø Arresø og dens opland –
nærmere bestemt i Holløse Bredning og Ellemosen samt ved Vinderød, Nørremosen og
Strødam-området. Bæverbestanden skal overvåges, mulige gener afhjælpes effektiv og
trafikdrab skal undgås vha. etablering af passende faunapassager eller spærringer ved større
veje nær vådområderne.
Indførsel af store græssere, som Europæisk bison, vil afføde behov for indhegninger af store
arealer, og dette er der meget delte meninger om blandt borgerne ligesom styregruppen
generelt er modstander heraf. Styregruppen finder det dog forsvarligt, at der eventuelt på
længere sigt kan udføres mindre forsøg med større græssere m.h.p., at der indhøstes erfaringer
med økologisk virkning, hegnsproblematikken, publikumsreaktioner mv..
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3.3 Friluftsliv og turisme
Den foreslåede Nationalpark ligger mindre end 45 minutters kørsel fra Rådhuspladsen i København,
tæt på andre store danske og også svenske byer og den afgrænses langs nordkysten af tætliggende
byer og store sommerhusområder.
Der er således mange fastboende i parkens opland og området benyttes flittigt til såvel organiserede
som uorganiserede friluftsaktiviter.
Nedenfor opgøres en del af nationalparkområdets og nærområdets vigtigste faciliteter for friluftsliv.

Faciliteter
Besøgscentre
Kulturhistoriske
Besøgssteder
Gamle møller
OvernatningsMuligheder

Aktiviteter, kyst/sø

Parkering
Stier, veje og
Ridestier
Kultur

Andet

Esrum Møllegård (natur og miljøcenter med udstilling) og
Øresundsakvariet (udstilling og skoletjeneste)
Esrum Kloster, Æbeltholt Kloster, Nordsjællands Folkemuseum,
Flynderupgårdmuseet og dets Frilandskulturcenter, Geværfabrikken og
Hammermøllen i Hellebæk, Industrimuseet i Frederiksværk m.fl.
Esrum Vandmølle, Hammermøllen, Ramløse Mølle, Pibe Mølle
2 feriecentre
4 vandrehjem
21 campingpladser(mere end halvdelen for fastliggere)
19 bed& breakfast (i Frederiksborg Amt)
12 bondegårdsferie (i Frederiksborg Amt)
17 primitive overnatningspladser (i Frederiksborg Amt)
15 lejrpladser og 18 overnatningspladser i statsskovene
Der er fri overnatning i Græsted og Nyrup Hegn.
10 lystbådehavne 10
Badestrande : nordkysten og flere søer
Fiskeri : 3 betalingsstedet, 23 frie fiskesøer i Statsskovene
2 turbåde (en i Arresø, en i Esrum Sø)
63 P-pladser i statsskovene
3 regionale afmærkede cykelruter + adskillige lokale og ikke afmærk.
18 afmærkede vandreture
Adskillige afmærkede ridestier i Statsskovene
3 slotte (Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg)
6 slotsruiner
10-15 museer
8 fugletårne
4 naturlegepladser i statsskovene
47 bål/grillpladser i statsskovene
17 hundeskove : 17
1 grejbank i Nødebo: Udlejer friluftsudstyr til skoler, foreninger og org.

Tabel 3.3.1 Friluftsfaciliteter
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Friluftsaktiviteter
De mest udbredte friluftsaktiviteter i det foreslåede nationalparkområde er gå-, løbe-, cykel- og
rideture, som foretages af enkeltpersoner eller af mindre ikke-organiserede grupper.
En undersøgelse foretaget af Danmark Idrætsforbund dokumenterer, at der er 119 idrætsforeninger
med godt 21.000 medlemmer, der er lokaliseret i de kommuner, som indgår i pilotprojektets
undersøgelsesområde. Udover de lokale foreninger er også mange ikke-lokale foreninger aktive i
området i forbindelse med større arrangementer, skovture m.v.
Skovene
I det foreslåede nationalparkområde er de fleste friluftsmuligheder knyttet til skovene. Alene
Gribskov besøges ifølge undersøgelser udført af Center for Skov og Landskab, Landbohøjskolen,
af omkring 700.000 mennesker årligt. De by- og kystnære skove benyttes mest intensivt. I mange af
statsskovene er der gode muligheder for blandt andet gå- og cykelture og for udfoldelse af større
organiserede aktiviteter og arrangementer. Der er tillige opholdsarelaer med P-pladser, bål- og
grillpladser samt borde og bænke i skovene.

Landsdækkende undersøgelser over den danske befolknings foretrukne naturoplevelser angiver
skovene og strandene som højest prioriterede naturområder. Skovene foretrækkes især fordi man
møder få mennesker, ser få tekniske anlæg og ikke generes af støj. Mulighederne for at opleve
stilhed og ro samt måske hjorte og andre dyr værdsættes meget højt.
Korridorerne
I korridorerne er mulighederne for rekreativ færdsel og ophold mere begrænsede.
I det åbne land er gå- og cykleture den mest almindelige aktivitet, især i de bynære områder, men
der er mangel på sammenhængende stier i det åbne land.
Generelt er det også vanskeligt at færdes til hest over større strækninger, da ridestierne ikke
umiddelbart er sammenhængende.
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Søerne
De to store søer, Arresø og Esrum, administreres ligesom statsskovene af Skov- og Naturstyrelsen.
I Arresø, er lystfiskeri tilladt fra båd og hvor der er lovlig offentlig adgang ved bredderne. En enkelt
erhvervsfisker forpagter rettigheden til erhversfiskeri af staten.

Færdsel med robåde, sejlbåde og andre fartøjer, der drives uden motorkraft er tilladt. Kano- og
kajaksejlads samt windsurfing er dog ikke tilladt i perioden 1. marts til 1. juli. Frederiksværk
Camping og Vandrehjem udlejer kanoer og kajakker. Motorbådssejlads er med visse undtagelser
ikke tilladt på Arresø. Der er flere primitive lejrpladser og 2 shelters, som er til fri afbenyttelse af
publikum.
I Esrum kræves fiskekort for at fiske fra båd, mens fiskeri fra bredden
og fra is er frit. Sejlads med kajak, kano, robåd, windsurfing og
sejlbåd er tilladt. Motorsejlads med benzinmotor kræver skriftlig
tilladelse. Der er udstedt en general tilladelse til brug af elmotorer,
med den begrænsning at der indenfor en afstand af 100 meter fra land
maksimalt må sejles med 2 knob/h.
Turister
Turisterne i hele nationalparkområdet er fortrinsvis førstegangs eller
engangsbesøgende, som ofte har behov for mere synlig og organiseret
formidling end der forekommer i området i dag.
Undersøgelser foretaget af Danmark Turistråd viser, at Nordsjælland
i forhold til resten af landet besøges af relativt få udenlandske turister.
De fleste udenlandske turister besøger eet eller flere af områdets 3
kongeslotte, og oplever kun i begrænset omfang områdets andre
kvaliteter og attraktioner i form af museer, borgruiner, klostre,
skoven, søer m.v.
Overnatningmuligheder
Der er mange overnatningsmuligheder i tilknytning til Nationalparken. Der skønnes at være rigeligt
med hotelpladser og vandrehjemspladser på nuværende tidspunkt, men med et øget turistbesøgstal
kan der opstå behov for yderligere pladser. Sommerhusene i området udgør den største
overnatningskategori, men det er kun ca. 30% der lejes ud og derved er tilgængelige for turister.
Der er tillige mange camping- pladser, men mange af disse er optaget af fastliggere, hvilket gør dem
mindre attraktive for udefra kommende.
Den offentlige trafik
Den offentlige trafik er ikke særlig udbygget i området og især ikke for personer, som skal færdes i
øst-vestlig retning. Der går tog i nord- og sydgående retning både øst for Gribskov og igennem
skoven samt vest om Arresø, og der er tog mellem Helsingør og Gilleleje.
Bustrafikken er ikke veludbygget, og der er lang tid mellem busser om aftenen og i weekender.
Styrkelse af Friluftsliv og turisme
Både de tekniske undersøgelser og pilotprojektets borgerinddragelse peger på en række praktiske
muligheder for at forbedre på frilufts- og turistmulighederne i den mulige fremtidige nationalpark.
Især er der blevet peget på behovet for to overordnede initiativer, som vil kunne forbedre
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forholdene markant - en fleksibel zonering og etablering af et sammenhængende rekreativt
stisystem.
Fleksibel zonering
Mens der er fremkommet ønsker om mountainbikebaner og andre intensive friluftsaktiviteter, er der
også massiv efterspørgsel efter æstetiske oplevelser i ro og fred fra andre besøgende. Derfor vil en
opdeling af Nationalparken i zoner – jf. kapital 1 - kunne bidrage til at adskille og imødekomme de
forskellige bruger. Opdelingen skal være let forståelig af hensyn til brugerne og tage hensyn til
naturen, som er grundlaget for oplevelserne.
En sådan opdeling kan i en vis grad være fleksibel, således at områder for større arrangementer som
f.eks. internationale orienteringsløb kan fastlægges med hensyntagen til yngleperioder for fugle og
pattedyr m.v..
Den konkrete zonering skal foregå i et samarbejde mellem nationalpark bestyrelsen, rådet, de andre
forvaltende myndigheder, organisationer og brugergrupper.
I forbindelse med etablering af nationalparken skal mulighederne for fiskeri og de forskellige
former for sejlads m.v. på søer og i vandløb også vurderes og drøftes, således at der kan findes en
optimal balance mellem ønskerne om brugen af søerne og de naturbeskyttelses- hensyn, som
fremgår af internationale aftaler og den nationale lovgivning.
Etablering af oplevelsesrigt og trafiksikkert rekreativt sti-net
I skovene findes et vidt forgrenet net af skovveje og stier, mange er historiske vejforløb som f.eks.
jagtstjernerne eller de gamle Kongeveje, andre er veje og stier, der er blevet anlagt i forbindelse
med skovdriften. I det åbne land er mulighederne for at færdes på cykel og til fods på bilfrie-stier
derimod meget begrænsede.
Offentligheden har i henhold til Naturbeskyttelsesloven ret til at færdes ad eksisterende markveje og
stier i det åbne land, men det er sjældent muligt at færdes ad disse over større strækninger, fordi
korte stykker af de historiske sti- og vejforbindelser er blevet fjernet, og fordi adgangen i mange
tilfælde er gjort besværlig p.g.a. ulovlig skiltning (”privat vej”, adgang forbudt” m.v.). Især er
mange gamle stiforbindelser, som gav adgang til skovene fra det åbne land, forsvundet.
Disse forhold kan forbedres i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Ved en målrettet indsats kan
der genskabes en del af de manglende stistumper (”missing links”), ligesom man kan fjerne den
ulovlige skiltning.
Der vil således kunne etableres et afmærket og sammenhængende rekreativt stinet, der
sammenbinder nationalparkens forskellige dele.
Stinettet vil gøre det muligt for enkelt personer, familier og andre grupper at komme ad bilfrie veje
til forskellige natur- og kulturmæssige udflugtsmål og formidlingssteder i nationalparken, og kan
samtidig sikre brugere god adgang til og kombination med offentlige transportmidler (cykel-togbus-ture).
Det sammenhængende stinet kan realiseres ved aftaler med lodsejerne, opkøb, fredning eller
ekspropriation.
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Nedenfor på figur 3.3.1 vises et illustrativt eksempel fra korridor 3. Allerede eksisterende større
rekreative forbindelser og allerede planlagte forbindelser er markeret med rødt, mens ikkeeksisterende stiforbindelser, som vil kunne skabe bedre forbindelser er angivet med blåt.

Figur 3.3.1 Eksempel på etablering af sammenhængende rekreativt stinet i korridor III
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Andre initiativer til forbedring af de rekreative muligheder for gående og cyklende i
nationalparken
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af et turkort med færdsels- og overnatnings-muligheder og afmærkning af
ruter for færdsel til fods, på cykel og i bil og anvisning af muligheder for færdsel med
offentlige transportmidler mellem interessante steder.
Etablering af en regional cykelrute rundt om både Esrum Sø og Arresø med dertil hørende
støttepunkter og med forbindelse til de allerede eksisterende regionale cykelruter, som
Nordkyststien og Isefjordsruten.
Etablering af en international vandresti, der forbinder den allerede eksisterende
internationale rute fra Sverige med Tyskland.
Etablering af flere primitive overnatningspladser i gå- og cykelafstand fra de allerede
eksisterende, således at man kan færdes i nationalparken i flere døgn.
Anlæg af ”rundtursstier” på to til fem km’s længde, visse steder med fast belægning til
kørsel med barnevogn, børnecykler, rullestole og lign.
Udvidelse af allerede eksisterende offentlige forbindelseslinier bus/tog med flere afgange i
højsæsonen. Evt. kan mindre busser tages i brug. Det skal i den sammenhæng undersøges
om de øst-vestlige forbindelseslinier kan forbedres.

Andre initiativer til forbedring af friluftslivet i nationalparken
Ridning
Der bør etableres et mere sammenhængende ridestisystem i skovene, og der kan anlægges fire
ridestier: 1. Mellem den sydlige ende af Stenholt Vang og St. Dyrehave, 2. Fra den nordlige ende af
Grib Skov videre gennem Harager Hegn og Valby Hegn og via Laugø og Ørby til Tisvilde Hegn, 3.
Fra sydenden af Tisvilde Hegn langs Arresø til Annisse, herfra langs Pøleåen til Gribskov og 4. Fra
østenden af Grønholt Vang syd om Fredensborg og op til Danstrup Hegn, og videre derfra gennem
skovene forbi Gurre til Helsingør.
Mulighederne for afmærkning af ridespor på offentligt ejede og fredede strækninger langs jernbaner
og lign. skal også undersøges og så vidt muligt realiseres.
Overnatning
For at forbedre mulighederne for overnatning i nationalparken anbefales det:
• at behovet for udlejning af sommerhuse undersøges og udlejning koordineres med parkens
oplysningsarbejde.
• at behovet for vandrehjem i tilknytning til nationalparkens kerneområder undersøges, og at
vandrehjem etableres i takt med, at der opstår behov for dem.
• at der tages initiativ til etablering af mindst én turistcampingplads i kanten af hvert
kerneområderne.
Flydende værksted
Der bør etableres et ”flydende værksted” for børn og andre besøgende på Esrum Sø. Der kan
benyttes en flydepram med glasbund og med forskelligt udstyr til at undersøge vandet og livet i
søen. Det flydende værksted kan være bemandet på bestemte tider og evt. ugedage i højsæsonen.
Det har også været foreslået at der etableredes en undervandstunnel i Esrum Sø. Dette vil være
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teknisk mere krævende, og vil skulle undersøges nøjere m.h.t. sigtbarhed på søens bund samt i
relation til sikkerhedsmæssige aspekter.
Trækrone-sti
Der kan etableres en sti højt oppe mellem trækronerne i en ældre skovbevoksning, hvor fokus er på
formidlingen af livet i træernes top. Der kan eventuelt bygges et mindre overnatningsfacilitet, så
det bliver muligt at overnatte i trækronerne.
Brændekanal-sti
Mulighederne for at genetablere den historiske brænde-kanal fra Esrum Sø til Snevret Skov skal
undersøges. En reetablering vil gøre det muligt at sejle kano og kajak på denne strækning, hvorved
der vil kunne sejles helt fra Dronningmølle til f.eks. Sørup Havn i Esrum Sø. Reetableringen vil
være imidlertid udgøre et ret markant indgreb i det artsrige område, og årlig oprensning af kanalen
vil muligvis være nødvendig.
Grejbanker
Der findes en grejbank indenfor nationalparkområdet ved Nødebo. Denne grejbank udlejer
friluftsudstyr til skoler, organisationer og foreninger. Det bør overvejes om der skal etableres flere
grejbanker ved besøgscentrene og andre af formidlingsstøttepunkterne i parken.
Færdsel og handicappedes muligheder
I hele planlægningen af friluftstilbuddene skal hensynet til handicappede indtænkes. Dvs. at der skal
laves stianlæg, der kan benyttes af handicappede i forbindelse med formidlingscentre og
støttepunkter, således at de handicappede også for mulighed for at deltage i de
formidlingsaktiviteter der tilbydes. Ligeledes kan der etableres handicapfaciliteter i forbindelse med
bådudlejning og sejlads og i adgang til grillpladser, overnatningspladser og til andre af
nationalparkens støttepunkter.
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3.4 Kulturhistorie
Det nordsjællandske landskab rummer store kulturhistoriske værdier. Naturgrundlaget og
menneskets brug af naturressourcerne ligger til grund for lokalisering af oldtidens bosættelser og
fortidsminder, ligesom det har været styrende for anvendelsen af natur- og skovområder, og for
placeringen af landsbyer, herregårde, husmandsbebyggelser, borge, slotte, klostre og tidligere
industrimiljøer. Kultursporene fra tidligere tiders brug og udnyttelse har afsat deres klare spor og
strukturer i landskabet, og fortæller om vores fælles historiske forudsætninger.

Navnet Nationalpark Kongernes Nordsjælland referer til, at Nordsjælland i historisk tid har haft
kongernes særlige bevågenhed. Slottene Søborg, Dronningholm, Gurre, Krogen og Kronborg samt
Frederiksborg og Fredensborg er udtryk for kongernes tilstedeværelse i området. Helt tilbage til
1400-tallet da København blev residensstad og administrativt centrum, blev det kuperede og
skovrige Nordsjælland kongernes fortrukne opholdssted. Skovområderne blev udgangspunkt for
kongernes jagt, hvilket har haft stor betydning for nordsjællands store indhold af skove med
enestående jagtvejssystemer (parforcejagtveje), og for opførelsen af de mange slotte i området.
(Bilag 9 viser parforcejagtveje og –stjerner på historisk kort).
Også kirkemagten har sat talrige aftryk i området. Før kongemagten ved reformationen overtog
klostrenes store jordbesiddelser i Nordsjælland spillede kirken en markant rolle i området, hvilket
klostre, klosterruiner og vandmølleanlæg vidner om.
Den almindelige befolkning har i dag glæde af områdets kulturhistoriske landskabsområder og
seværdigheder, og med sine slotte er Nordsjælland et besøgsmål for tilrejsende fra hele landet og fra
udlandet.
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Planlægning og arealmæssige bindinger
I Frederiksborg Amts regionplaner har der siden 1985 været udpeget kulturhistoriske
interesseområder, som repræsenterer de forskellige kulturhistoriske perioder, og angiver
retningsliner, der skal sikre at planlægning og arealanvendelse ikke forringer områdets
kulturværdier og sammenhængen mellem kulturspor og landskab. I regionplan 2005 er der således
udpeget en række konkrete regionale kulturmiljøer i det åbne land.
Også på nationalt niveau er der udpeget kulturarvs-arealer, som har til hensigt at beskytte
arkæologiske spor under jordoverfladen mod at blive udgravet. Disse arealer er medtaget i
regionplanen med beskyttelsesmæssige retningslinjer.

Figur 3.4.1 Kort over regionplanens kulturhistoriske interesseområder (angivet med grøn).

Status
I forbindelse med Pilotprojektet Nationalpark Kongernes Nordsjælland er der udarbejdet en
Kulturhistorisk undersøgelse af kulturarven i og omkring pilotprojektets undersøgelsesområde.
Undersøgelse er udført af Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, og i et tæt samarbejde med
Frederiksborg Amt og områdets andre kulturhistoriske museer. Undersøgelsens forslag til konkrete
kulturhistoriske projekter og aktiviteter har desuden involveret dialog med Frederiksborg Slot,
Kronborg Slot, Nationalmuseet og flere andre samarbejdspartnere.
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Undersøgelsen dokumenterer en stor rigdom af kulturhistoriske værdier som stammer fra kort efter
sidste istid til i dag. Undersøgelsen tager i særlig grad udgangspunkt i bebyggelsesudviklingen og
menneskets påvirkning af skovene i området.
I rapporten beskrives desuden en række kulturmiljøer, som afspejler væsentlige træk af
samfundsudviklingen. Kulturmiljøerne udgøres helheder af naturgrundlag, fortids- og kulturminder
m.v., og de repræsenterer tidslag i landskabet, som kan formidle kulturhistoriske forhold og
sammenhænge.

Figur 3.4.2 Kort over kulturhistoriske korridorer
Kulturmiljøer og kulturhistoriske korridorer
Rapporten indeholder forslag til kulturhistoriske landskabskorridorer og forslag til 26
kulturhistoriske bevarings- og formidlingsprojekter.
De kulturhistoriske korridorer er hver især rige på kulturmiljøer, og der er lagt vægt på at beskrive
mulige rekreative og kulturhistorisk oplevelsesrige forbindelseslinier i korridorerne, som udspringer
fra Gribskov-Esrum Sø og forbinder andre større statsejede arealer i Nordsjælland.
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Figur 3.4.3 Kort over seværdige mål og sammenhængende stisystemer

Beskyttelse, tilgængelighed, projekter og formidling
Rapporten anbefaler, at man indenfor nationalparkområdet arbejder på at forbedre beskyttelsen,
synligheden og formidlingen af kulturmiljøerne og de kulturhistorisk betingede naturtyper.
Mens man før i tiden især beskæftigede sig med det enkelte kulturminde som et monument, lader
man i dag fortidsmindet indgå i en sammenhæng med andre kulturhistoriske anlæg. Man er
ligeledes blevet opmærksom på den måde, hvorpå fortidsminderne er indpasset i og relaterer sig til
landskabet.
Rapporten peger på løsninger, der sikrer de kulturhistoriske værdier og giver befolkningen
muligheder for at opleve det kulturhistoriske miljø. Gennem kulturhistoriske projekter kan man
f.eks. genskabe sammenhænge mellem kulturminderne i landskabet, beskytte kulturminder gennem
forslag til ændring af driftsformen, eller man kan fremhæve kulturspor, så befolkningen bedre får
mulighed for at opleve kulturmiljøerne i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Karakteristik og potentiale
I det efterfølgende beskrives kulturmiljøer og kulturspor som indgår i i nationalparkens
kerneområder og korridorer, og der gives forslag som beskytter, styrker og synliggør
kulturmiljøerne. Projekterne vil i mange tilfælde kunne samarbejdes og integreres med
naturgenopretningsinitiativer i nationalparken.
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Kerneområder
Kerneområde I
Der er sket store ændringer i landskabet ved Arresø siden stenalderen. I jægerstenalderen var Arresø
en fjord, der udgik fra sundet mellem Roskilde Fjord og Kattegat. Det smalle sund, som gik fra
Hanehoved ved Frederiksværk til Melby Enghave, tiltrak stenalderjægerne, og rummer såkaldte
køkkenmøddinger, dvs. affaldsdynger af muslingeskaller fra jæger-fiskernes måltider.
Som følge af landhævningen var Arresø i bondestenalderen omdannet til en ferskvandssø, der
afvandedes via Bydinge Å. Morænebakkerne, der omgiver Arresø, krones af imponerende
bronzealderhøje ved Lille Lyngby, Ramløse, Melby, i Tisvilde Hegn og på Arrenæs. I Ellemosen
mellem Ramløse og Tibirke kan man se en brolagt vej fra jernalderen.
Sandflugten hærgede i 1500-1700-tallet, og lagde flere landsbyer øde, bl.a. Torup, mens Tibirke
landsby måtte flyttes, og kirken graves fri. Efter mange års kamp mod sandflugten anlagde man i
1730´erne den første klitplantage i Danmark, Tisvilde. Da afløbet fra Arresø tilsandede og medførte
oversvømmelser, gravede man i 1717-19 en kanal, der dannede grundlag for fremvæksten af et
tidligt industrisamfund i Frederksværk med kanonstøberi, krudtfabrik, jernstøberi og kobberværk.
Kulturhistoriske potentialer:
•
•
•
•
•
•
•

Brederød og Sonnerup: Bronzealderhøje og landsbyer. Man bør vurdere om det fredede område
kan udvides m.h.p. sikring af landskabet ved gravhøjene og de to bevaringsværdige landsbyer.
Frederiksværk-Krudttårnsbakkerne: Her kan anlægge en kultursti gennem området, og der kan
opsættes opsætte informationsskilte og markeres fundamentresterne fra krudttårnene.
Dronningholm – Middelalderborg: Ellebevoksningen syd og sydøst for voldstedet bør fjernes
eller tyndes, så der skabes visuel forbindelse mellem voldstedet og det åbne vand og
ellesumpen.
Sti ved Arrenakke Å og Rye Å: Der kan oprettes stiforbindelse langs med ådalen og opsættes
informationsskilte om stenalder-bopladserne og sandflugten i 1500-1700-tallet.
Tisvilde Hegn – Flyvesand: Flyvesandets tykkelse kan registreres i skoven og hvorved der
opnås vigtig information om fortidsmindernes sårbarhed. Disse forhold kan integreres i skovens
driftsplan.
Æbelholt Klosterruiner: De nærmeste arealer omkring klosterruinen, hvor der findes bygninger i
dyrket mark, bør omlægges til permanentgræsning og eventuelt inddrages i formidlingen af
klosteret.
Asserbo Slotsruin - middelalder voldsted: Der bør skabes visuel forbindelse mellem voldstedet
og den oprindelige ladegårdsbanke i vest og det tidligere vådområde i syd.

Kerneområde II
Kerneområdet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Gribskov ved Esrum Sø er rigt på
kulturspor og kulturmiljøer. Mens mange fortidsminder, som lå i landbrugsområderne er ødelagt
ved dyrkning i løbet af de sidste 200 år, er fortidsminderne i høj grad bevaret i skoven. I dag udgør
maskinel skovdrift dog i nogle tilfælde en potential ny trussel mod disse fortidsminder. I skoven
kan man endnu se de diger, der i 1500-1700-tallet omgav stutterivangene til ladegården ved Esrum
Kloster, og man kan se kanalsystemet, som ledte vand frem til Frederiksborg Slot.
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Man kan tillige finde systemet af kongelige parforcejagtveje fra 1600-1700-tallet, som er et
enestående fænomen i europæisk sammenhæng.
Gribskov ligger på en kuperet højderyg af randmoræner. De er adskilt af lavninger med
vådområder, adskilt af små, sandede moræne flader, som bønderne helt frem til udskiftningen i
slutningen af 1700-tallet udnyttede som dyrknings- og græsningsarealer.
De mange dyrknings- og bebyggelsesspor i Gribskov har national betydning, fordi de giver et
helhedsbillede af bebyggelsen på denne tid. Samtidig repræsenterer disse spor et uvurderligt
arkæologisk kildemateriale til belysning af skovbøndernes levevilkår. Stednavnene kunne tyde på,
at de små moræneflader i Gribskov først blev opdyrket i vikingetid og tidlig middelalder. Et
pollendiagram fra Store Gribsø viser, at disse bebyggelser blev lagt i delvist åbne områder af
Gribskov, hvor der tidligere havde ligget oldtidsbebyggelser. Der synes at være tale om en
fremadskridende skovrydningsproces, som starter i begyndelsen af bondestenalderen for ca. 6.000
år siden og slutter i 1500-1600-tallet, hvor ca.10 procent af skovens areal er dyrket.
Kulturhistoriske potentialer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kagerup –Storstensgrave: Her bør der foretages undersøgelser, sikring, synliggørelse og
formidling af gravanlæggene fra bondestenalderen.
Glarborg –tilflugtsborg: Der bør opmåles, foretages magnetometermåling og prøvegravning af
flugtsborgen i Burresø med henblik på datering og formidling af borgen i dens rette
sammenhæng.
Skovbebyggelser: Her kan der følges op på tidligere arbejde med at registrere kulturspor i
Gribskov med henblik på mere fuldstændig dokumentation, bevaring og formidling af
middelalderens og renæssancens agersystemer og bebyggelser.
Trustrup - nedlagt landsby: Her bør udarbejdes en plejeplan for at bevare og synliggøre de
velbevarede hustomter fra landsbyen ved mindestenen fra 1912.
Parforce-jagtveje: Her bør der udarbejdes dokumentation, ligesom jagtveje i højere grad kan
synliggøres og fremtidssikres – også hvor de forekommer i åbent land uden for skovene.
Stenholt Mølle - vandmølle og fiskeri: Der bør foretages en mindre undersøgelse og opfølgende
formidling af det kongelige nordsjællandske ferskvandsfiskeri knyttet Følstrup Damme.
Kanalsystem til Frederiksborg Slotssø: Her bør udarbejdes dokumentation og foretages
formidling samt udvikles en plan for fremtidig sikring af kanalsystemet – også udenfor
Gribskov.
Fantasiens Ø: Romantisk haveanlæg fra Frederik VII ’s tid i Brededam i Præstevangen syd for
Hillerød: Lystøen bør vedligeholdes som et parkanlæg. Endvidere bør stenhøjen restaureres.
Louises Ø i Ødammen: Romantisk haveanlæg i Frederiksborg Slotshave. Frederik VII ’s norske
bjælkehytte med udhuse: Historisk brug bør dokumenteres og anlæg og hytte istandsættes. Der
kan eventuelt tillades kontrolleret publikumsadgang.
Gammel Tulstrup Mølle – vandmølle: Her bør gran og anden træbevoksning ryddes ved
vandmøllens mølledamme og kanalanlæg i Gamle Grønholt Vang.

Kerneområde III
Kulturlandskabet i korridoren Kronborg-Gurre-Krogerup er karakteristisk for de mange
storstensgrave fra bondestenalderen, som er bevaret i skovene. Landskabsområdet har to befæstede
anlæg fra middelalderen: Valdemar Atterdags Gurre fra 1300-tallet og Erik af Pommerns fæstning
Krogen/Kronborg ved Helsingør fra 1400-tallet.
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I Helsingør er meget store dele af den ældre bebyggelse bevaret, og uden for byen ligger lystslottet
Marienlyst, som blev ombygget i 1760’erne.
Ved Hellebæk ligger et af de bedst bevarede historiske industrimiljøer, som blev grundlagt af
Frederik II og Christian IV i slutningen af 1500-tallet. En stor del af bygningsmiljøet i Hellebæk
stammer fra 1770’erne. Hellebæk Klædefabrik fra 1873 var i drift helt frem til 1976. Landskabet er
kuperet og skovrigt med mange vådområder og har traditionelt været præget af spredt bebyggelse
og små landsbyer. Vejene har deres egen historie i denne korridor, der både gennemskæres af
alveje, kongeveje og nye motorveje.

Gurre slotsruin.
Kulturhistorisk potentiale:
•
•
•

•
•

Egebæks Vang - nedlagt landsby fra 1500-tallet ved Egebækken syd for Snekkersten: Husenes grundplan kan markeres med græstørv på grundlag af mindre arkæologisk undersøgelse.
Flynderupgård – Lysthave: Her retableres et lille søanlæg og en tidligere stiforbindelse mellem
skoven og det dyrkede land. Langs med stien bør den nu dyrkede mark overgå til græsning.
Nyrup Hegn - Kongevej sydøst for Gurre: Frederik II’s brolagte kongevej fra 1584-85 beskyttes
mod de ødelæggelser, der forårsages ved tværgående færdsel med tunge landbrugsmaskiner.
Der kan yderligere foretages vegetationspleje på Ole Rømers milepælshøj fra 1681, ligesom der
kan opsættes kopi af milesten.
Lappestens Batteri - militært anlæg: En stor bygning fra 1960’erne, som tidligere husede
Teknisk Museum, og som ligger midt i Lappestensbatteriet, bør nedrives, og kultursporene bør
restaureres og formidles.
Marienlyst Slotshave: Her bør der foretages formidling til besøgende af Marienlyst Slots
funktion som lystslot for Kronborg, således at besøg på de to slotte i højere grad kan
kombineres. Desuden kan et romantiske haveanlæg fra 1790’erne reetableres
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•
•
•

Gurre Slot - middelalderborg. Her kan den visuelle forbindelse mellem borgen og Gurre Sø
genetableres. Den ydre mur og smedjen kan markeres med græstørv, og der kan opsættes
informationsskilte ved ruinen af Sankt Jacobs Kapel.
Teglovnskrogen - teglovne. Her kan der opsættes et informationsskilt på stedet, der fortæller om
teglovnene fra 1300-årene på Gurre Søs sydvestlige bred.
Kongeveje: Kongevejene kan tegnes ind på et kort og formidles ved hjælp af de tilhørende
anlæg - f.eks. milepæle og broer. Der kan opsættes informationsskilte ved de bedst bevarede
broer.

Korridorer
Korridor 1
Landskabskorridoren strækker sig fra Høbjerg Hegn og Valby Hegn og videre op langs Tobro Å og
Højbro Å til de fredede arealer omkring gravhøjene på Bakkebjerg ved Rågeleje og de offentligt
ejede arealer ved Heatherhill på Kattegatkysten. Mange bevarede gravhøje fra bondestenalderen og
bronzealderen sætter et særligt præg på kulturlandskabet i denne korridor. I Valby Hegn ligger en
stor samling af store stendysser fra bondestenalderen, og ved Bakkebjerg bag Rågeleje ligger en af
Sjællands smukkeste grupper af bronzealder høje, Maglehøje.
De store vådbundsarealer, som i jægerstenalderen var fjorde, gav i middelalderen gode muligheder
for vandmølledrift. Råge Mølle lå ved udløbet af Højbro nær det gamle fiskerleje, Rågeleje. Vest
for fiskerlejet afbrydes kystklinten ved Heatherhill, opkaldt efter en for længst nedreven
sommerbolig, her er et bakket hedelandskab, som er opstået ved intensiv afgræsning.
Kulturhistorisk potentiale:
•
•

•
•
•

Valby Hegn – dysser: Her kan åbne områder omkring dysserne udvides ved Tobro Å, så man
får indtryk af åens nærhed. Der kan også anlægges en tursti med information langs Tobro Å
frem til langdyssen uden for skoven.
Valby – vandmøller: Her kan der etableres formidling af de middelalderlige vandmølleanlæg
ved Galge-mosen syd for Valby.
Bakkebjerg –bronzealderhøje: Her er der behov for en præcisering af fredningen af højgruppen
Maglehøje, som stammer fra 1945 og 1966. Nuværende fredning beskytter ikke gravhøjene mod
landbrugsdrift.
Ludshøj - bronzealderhøj/vadested: Her kan der foretages istandsættelse af bronzealderhøjen
Ludshøj, som indeholdt en rig høvdingegrav
Ølshøj -bronzealder lurfund: Offermosen, hvor ”Blistrup-lurene ” fandtes, bør braklægges og
knyttes til det fredede område omkring dobbeltjættestuen Ølshøj.

Korridor 2
Landskabskorridoren omfatter kulturspor og kulturmiljøer i de tidligere store vådområder omkring
den nu tørlagte Søborg Sø, langs Esrum Å og Pandehave Å i Græsted-Gilleleje og Helsingør
kommuner. Korridoren udgør et sammenhængende kultur- og naturmiljø, som forbinder de
statsejede arealer i Gribskov og Esrum Sø med de statsejede arealer langs kysten ved Gilbjerg,
Nakkehoved og Villingebæk.
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Nærheden til havet og de fossile stenalderfjorde præger kulturhistorien i korridoren. Blandt
bopladserne langs de fossile stenalderfjorde er der flere lokaliteter, der er berømte inden for dansk
stenalderforskning, men som er truede af sommerhusudstykning, pløjning og dræning.
Vådområderne tiltrak tidligt stenalderens fiskere og blev i middelalderen den lokaliserende faktor
for klostergrundlæggelsen ved Esrum, som var baseret på vandmølledrift, samt for placeringen af
Søborg Slot på en naturligt beskyttet holm i Søborg Sø.
Ligesom bronzealderens gravhøje på højderyggene langs med nordkysten vidner om den tids
kontakter over havet til fjerne egne, er også nyere tids kulturhistorie rettet mod havet. Efter år 1500
blev kysten således præget af en mere permanent fiskerbebyggelse, og allerede i 1772 blev det
første fyrtårn tændt på Nakkehoved øst for Gilleleje.
Tikøb sogn var er et af de største sogne i Danmark. Landbykirken i Tikøb er antagelig bygget oven
på et hedensk kultsted fra jernalder og vikingetid. Stedet kaldtes i 1100-tallet for ”Tiwithcop”,
hvilket kan betyde den indviede skov for krigsguden Tyr.
Kulturhistorisk potentiale:
•
•

•
•
•

•

Esrum Å, Pandehave Å og Ålekistebro – Stenalderbopladser: Her bør etableres formidling om
de fossile fjorde og af jægerstenalderensbopladser.
Rusland: På baggrund af en systematisk registrering af kulturminder i form af bopladsspor,
hulveje, diger og grave fra jægerstrenalder, bondestenalder, jernalder og middelalder i området,
bør man foretage en præcisering af den eksisterende landskabsfredning med henblik på at
optimere bevarelsen af områdets kulturhistorie.
Hesbjerg –sti: Her kan oprettes stiforbindelse fra Nakkehovedkilen til gravhøjene på Hesbjerg.
Firhøj –Voldsted: Området kan lægges ud til permanent græsning, og volden markeres i
terrænet. Projektet kan kombineres med et naturgenopretningsprojekt ved Hulsø.
Esrum Kanal: Kanalen og trækstien bør ryddes for bevoksning, så man kan færdes langs den
fredede kanal fra Esrum Sø til Væltningen i Snævret skov. Også de bevarede dele af en kanal fra
1500-tallet, som leder fra Esrum Å forbi vandmøllen i Dronningmølle, bør oprenses og
sikres/fredes.
Esrum Kloster –vandmølle: Den middelalderlige vandmølle kan formidles sammen med
dæmningen på engen syd for klosteret.

Korridor 3
Denne vidt forgrenede landskabskorridor omfatter særdeles bevaringsværdige kulturlandskaber i
Helsingør og Fredensborg-Humlebæk Kommune.
I Hornbæk Plantage, som blev plantet i forbindelse med sandflugtbekæmpelsen i slutningen af
1700-tallet, ligger også flere bronzealderhøje.
Langs kysten præges korridoren af de gamle fiskerlejer Humlebæk, Espergærde, Snekkesten,
Hellebæk, Ålsgårde, Boderne, Ellekilde, Hornbæk og Villingebæk, som i takt med den forbedrede
infrastruktur i løbet af 1800-1900-tallet blev forvandlet til attraktive feriesteder med sommervillaer
og pensionater.
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Stjerneudskiftning i Borsholm.
Borsholm landsby ligger på Tikøb sogns bedste jorder. Ved stjerneudskiftning blev flere af
landsbyens oprindelige 9 store gårde liggende i landsbyen. Borsholmgårds gamle toft er i dag
indgærdet med enebærris. Struensee og flere af Helsingørs engelske købmænd har været ejere af
gården. En fægyde fører ud fra landsbyen, og på markerne syd for landsbyen ligger flere gravhøje.
Landevejen mod Holmene over det gamle overdrev følger en bæk i et smukt dalstrøg og fortsætter
ud på den gamle rullestensås, hvor der kun ligger enkelte husmandssteder.
Kulturhistorisk potentiale:
•

•

Borsholm: Der kan udlægges græsningsoverdrev i tidligere overdrevsområder og ved
gravhøjene. Landsbyens historie og tidligere driftsformer kan synliggøres og formidles, og
endelig kan adgange til gravhøjene både indenfor og udenfor skovgrænsen forbedres og
afmærkes.
I korridoren afmærkes strækningen af Frederik II’s kongevej mellem Nyrup Hegn og Teglstup
Hegn.

Korridor 4
Den nordlige del af landskabskorridoren strækker sig fra statsejede arealer rundt om Arresø, herfra
videre langs Pøle Å til Høbjerg Hegn og Gribskov ved Kagerup. Den sydlige del af korridoren
strækker sig fra syd om Nejede Vesterskov over det gamle Benstrup Overdrev til Strødam og
Gribskov. Pøle Ådal var en fjordarm i jægerstenaldren. Langs ådalen ligger fortidsminder på
morænebakker, og på randmorænen følger gravhøje en nord-sydgående højderyg.

62

Ved Høbjerg ligger stubmøllen, Pibemølle. En tidligere vandmølle har ligget ved Pøle Å nedenfor
stubmøllen. Pøle Å har været opstemmet ved en dæmning der følger vejtracéet. Et tragtformet
tørlagt basin, som tidligere var en vandmølledam, kan ses i terrænet øst for vejen.
Kagerup Savværk er et lille fungerende savværk med velbevarede ældre bygninger og maskiner.
Kulturhistorisk potentiale:
•
•
•
•
•

Den tidligere mølledam ved Pibemølle kan genetableres på engarealer neden for møllen.
Møllernes udviklingshistorie fra vand- til vindmølle kan formidles.
Vegetation omkring gravhøjene plejes og der etableres adgangsmuligheder til gravhøjene.
Benstrup Overdrev kan genoprettes omkring gravhøjene i et bælte tværs over højderyggen fra
Nejede Vesterskov til Gribskov, og der kan etableres adgangsmulighed til fortidsminderne.
Den visuelle oplevelse af den fredede og højtbeliggende lyngklædte Baunebakke genetableres,
og jordvolde og terrænændringer ved Bavnetgård fjernes.
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3.5 Erhverv og beskæftigelse
Dette kapitel giver et overblik over en række væsentlige forhold omkring erhverv, beskæftigelse,
befolkningsudvikling og uddannelse i undersøgelsområdet for Pilotprojekt Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Analysen omfatter kommunerne Fredensborg-Humlebæk, Frederiksværk, GræstedGilleleje, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Skævinge og Karlebo. De seks først nævnte kommuner har
fra starten indgået i projektets undersøgelsesområde, mens Skævinge er kommet til og Karlebo også
er medtaget, da disse også vil kunne påvirkes af nationalparken.
Befolkningsudvikling
Befolkningsudviklingen er en god indikator for et områdes potentiale for udvikling og vækst. På
figur 3.5.1 er befolkningstallet i perioden 1979 til 2005 vist. Det ses, at befolkningstallet har været
jævnt opadgående i hele perioden, og i 2005 boede der godt 205.000 i 8 kommuner. Der forventes i
de kommende 20 år en årlig stigning i befolkningen på knap 0,2 %, hvorimod resten at landet
skønnes at få en befolkningstilvækst på godt 0,1 % om året.
Befolkningsudvikling i Kongernes Nordsjælland
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Figur 3.5.1 Befolkningsudviklingen i Kongernes Nordsjælland, 1979-2005. Kilde: Danmarks
Statistik, Statistikbanken, BEF1A, 2005.
Befolkningsudviklingen i området opdelt i aldersgrupper er vist på figur 3.5.2. Her ses et generelt
fald i andelen af 16-25 årige samt i andelen af 26-35 årige de seneste 25 år. I modsætning hertil er
andelen af 51-66 årige samt andelen over 67 år steget markant i perioden 1979-2005. Der ses altså
en tendens til at de unge flytter fra Nordsjælland, mens den procentuelle andel af de ældre bliver
større.
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Figur 3.5.2 Aldersfordeling i Kongernes Nordsjælland, 1979-2005. Kilde: Danmarks Statistik,
Statistikbanken, HFU1, 2005
Uddannelse
Uddannelsesniveauet er en væsentlig faktor for fastholdelse og udvikling af konkurrenceevnen for
en række forskellige brancher i området. Figur 3.5.3 viser udviklingen i uddannelsesniveauet for
befolkningen i Nordsjælland over de sidste 13 år.
Det ses at andelen, som kun har folkeskole og/eller gymnasieuddannelse er nedadgående. Denne
gruppe udgør dog i 2004 stadig 39 % af lokalbefolkningen. Dette er mindre end landsgennemsnittet,
som er på 41 %.
Andelen af befolkningen, som har en erhvervsfaglig uddannelse har derimod haft en svag stigning
på knap 2 % i perioden 1991-2004 og udgør nu 36 % af befolkningen. Til sammenligning er
landsgennemsnittet på 37 %. Andelen af lokalbefolkningen med videregående uddannelser har
været kraftigt stigende de seneste 13 år i Nordsjælland, og udgør nu 26 %. På landsplan er andelen
knap 22 %.
Udviklingen i uddannelsesniveau i Kongernes Nordsjælland
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Figur 3.5.3 Viser den procentvise fordeling af den højst afsluttede uddannelse i Kongernes
Nordsjælland i årene 1991 til 2003. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, HFU1, 2005.
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Samlet kan det siges om udviklingen i uddannelsesniveauet for Kongernes Nordsjælland at flere og
flere tager en videregående uddannelse og at andelen af personer med kun grundskole eller
gymnasial uddannelse er faldende. De erhvervsfaglige uddannelser har ligget stabilt med en mindre
stigning. Sammenlignet med landsgennemsnittet er andelen med videregående uddannelser lidt
større og andelen med alen folkeskole og gymnasiale uddannelser lidt lavere.
Arbejdsmarked
Ledige
Ledigheden i Kongernes Nordsjælland var i 2005 på 5,2 % af arbejdsstyrken. Dette er lavere end
landsgennemsnittet på 6,2 %. Som det ses af figur 3.5.4 var der fra 1996 og frem til 2002 for alle
aldersgrupper en nedadgående tendens i ledigheden, som i 2002 var nede under 4 %, men i de
seneste 3 år igen har været svagt opadgående. Det samme billede gør sig gældende på landsplan,
dog med en generelt lavere ledighed i Nordsjælland.
Ledigheden som funktion af tid og alder
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Figur 3.5.4 Viser ledighedsprocenten i Kongernes Nordsjælland fordelt på aldersgrupper i årene
1996-2005 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, AB112D, 2005..
Beskæftigelse
Beskæftigelsen i Nordsjælland og hele landet kan ses i tabel 3.5.1 Det ses, at 103.145 personer var
beskæftiget i det udvidede undersøgelsesområde i 2004. Dette svarer til en årlig fremgang siden
1994 på 0,6 %. På landsplan er fremgangen 0,5 %.
I Kongernes Nordsjælland er offentlige og personlige tjenesteydelse den branche, der beskæftiger
flest og udgør 39 % af den samlede beskæftigelse. Andre arbejdsintensive brancher er ”Industri”,
”Handel, hotel og restaurationsvirksomhed” samt ”Finansieringsvirksomhed og forretningsservice”,
der tilsammen udgør 46 % af den samlede beskæftigelse.
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding har i perioden 1994-2004 haft den største årlige nedgang i
beskæftigelsen på 2,2 %. Derimod har ”Bygge- og anlægsfirma” samt ”Finansierings- virksomhed
og forretningsservice” klaret sig bedst med en årlig fremgang på henholdsvis 1,7 % og 2,7 %.
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1994

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Industri
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsfirma
Handel, Hotel- og Restaurationsvirksomhed
Transportvirk., post og telekommunikation
Finansieringsvirksomhed og forretningsservice
Offentlige og personlige tjenesteydelser

I alt

Kgs.
Nordsj.
1.930
14.163
629
5.792
18.468
6.258
12.448
37.443
97.131

2004

Hele
landet
132.885
462.993
17.829
139.600
439.807
171.522
278.090
920.824
2.563.550

Kgs.
Nordsj.
1.548
12.889
622
6.868
19.629
5.789
16.218
39.579
103.142

Årlig %-vis
stigning
Hele
Kgs.
Hele
landet
Nordsj. landet
94.306
-2,2
-3,4
417.867
-0,9
-1,0
14.601
-0,1
-2,0
166.748
1,7
1,8
488.867
0,6
1,1
171.419
-0,8
0,0
369.276
2,7
2,9
969.413
0,6
0,5
0,6
0,5
2.692.497

Tabel 3.51 Antal beskæftigede i Kongernes Nordsjælland og hele landet i 1994 og 2004 samt den
årlige ændring i beskæftigede i perioden. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, RAS2, 2005.
Figur 3.3.5 viser udvalgte branchers andel af den samlede beskæftigelse i området og i hele landet.
Det ses, at landbrug, gartneri og skovbrug i 2004 udgør 4,8 % af den samlede beskæftigelse i
Kongernes Nordsjælland, hvilket er 50 % mere end andelen i resten af landet. Den store andel
skyldes sandsynligvis den relativt store gartneri- og park/skovsektor i området. Beskæftigelsen for
fiskeri udgør 0,26 % af den samlede beskæftigelse og er dermed ligeledes 50 % større end andelen
på landsplan.

Andel af alle brancher

Beskæftigelsesprocenten på brancher påvirket af turismen, såsom bygge- og anlæg, detailhandel
samt hotel- og restauranter ligger henholdsvis 12 %, 7 % og 12 % under landsgennemsnittet.
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Figur 3.5.5 Udvalgte branchers andel af den samlede beskæftigelse for Kongernes Nordsjælland
og hele landet i 2004. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, RAS2, 2005.
Regional vækst
Bruttoværditilvæksten (BVT) er et udtryk for værdiskabelsen i samfundet. Den bliver opgjort ved at
finde værdien af alle producerede varer og tjenester og fratrække værdien af alle mellemprodukter.
BVT er tæt knyttet til bruttonationalproduktet (BNP), men hvor BNP bruges til at finde
værdiskabelsen i et geografisk område, bruges BVT til at finde værdiskabelsen på brancheniveau. I
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BVT er produktionssubsidier ikke fratrukket, da disse netop knytter sig til produktet og ikke til
branchen1.
Udviklingen i BVT i Frederiksborg amt og i hele landet kan ses af tabel 3.5.2 Det ses, at der i
Frederiksborg amt i de seneste 9 år er sket en stigning i bruttoværditilvæksten fra 42,9 mia. kr. til
56,4 mia. kr. Dette svarer til en årlig stigning på 2,8 %. Væksten har således været væsentlig større i
Frederiksborg amt end i resten af landet, hvor væksten har ligget på 2,0 %.
Væksten i Frederiksborg amt har været særlig høj omkring handel, hotel og restaurationsbranchen,
der har haft en årlig fremgang på 5,4 %, mens væksten generelt i Danmark har ligget i sektoren
transportvirksomhed, post og telekommunikation. Ligeledes har industrien samt energi- og
vandforsyning i Frederiksborg amt i perioden 1994-2003 begge haft en kraftig årlig stigning på 3,1
%. Til sammenligning har de tilsvarende sektorer på landsplan steget med henholdsvis 1,4 % og 0,4
% pr. år. Industriens kraftige udvikling er bl.a. et resultat af den store vækst indenfor medicinal- og
IT virksomheder, som er relativt stærkt repræsenteret i Frederiksborg amt.
BVT for Landbrug, fiskeri og råstofudvikling er i perioden faldet med 0,2 % om året. Dette skal ses
i modsætning til resten af landet, som i samme branche har haft kraftig vækst på hele 2,8 %.

1994
Fred. Amt
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Industri
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsfirma
Handel, Hotel- og Restaurationsvirksomhed
Transportvirk., post og telekommunikation
Finansieringsvirksomhed og forretningsservice
Offentlige og personlige tjenesteydelser
Brancher i alt

0,6
7,0
1,2
2,2
7,5
2,4
10,7
12,9
42,9

2004
Hele
landet
38,9
145,8
19,5
39,2
128,3
63,1
205,7
236,4
845,3

Fred. Amt
0,6
9,6
1,6
2,5
12,7
2,6
14,4
14,7
56,4

Hele
landet
51,3
168,6
20,3
50,2
167,6
100,0
254,8
262,4
1031,2

Årlig %-vis
stigning
Fred.
Hele
Amt
landet
-0,2
2,8
3,1
1,5
3,1
0,4
1,5
2,5
5,4
2,7
1,0
4,7
3,0
2,2
1,3
1,0
2,8
2,0

Tabel 3.5.2 Viser bruttoværditilvæksten i mia. kr. for Frederiksborg amt og hele landet samt den
årlige procentuelle stigning på forskellige brancher. Tallene er i faste priser fra 1995. Kilde:
Særkørsel fra Danmarks Statistik 2005.
Både på landsplan og i Frederiksborg amt er offentlige og personlige tjenesteydelser samt
finansierings- og forretningsvirksomhed de to store hovedgrupper. De udgør over halvdelen af den
samlede BVT. Derimod udgør landbrug, fiskeri og råstofudvinding en meget lille del (1,4 %) af den
samlede BVT.
Figur 3.5.6 viser udviklingen i BVT i Frederiksborg amt for udvalgte branchegrupper, der har
relation til nationalparken. Disse brancher udgør dog samlet kun 12 % af det samlede BVT i 2003.

1

Produktsubsidier knytter sig proportionalt til produktionen af en vare og ikke som ”andre produktionssubsidier”, der
knytter sig til bestemte brancher. Derved indgår produktsubsidierne i målet for værdiskabelsen på brancheniveau,
selvom det ikke giver en reel tilvækst og BVT er derfor marginalt overestimeret.
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Udviklingen i BVT, 1994-2004
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Figur 3.5.6 Viser ændringen i BVT i Frederiksborg amt fra 1994 og 2003 på 5 udvalgte
branchegrupper.Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, 2005.
Det ses af figuren, at bygge- og anlægsvirksomhed, detailhandel og reparationsvirksomhed samt
hotel og restaurationsvirksomhed har haft en pæn stigning i perioden på henholdsvis 16 %, 20 % og
15 %. Fiskeriet i Frederiksborg amt har derimod haft en tilbagegang i BVT på hele 50 %, mens
landbrug, gartneri og skovbrug er faldet marginalt.
Opsummering
Befolkningstallet i Kongernes Nordsjælland har frem til 2002 været stigende og væksten ventes at
fortsætte med en stigning på knap 0,2 % årligt. Der ses en tendens til, at de unge flytter væk fra
Kongernes Nordsjælland og at andelen af ældre bliver større.
Uddannelsesniveauet i Kongernes Nordsjælland har igennem de sidste mange år udviklet sig mod
mange flere videregående uddannelser, mens andelen af befolkningen, der stopper med at uddanne
sig efter folkeskolen eller den gymnasiale uddannelse er blevet mindre. Dog er der stadig 39 % af
befolkningen, der har folkeskole og /eller gymnasial uddannelse som den højst fuldførte
uddannelse.
Beskæftigelsen i Kongernes Nordsjælland er stor og i 2005 var kun 5,2 % af arbejdsstyrken ledige.
Beskæftigelsen er størst indenfor offentlige og personlige tjenesteydelser, der udgør 39 % af den
samlede beskæftigelse.
Bruttoværditilvæksten i Frederiksborg amt var i 2004 på 56,4 mia. kr. og var særlig høj indenfor
finansieringsvirksomhed og forretningsservice samt offentlige og personlige tjenesteydelser. Den
største stigning i BVT fra 1994 til 2003 var indenfor Handel, hotel og restaurationsvirksomhed, der
havde en gennemsnitlig årlig vækst på 5,4 %.
En nationalpark vil formentlig påvirke beskæftigelsen i landbruget, idet landbrugsarealer vil blive
omlagt til vådområder eller græs for at danne større sammenhængende korridorer. En del af
arbejdspladserne vil dog genopstå som følge af pleje af nye natur områder. Da det primære landbrug
i Kongernes Nordsjælland endvidere kun udgør 1,3 % af den samlede beskæftigelse, vil effekten på
den samlede beskæftigelse være marginal.
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Nationalparken vil endvidere kunne give forbedrede muligheder for lokalisering af moderne
industrier (it-, medicinproduktion m.v.) samt understøtte udviklingen indenfor turisme og
serviceerhverv. Herved vil nationalparken bidrage væsentligt til den allerede igangværende positive
udvikling i erhvervsstrukturen i Nordsjælland, som er beskrevet i Frederiksborg Amts
Erhvervspolitik og Kompetenceregnskab samt i Regionplan (2005).
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3.6 Formidling
Formidling er helt afgørende for borgernes forståelse for og oplevelser af naturen og de
kulturhistoriske værdier i Nordsjælland. Mange natur- og kulturhistoriske attraktioner er synlige og
giver direkte oplevelser, men både disse og mange flere andre muligheder forståes og opleves kun
hvis de formidles på relevante måder.
Frederiksborg Amts Kompetanceregnskab af 2005 fastslår, at borgerne i Nordsjælland i særlig høj
grad er interesserede i og efterspørger natur- og kulturoplevelser, og at der er gode muligheder for
at udvikle oplevelsøkonomien i området. Det samme fremgik tidligere af en undersøgelse udført af
PLS RAMBØL over danskernes kulturforbrug.
Indenfor parkens område og i dens nære omgivelser er en hel del professionelle aktører og mange
amatører engageret i forskellige former for naturformidling og formidling vedrørende områdets
kulturhistorie. Der er derfor et stort potentiale for at samle disse aktører i et fælles netværk og i
koordinerede aktiviteter i forbindelse med udviklingen af parkens serviceydelser over for
besøgende.
Styregruppen anser formidling som et af de allervigtigste indsatsområder for Nationalpark
Kongernes Nordsjælland. Formidlingen skal sikre brugerne kvalitetsoplevelser og være et markant
vartegn for nationalparken.
De nuværende formidlingsformer og –aktiviteter
Naturformidling i området tilbydes i dag af bl.a. Kronborg og Frederiksborg Statsskovdistrikt samt
af Esrum Møllegaard og Nyruphus. En række naturorganisationer og friluftslivs-organisationer
udfører også en naturformidlingsaktiviteter i området.
Samlet set retter en stor del af den nuværende naturformidlingen sig mod børn og unge,
handicappede og lokalbefolkningen i regionen.
Den kulturhistoriske formidling udføres i regionens tre slotte: Kronborg, Frederiksborg Slot og
Fredensborg Slot samt af en række museer i området, som blandt andet omfatter: Gilleleje Museum,
Holbo Herreds Kulturhistoriske Center, Helsingør Kommunes Museer, Industrimuseet i
Frederiksværk, Hørsholm Egnsmuseum, Flynderupgaard Museum, Egnsmuseet Færgegården og
Nordsjællands Folkemuseum i Hillerød, som blandt andet driver Æbelholt Klostermuseum.
Også Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hørsholm og Esrum Kloster og Møllegård har
permanente og skiftende kulturhistoriske udstillinger og en række aktiviteter, som også vil være
centrale i en kommende nationalpark i området.
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Nedenfor opgøres en del af områdets vigtigste formidlingssteder.

Formidlingssteder
Natur- og miljø
formidling
Lokale naturformidlingssteder
Kulturhistoriske
formidlingssteder
på slotte
Lokale
kulturhistoriske
formidlingssteder

Esrum Møllegård Natur og miljøcenter, Naturcenter Nyruphus,
Øresundsakvariet og dets skoletjeneste, samt Frederiksborg og Kronborg
statsskovdistrikter
Snekkersten Havn, Bryghuset Hornbæk Plantage, Sct. Helene Centret,
Hellebæk Avlsgaard/Kohavens Venner, Ellehavegaard centret
Kronborg Slot, Frederiksborg Slot og Fredensborg Slot

Esrum Kloster, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm, Gilleleje
Museum, Holbo Herreds Kulturhistoriske center, Helsingør kommunes
museer, Industrimuseet i Frederiksværk, Hørsholms Egnsmuseum,
Flynderupgaard Museum og dets Frilandskulturcenter, Geværfabrikken
og Hammermøllen i Hellebæk, Egnsmuseet Færgegaarden,
Nordsjællands Folkemuseum med Æbelholt Klostermuseum.

Tabel 3.6.1 Eksempler på formidlingssteder i og nær nationalparkområdet.
En hurtig undersøgelse af formidlingens omfang indikerer, at der samlet anvendes omkring ca. 50
årsværk på professionel natur- og kulturhistorisk formidling i parkens område og nærområde, og at
ca. 15 af disse årsværk benyttes til naturformidling og 35 til kulturhistorisk formidling.
Strategi for formidling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Sammenhæng
Nationalparken skal dels udvikle sine egne formidlingsaktiviteter samt facilitere samarbejde
netværk og koordination med områdets øvrige formidlingsaktører. En sådan mere samlet indsats vil
kunne give besøgende et større og mere interessant overblik og indblik i områdets natur og
kulturhistoriske værdier samt i de muligheder, der er for aktivt at udforske og motionere.
På det kulturhistoriske område vil en koordination og fælles udvikling af formidlingen blandt andet
kunne resultere i at flerdages besøgende i nationalparken, vil kunne få et selvoplevet og
perspektivrigt indblik i centrale dele af både Danmarks og den lokale historie ved at foretage en
kronologisk rejse gennem stenalderen, over store dele af den danske kongerække frem til
industrisamfundet.
Web-side
Som et led i pilotprojektets kortlægning af eksisterende formidlingsaktiviteter i nationalparkområdet
og dens nærmeste omgivelser er 30 formidlingsinstitutioner (museer, foreninger m.v.) blevet spurgt
om de kunne tænke sig at indgå i et sådant netværks samarbejde, og der har vist sig at være meget
stor tilslutning til dette. En foreløbig webside med samlede informationer om institutionernes
aktiviteter er udviklet som første trin i denne proces (www.netheinz.dk/devz/esrum/).
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Certificeret undervisning
Nationalparkens sekretariat bør i samarbejde med områdets formidlingsaktører udvikle et samlet
koncept for formidlingen i nationalparken. Nationalparken bør også udvikle og tilbyde certificerede
undervisningsmoduler for de forskellige aktive og potentielle formidlere i området, således at der
kan sikres ensartethed i oplysning om nationalparkens formål og udvikling samt en garanteret
kvalitet af den formidling, som foregår under navn af nationalparken.
Andre relevante initiativer
For at skabe en helhed i den eksisterende formidling af natur- og kulturhistorien i Kongernes
Nordsjælland anbefales det, at der etableres en formidlingssektion i nationalparken, som sikrer at
der:
•

Nedsættes en arbejdsgruppe med de vigtigste formidlingsaktører i området,
turistorganisationerne m.v som kan kortlægge emner, der samarbejdes om og som kan bruges til
markedsføring af nationalparken.

•

Udarbejdes kultur- og friluftskort med opdaterede informationer om områdets kulturhistoriske
seværdigheder, friluftsfaciliteter og –muligheder. Materialet skal være overbliksgivende,
inspirerende og nemt tilgængeligt. Kortene skal både udvikles som papirkort og også være
elektronisk tilgængelige.

•

Udvikles en årskalender og etableres traditioner for bestemte arrangementer, som kendetegner
nationalparken. Det kunne være det årlige riddermarked, høstmarkedet, en mølledag eller en
søernes dag. Større kulturarrangementer i form af teater eller koncerter kan også indgå i
årskalenderen.

•

Gøres aktivt brug af lokalområdets mange og dygtige amatørformidlere i parkens samlede
formidling. Dels kan disse indgå direkte i formidlingen i parken, dels kan de støttes i
organisering af selvbestaltede laug eller venneforeninger. Der eksisterer allerede møllelaug,
kulsvierlaug, græsningslaug og et høsletslaug samt flere kulturhistoriske venneforeninger
indenfor nationalparkområdet. Aktive borgere kan også indgå som medforvaltere på konkrete
projekter, som de har en særlig interesse i. F.eks. ved etablering og vedligeholdelse at
naturlegepladser eller græsningsfolde.
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•

Etableres et bredt samarbejde med områdets børne- og ungdomsinstitutioner vedrørende
velegnede formidlingstilbud til skolebørn, gymnasielever m.v..

•

Etableres et samarbejde med børnefamilier i og omkring parken vedrørende børnefamiliers
almindelige rekreative muligheder i nationalparken. En undersøgelse under pilotprojektet har
vist at familier med mindre børn f.eks. efterspørger muligheder for høst af bær, frugter, svampe
m.v. i skoven og for skovcafeer i nærheden af skoven naturlegepladser.

•

Igangsætte et samarbejde med erhvervslivet i form af virksomheder og organisationer i området.
Samarbejdet kan fokusere på sponsorstøtte til særlige arrangementer og aktiviteter samt på
gensidig inspiration, marketing af produkter samt på professionalisering af drift og udvikling.

Formidlingscentre – centralt samt i parkens østlige og vestlige del
Nationalparkmyndighedens formidlingsaktiviteter bør koncentreres på 3 formidlingscentre. Esrum
Kloster og Møllegård ligger centralt i parkens midte og har allerede erfaring og tradition for naturog kulturhistorisk formidling. Her udover forslås det at placere et besøgscenter mod øst og et i vest.
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De 3 centre skal fungere som indgange til besøgende i nationalparken. Det er herfra de besøgene
kan skaffe sig viden og overblik over mulighederne for oplevelser og få inspiration til særlige ture
og arrangementer der foregår i den aktuelle periode. Centrene kan fokusere på hver deres
indgangsvinkel til nationalparken, som bunder i den placering de har i landskabet.
Udover de 3 formidlingscentre kan også Skovskolen i Nødebo fungere som et vigtigt element i
nationalparkens samlede formidlingsbillede. På skovskolen vil der kunne være mulighed for at
besøgende kan få undervisnings og demonstrationsprægede tilbud indenfor emner som skovøkologi,
naturvenlig skovdrift, naturgenopretning m.v., samt aktivitetsprægede friluftsaktiviteter.
Det er naturligt at danne et miljø omkring centrene, som er inspirerende og som lægger op til
ophold og fordybelse. Centrene skal være udgangspunkt for udflugter, og her kan tænkes i både
tilbud af både længerevarende og korte udflugter, som kan klares på en time eller to. De korte skal
være konstrueret til barnevogne, kørestole og være inspirerende for familier med børn, der ikke kan
gå så langt. Ved centrene bør der også være faciliteter som toiletter, café, udlejningssted for cykler,
hestevogne, kanoer o.lign.
Mindre formidlingsstøttepunkter
Ud over de 3 centre skal nationalparken rumme en lang række støttepunkter, hvoraf nogle bør være
bemandet på bestemte tidspunkter i højsæsonen. Støttepunkterne skal være temaopdelte ud fra deres
placering og kan indeholde bud på aktiviteter og arbejdende værksteder.
Netværket af centre og støttepunkter vil gøre det muligt at udvikle sammenhængende og fleksible
ordninger og tilbud til de besøgende. F.eks. vil det være muligt at leje cykler et sted og afleverede
dem et andet.
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3.7 Forvaltningsmodel og budget
Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal medvirke til at udviklingen i Nordsjælland styrkes både
for så vidt angår den økologiske, sociale og økonomiske dimension.
Styregruppen anser det derfor som vigtigt, at der etableres en forvaltningsmodel for nationalparken
som på én gang kan sikre varetagelse af såvel de konkrete mål om at styrke naturen, varetagelsen af
de kulturhistoriske værdier og friluftsmulighederne i selve parkområdet som de bredere
udviklingsmål for udviklingen i den Nordsjællandske region som sådan.
Det vil kræve en forvaltning som på én gang kan sikre at der tages professionel og tilstrækkelig
hensyn til overordnede målsætninger, krav og bestemmelser – herunder bl.a. i en ny
nationalparklov, planloven, naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, EU's Natura 2000-direktiver
m.v. – og at lokale myndigheder, erhverv, borgere m.v. får mulighed for at medvirke aktivt i og
bidrage til parkens drift og udvikling.
En forvaltningsmodel som kan leve op til disse krav og målsætninger kan efter styregruppens
opfattelse bestå af en nationalparkbestyrelse, et nationalparkråd og et sekretariat/forvaltning.

Nationalparkbestyrelse
• Stat, region, kommuner
• Overordnet ansvar udvikling,driftøkonomi

Sekretariat og
forvaltning
• Udarbejder forvaltningsplan
• Står for daglig drift og
udvikling

Nationalparkråd
• Bredt sammensat interesseorganisationer,
erhvervmv.
• Rådgivende og høringsret

Figur 3.7.1: Forvaltningsdiagram.
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Nationalparkbestyrelse
En nationalparkbestyrelse bør være nationalparkens øverste organ, hvor principielle politiske og
overordnede beslutninger træffes indenfor organisationens kompetenceområde.
Bestyrelsen kan bestå af repræsentanter for centrale og lokale myndigheder (Miljøministeriet/Skovog Naturstyrelsen, kommunerne, regionsråd og eventuelt valgte repræsentanter fra
nationalparkrådet), således at der kan sikres en koordinerende planlægning.
Af hensyn til effektivitet og beslutningsdygtighed bør bestyrelsen ikke bestå af meget mere end 10
medlemmer. Bestyrelsens formand udpeges af miljøministeren.
Bestyrelsen er ansvarlig for:
•
•

•
•

Udarbejdelse af forvaltningsplan for nationalparken, som fungerer som en overordnet ramme for
alle aktiviteter i området.
Skal påse at øvrige myndigheders planlægning og administration indenfor parkområdet er i
overensstemmelse med forvaltningsplanen, EU-naturbeskyttelsesbestemmelser, nationale love
mv.
At parken forvaltes og formidles hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med målsætninger,
krav og standarder.
At parken forvaltes på en måde som sikrer et bredt samarbejde med interesse- og
erhvervsorganisationer m.v..

•

At nationalparken bidrager til og indgår i internationale samarbejder om forskning,
naturforvaltning, turisme og formidling i nationalparker.

•

Koordination af ansøgninger om tilskud til naturgenopretningsprojekter og andre projekter
indenfor parken.
Etablering af stærke netværk med de relevante aktører indenfor natur, kulturhistorie og
friluftsliv m.h.p. at styrke den oplevelsesmæssige værdi af nationalparken.

•
•

Det administrative sekretariat.

Bestyrelsen har den overordnede planlægningskompetance for nationalparkområdet.
Implementering af planen samt planlægning og andre aktiviteter og funktioner, herunder
information, formidling og opsyn m.v., som i dag varetages af kommunerne, statsskovdistrikterne
og andre instanser skal fortsat udføres af disse.
Nationalparkbestyrelsen har bemyndigelse til at indkalde oplysninger om samt at behande og træffe
afgørelser i f.m. planlægningsinitiativer og andre aktiviteter, som eventuelt kan være i konflikt med
forvaltningsplanen for nationalparken.
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Nationalparkråd
Et nationalparkråd skal repræsentere de væsentligste interesser i nationalparken og således sikre at
et bredt udsnit af borgerinteresser bliver aktivt inddraget og hørt i forbindelse med udvikling og
drift af nationalparken.
Rådet skal bestå af repræsentanter fra:
• Erhvervslivet
•

Organisationer

•

Eventuelt direkte folkevalgte fra lokale forsamlinger

•

Relevante myndigheder som ikke allerede er repræsenteret i nationalparkbestyrelsen

Nationalparkrådet vælger sin egen formand, som ikke repræsenterer myndighederne. Formanden er
medlem af nationalparkbestyrelsen. Herudover kan der eventuelt vælges yderligere repræsentanter
fra rådet til bestyrelsen.
Nationalparkrådets funktion er af rådgivende karakter. Rådet vil rådgive vedrørende planlægning,
drift og udvikling i parken – på såvel naturområdet, det kulturhistoriske og friluftsområdet. Rådet
vil også spille en vigtig rolle i forbindelse med at fastholde og videreudvikle de succesfulde
borgerinddragelsesaktiviteter og -processer, som allerede er igangsat i pilotprojektperioden.
Rådet skal desuden rådgive bestyrelsen vedrørende brug af såvel centrale som lokale midler.
Det kan overvejes om rådet selvstændigt bør beslutte vedrørende brug af lokale midler
(nationalparkfonde finansieret af f.eks. private sponsorer, kommuner o. lign.). Rådet bør desuden
have en særlig høringsret (før eventuelle offentlige høringer) om spørgsmål af betydning for
nationalparken.
Sekretariat
Et sekretariat skal betjene bestyrelsen og nationalparkrådet samt stå for den praktiske udarbejdelse
af forvaltningsplan, og koordination i forbindelse med dens praktiske implementering. Sekretariatet
har direkte reference til nationalparkbestyrelsen.
Sekretariatet skal gennem opsøgende rådgivning bistå lodsejere, herunder landmænd, med at få
overblik over muligheder for at opnå støtte til naturforbedringer, bevarelse af kulturhistoriske
værdier og forbedringer af friluftsmuligheder m.v. . Sekretariatet skal i denne forbindelse bistå
interesserede lodsejere med udarbejdelse af ansøgninger til nationalparkbestyrelsen og andre
instanser vedrørende finansiering af aktiviteterne.
Sekretariatet bør ledes af Skov- og Naturstyrelsen og skal have et tæt og organiseret samarbejde
med erhverv, interessegrupper og organisationer samt med natur- og miljøafdelinger i region og i de
involverede kommuner.
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Nationalparkbudget
Det er nødvendigt at der afsættes tilstrækkelige statslige - og eventuelt kommunale midler - til at
sikre driften og udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Nedenfor angives et omtrentligt årligt budget, som det kan tage sig ud i nationalparkens første 10
leveår. Dernæst vil der ikke være så stort et behov for midler til naturgenopretning, jordfonde,
kulturhistoriske projekter m.v,, og det samlede budget vil gradvist kunne reduceres med 5-10
millioner kr. årligt.
Årligt budget for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
1. Nationalparkbestyrelse. Møder og andre aktiviteter…………..
2. Nationalparkråd. Møder og andre aktiviteter…………………
3. Sekretariat:
- 1 leder…………………………………………………….
- 1 sekretær…………………………………………………
- 3 projektmedarbejdere…………………………………….
- Drift (Kontorhold, transport m.m.)……………………………
4. Naturinitiativer (herunder midler til naturgenopretning,
opkøb til jordfonde, særlige informationsaktiviteter, m.v.)…….
5. Kulturhistoriske tiltag (forbedret bevaring, information m.v.)…..
6. Initiativer til forbedring af friluftsmuligheder (stietablering,
information m.v.)…………………………………………….
7. Besøgs- og formidlingscentre
- bygninger - drift, leje, vedligeholdelse m.v…………………
- 3 naturvejledere…………………………………………..
- 6 markpersonale………………………………………….
8. Borgerinddragelse (brugerråd, arrangementer m.v.)…………..
9. Formidling
- uddannelse af formidlere fra formidlingsnetværk…………..
- udvikling og implementering af interaktive formidlingsformer……………………………………………………..
- fællesaktiviteter for netværks aktører (workshops, moduler
for certificeret undervisning)………………………………..
10. Andre udgifter……………………………………………….
I alt

300.000 kr
300.000 kr
700.000 kr
300.000 kr
1.500.000 kr
500.000 kr.
8.000.000 kr
4.000.000 kr
2.300.000 kr
2.500.000 kr
1.500.000 kr
1.800.000 kr
1.000.000 kr
500.000 kr
1.500.000 kr
300.000 kr
500.000 kr
27.500.000 kr
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3.8 Andre temaer
Trafik
Trafikken i Nationalparken har været drøftet i flere temagrupper, og fokus har været på biltrafikken
og togdriften i Gribsskov. Dette tema blev også taget op på borgertopmødet i februar 2005, hvor der
sattes fokus på muligheden for at nedsætte hastigheden på bilerne som krydser gennem Gribskov.
En nedsættelse af bilhastigheden fra de nuværende 80km/h til f.eks. 50 km/h vil resultere i øget
trafiksikkerhed, færre påkørsler af vildt og i mindre støj i nationalparken, men skal samtidig holdes
op mod omkostninger i form af længere transporttid for de mange pendlere, som i dag kører
gennem området på de nuværende veje.
For togdriften gennem skoven gælder, at der p.t. arbejdes med flere alternativer for en hyppigere
drift og nedsættelse af rejsetiden. Dette ender formentlig ud med en hastighedsforøgelse fra de
nuværende 75 km /h til ca. 100 km/h. Ved en sådan hastighedsforøgelse vil det være nødvendigt, at
den kørende trafik i Gribskov udføres med niveaufripassager, og at der etableres spærring med
blink, og klokke for den gående trafik. Til gengæld vil den nuværende ”tuden” ved usikre
overgange ophøre. Frederiksborg Statsskovdistrikt er p.t. i dialog med Vejdirektoratet og
Gribskovbanen om behov for og omfang af passager ved et sådant alternativ med henblik på at sikre
skovens sammenhæng publikumsmæssigt såvel som naturmæssigt.
Ved implementering af nationalparken skal der arbejdes videre med disse forhold, også set i lyset af
styregruppens meget langsigtede vision, og der vil blandt andet skulle investeres i faunapassager og
andre foranstaltninger – både i parkens kerneområder og korridorer.
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4. PILOTPROJEKTETS GENNEMFØRELSE
4.1 Opgaveformulering
Den 20. november 2003 traf den daværende miljøminister Hans Christian Schmidt beslutning om at
igangsætte pilotprojektet Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Formålet med projektet er ifølge igangsættelsesbrevet at udarbejde en vision med plan for
afgrænsning og indhold af en nationalpark med Gribskov/Esrum Sø som kerneområde.
Visionen skal udarbejdes på baggrund af undersøgelser og lokal debat og skal pege på løsninger,
der afgørende styrker naturen og dens muligheder for udvikling, styrker varetagelsen af de
kulturhistoriske værdier og fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen. Pilotprojektet
skal gennemføres tæt samarbejde med lokale myndigheder og foreninger, og med løbende
inddragelse af lokalbefolkningen.
Der nedsættes en lokalt sammensat styregruppe der skal repræsentere de forskellige berørte
myndigheder, foreninger, organisationer og repræsentanter for beboere og lodsejere. Skov- og
Naturstyrelsen, ved Frederiksborg Statsskovdistrikt, varetager sekretariatsfunktionen.
Styregruppen skal beskrive visioner for og indhold og afgrænsning af en eventuel nationalpark.
Projektet skal som udgangspunkt omfatte kerneområdet Esrum Sø/ Gribskov og flere af de andre
større, statsejede arealer og etablere korridorer mellem disse, så der kan ske spredning af dyr og
planter og forbedring af rekreative passagemuligheder.
Det er styregruppens ansvar, at der som minimum gennemføres følgende undersøgelser som
grundlag for visionen:
•
•
•
•
•

Landskabsanalyse, der beskriver landskabet og gældende arealbindinger
De nuværende og potentielle naturværdier, herunder mulighederne for etablering af
sammenhæng mellem naturområderne
De kulturhistoriske værdier
De nuværende og potentielle muligheder for friluftsliv
En samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk analyse af konsekvenserne af etablering af en
nationalpark

Der skal endvidere gennemføres en evaluering af pilotprojektets forløb, herunder af borgerinddragelsen.
Der beskrives i igangsættelsesbrevet, at styregruppen skal tage udgangspunkt i en udvikling, der
foregår over et længere tidsrum og at udviklingen baseres på frivillighed og lokal tilslutning. Der
lægges desuden vægt på, at der ved en eventuel oprettelse af en nationalpark ikke gennemføres
indgreb i den aktuelle råden der indebærer tab, uden at dette vil ske mod fuld kompensation.
Igangsættelsesbrevet er vedlagt som bilag 1.

81

4.2 Organisation
Styregruppens sammensætning og forretningsorden
Styregruppen står øverst i pilotprojektets organisation og er ansvarlig for overordnede beslutninger
og gennemførelsen af pilotprojektet. Styregruppen har desuden til opgave at drøfte og gennemføre
konkrete initiativer f.eks. naturgenopretnings-projekter, frilufts- og formidlingsprojekter, der kan
have positiv effekt i lokalområdet, og som kan gennemføres selv om nationalparken eventuelt ikke
bliver en realitet.
Per Tærsbøl, Borgmester i Helsingør Kommune, blev udpeget til formand af miljøministeren. De
øvrige medlemmer består af repræsentanter fra Nordsjællands seks nordligste kommuner samt fra
forskellige interesseorganisationer.
Styregruppens har på sit første møde den 12. maj 2004 vedtaget en forretningsorden. Der
etableredes samtidigt et Forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand og det daglige
sekretariat. (Bilag 2 viser styregruppens sammensætning m.v., og bilag 3 viser
organisationsdiagram for pilotprojektet).
Sekretariatsgruppen
Sekretariatet har varetaget administrative og praktiske opgaver for styregruppen i løbet af
pilotprojektperioden. Sekretariatsgruppen bestod af et dagligt sekretariat ved Frederiksborg
Statsskovdistrikt, og af et udvidet sekretariat, som blev ledet af projektkoordinatoren fra
skovdistriktet, og bestod af miljø- og naturmedarbejdere fra Frederiksborg Amt og de involverede
kommuner samt en repræsentant fra Kronborg Statsskovdistrikt. Der har været et meget tæt og
konstruktivt samarbejde mellem de to sekretariater.
Arbejdsgrupper
Der blev på baggrund af større indledende offentlige møder i juni 2004 (informationsmøde og
caféseminar) nedsat åbne borgergrupper (temagrupper) fordelt på 10 centrale temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korridorer mod nord
Korridorer mod syd
Korridorer mod øst
Korridorer mod vest
Naturindhold
Kulturhistorie
Frederiksborgheste
Friluftsliv
Trafik og stier
Udvikling i lokalsamfundene

180 borgere deltog aktivt i dette arbejde som omfattede 5-7 aftenmøder i hver temagruppe, som i
gennemsnit bestod af 18 personer. Udover arbejdsmøder arrangerede flere temagrupper også
tværgående arrangementer og aktiviteter. Alle temagrupper har haft tilknyttet en ressourceperson fra
det udvidede sekretariat til råd og vejledning, og hver af de 10 temagrupper udarbejdede konkrete
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projektforslag til indhold i en kommende nationalpark, der blev afleveret til pilotprojektet i
december 2004.
Udover temagrupperne har der desuden fungeret en borgergruppe bestående af familier med unge
forældre og deres børn. Den gruppe blev støttet af konsulenter fra Institut for Demokrati og
Naturforvaltning ved Roskilde Universitetcenter. Denne gruppe producerede, ligesom
temagrupperne, konkrete forslag til nationalparken, som er indgået i styregruppens videre arbejde.
Se bilag 7 for en oversigt over temagruppernes og familiegruppens forslag.
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4.3 Økonomisk grundlag
Fra Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet er der i alt bevilget 3.8 millioner kr. til Pilotprojekt
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Midlerne er fordelt, og forventes anvendt, som følger:
Poster
Rammebudget
Forventet regnskab
A – Sekretariat, styregruppe m.v.
995.000
1.070.000
B – Borgerinddragelse
1.200.000
1.184.000
C – Undersøgelser
834.000
775.000
D – Fysiske projekter
700.000
700.000
E – Evaluering af borgerinddragelse
71.062
71.062
I alt
3.800.062
3.800.062
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4.4 Borgerinddragelse
Borgerinddragelsen i Kongernes Nordsjælland har været organiseret i 4 sammenhængende faser.
Første fase bestod primært af arrangerede ture og to indledende møder – et informations- og et
cafémøde, hvor hhv. 110 og 120 borgere mødte op.
På baggrund af interessetilkendegivelser fra borgere på disse indledende møder samt med
udgangspunkt i pilotprojektets kommissorium, blev der dannet 10 åbne temagrupper som har
arbejdet i den anden fase af forløbet. Temagrupperne arbejdede i efteråret 2004 med at formulere
ideer og udarbejde konkrete forslag til styregruppen og til et stort borgertopmøde, som udgjorde den
3. fase i forløbet. I alt har omkring 180 borgere deltaget aktivt i adskillige temagruppemøder og
forskellige selv-initierede workshops og fællesarrangementer.
Fase 3 bestod i en borgervurdering som fandt sted på et stort borgertopmøde den 26. februar 2005.
Dette arrangementet var den største af sin art i Danmark indenfor naturforvaltningen, idet 529
tilfældigt udvalgte borgere deltog. På borgertopmødet behandledes 10 af de mest kontroversielle og
perspektivrige ideer og forslag fra temagrupperne.
Fase 4 har haft til formål at udnytte diversiteten i projektets styregruppe til at formulere vision og
handlingsplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Denne proces har i høj grad taget
udgangspunkt i forslagene fra temagrupperne, resultaterne fra borgerinddragelses- aktiviteterne, og
de tekniske undersøgelser. I denne sidste fase gennemførtes to heldags scenarieværkstedsforløb for
styregruppen.
De fire faser har fra projektets start været forsøgt planlagt således, at de byggede på hinanden.
De fire faser er illustreret nedenfor på figur 4.4.1:
Indledende
møder der

skaber ideer og
hvor
synspunkter
udveksles

Fase 1

Åbne temagrupper

Borgervurdering -

arrangerer møder,
undersøgelser,
værksteder mm, der
munder ud i
forskellige forslag

en stor gruppe
nordsjællændere
prioriterer forslagene
fra fase 2

Fase 2

Fase 3

Konkluderende
scenarieværkstedsforløb
for styregruppen

Fase 4

Figur 4.4.1 Pilotprojektets borgerinddragelsesfaser
Udover det skitserede 4-fasede borgerinddragelsesforløb, som blev udviklet med råd og assistance
fra Teknologirådet, er der også blevet arrangeret andre tiltag såsom offentlige turprogrammer med
Nationalparken som emne, samt etableret udstilling vedrørende nationalparken Esrum Møllegård.
Herudover har pilotprojektet tidligt i forløbet iværksat et mindre projekt vedrørende projektet
’Menneske og Natur i Nordsjælland’, hvor fokus har været på at inddrage unge forældre og deres
børn i debat om nationalparken. Institut for Demokrati og Naturforvaltning ved Roskilde
85

Universitet har fungeret som konsulent for dette forløb. Resultater herfra i form af en række
konkrete forslag, som i særlig grad kunne imødekomme unge forældres og børns ønsker til
nationalparken, er indgået i de efterfølgende faser.
Endelig har et hold af erfarne naturvejledere (”Rejseholdet”, hvis aktiviteter støttes af friluftsrådet)
besøgt projektområdet nogle få dage og produceret en række forslag til forbedring og udvikling af
formidlingen i parken.
(Bilag 4 viser en oversigt over samspillet mellem borgerinddragelsesaktiviteterne og projektets
samlede procesforløb).
Evaluering
Styregruppen har givet høj prioritet til borgerinddragelse i Pilotprojekt Nationalpark Kongernes
Nordsjælland – en stor del af projektets samlede bevilling og ressourcer har understøttet
borgerinddragelsen. Godt 30 % eller 1.2 mio. kr. af projektets samlede udgifter er gået direkte til
finansiering af borgerinddragelsesaktiviteter.
Arbejdet i temagrupperne
Temagrupperne har stået centralt i projektets strategi for borgerinddragelse og har været åbne for
alle. Især mange veluddannede og i forvejen aktive borgere fra foreningsliv, organisationer m.v. har
engagere sig i denne fase, ligesom mange personer med klare lokale interesser har deltaget.
Temagrupperne har derfor sikret, at mange fagligt funderede og lokalt baserede input er tilgået
styregruppen, og har indgået i den samlede proces. Temagruppearbejde kan imidlertid dårligt stå
alene som borgerinddragelsesaktivitet, idet temagrupperne kun i begrænset omfang får engageret et
bredt flertal af borgere, og således ikke nødvendigvis repræsenterer og indfanger de mere brede
holdninger og ønsker – d.v.s. den ”almindelige” folkestemning.

Temagrupperne producerede 600-700 sider og ca. 82 konkrete forslag. (Bilag 8 viser samlet
oversigt over temagruppernes forslag). De 10 mest kontroversielle, perspektivrige og vidtgående
forslag fra grupperne til videre behandling på et stort borgertopmødet.
Temagruppernes arbejde har bl.a. resulteret i, at der er blevet skabt en høj grad af medejerskab
blandt de aktive borgere. Arbejdet i temagrupperne har endvidere medført positive sideeffekter, i
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form af nye kontaktflader og netværk blandt de involverede borgere. Flere af temagrupperne har
valgt at arbejde videre på eget initiativ og regning, hvilket formodentlig hænger sammen med den
positive feedback fra borgertopmødet, samt at det personlige udbytte af arbejdet for de involverede
har været højt. Et overvejende flertal mener, at de har fået et bedre vidensgrundlag rent fagligt, men
også at arbejdet har været med til at øge forståelsen for de øvrige deltageres holdninger og
synspunkter.
Borgertopmødet
Ambitionerne om en bred og løbende borgerinddragelse har været forsøgt indfriet ved afholdelse af
cafemøder, udstillinger, udflugter, temagrupper og ikke mindst en ny form for borgerinddragelse –
et borgertopmødet, som fandt sted den 26 februar 2005.
Det er især borgertopmødet, og dermed den tredje fase af borgerinddragelsen, som har haft til
formål at komme ud til en bredere del af lokalbefolkningen.
Forud for borgertopmødet var 15.000 tilfældigt udvalgte borgere i Frederiksborg Amt blevet
inviteret til at deltage i arrangementet. Invitationen forklarede bredt om nationalparkprojektet og
henviste interesserede til mere udførlig information på pilotprojektets hjemmeside.

529 borgere valgte at bruge en hel lørdag på arrangementet, og modtag forinden mødet en
informationsavis som uddybede de 10 forslag, som ville blive behandlet. På dagen modtog
deltagerne yderligere mundtlige introduktioner og diskuterede derefter de 10 forlag – ét af gangen ved 8-mandsborde. Derefter gav deltagerne deres mening til kende v.h.a. et elektronisk
afstemningssystem, som kunne levere afstemningsresultaterne øjeblikkeligt.
Borgertopmødet var repræsentativt i forhold til kønsfordeling og uddannelsesmæssig baggrund,
men havde en overvægt af deltagere på mellem 45 og 65 år.
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Udover, at borgertopmødet har informeret medier og styregruppen om den ’almindelige’ borgers
vurdering af en række centrale emner, var der også en høj grad af tilfredshed blandt deltagerne hvad
angår kvaliteten af informationer og diskussioner på mødet. Deltagerne havde desuden tillid at
borgertopmødets hovedresultater ville indgå og blive taget alvorligt i styregruppens videre arbejde.
Miljøminister Connie Hedegaard stod for evalueringen af borgertopmødet, hvor til slut godt 94 ptc.
af deltagerne tilkendegav at de ønskede en nationalpark i Nordsjælland. ( Bilag 6 og 7 der viser
afstemningsresultater og deltagernes evaluering af borgertopmødet).
Citat fra evalueringsrapport foretaget af Kvistgaard Consult:
”Erfaringer viser, at borgerinddragelse ikke er noget man etablerer fra den ene dag til den anden.
Slet ikke når der, som i dette projekt, er tale om en inddragelse i forbindelse med formuleringen af
visioner. Det er nemmere at få folk op af inddraget såfremt der er fremsat forslag, som påvirker
dem, og den hverdag de befinder sig i. Det er nemmere at sige fra end det er at give positivt input.
At dette er den demokratiske virkelighed, som et projekt som dette må navigere i, betyder ikke, at
man skal opgive tanken og visionen om, at borgerne ideelt set også bør inddrages, når der skal
formuleres visioner for fælles anliggender. Modtrækket til en sådan tilbagelænet deltagelseskultur
er imidlertid, at forsøge at skabe en kultur for deltagelse. Et enkelt tiltag eller et enkelt projekt for
den sags skyld skaber ikke en sådan kultur.
Når pilotprojektet Nationalpark Kongernes Nordsjælland derfor har satset på en bred vifte af
borgerinddragelsesredskaber, er det et skridt i den rigtige retning. At kombinere traditionelle
borgerinddragelsestiltag med de mere utraditionelle, er på mange måder efterlevelsesværdigt. Når
dette så ydermere kan krydres med, at man fastholder et princip om åbenhed for at sikre en legitim
proces, så er man godt på vej i den rigtige retning.
Demokrati tager tid og koster (mange) penge, men med pilotprojektet Nationalpark Kongerne
Nordsjælland er der skabt en grobund for en deltagerkultur, der kan bringes i spil, hvis det viser sig,
at det besluttes at etablere en nationalpark i området.”
Styregruppen, deler denne opfattelse og generelt de vurderinger som fremsættes i Kvistgaard
Consults evaluering af borgerinddragelsesforløbet.
General formidling til regionens borgere
Pilotprojektet har informeret bredt om arbejdet og diskussionerne vedrørende nationalparken.
Udover hjemmesiden har projektet informeret i beboerforeningsblade, lokalaviser og i
Frederiksborg Amtsavis. Der har også været en del debat, især i amtsavisen – involverende både
borgere som har deltaget i projektets borgerinddragelsesaktiviteter og mange andre borgere.
Projektet er endvidere adskillige gange blevet eksponeret i TV-Lorry, i radioen og i de
landsdækkende aviser.
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4.5 Fastholdelse af borgernes engagement
Styregruppen for Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland har bestræbt sig på at etablere en åben
og konstruktiv borgerinddragelse med henblik på at få visioner og konkrete ideer fra borgere i området
vedrørende den kommende nationalparks indhold og afgrænsning.
Dette er i høj grad lykkedes – alene borger-temagrupperne leverede 82 konkrete forslag, gruppen af unge
familier 8 forslag, og fra borgertopmødet kom der klare visioner og indikationer af borgernes ønsker og
prioriteter.

Der bliver nu en overgangsfase, hvor det samlede forslag til nationalpark, sammen med andre
nationalparkforslag, vil blive behandlet politisk, hvor der skal laves lovgivning om nationalparkerne
i Danmark osv. Det lokale input er leveret, og nu tages emnet op til behandling på centralt politisk
niveau.
Styregruppen finder det imidlertid vigtigt at stimulere og bevare det lokale engagement, som den
anser for helt afgørende i alle faser af nationalparkens tilblivelse.
Det er derfor planlagt at afholde en stor konference i september 2005, hvor styregruppen vil
præsentere det fremsendte forslag for borgerne samt sikre borgerne mulighed for at give feedback
på forslaget. Alle deltagere i temagrupperne vil blive inviteret til dette arrangement.
Styregruppen har også bestemt, at der skal udarbejdes en folder, til husstandsomdeling, som
informerer om nationalparkforslaget.
Endelig støtter flere af de fysiske projekter, som styregruppen har vedtaget, borgerens involvering
og engagement.
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4.6 FYSISKE PROJEKTER
I forbindelse med Pilotprojektet var der afsat 700.000 kr. til fysiske projekter, som er konkrete tiltag
som styregruppen umiddelbart kan igangsætte i pilotprojektperioden, og som dels kan synliggøre
væsentlige potentialer og muligheder i den mulige nationalpark, mens som også vil være af værdi i
sig selv, og have relevans også i det tilfælde nationalparken ikke realiseres.
Af borger-temagruppernes arbejde i efteråret 2004 fremkom 14 forslag til fysiske projekter.
Derudover er der fra styregruppens medlemmer fremkommet andre mindre projektforslag, som
styregruppen har haft til drøftelse.
Af disse forslag besluttede styregruppen at igangsætte i alt 8 fysiske projekter, der repræsenterer et
bredt udsnit af kultur-, natur- og formidlingsinteresser. I det følgende gives en kort beskrivelse af
projekterne.
Trampesti mellem Alsønderup og Arresø
Trampestien vil følge eksisterende veje/stier undtagen to steder, hvor der etableres en sti langs et
ejendomsskel samt genoprettes en gammel sti, der de senere år er pløjet op af lodsejeren. Stien
tænkes anlagt så primitivt som muligt, og skal udelukkende kunne benyttes af gående. Projektet
gennemføres i et samarbejde mellem Skovdistriktet, Hillerød Kommune og Frederiksborg Amt.
Kørestolsegnet sti fra Pibergaarden til Dronningens Bøge
Styregruppen har besluttet at støtte etableringen af en kørestolsvenlig sti langs Esrum Sø fra
Pibergården til Dronningens Bøge. Pibergården benyttes i dag af dansk Handicapcenter, så stien vil
komme mange brugere tilgode.
Frederiksborgheste på vangene ved Esrum Kloster
Den historiske Frederiksborghest er blevet udsat på de gamle vange ved Esrum Kloster, dels for at
etablere et varieret landskab med åben græsningsskov, dels for at bevare den historiske hesterace.
Genskabelse af naturlig hydrologi ved Rødedam
For at genoprette de naturlige vandstandsforhold, og dermed umiddelbart forbedre naturforholdene
og dannelse af vådområder tilkastes grøfterne ved Rødedam i Gribskov og de eksisterende
rødgranbevoksninger afdrives. Skovdistriktet finansierer skovningen, og Pilotprojektet påtager sig
omkostningerne til knusning af træet, lukning af grøfter, vejistandsættelse og opsætning af borde og
bænke.
Formidlingsprojekt
For at styrke netværksdannelsen blandt undersøgelsområdets mange formidlingsaktører (museer,
naturformidlere m.v.), og for at give styregruppen et opdateret grundlag for udvikling af en
formidlingsstrategi for nationalparken, udarbejdes en status inklusiv en webside over eksisterende
aktiviteter, ligesom der produceres indledende input til strategien.
Udstillingsprojekt om korridorer
For at formidle korridorbegrebet i relation til nationalparker etableres en udstilling i efteråret 2005 i
Hellebæk Kohave. Ved hjælp af tekst, billeder og lyd vises forskellige korridortyper og
konsekvenser for naturindhold, friluftsliv, erhvervsliv/landbrug og turisme. Projektet er et
samarbejde mellem "Foreningen Kohavens Venner” og en af de borger-temagrupper, som har
fortsat på eget initiativ (Korridor Øst – temagruppen).
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Genskabelse af visuelle forbindelser ved henholdsvis Dronningholm og Asserbo Slotsruin
Styregruppen har vedtaget at støtte to af de mindre projekter, som blev foreslået i forbindelse med
den tekniske undersøgelse af de kulturhistoriske forhold i undersøgelsesområdet. Ved at fjerne den
eksisterende vegetation mellem de gamle voldsteder og det omkringliggende åbne landskab ved
Dronningholm og Asserbo Slotsruin, genskabes udsigter og visuelle sammenhænge, så
kulturminderne gøres synlige og bedre kan formidles til publikum.
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5. BILAG, FORTEGNELSER, M.M.
Generelle bilag
Bilag 1. Ministerens igangsættelsesbrev
Bilag 2. Styregruppens sammensætning
Bilag 3. Organisationsdiagram
Bilag 4. Diagram – borgerinddragelsesprocessen
Bilag 5. Resultater fra borgertopmødet
Bilag 6. Evaluering af borgertopmødet
Bilag 7. Temagruppernes forslag
Bilag 8. Oversigt over tekniske undersøgelser m.m.

Kortbilag
Bilag 9. Videnskabernes Kort, 1768
Bilag 10. Fredede arealer og lavbundsarealer
Bilag 11. Internationalt udpegede naturområder
Bilag 12. Landskabskarakterområder

Bilag 1: Ministerens igangsættelsesbrev

Bilag 2: Styregruppens sammensætning

Formand
Frederiksborg Amtsråd
Helsinge Byråd
Hillerød Byråd
Fredensborg-Humlebæk Byråd
Græsted-Gilleleje Byråd
Frederiksværk Byråd
Frederiksborg statsskovdistrikt
Kronborg statsskovdistrikt
Erhverv
Nordsjællands Landboforening
Sjællandske Familie Landbrug
Natur
Danmarks
Naturfredningsforening
Nephentes
Ornitologisk Forening
Kulturmiljø
Kulturmiljørådet for
Frederiksborg Amt
Friluftsliv
Friluftsrådet
Danmarks Jægerforbund
Kontaktgruppen Esrum Sø
Dansk Idræts-Forbund
Formidling
Fonden Esrum Kloster og
Møllegård

Per Tærsbøl
Udvalgsformand Philip Heimbürger
(Supp. Kst. Teknisk direktør Lene K. Ptak)
Viceborgmester Flemming Møller
(Supp. Hans Viggo Pedersen)
Borgmester Nick Hækkerup
(Supp. Jeff Rasmussen)
Byrådsmedlem Egon Frandsen
(Supp. Birgitte Aarup Sørensen)
Lau Jensen
(Supp. Jannich Petersen)
Borgmester Helge Friis
(Supp. Rasmus Wiuff)
Skovrider Jens Bjerregaard Christensen
Skovrider Henrik Vinther
Poul Jensen
(Supp. Carl Frederik Bruun)
Arne Winther Madsen
(Supp. Jørgen Haufort)
Peter Skat Nielsen
(Supp. Ebbe Kanneworff)
Martin Schneekloth
(Supp. Jørgen Muldtofte)
Johannes Bang
(Supp. Stig Englund)
Jette Baagøe
(Supp. Søren Vasegaard, Liv Appel)
Poul Erik Pedersen
(Supp. Boris Damsgaard)
Steen W. Jensen
(Supp. Erik Adelmark)
Bruno Hartvig Petersen
(Supp. Peer Eliassen)
Jørn Mathisen
(Supp. Lis Lunn)
Lone Johnsen
(Supp. Niels Madsen)

Bilag 3: Organisationsdiagram

Styregruppe
Formand, næstformand
og menige medlemmer
Overordnede beslutninger
Forretningsudvalg

Dagligt sekretariat
Frederiksborg
Statsskovdistrikt /v
skovrider, projektkoordinator
og et par distriktsmedarbejdere
Udvidet sekretariat
Embedsmænd fra
Frederiksborg Amt, Helsingør Kommune,
Hillerød kommune,
Frederiksværk Kommune,
Græsted-Gilleleje Kommune,
Fredensborg-Humlebæk Kommune og
Helsinge Kommune

Formand, næstformand
og dagligt sekretariat

Bilag 4: Borgerinddragelsesprocessen

Forslag fra 10
temagrupper
• Korridor Nord
• Korridor Syd
• Korridor Øst
• Korridor Vest
• Naturindhold
• Kulturhistorie
• Frederiksborghesten
• Friluftsliv
• Lokalsamfund
• Trafik

Borger-caféseminar
Ideer og forslag

Informationsmøder

Tekniske undersøgelser mm
• Naturundersøgelse
• Landskabsanalyse
• Kulturhistorie
•Friluftsliv
•Korridornotat
• Andre input

Borgertopmøde

Udarbejdelse af scenarier

Børn og unge forældre
Styregruppe-værksteder

Rejseholdet
Styregruppen (Stafet)
afleverer indstilling
til Miljøministeren

Andre input til
afrapportering.
F.eks. Samfundsøkonomisk
analyse

Bilag 5: Resultater fra borgertopmødet

1.

Hvordan skal parkens kerne: Gribskov og Esrum Sø forbindes med andre områder
mod nord, syd, øst og vest?
a) Nuværende landskab
1,5 %
b) En smal korridor
5,7 %
c) En lidt bredere korridor
36,3%
d) En bred korridor
56,5 %

2.

Skal nationalparken indeholde en korridor mod vest?
a) Ja
b) Nej

86,2 %
13,8 %

Skal nationalparken indeholde en korridor mod øst?
a) Ja
b) Nej

84,3 %
15,7 %

Skal nationalparken indeholde en korridor mod nord?
a) Ja
b) Nej

58,2 %
41,8 %

Skal nationalparken indeholde en korridor mod syd?
a) Ja
b) Nej

57,1 %
42,9 %

Skal skoven indhegnes for at udsætte store dyr?
a) Model 1: Ingen større indhegning
b) Model 2: En mindre indhegning
c) Model 3: Indhegning af hele Gribskov

46,5 %
46,9 %
6,6 %

Skal de udsættes bævere i nationalparken?
a) Ja
b) Nej

76,6 %
23,4 %

Hvordan skal friluftslivet foregå i nationalparken?
a) Model 1: Plads overalt til stille OG organiseret
friluftsliv
b) Model 2: Adskilte områder
c) Model 3: Kun stille friluftsliv

15,2 %
71,2 %
13,6 %

Skal Søborg Sø genskabes?
a) Nej
b) Ja

32,9 %
67,1 %

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Skal hastigheden på biltrafikken reguleres?
a) Model 1: Farten uændret
b) Model 2: Farten nedsættes til 50 km/t
c) Model 3: Landeveje i kerneområde lukkes

17,1 %
60,8 %
22,1 %

Bilag 6: Evaluering af borgertopmødet
1. Hvad synes du om borgertopmødet som helhed?
a) Ikke tilfreds
0,6 %
b) Mindre tilfreds
1,4 %
c) Acceptabelt
6,1 %
d) Godt tilfreds
37,5 %
e) Meget tilfreds
54,5 %
2. Hvad synes du om den udsendte information (invitationen og
Informationsavisen) som du fik før topmødet?
a) Ikke tilfreds
1,0 %
b) Mindre tilfreds
2,5 %
c) Acceptabelt
11,1 %
d) Godt tilfreds
50,3 %
e) Meget tilfreds
35,1 %
3. Hvad mener du om præsentationen af forslagene under topmødet?
(Fotos, grafik, landkort, tekst og fremlæggelse)
a) Ikke tilfreds
0,4 %
b) Mindre tilfreds
3,1 %
c) Acceptabelt
18,5 %
d) Godt tilfreds
55,0 %
e) Meget tilfreds
23,0 %
4. Er du tilfreds med diskussionerne ved bordet?
a) Ikke tilfreds
b) Mindre tilfreds
c) Acceptabelt
d) Godt tilfreds
e) Meget tilfreds

0,0 %
0,6 %
5,6 %
43,6 %
50,2 %

5. Blev der lyttet til din mening under diskussionerne ved bordet?
a) Ja
93,4 %
b) Nej
0,8 %
c) Ved ikke
5,8 %
6. Har du opnået ny viden i forbindelse med borgertopmødet?
a) Ja
86,6 %
b) Nej
9,1 %
c) Ved ikke
4,3 %
7. Har du tillid til at borgertopmødets resultater vil blive anvendt i
den endelige planlægning?
a) Ja
71,8 %
b) Nej
9,9 %
c) Ved ikke
18,3 %

8. Er et borgertopmøde som dette en god måde at arbejde med
demokrati på?
a) Ja
92,2 %
b) Nej
2,9 %
c) Ved ikke
4,8 %
9. Vil du deltage i et borgertopmøde en anden gang?
a) Ja
95,7 %
b) Nej
0,4 %
c) Ved ikke
3,9 %
10. Skal der være en nationalpark i Nordsjælland?
a) Ja
94,2 %
b) Nej
3,3 %
c) Ved ikke
2,5 %

Bilag 7: Temagruppernes forslag
Der blev på baggrund af et caféseminar 12. juni 2004 nedsat åbne arbejdsgrupper sammensat af
interesserede borgere, fordelt på 10 temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korridorer mod nord
Korridorer mod syd
Korridorer mod øst
Korridorer mod vest
Naturindhold
Kulturhistorie
Frederiksborgheste
Friluftsliv
Trafik og stier
Udvikling i lokalsamfundene

180 borgere deltog aktivt i dette arbejde som omfattede 5-7 aftenmøder i hver temagruppe, som i
gennemsnit bestod af 18 personer. Udover arbejdsmøder arrangere flere temagrupper også
tværgående arrangementer og aktiviteter. Alle temagrupper har haft tilknyttet en ressourceperson fra
det udvidede sekretariat til råd og vejledning, og hver af de 10 temagrupper udarbejdede konkrete
projektforslag til indhold i en kommende nationalpark, der blev afleveret til pilotprojektet i
december 2004.
Udover temagrupperne har der desuden fungeret en borgergruppe bestående af familier med unge
forældre og deres børn. Den gruppe blev støttet af konsulenter fra Institut for Demokrati og
Naturforvaltning ved Roskilde Universitetscenter. Denne gruppe producerede, ligesom
temagrupperne, konkrete forslag til nationalparken, som er indgået i styregruppens videre arbejde.
Nedenfor er temagruppernes forslag listet og indtegnet på kort hvor de er geografisk lokaliseret.
Forslagene kan læses på eller downloades fra pilotprojektets hjemmeside:
www.nationalparknordsjaelland.dk
Temagruppe Forslagsnummer

Navn

1. Korridor nord

1
2
3
4
5

Korridor (Vest for Gillelejevej)
Korridor (Gillelejevej-Villingerødvej)
Korridor (Øst for Villingerødvej)
Genoprettelse, Søborg Sø
Spredningskorridor (Gribskov/Snævret/Klosteris Hegn)

2. Korridor syd

6
7
8
9
10

Korridor, Ll. Dyrehave vang (Gribskov-Frd.borgslotshave)
Korridor, Skansekorridor (Ml. Gribskov og St. Dyrehave)
Korridor, Nive Å (Stenholtsvang-Nivå Bugt)
Korridor, Kongernes Jagtkorridor
Korridor, Salpetermosen

11
12

Trafikregulering (Større veje samt Gribskovbanen)
Forbindelse af eksisterende stier

3. Korridor øst

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Korridor. Esrum Sø- Danstrup Hegn
Korridor. Gurre Vang – Krogenberg Hegn/Danstrup hegn
Korridor. (Krogenberg Hgn – Nyrup Hgn – Horserød Hgn)
Korridor. Rørtangkilen (Nyrup Hegn – Egebæksvang)
Korridor. Gurre Overdrev (Nyrup Hegn – Teglstrup Hegn)
Korridor. Esrum Sø – Gurre Sø (Skovlund Bæk mv.)
Korridor. Horserød hegn – Teglstrup Hegn - Hellebæk
Korridor. Esrum Sø – Langesø – Horserød Hegn
Korridor. Teglstrup Hegn – Saunte – Hornbæk Plantage
Korridor. Gurre Å (Horserød Hegn – Rusland)
Korridor. Klosteris Hegn – Hornbæk Engsø
Korridor. Klosteris hegn - Rusland
Korridor. Snævret Skov - Havreholm
Korridor. Esrum Sø – Keldsø/Havreholm

4. Korridor vest

27
28
29
30
31
32

Landskabsstrøg (Tisvilde hegn – Gribskov)
Landskabsstrøg (Arresø – Gribsø)
Sydkorridor (alternativt forslag)
Ride- og gangsti (Annisse Overdrev til Nejede Vesterskov)
Udsætning af bæver
Tranpesti (Nejede Vesterskov – Arresø)

5. Naturindhold

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Hegn og store planteædere i Gribskov
Genskabelse af den oprindelige hydrologi
Overdrev, heder og enge i Kongernes Nordsjælland
Sikring af Naturindhold i korridorer
Adgangs- og jagtzonering
Beskyttelseszone med landbrugsdrift
Urørt skov efter naturgenopretning
Genskabelse af naturlig hydrologi (St.Ondemose/Rødedam)
Genskabelse af nat. hydrologi (Tibberup Mose)
Genskabelse af nat. hydrologi (Peder Larsens Mose)
Genskabelse af nat. hydrologi (Selbækken, St. Nørredam)
Fjernelse af affaldsdepoter

6. Kulturhistorie

45
46
47
48
49
50

Pleje og synliggørelse af fortidsminder
Varig informativ skiltning
Formidling af historier om konge- og klostermagt
Synliggørelse af kunstneriske spor
Udarbejdelse af bog/guide
Plakat/kort over eksisterende og nye forbindelsesstier til
fortidsminderne
Information gennem bog, Internettet og centerbygning
(f.eks. Gurrehus)
Skrift om forfattere og andre kunstnere

51
52

53

”Ved Gurre Sø holdt Kong Valdemar Hof…” (Dramatisk –
lyrisk præsentation)

7. Frederiksborghesten 54

Udsættelse af Frederiksborgheste ved Esrum Kloster

8. Friluftsliv

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Regler for friluftsliv
Friluftsliv på Esrum Sø og Arresø
Friholdelse for brugerbetaling
Analyse af muligh. for frilufts- og formidlingsaktiviteter
Terrænrelateret aktivitetsplan
Besøgs- og oplevelsescentre
Naturcentre- og vejledere
Eksperimentarium for skov- og landskabsdrift
Stisystemer
Mountainbike-rute
Langrendsspor
Overnatning (evt. etablering af friluftscamp)
Muligheder for hundeaktiviteter
Etablering af tunnel eller glasruder under Esrum Sø
Jagt i nationalparken
Kørestolsegnet sti
Frilæggelse af vandløb mellem Esrum Sø og Esrum kloster

9. Trafik og stier

72
73
74
75
76
77
78
79

System af offentlige stier
Hastighedsbegrænsninger
Bevaring af hastighed på Gribskovbanen
Genopretning af nedlagte trinbrætter
Bådfart på Esrum Sø
Selvstændigt system af ridestier
Faunapassager for større dyr
Forbud mod landingsbaner i parkområdet

10. Udvikling i lokalsamfundene
80
81
82

Bevaring af produktionslandbruget som en del af
kulturlandskabet
Lokalsamfund involveres i turisme
International turisme med fokus på et kvalitetsbevidst
publikum

Unge forældre
83
84
85
86
87
88

Information i kerneområderne (informationscentre og
hjemmeside)
Mountainbike-rute i Gribskov
Strategi for separate, afgrænsede cykelruter m.m.
Oprettelse af besøgsbondegård
Forbedring af oplevelsesmuligheder i skoven
Flere og mere aktive naturlegepladser i området

89
90

Etablering af skovcafeer i forbindelse med
naturlegepladser
Etablering af 6 skovvandrehjem i området

Bilag 8: Oversigt over tekniske undersøgelser m.m.
Naturundersøgelse
”Analyse af den biologiske mangfoldighed i nordsjællandske skove”
Udarbejdet af Jane Grønning og Anders Dam Lind, Grønning og Lind I/S.

”Naturindholdet i det åbne land i undersøgelsesområdet for Pilotprojekt Nationalpark
Kongernes Nordsjælland”
Udarbejdet af Jan Pedersen, freelance konsulent.

”Arresø og Esrum Sø. Statsejede søer i undersøgelsesområdet for Pilotprojekt Nationalpark
Kongernes Nordsjælland”
Udarbejdet af Frederiksborg Amts Landskabsafdeling.

”Potentiel natur i undersøgelsesområdet for Pilotprojekt Nationalpark Kongernes
Nordsjælland”
Udarbejdet af Karin Jensen, Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen.

”Samlerapport – natur”
Udarbejdet af Karin Jensen, Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen.

Kulturhistorisk undersøgelse
”Kulturhistorisk undersøgelse. Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland”
Udarbejdet af Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum, ved Liv Appel.

Friluftsanalyse
”Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med nationalpark Kongernes
Nordsjælland”
Udarbejdet af Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin, Skov & Landskab, KVL.

Landskabsanalyse
”Nationalparkprojekt Kongernes Nordsjælland – Landskabsanalyse”
Udarbejdet af Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen (Institut for Geografi, RUC), Tine Falkentorp (Frederiksborg Amt),
Vibeke Nellemann (Skov & Landskab) og Ole Hjorth Caspersen (Institut for Geografi, RUC).

Erhvervs- og velfærdsøkonomisk analyse
”Erhvervs- og velfærdsøkonomisk analyse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland”
Udarbejdet af NIRAS Rådgivende Ingeniører A/S.

Borgerinddragelsesevaluering
”Evaluering af Borgerinddragelsen i pilotområdet Kongernes Nordsjælland”
Udarbejdet af Kvistgaard Consult.

Andre
”Den biologiske værdi af korridorer i landskabet”
Udarbejdet af Martin Schneekloth (Skov- og Naturstyrelsen), Søren Mark Jensen (Skov- og Naturstyrelsen) og Karin
Jensen (Frederiksborg Amt).

”Menneske og natur i Nordsjælland. Et borgerinddragelsesprojekt for forældre og børn i
pilotprojekt Nationalpark ”Kongernes Nordsjælland”
Udarbejdet af specialestuderende Helle Nielsen, Stine Rahbek Thuesen og Arendse Dahlstrøm, TekSam, Institut for
Demokrati og Naturforvaltning, Roskilde Universitetscenter.

”Idrætsaktiviteter i Kongernes Nordsjælland”
Udarbejdet af Danmarks Idræts-forbund.

”Udenlandske nationalparker. Erfaringer til inspiration i Danmark”
Udarbejdet af Kvistgaard Consult for Den Nationale Følgegruppe vedr. nationalparker.

”Nationalpark Kongernes Nordsjælland – Formidlingsstrategi”
Udarbejdet af Zentropa Interaction Aps.

”Oplevelser og formidling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Status og vision”
Udarbejdet af Lone Johnsen og Hans Wernberg, Fonden Esrum Kloster & Møllegård.

”Notat til kultur- og naturformidlingsprojektet under Nationalparken Kongernes
Nordsjælland”
Udarbejdet af Poul Erik Pedersen på vegne af Bustergruppen, Helsingør Kommune.

”Værdisætningsanalyse af Nationalpark kongernes Nordsjælland”
Udarbejdet af Center for Skov & Landskab, Landbohøjskolen.
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Bilag 9: Videnskabernes kort, 1768

Bilag 10: Fredede arealer og lavbundsarealer

Fredede områder er angivet med rødt.
Lavbundsarealer er angivet med olivengrøn.

Bilag 11: Internationalt udpegede naturområder
EF-fuglebeskyttelsesområder i undersøgelsesområdet:
-

-

Gribskov (område nr. 106) - udpeget pga. forekomst af Hvepsevåge og Sortspætte (ynglefugle)
Arresø (108) – udpeget pga forekomst af Rørdrum, Rørhøg (ynglefugle) og Stor skallesluger (trækfugl)

EF Habitatområder i undersøgelsesområdet:
-

Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (område nr. 119)
Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose (118)
Gribskov (117)
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (190)
Rusland (116)
Gurre Sø (115)
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (114)

De enkelte habitatområders udpegningsgrundlag:
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Eremit
Stor vandsalamander
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter)
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Aktive højmoser
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Gurresø
•
•
•
•
•
•
•

•

Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Rusland
•
•
•
•
•
•
•

Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

•
•
•
•
•

•

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter)
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Rigkær
Bøgeskove på muldbund
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Gribskov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Skæv vindelsnegl
Sump vindelsnegl
Stor kærguldsmed
Bæklampret
Stor vandsalamander
Grøn buxbaumia
Brunvandede søer og vandhuller
Vandløb med vandplanter
Tørre dværgbusksamfund (heder)
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Skæv vindelsnegl
Stor vandsalamander
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund ( vigtige orkidélokaliteter)
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Tisvilde Hegn og Melby Overdrev
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor kærguldsmed
Stor vandsalamander
Forstrand og begyndende klitdannelser
Hvide klitter og vandremiler
Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
Kystklitter med havtorn
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
Tørre dværgbusksamfund (heder)

•
•
•
•
•
•
•

•

Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter)
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Stilkegeskove og krat på mager sur bund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sump vindelsnegl
Bæklampret
Flodlampret
Stor vandsalamander
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Vandløb med vandplanter
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund ( vigtige orkidélokaliteter)
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Elle- og askeskove

Bilag 12: Landskabskarakterområder

