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Kulturhistorie

Rigtig mange vandløb indenfor Nationalpark Kongernes Nordsjælland eksisterer kun som vandfyldte kloakrør. Rørlægning er en effektiv
måde at få vand væk på hurtigt. Men hvis man vil holde vandet tilbage og forøge vores naturværdier er det vigtigt, at vandet løber i fri luft
til glæde for planter, dyr og mennesker. Derfor foreslår jeg en systematisk gennemgang af Nationalparken for at identificere rørlagte
vandløb, der kunne fritlægges. Og lave en vurdering af potentialet for fritlægning.
Det er DOF’ s forventning, at beskyttelse og pleje af naturen overalt i Nationalpark Kongernes Nordsjælland har den højeste prioritet, og at Ja
al udvikling af turisme og rekreative tiltag sker på et naturmæssigt bæredygtigt grundlag. For at sikre en passende balance mellem
beskyttelse og benyttelse på lang sigt, foreslår DOF derudover, at der udarbejdes en visuel oversigt over de områder i nationalparken, hvor
hensynet til nationalparkens natur vejer særligt tungt. Et sådan kort, må i sagens natur ikke blive "undskyldning" for at man så i øvrigt kan
belaste nationalparkens naturværdier. (se vedhæftede fil)
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1

Fritlægning af vandløb

Privatperson

2

Følsomheds-kortlægning

3

"ADOPTER EN PLANTE ELLER Få naturens publikum med i overvågning i form af optællinger af særligt udvalgte arter, som har brug for dette.
ET DYR"
Ved hjælp fra naturinteresserede kan der rettes fokus på truede arter ved at udarbejde et program for disse arter, hvor man ved
publikums medvirken kan måle, hvorvidt eksempelvis tilrettelagt pleje i et område resulterer i fremgang eller det modsatte for de
overvågede arter.
Samtidig vil det øge deltagernes bevågenhed ved fornøjelsen af, at kunne bidrage med deres viden. Jeg forestiller mig, at nationalparken
udvælger de lokaliteter og arter, hvor en årlig optælling igennem sæsonen kan være til nytte.
Forslagsstiller har igennem en årrække deltaget i et lignende projekt for planter i det gamle Storstrøms Amt, og ser muligheden for noget
lignende i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. En ekstra kolorit og motivation kan blive, at adoptanterne engang i sensommeren mødes
med folk , der styrer projektet - til en festlig dag i et af naturparkens områder, eventuelt beværtet med lidt spiseligt. Dette som en
opmuntring for de medvirkende parter.

Privatperson

4

monitering

monitering af flora og fauna for at vurdere, om NPs mål, om større biodiversitet opfyldes.

Privatperson

5

Kortlægning af botanisk
værdifulde lokaliteter

Der foreligger en upubliceret opgørelse over botanisk interessante lysåbne naturlokaliteter i Nordsjælland fra 1990’erne. Opgørelsen kan
bruges som grundlag for at lave en egentlig registrering af de lokaliteter, der ligger i og nær (spredningspotentialer) nationalparken med
henblik på at vurdere behov for en aktiv indsats af hensyn til botanikken og tilknyttede organismer, herunder insekter.

Privatperson

DOF Nordsjælland

Rewilding hegning i Gribskov Det glæder forslagsstilleren meget at høre at Naturstyrelsen arbejder på planer for en hegning i Gribskov med store planteædere - også
selv om det lyder som en skrabet udgave.
Man kan undre sig over der skulle gå næsten 15 år, fra at Verdens Skove fremlagde netop det forslag ved Nationalparkpilotprojektprocessen, til at Naturstyrelsen arbejder på en plan for noget, der er en naturlig del af en "nationalpark af en kvalitet, der også
internationalt er overbevisende", som det hed i pilotprojekt-kommissoriet. Især da forslaget allerede dengang havde et flertal ved
Teknologirådets afstemning blandt et repræsentativt udvalg af de lokale borgere.
Nu er urørt skov med store planteædere i Gribskov så i stedet blevet politisk bestillingsarbejde med færre frihedsgrader for
Naturstyrelsen. Det undrer forslagsstiller, at man tilsyneladende ikke har konsulteret forskerne. At NST igen efterspørger ideer til
nationalparkforvaltning fra den brede offentlighed er selvfølgelig fint og demokratisk - som et supplement.

Andet

7

Sammenhæng

Skovene i nationalparken er kendetegnet af et meget stort og forgrenet skovvej- og stisystem . F.eks er Gribskov fuldstændig
gennemkrydset af brede veje. Oplevelsen af uberørt natur er stærkt begrænset. Fasthold ca. 1/3 af det overordnede vejnet for fortsat at
sikre adgang til alle centrale dele af parken, lad de øvrige veje være, så de efterhånden vil blive smallere, gror til og efterhånden bliver
delvis spærret af faldne træer. Udover langt større naturoplevelse spares megen vedligeholdelse, støjende og luftforurenende maskiner
undgås, brug af de efterhånden sparsomme forekomster af grus mv. til vedligehold minimeres og sparede midler kan bruges til
naturgenopretning, opkøb af arealer mv
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Nedlæggelse af veje og stier
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Ja

Privatperson

(fortsat) Rewilding hegning i
Gribskov

Under alle omstændigheder agter forslagsstiller at kommentere konstruktivt og fagligt på Jeres plan. Forslagsstiller vil tro det samme
gælder Verdens Skove
Inden I når så vidt til at have en plan til kommentering, vedlægger forslagsstiller det forslag, der for >14 år siden kom fra Pilotprojektets
Temagruppe Naturindhold: "Forslag C1: Forslag vedrørende hegn og store planteædere i Gribskov, Nordsjælland Nationalpark", som tager
udgangspunkt i forslag fra Verdens Skove (dengang Nepenthes), og som Teknologirådet brugte til sin afstemning.
I kan jo også søge inspiration i rapporten Forslag til Nordsjælland Nationalpark og Biosfære.
Eller i Rune Engelbreths opdaterede versioner, som jeg kan forstå han har fremlagt for nogle af Jer:
http://danarige.dk/naturnationalpark-gribskov/
Men allerbedst ville være at kontakte Aarhus Universitet's forskere i rewilding, og bede om deres indspark til hvad der bør ske i og med
nationalparken. Forslagsstiller er sikker på I kan se fornuften i at konsultere videnskaben, men om ikke andet så gør det for at tage
mistelteen i ed

8

Træplantningsfestival,
fremme biotoper på
ubenyttede arealer

Forslagsstiller har en formodning om, at kommunerne i Nordsjælland hver især råder over små græsarealer, der "holdes" ved at blive slået
et par gange om året og egentlig udgør en for dyrelivet ret uinteressant biotop. Forslagsstiller tænker eksempelvis på græsarealet bag
affaldsstationen i Kokkedal, ekstra store græsrabatter ved nogle veje osv. Kunne man forestille sig at sådanne områder i højere grad kunne
plantes til og få lov til at stå urørt hen ? Man kunne organisere tilplantningen som en festival med frivillige og skoleklasser. Hvis
forslagsstiller har ret i at kommunerne råder over sådanne arealer, er projektet en "lavthængende frugt".

Privatperson

9

Stejlepladsen - det fredede
område vest for Gl.
Humlebæk og øst for
Humlebæk Strandvej

Stejlepladsen er ideel til naturoplevelse og mange går lufteture. Desværrre er det mange år siden at bier og sommerfugle har kunne
Ja
ernære sig, grundet kommunens nedklipning af området inden vilde blomster har kunne nå frømodning, hvilket har gjort området goldt
uden diversitet. Forslaget går på af der sås oprindelige vilde blomster til alles fornøjelse. Tilsvarende mangler der diversitet langs vandet i
samme område, der var indtil for 10 år siden en stor frodighed. Mange gæstende vandrere har ment at det er et pluk selv (riv op) område, så der er ikke mere tilbage. Derimod plages området af Japansk Pileurt som vi er nogle lokale der har planer om at komme til livs.
Vedlagt bilag.

Privatperson
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Naturlig natur

Bestyrelsen opfordres til også at lade områder, der har en tilpas størrelse ( 2-300 ha?) og beliggenhed og botanisk og biologisk diversitet
henligge i en naturlig tilstand. Ideen er lade området henligge, således at der af sig selv opstår mulighed for at dyr og planter kan udvikle
sig uden menneskelig involvering. Primært tænkes på skove med søer, lysåbne arealer, og skov- og kratbevoksninger.Indhegning er ikke
ønskværdigt, og at holde mennesker ude er nok vanskeligt, men arealet er ikke tænkt til underholdning for besøgende og bør ligge afsides
og isoleret. Der bør ikke drives forskning- botanisk -biologisk eller anden form for menneskelig aktivitet i en lang årrække.

Privatperson

11

Naturpleje i boligområder til
støtte for National parken i
kongernes Nordsjælland

Nationalparken er spredt ud over Nordsjælland som øer i landskabet. Derfor kunde det være interessant, at lave mere naturpleje uden for Ja
national parken, som eks. boligområder, industrikvarterer, langs vejnettet, parkeringspladserne, i byerne og med mere. Der bliver færre og
færre bier. En af grundende til, at bierne dør af sult på mangel på blomster og nektar. Derfor skal man gøre noget nu.

Privatperson (ansat i
www.boliggaarden.dk)

12

Mere vild natur i
nationalparken

Den primære og absolut vigtigste målsætning for den nye Nationalpark må være at fremme og sikre naturen og biodiversiteten langt
bedre vilkår end den har i dag.

Privatperson

Det skal ske ved at frede/ genoprette større sammenhængende arealer til "urørt" og "vild" natur. Det vil kræve en tanke- og
holdningsændring, hvor naturen har en højere prioritet end f. eks. motorveje, med den deraf følgende evige vækst i privatbillismen,
råstofudvinding/ grusgrave og energikrævende anlægsarbejder. Dette er selvfølgelig også nødvendigt for at nå vores klimamål.
Biosfæren/ naturen er et stort puslespil. Hvor flere brikker (arter, biotoper et. c.) vi udrydder, des skrøbeligere bliver biosfæren og livet på
vor jord. Til sidst har vi skadet "puslespillet" så meget at det helt bryder sammen. Vi har et enormt ansvar for at dette ikke sker, og det er
NU vi skal handle.
Set i dette lys, er der simpelthen ikke tid eller råd til at Kongernes Nordsjælland, ender som en kommerciel "eventpark" primært til
fremme for turisme og "shopping". Som minimum bør vi udvikle en Nationalpark, der lever op til international standard og IUCNs
retningslinier. Vi kunne endda være så ambitiøse at vi bidrog til at Danmark bliver et foregangsland i naturbeskyttelse.

13

Urørt skov nu

Statsskovene, f.eks. Tisvilde Hegn, bør
langt hurtigere få status som urørt/ biodiversitetskov.
At der hurtigt bliver etableret nogle flere eng- og vådområder,
da der har været en stor tilbagegang af de arter som er afhængige
af sådanne biotoper.

Privatperson

14

Beskyt gamle egetræer

Beskyttelse af egetræer bør på en eller anden måde indarbejdes i pasning af skovene, jf. frilægning af en egetræsalleen ved Hellebæk
Avlsgård. Der er muligvis en konflikt med begrebet urørt skov, men der må etableres en langsigt plan for at redde de gamle egetræer.

Privatperson

15

Beskyt rævene

Privatperson

16

Bestanden af ræve er truet pga. af skab, jagt og trafik. Derfor bør der oprettes en række kunstgrave for dels af følge rævebestanden og
dels at foretage en bekæmpelse af skab. Desuden bør der ske en reduktion i jagten på ræve.
Bekæmpelse af invasive arter Man bør systematisk bekæmpe invasive arter dvs. Mink, Hybenroser, Japansk Pileurt, Gyldenris, etc.

17

Rovfugle og varieret skov

Privatperson

I selve nationalparken vil der være behov for en bedre beskyttelse af rovfuglereder, så der ikke fældes træer inden for 50 m fra
rovfuglereder.
Der er allerede en stor variation af træarter både løv og nåletræer. Det er vigtigt at bevare denne variation og gerne udbygge den. En
varieret skov giver de bedste muligheder for enhver form for dyre og plantelivet.
Stengærder bør renoveres også af hensyn til padder, krybdyr og insekter

Privatperson
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Vild Halsnæs

Grønne arealer i det offentlige rum bør tilstræbes uberørt for slåning i videst mulige omfang, da det ikke hører hjemme i en naturpark.
Gerne tilsået med vilde blomster. Herved mindskes CO2 ved maskinel indsats og den grønne forøgede planteoverflade fremmer
fotosyntesen. Vild Halsnæs, kunne være et slogan og betyde at vi udskiller os fra Københavns omegn i udseende. Mulighed for økonomisk
gevinst til løn og maskiner. Hvor: overalt men efter en prioritering af områder. Plante træer for at skjule grim arkitektur eks. Solfangerne
ved svømmehallen set fra hovedvejen fra Kregme.

Privatperson

19

Skovudvikling

Privatperson

20

Pesticidfrie områder

21

Mere biodiversitet

Mere helårsgræsning uden tilskudsfodring, især omkring Store og Lille Hessemose samt enghaven mellem Grønne og Hvidekilde. Mere
tydelig kommunikation omkring hvad der sker og hvorfor tingene sker i skovene. Fjernelse af ikke hjemmehørende træsorter medvidere.
Større mængde dødt ved i skovbunden helt generelt. Og ikke flere mærkelige løsninger hvor man lader veddet ligge for at hive det ud
foråret efter det er skovet.
Nationalparken som pesticidfrit område med håbet om at give insekter, planter og dyr et “helle” og os mennesker en mulighed for at
iagttage en forhåbentlig øget bestand af nævnte væsener og planter.
Større biodiversitet! Der forsvinder stadig arter som aldrig før. Mange naturplejeplaner har slået fejl og trænger til en revidering.

22

Naturgenop-retning i
Gadevang Mose

Gadevang Mose er 6½ ha og omfatter en række dybe, brunvandede tørvegrave, kær- og sumppartier, og mere eller mindre tæt
skovbevoksede tørvebundsarealer. Desuden er der tidligere afgræssede højbundsarealer omkring mosen. Næringsfattige vådområder,
med Sphagnum-tørvedannelse er sjældne og truede naturtyper. Området er under kraftig tilgroning med vedplanter og langs bredderne
er dunhammerdomineret rørsump. Hillerød Kommune har foretaget plejetiltag for at modvirke tilgroning i de værdifulde områder. Trods
indsatsen er der et kraftigt behov for en massiv indsats (tilgroning, invasive arter, hydrologi, afgræsning) for at bevare denne unikke
lokalitet, sikre bedre adgang og formidling af værdier

Hillerød Kommune

23

Fauna-passage

Danmarks
Naturfredningsforening, Gribskov

24

Invasiv Vagt Værn

Nationalparken vil medføre øget trafik til og fra Esrum kloster. Derfor foreslår vi at der bygges en faunapassage over HelsingørFrederiksværkvejen ved Esrum Kloster, hvor der sker så mange uheld med dyr, der krydser vejen. Faunapassagen skal medvirke til at binde
dyrelivet i parkens nordlige og sydlige del sammen. På faunapassagen kan der opsættes skilte, der fortæller om formålet med
faunapassagen. Under passagen kan evt. opsættes flagermuskasser.
Forslagsstiller har i en årrække bekæmpet mink og gyvel og pileurt i Helsingør og ser hvordan behovet for bekæmpelse af invasive arter er
til stede hele tiden. Nogle arter er vi ved at få has på nogle steder, mens andre melder sig truende. Sagens kerne er, at hvis man ikke gør
noget i tide, mens opgaven er overkommelig, så ender det ofte helt uoverskueligt. Derfor kunne det være en god ide, at Nationalparken
oprettede en særlig indsatsgruppe af personer med det formål at bekæmpe invasive dyr og planter og forebygge nye etableringer.

25

Natur- og vildtpleje

Natur- og vildtpleje med fokus på det åbne land. Flora og fauna tilknyttet det åbne agerland er trængt, hvorfor nationalparken i
samarbejde med de grønne organisationer bør sætte fokus på at sikre naturkvaliteterne og biodiversiteten i området.
Naturforvaltningen/biotopforbedringerne kommer mange arter til gode, også de ikke-jagtbare, og dermed skal jagten betragtes som en
del af naturforvaltningen, der rækker meget længere end det nedlagte vildt. Konkret kan der f.eks. foreslås etablering af markvildtstriber,
opsætning af ducktubes, redekasser og meget mere.

Danmarks Jæger-forbund

26

Egebækken

Egebækken, restaurering af fysiske forhold til gavn for fisk og insekter.

Helsingør Kommune

Privatperson
Privatperson

Privatperson

Andet

Sammenhæng

Form., udd. og forsk
Lokal., erhverv og
turisme
Frilufstliv

Kulturhistorie

Geologi og landskab

Beskrivelse

Natur

Bilag

Nr.

Navn på ide

Emneområder

Forslagsstiller

27

Knudemoseløbet/Mølledamm Knudemoseløbet/mølledamme: Et projekt med flere elementer (forbedret passage for ål og ørred, kulturhistorie omkring mølledamme
e
m.v). En del af projektet forventes under alle omstændigheder realiseret, da der delvist er tale om et vandplanprojekt.

Helsingør Kommune

28

Gurre Å

Åen nedstrøms Gurre Sø tørrer ud hver sommer. Fast vandføring kan etableres ved at tilbageholde vintervandføring i søen, hvilket er
muligt uden at skade Natura 2000.

Helsingør Kommune

29

Gurre Å

Gurre Å. Omløb ved Havreholm mølledam skal sikre faunapassage for ørreder, bæklampret mm. Dialog med lodsejer er påbegyndt jan
2019.

Helsingør Kommune

30

Østerbæk

Østerbæk i Hornbæk, genåbning af rørlagte strækninger. Vandplanprojekt for faunapassage.

Helsingør Kommune

31

Pandehave Å

Pandehave Å i Rusland, restaurering af fysiske forhold til gavn for fisk og insekter. Vandplanprojekt.

Helsingør Kommune

32

Helsingørs Grønne Bælte

Helsingørs ”Grønne Bælte” (Teglstrup Hegn-Vestkilen-Nyrup HegnFlynderupgård - Egebæksvang: Kommunen har plejepligt på en række
arealer i Vestkilen og ejer Flynderupgård, og der er potentiale for at
udvikle mere natur (overdrev), øge biodiversiteten, formidle
kulturhistorien og sikre og udvikle rekreative stiforbindelser. Desuden
gerne indlede samarbejde med Naturstyrelsen, bl.a. i Vestkilen, så der
kunne skabes græsningsskov ind i Teglstrup Hegn.

Helsingør Kommune

33

Naturgenopretning af
strandoverdrev ved
Humlebæk Fiskerleje og
Babylone Strand.

Ja
De kystnære arealer ved Humlebæk Fiskerleje og Babylone Strand har tidligere været registreret som § 3 beskyttede strandoverdrev.
Denne registrering blev ophævet ifm. med genregistrering af § 3 områder i 2010. Vegetationen indeholder dog stadig indslag af
strandoverdrevs- og klitplanter og kan med den rette naturpleje forbedres.
Overdrev er sjælden naturtype på landsplan og i kommunen.
Projektet kan sammentænkes med formidling af kulturspor i form af stejleplads på statsejet areal og reberbane langs Gl strandvej. Hele
området ligger i nationalparken.
Adgangsforholdene fra strandarealerne til den statsejede Stejleplads kunne forbedres.

Fredensborg Kommune
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Naturgenopretning af Kelleris Udtagning af kommunale arealer matr.nr. 1a Øverste Tor By og 4a Nederste Torp By , Humlebæk som udlægges til ekstensivt græsareal
Ja
overdrev med rekreativ
med overdrevskarakter til afgræsning. Arealet naturgenoprettes med udsåning af vilde danske planter. Der etableres 2-3 nye vandhuller
adgang
udover de eksisterende vandhuller. Området er i forvejen hotspot for bilag 4a arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander. Arealet
foreslås sammenlagt med det statslige åbne areal matr.nr. 3a og 2fi Nederste Torp By. Humlebæk. Det statslige areal er i den eksisterende
driftsplan udlagt til udvikling af slette med spredte buske. Der kunne med fordel undersøges om der kan etableres ekstensiv
vintergræsning (rewilding) af arealet fx sammen med dele af skoven. Navnet på den ene skov, Kalvehale, viser at skovene – eller dele af
den - tidligere har været brugt til afgræsning.
Arealet foreslås åbnet for offentligheden ved etablering af ny rekreativ sti (se idé: Rekreativ sti gennem Kelleris Overdrev ved Humlebæk),
hen over arealerne der forbinder de syd vestlige dele af Humlebæk med Krogerupskovene og det åbne herregårdslandsskab.

Fredensborg Kommune

35

Naturforbedring af den
En frilæggelse af den ca. 145 meter rørlagte del af Kovangsgrøften vil kunne styrke de naturmæssige værdier i området, øge
Ja
øverste del af Kovangsgrøften biodiversiteten og samtidig øge den rekreative værdi af området. Arealet er placeret ud til Esrum sø, nord for Fredensborg.
Ved at frilægge vandløbsstrækningen er der mulighed for at skabe et længere åbent vandløb og dermed skabe flere levesteder til gavn for
dyr og planter tilknyttet netop denne biotop såsom insekter, padder og diverse vådbundsplanter. Et åbent vandløb vil desuden forøge den
rekreative værdi af området, da der er mulighed for folk at komme helt tæt på livet i et vandløb. Da det frilagte vandløb ligger i tæt
tilknytning til eksisterende boligområder på et areal med offentlig adgang, vil der være mulighed for at der er mange mennesker der vil
kunne nyde et sådan projekt.

Fredensborg Kommune

36

Forbedring af naturindhold i
vandhuller og udvikling af
overdrevsarealer mellem
Stenholtsvang, Gamle
Grønholt Vang og Grønholt
Hegn i Fredensborg
kommune.

Det småbakkede landskab mellem skovene Stenholtsvang, Gamle Grønholt Vang og Grønholt Hegn indeholder en lang række vandhuller
Ja
med potentiale for naturforbedring. En del af vandhullerne er under tilgroning og udtørring, pga. tilgroning tagrør, dunhammer og pil mm.
Der er registreret Grøn Mosaikguldsmed (Fredensborg Kommunens ansvarsart) i et af vandhullerne, men der er også i området registreret
mange padder, bl.a. spidssnudet frø og stor vandsalamander. Det vil derfor være oplagt at lave en indsats for forbedring af naturindholdet
i form af en vandhulskampagne med fældning af opvækst og oprensning af vandhuller mm.
Mange af vandhullerne ligger på arealer med vedvarende græsning, som drives ekstensivt. Det vurderes, at en del af arealerne kan være
uregistrerede overdrevsarealer. Der vil derfor med fordel kunne arbejdes med forbedring af arealerne, information til lodsejerne om pleje
af arealerne samt evt. kortlægning. Det vurderes, at den ekstensive drift betyder, at mange af arealerne også har - eller har potentiale for
at udvikle - en artsrig insektfauna.

Fredensborg Kommune
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Naturforbedring af den
øverste del af Grønholt Å

Ved at frilægge den øverste rørlagte del af Grønholt Å (700 m) kan der skabes et rigtigt fint vandløb, med et stort naturindhold. Vandløbet Ja
har på denne strækning gode faldforhold, hvilket vil bidrage til projektets succes. Med tiden er der mulighed for at vandløbsstrækningen
kan blive en vigtig lokalitet som gyde og opvækstvandløbsstækning for ørreder i Grønholt Å. Arealet er beliggende syd for Grønholt.
Grønholt Å lever på nuværende tidspunkt ikke op sin målsætning i henhold til vandområdeplanerne. En frilægning af åen vurderes, at
kunne bidrage til at vandløbet som en helhed vil kunne opnå dets målsætning.
Frilæggelse af den rørlagte strækning vil også kunne bidrage til en øget biodiversitet i Grønholt Hegn, da det åbne vandløb vil kunne virke
som spredningskorridor for især smådyr og insekter fra områder længere nedstrøms i vandløbet. Ligesom strækningen også vil kunne virke
som spredningskorridor for arter i Grønholt Hegn til områder længere nedad i vandløbet.

Fredensborg Kommune
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Indsats for hjortevildtet

Hjortevildtgruppens ser meget gerne, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer til at afspejle hjortevildtets meget store betydning
for landskabet – herunder slotte og parforcejagtlandskabet - og som et væsentligt element i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, ved at
nationalparkplanen kommer til at understøtte Nordsjællands bestande af hjortevildt.
Det er vigtigt, at der også fremover kan udføres en bæredygtig jagt på hjortevildtet, og at der tages hensyn til hjortevildtet i den rekreative
benyttelse af landskabet, hvorved hjortevildtet også fremover kan understøtte fortællingen om områdets oprindelse, og fortsat kan danne
basis for en opretholdelse af Kongehusets brug af arealerne i Kongernes Nordsjælland til afholdelse af de historiske kongejagter.
Det bør endvidere afspejles i nationalparkplanen, at der skal sikres en række oplevelsesmuligheder i forhold til hjortevildtet, herunder
etableres en række steder i landskabet, hvorfra hjortevildtet kan observeres af nationalparkens gæster og daglige brugere.
Hjortevildtgruppen stiller sig endvidere gerne til rådighed for både rådgivning og dialog med nationalparksekretariatet, med henblik på at
få afspejlet ovenstående elementer i nationalparkplanen.

Hjortevildtgruppen (Danmarks
Jæger-forbund, Dyrenes
Beskyttelse, Dansk Landbrug,
Dansk Skovforening, Danmarks
Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Naturstyrelsen)
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Esrum Å - et
naturgenopretningsprojekt

"Naturgenopretningsprojektet vil omfatte genslyngning af ca. 1,7 km vandløb. Esrum Å er i alt ca. 10 km lang og den resterende del af
vandløbet er omfattet af indsatsprogrammet i statens vandområdeplaner, og vil blive restaureret som led i udmøntningen af disse.
Genslyngningen vil ske i ådalen mellem den eksisterende Møllekanal og Esrum Trækkanal og vil på den nederste del løbe gennem engene
mellem Esrum Kloster og Esrum Møllegård. På sidstnævnte del er det tanken, at vandløbet skal understøtte oplevelserne for besøgende til
et kommende besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Der skal etableres en ny underføring af vandløbet under Frederiksværksvejen med samtidig etablering af faunapassage langs vandløbet.
Da vandløbet bliver etableret som et nyt vandløbstracé, vil der blive rig mulighed for at følge udviklingen af bl.a. vandløbets flora og fauna,
hvorfor forskning ses som en oplagt del af projektet.
Ud over formidling af området og vandløbets betydning for biodiversitet i almindelighed, vil projektet som noget helt unikt tilbyde en
formidlingsdel, der omfatter live-streaming af film fra gydebanker og udløb til Øresund. På denne måde vil både forskere og andre
interesserede få stor brugbar information om livet i vandløbet.
Som det første skal arkæologiske forundersøgelser afdække den bedst mulige placering af det nye tracé under størst mulig hensyntagen til
eventuelle fortidsminder på arealet."

Esrum Ålaug
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Fri og vild natur
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43

Gør ingenting, lad naturen være i fred og se hvad der sker. Nedlæg først bestyrelsen og alle arbejdsgrupper og brug pengene på at frikøbe
statsejet eller privatejet jord, som overlades til naturen.
Bekæmpelse af invasive arter Der kan eventuelt udvikles en plan for hvordan nationalparken i samarbejde med skoler og andre frivillige kan inddrages i arbejdet med at Ja
begrænse og udrydde invasive arter som eksempelvis Japansk Pilerurt, Bjørneklo og Hybenrose.
Esrum Å
Kort beskrivelse af forslaget:
At (gen)skabe et unikt vandløbssystem med fri passage mellem Øresund og Esrum Sø for bl.a. vandrende fisk.
Lodsejere er inddraget og bakker op om forslaget.
Esrum kanal øvre løb
Genetablering af Esrum kanal øverste løb ca 3,3km eventuelt opdelt i 2 halvdele delt ved vejen ind til Esrum hvor vandtilførelsen føres i rør
under vejen til kanalen sidste stykke. Vejen ligger ca. midt på kanalen, der kan der etableres anløbsbroer til pramme som ved særlige
lejligheder kan trækkes af heste (opgave for Dansk køreforening)

Privatperson
Friluftsrådet
Gribskov Kommune
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Optimering af biodiversitet
via pleje af enge og lysåbne
arealer i Gribskov

Det er velkendt, hvorledes høslæt og målrettet græsning øger diversiteten i floraen og herefter også i insektlivet, som igen styrker
fuglelivet. Men også pattedyr, padder og krybdyr nyder stor gavn af sådan en prioritering, som ligger i dette forslag. Konkret bør en art af
fugle have opmærksomhed, nemlig Rødrygget Tornskade, som er udpegningsart for netop Gribskov. Denne ville kunne få stor gavn af
realisering af projektet her. ( Se mere i vedhæftede) og her: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Engsti_2011.pdf

45

KoklapperKonsulenten

På baggrund af de efterhånden mange ko-græsserforeninger spredt i Nationalparken, indsamler Nationalparken al tilgængelig viden
herom. Der indsamles data om hvorledes de forskellige græsningslaug er organiseret, hvordan arbejdet praktisk tilrettelægges og styres,
slagtning mv. arealstørrelser, husdyrart m.fl. Nationalparken initierer og støtter efterfølgende etableringen af en egt. KoKlapperKonsulentordning, hvor relevante foreninger kan indhente hjælp, vejledning og processtyring ifm opstart af et kogræsserlaug.

Halsnæs Kommune
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Mere vild natur i
nationalparken

Forslagsstiller opfordrer til, at nationalparkens bestyrelse arbejder for en aftale med Naturstyrelsen om et øjeblikkeligt stop for fældning af Ja
ældre løvtræer over 75 år i parkens skove. Den massive afskovning af gamle løvtræer, der sker i øjeblikket er til stor skade for skovenes
biodiversitet ligesom skovningsmaskinerne laver uoprettelige trykskader i skovbunden. Fjernelsen af de mange store løvtræer åbner
løvtaget så der sker en kraftig opvækst af tæt ny skov. Resultatet bliver en tæt og mørk skov. Der ud over medfører afskovningen, at en
skov i naturlig balance udskydes i mere end hundrede år. Lad skovens natur udvikle sig selv uden kædesave og skovnings-maskiner og
anden menneskelig indblanding.

Privatperson
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Kongernes Nordsjælland Der findes en lang række frivillige lodsejere inden for Kongernes Nordsjælland, som alle har et ønske om at deres arealer bedst muligt
Videncenter for rigtig pleje af understøtter ideen bag Kongernes Nordsjælland. Dette stiller store krav til viden om fx pleje af natur, fremme af egnstypiske arter og
arealer
udvikling af natur. Men også krav til pleje og eventuel renovering af historiske eller kulturelle elementer. Vores forslag er at Kongernes
Nordsjælland kommer til at fungere som et videnscenter for pleje og udvikling af arealer. Videncenteret kan fungere ved at afholde
temamøder, være kontakt til eksperter, have vidensblade og fungere som kontakt mellem lodsejere og viden.

Golfklubberne i Nordsjælland
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Mærkat til vilde haver

Privatperson

49

Etablering af yngleøer til fugle Jordrugende fuglearter er stærkt udsatte for at få deres reder plyndret af f.eks. ræv, som tager både æg og unger. Vores idé er at etablere
et antal kunstige øer i nationalparkens søer og damme. Dette vil forhindre rovdyr i at plyndre rederne, hvilket vil forøge de jordrugende
arters muligheder for ynglesucces. Samtidig anbefaler vi renovering af allerede eksisterende øer som f.eks. en ø i Alsønderup Engsø. Øen
er efterhånden blevet landfast på grund af manglende vedligeholdelse.

Mange borgere er allerede godt igang med at etablere biodiversitetshaver og så blomsterfrø til dyreliv. Man kunne lave en kampagne til at
understøtte det gode initiativ, hvor man fx får udleveret et skilt til postkassen/døren, der viser, at man har en biodiversitetshave. Det
kunne inspirere andre til at gøre det samme og formidle hvorfor, man lader sin have vokse vildt. Man kunne lave en hjemmeside, hvor folk
kan uploade billeder fra deres vilde have og vidensdele. På den måde kan alle borgere føle, at de bidrager til parkens natur.
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Naturværn og -udvikling

Det er helt væsentligt, at NP-planen vægter natur og naturudvikling højest, også økonomisk.
De mange forskellige naturområder, biotoper bør alle beskrives nøje for at fastholde og udvikle de mange rødlistede arter af såvel flora,
som fauna og funga. Mange biotoper er Natura 2000 og/eller fredede.
Grundvandsforurening på grund af nedsivende pesticider er et om sig gribende problem. DN Halsnæs arbejder sammen med Danmarks
Naturfredningsforening for at udbrede et stop for sprøjtning af haver og af kommunens arealer.
- Giftfri Haver foreløbig med et mål på 500 haver giver et areal på ca 500.000 m2
- Giftfri kommune er et parallelt mål, der skal arbejdes for.
- Insekt- herunder sommerfuglebeskyttelse hænger sammen med at afskaffe gift, med at undlade at sprøjte private og kommunale arealer.
- Skovene omlægges til urørt skov i løbet af de næste 8 år.
- Nogle skove er udlagt til biodiversitetsskov,
- Der bør arbejdes på at skabe skovlysninger og skovenge i vore skove.
- Rewilding vil fremover blive udbredt på store, sammenhængende naturarealer.
- Der bør rejses yderligere skov. I Halsnæs er der kun 12% dækket af skov, der bør være ca. 20% skov i kommunen.

Danmarks
Naturfredsningsforening Halsnæs
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Naturbevarelse og -pleje

Der er en række le-og græsserlaug inden for NP-området. Det vil være formålstjenligt at lave en koordinering af disse laug. Både af hensyn
til ressourcer og for at kunne fremme og udvikle disse nødvendige laug. Græsning er også af hensyn til at skabe både fugtige og tørre
enge. Der bør arbejdes for at få vandet tilbage i naturen. Søer, vandhuller og vandløb er manglende og vil kunne berige naturen og
bodiversiteten.
- Græsnings-laug Både på Arrenæs og Kappelhøjkilen er der ko-græsserlaug. Der flere formål med begge laug, fremme af biodiversitet,
lagring af kulstof (REWILDING) og at få noget godt kød til vinterens spiser i de mange familier, der er engagerede i laugene. Laugene er
oprettet og opererer i forståelse med henhv. Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune.
- Le-laug. I Halsnæs har vi et le-laug, som hvert år leslår to fredede biotoper, Bakkestien (i NP) og Rakenhøj ved Ølsted. Leslåningen foregår
i Halsnæs i samarbejde med Kommunens naturafdeling.
- Træk et træ på Melby Overdrev to gange årligt er en tradition, som DN Halsnæs har gennemført gennem de sidste 11 år og med 60 – 100
frivillige borgere. Naturplejen foretages i samarbejde med Naturstyrelsen. , Naturplejen her er med til at sikre både fugle og de mange
insekter der lever på og ved lyngen på heden.
Etablering af stenrev i fjorden
Der arbejdes p.t. ihærdigt for at etablere et stenrev i Kattegat ud for Spodsbjerg fyr. Et stenrev giver liv og rum til fisk, krebs, snegle og
tangplanter.
- Disse binder CO2 og er med til at skabe O2 og dynamik i havet/fjorden
- Stenrev er med til at give udfordringer ved dykning
- Der bør ligeledes etableres et (eller flere) stenrev i Roskilde Fjord, syd fro halvøen Halsnæs.

Danmarks
Naturfredsningsforening Halsnæs
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Skovhaver – frivillig
naturpleje i nationalparken

Borgere kerer sig om biodiversitet og naturens tilstand, som det bl.a. fremgår af bekymringer for naturkorridorer, eksemplet med høslet,
og online debatter. Natur og kulturhistorie i Nordsjælland hænger sammen og denne tradition er et stærkt grundlag at videreføre og
udvikle på i en nutidig udgave med skovhaver til gavn for parkens natur og kultur i fremtiden. Herunder at arbejde med naturpleje,
borgeres natursyn og trivsel i en samlet frugbar indsats som kan høste samvær, naturprodukter og en styrket natur på naturens
præmisser. Med nationalparkrammen, Naturstyrelsen og villige lodsejere kan man udpege indsatsområder (mødesteder for naturelskere)
med det formål at beskytte og pleje naturen.

Ja

Privatperson

53

Høslet

Åbne høsletområder er med til at skabe højere indhold af biodiversitet. Der er områder i nationalparken, som ikke skal have naturlig
Ja
afgræsning, men hvor fjernelse af biomassen skal ske manuelt med le. Det anbefales at finde flere af disse arealer på såvel offentligt ejede
områder, som på arealer ejede af private lodsejere. Høsletlaug kan være med til at skabe fællesskaber mennesker imellem.
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Biodiversitet i Rørtang-kilen

At de dyrkede markområder i kilen udnyttes skånsomt som biodiversielt overdrev, dvs. ikke gødskes eller maskinbehandles i øvrigt. Den
nye forpagter har fuldstændig overgødsket området, pløjet ind over kommunale stier og for tæt på skæl og gamle enlig marktræer-eg og
ændret dræn. Helsingør Kommune har fået støtte til anlæggelse af flere damme på markerne i løbet af de seneste fem år, ligesom
Egebækken er blevet fritlagt af rør og søges genskabt som ørredynglested. Der har været meget fin natur, viber, rådyr, hare, musvåge,
tårnfalk, flagermus, hejrer, og i året inden den nye forpagter overtog mængder af frøer i vandhullerne ogoverdrevsplanter, insekter m.fl
havde mulighed for at indfinde sig.

Privatperson
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Genbelivning af Pandehave
Ådal

Pandehave Å genoprettes, bl.a. ved at fjerne deponi af murbrokker fra Dronningmølle Teglværk i ådalen, hvilket vil sænke udløbet til havet Ja
og forhindre oversvømmelser. Åen genslynges på strækningen fra Thorshøjgård til havet og kanalen mellem Gurre Å og Esrum Å
nedlægges, så Pandehave Å, som oprindeligt modtog vandet fra Gurre sø, får sin oprindelige vandføring tilbage.

Thorshøjgård Fonden
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Afgræsning i skoven og det
åbne land.

Naturpleje bliver en vigtig del af Nationalparkens fremtid, såvel i skoven som i det åbne land. I bestræbelserne på at få succes på området,
er det væsentligt med en koordineret tilrettelægning og indsats mellem lodsejere, de forskellige ejere af dyrehold til afgræsning og ikke
mindst skoven. Det er vigtigt at få fastlagt fælles holdninger og ”regler” til hvordan og hvor, det giver mening med en hensigtsmæssig
naturpleje. Se på muligheder for fælles pasningsaftaler, dannelse af græsningslaug, relationer til dyrevelfærd, økonomi og afsætning af
kød, typer af arealafgræsning ved kvæg, får, heste, støttemuligheder til blandt andet hegning, konsulenter mm.

LIKN - Landbrugere i Kongernes
Nordsjælland

Etablering en Naturplejegruppe ved afgræsning med deltagelse af repræsentanter for lodsejere, skoven samt ejere af dyrehold. Gruppen
ser på fælles muligheder, drøfter stillingtagen ovennævnte emner og fastlægger holdninger og ”regler” i regi af Nationalparken.

57
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Hensyn til dyrene på
Gillelejevej
Vildere natur i store
sammenhængende områder

Gillelejevejen deles i etaper evt ved hjælp af færiste i afsnit med langsom kørsel, hvor dyr kan passere frit og afsnit med mulighed for
hurtigere færdsel med hegning mod skoven
Hvis vi skal udvikle dansk natur i retning af større biologiske mangfoldighed, kræver det, at de store græssere får lov at råde. Det gør de
kun i begrænset omfang i dag. I nationalparken er det muligt at genskabe den naturlige dynamik ved at lave store sammenhængende
hegnede områder, hvor dyrene får lov at råde uden menneskets indgriben. Hegn kan opstilles i de 4 kerneområder
(”naturnationalparker”) i hhv. Gribskov, Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov, Tisvilde Hegn og skovene omkring Gurre og Horserød. Der kan
opstilles forskellige ambitionsniveauer for hegning fra hele til dele af skovområdet.

Privaterson
Privatperson
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Naturpleje og –forbedring på Dagsommerfuglene er gået stærkt tilbage i Nordsjælland, som tidligere har haft rige bestande af flere arter. Mange af de tilbageværende
vigtige
lysåbne levesteder er forringede som følge af især tilgroning og, for de våde levesteder, dårlig hydrologi. Hvis der ikke gøres en aktiv
sommerfuglelokaliteter
indsats, vil de tilbageværende bestande af dagsommerfugle, tilknyttede næringsfattige naturtyper, forsvinde. Det foreslås at gennemføre
en indsats for at genoprette tilstanden på 26 navngivne lokaliteter gennem naturpleje, tilpasning af græsning og evt. forbedring af
hydrologien. Bestandsudviklingen bør følges efter gennemført pleje m.v.

Privatperson
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Fauna-korridorer

Privatperson
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Grusgrave

Der findes i Nordsjælland nogle fantastiske naturområder, men der er også mange af disse områder, der ligger meget adskilt (af private,
intensivt dyrkede marker eller af meget trafikerede veje). Forslagsstiller ser meget gerne, at Nationalparken bliver en anledning til at skabe
flere bånd eller faunapassager mellem disse naturområder: Broer til dyrene over trafikerede veje, nyplantet skov i "huller" mellem
skovområder, udvidede læhegn mellem marker.
De mange grusgrave i Nordsjælland bør inddrages som en del af nationalparken. Efterladte grusgrave skal modificeres i retning af større
biodiversitet i form af søer, øer, beplantning og sikre stier for besøgende.
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Vådområder

I forbindelse med landbrugspakken er der behov for flere vådområder. I nationalparkens område er der
Ja
mange muligheder. Her skal vi lige pege på et par områder:
Ved Pøleåen fra Alsønderup Engsø til Arresø er der 2 pumpestationer, der kan nedlægges eller der kan fastsættes et højere niveau for
vandstanden.
Mellem Lykkesholm og Æbelholt Å ligger et område, som også holdes tørt med en pumpestation. Det vil også kunne sættes under vand og
tilbageholde kvælstof, der ellers vil løbe ud i Arresø og senere til Roskilde Fjord.
Endvidere vil det være oplagt at gennemføre det projekt, der allerede er udarbejdet for Store Lyngby Mose.
I Forslag til ”Regionplantillæg 6 Regionplan 1997 Udpegning af lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder” udarbejdet af
Frederiksborg Amt, findes omtale af de store områder, der vil være oplagte til vådområder i det tidligere amt. En fortsættelse af etablering
af vådområder i skoven har en
meget stor betydning for biodiversiteten i nationalparken

Privatperson
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Flere vandhuller
Styrkelse af sammenhængen
imellem Gribskov og
Arresøområdet, via faunakorridor

Mange flere vandhuller vil gøre naturen godt
Det er velkendt at Kongernes Nordsjælland har et svagt led i forbindelsen imellem to af de helt centrale områder. Der er behov for mere
Ja
sammenhængende natur imellem den vestlige del af Gribskov og området omkring Arresø. Som naturlige bindeled findes i dag Nejede
Vesterskov, Alsønderup Engsø og Pøleåens forløb Nordvest for Nejede Vesterskov. Forskellige løft i naturkvaliteten af de områder som er
med i nationalparken i dag, er oplagte at gå i gang med. Men man bør kigge på mulighederne for på sigt at skabe en reel korridor. Der især
er oplagt at fokusere på det landskab der ligger nord for Bendstrup og nord for Alsønderup.

Privatperson
DOF Nordsjælland
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Biodiversitet og agerlandets
småbiotoper

Landbruget har generelt ikke været gode til at fortælle historien om, at mange landmænd allerede har etableret småbiotoper i agerlandet
blandet andet ved blomsterbrak, som har stor betydning for biodiversiteten. Vi ser det som en mulighed at tage fat på at modvirke
insektfattigdom i nationalparken. Det kunne ske ved frivillige gennemgang af ejendomme inden for nationalparken, med hjælp fra
professionelle, som kan fortælle om hvilke tiltag, der fremme biodiversiteten.
Forslag:
Oprettelse af biotopforbedrende partnerskaber, som i nationalparken gør en fælles indsats for oprettelse af vildstriber, insektvolde,
blomsterenge, vejgrøfter.
Det er hensigten at forsøge at få fondsmidler til at finansiere pløjning og såning samt frø. Det er vigtigt, at vi får et forum, hvor vi bla. kan
søge fondsmidler til at betale for et naturorienteret ejendomscheck.
Vådområder kan naturligvis også komme i spil ved et ejendomscheck.
Vi foreslår også oprettelse og uddeling af en årlig nationalparkpris for ejendomme, der har gjort en særlig indsats.

LIKN - Landbrugere i Kongernes
Nordsjælland
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Forvaltningsplan for at
tiltrække insekter

Der er behov for at udvikle en overordnet forvaltningsplan for at tiltrække insekter, bier og sommerfugle i alle fem
nationalparkkommuner.

LIKN - Landbrugere i Kongernes
Nordsjælland

LIKN’s forslag:
At Skovskolen udarbejder information og kursus om, hvorledes landmænd, biavlere og andre kan lave små biotoper for bier og
sommerfugle i alle fem nationalparkkommuner.
67

Reetablering af overdrev

Størstedelen af de offentligt ejede arealer i landzone ved Kappelhøj og Arrenæs er landbrugsarealer – mange nu uden for omdrift. En stor
del er tillige fredede.
Her kan med meget enkle midler skabes en langt større biodiversitet.
Via udlægning af overdrevstørv fra nærliggende veludviklede og artsrige overdrev, og/eller reolpløjning for at fjerne næringsbelastet
muldjord samt ikke mindst udsåning af særligt udvalgte plantearter, vil Kappelhøj/Arrenæs landbrugsarealerne over meget kort tid opnå
en stor artsrigdom. De enkelte overdrevsprojekter overvåges og afrapporteres årligt af Halsnæs Kommune. Resultater offentliggøres efter
5 år.

Halsnæs Kommune
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Etablering af Torup Enge

Midt på Halsnæs er et lavtliggende engområde, som for længe siden har været havbund, siden indsø. Idéen er at føre området tilbage til
Ja
den tidligere tilstand: våd engsø med varierende vandspejl, delvis omgivet af elle- og birkeskov. Målet er at etablere et ca. 100 hektar stort
naturområde med et rigt og varieret dyreliv, herunder trækfugle. Allerede i dag besøges området blandt andet af store flokke af gæs.
Desuden vil etableringen af engsøen reducere udpumpning af grund- og overfladevand samt næringsstoffer fra Halsnæs. Der skal være
adgang for publikum fra nordsiden, mens sydsiden skal være mere uforstyrret. Området indgår i anbefalinger til Det Grønne DK-kort.
Arealerne skal erhverves.

Lokalrådet Torup Ting

69

Luftkorridorer og
naturhotspots

Idéen er at skabe korridorer igennem luften til spredning af planter og insekter ved at etablere et net af små naturhotspots / naturheller /
biotoper / naturstationer med ca. 2-300 meters afstand. Det overordnede mål med placeringen af hotspots er at skabe forbindelser via
luften mellem nationalparkens naturområder og på den måde understøtte sammenhængskraften. Herved er det formålet at få mere
biodiversitet ind på flere arealer og på den måde skabe nye levesteder side om side med de menneskeligt kontrollerede anvendelser.

Privatperson

70
71

Strand-beskyttelse
Retningslinjer i Nationalpark
Kongernes Nordsjælland for
beskyttelse og benyttelse af
naturværdierne

Strandene i nationalparken er nogle af vores naturområder, og de skal beskyttes mod byggeri.
Alle aktiviteter skal tage hensyn til den fælles naturarv i nationalparken, så alle nu og i fremtiden kan nyde den. Der bør lægges vægt på
ekstensive former for rekreativ udnyttelse.
Gæsters og brugeres "fodaftryk" må aldrig forringe naturværdierne eller oplevelsen heraf. Henvisning til bekendtgørelsen.

72

Biodiversitet

Friluftsrådet understøtter målsætningen om større biodiversitet i nationalparken med helt konkrete mål for at skabe grundlag for en
rigere natur i nationalparken, herunder mål for beskyttelse af de særligt truede dyr, insekter og planter og fugle, som er med til at skabe
nationalparkens særlige kendetegnende natur. Med næsten 40 % af Danmarks udpegede biodiversitets- og na-turområder beliggende
inden for nationalparkens grænser, har det meget stor betydning for de benyttende aktiviteter i forhold til de beskyttende aktiviteter.
Dette bør den kommende Nationalparkhandlingsplan forholde sig til.

73

Leve Løgfrøen – en
vandhulspulje

Nationalparken i samarbejde med NP-kommuner etablerer en pulje til etablering og/eller pleje af vandhuller/ferske småbiotoper for at
fremme og forbinde bestande af især Løgfrø og/eller Stor Vandsalamander over hele nationalparken.
Etablering af nye ferske småbiotoper sker udfra en kommunal levesteds-kortlægning udarbejdet i fællesskab mellem kommuner og NP.
Levestedskortlægning tager udgangspunkt i det omfattende feltarbejde der historisk er udarbejdet af hhv. Frederiksborg Amt og
efterfølgende tværkommunalt mellem Gribskov Hillerød og Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune

428 Naturpleje for løgfrø i

Løgfrøens udbredelse i Hillerød omfatter en række større spredte områder. I hvert af disse områder koncentreres
løgfrøbestandene i klynger af ynglesteder. Hillerød gennemført pleje af eksisterende vandhuller og etableret mange nye
vandhuller. I i Alsønderup-området er ynglesucces og evne til kolonisering udeblevet. Derfor er der er behov for
populationspleje og etablering af reservebestand. Der er mulighed for tværkommunal samarbejde, så blandingsbestande
etableres andre steder i nationalparken. Det vil modvirker negativ genetisk effekt af isolerede bestande. Desuden bør det
overvejes, om den terrestriske habitat kan forbedres på en måde, så det fremmer spredning til nye ynglesteder.

Hillerød Kommune

Hulrugende arter som f.eks. hvinand, sortspætte, lille og stor flagspætte, huldue, mejser osv. har svært ved at finde egnede ynglesteder.
Tårnfalke og natugler mangler også egnede redekasser. Opsætningen af (mange) redekasser vil afhjælpe dette.
Bierne er under pres. Derfor bør blomsterenge indtænkes i den fremtid plan for Kongernes Nordsjælland. Samarbejde med biavlere.

Privatperson
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Opsætning af redekasser til
fugle
Bier skal hjælpes

76

Insekthotel

Skabe et flot insekthotel, som kan give os alle en læring om vores insekter.

Privatperson

Alsønderup-området
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Ja

Privatperson
Dansk Ornitologisk Forening

Ja

Friluftsrådet
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Naturpleje for sommerfugle

Mange arter er uddøde eller i fare for at uddø. Hillerød kommune har målrettet naturplejeindsats, for at sikre en række sjældne
sommerfuglearter også indenfor nationalparkens afgræsning. For både sommerfugle foreslås det at kortlægge hvor disse sjældne og
sårbare arter som befinder sig indenfor nationalparken afgrænsning og i forlængelse heraf iværksætte naturforbedrende tiltag så som
rydning, pleje/etablering af levende hegn samt skabe flere lokaliteter der kan binde naturområder med sommerfugle sammen. For
Hillerød Kommunes vedkommende især i området i mellem Arresø og Gribskov, i Gadevangs-området og ved Skansebakken.

78

Reintroduktion af odder i
Arresø

Fælleskommunal indsats i samarbejde med Nationalparken. Udsættes i Arresø.
Odder vil dels hjælpe til en klarere sø via artens status som top-prædator, dvs. holder søens bestand af skidtfisk nede. Odder vil desuden
bane vejen for yderligere naturoplevelser i Arresøs opland. Odder har været vidt udbredt, men uddøde formodentlig sidst i 1960érne fra
Arresø og tilstødende åer. Pt. foregår et forarbejde i regi af Danmarks Naturfredningsforening, men med deltagelse af en lang række
Nordsjællandske kommuner, herunder Halsnæs og Gribskov. Bidrager endvidere til friluftsliv og formidling.

79

Top 20 over arter i NP

Udarbejdelse af liste over vigtigste arter i NP. Tilsvarende projekt i NP Mols Bjerge. Det vil give fokus på arter af stor betydning for NP

Privatperson
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Beskyttelse af dyrelivet

Øget publikumspres medfører øget forstyrrelse i Gribskov. Derfor foreslår vi en opgravning af stier flere steder i skoven for at få
beskyttede, fredelige områder til fugle og vilde dyr.

Danmarks
Naturfredningsforening, Gribskov

81

Beskyttelse af dyreliv

Tydelige rammer/zoner for forskellige aktiviteter (især mountainbike), mhp at beskytte de områder hvor dyrene hviler/opholder sig og er i
fred. Se og få inspiration af fx Tresticklan og Tiveden Nationalparker, hvor man tager beskyttelse af dyr og natur seriøst. Dyreliv og natur
skal beskyttes - det er værdifuldt. Områder til friluftsliv/cykling skal defineres eller henvises til andre områder.

Privatperson
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Esrum Sø

Privatperson

83

Beskyttelse af landskabet

84

Kortlægning af geologiske
hotspots
Geologiske hot spots
Beskytte, bevare og styrke
parforcejagtlandskabets
kulturhistoriske spor i
Gribskov og Store Dyrehave

Belastningen af Esrum Sø af færdsel på vandfladen bør vurderes nøje. Bliver fuglenes fouragering og rast forstyrret, foreslår jeg, at der
Ja
udlægges forstyrrelsesfri områder. evt. i Kobæk Vig.
Friluftsrådet anbefaler, at Nationalparkplanen opstiller klare mål for bevarelse af de særlige landskabstyper i Nordsjælland, som er
Ja
beliggende inden for nationalparkens områder. Der er i dette lille område en meget varieret naturgeografi – et uhomogent istidslandskab,
som har lagt grundlaget for det kulturlandskab vi ser i dag. Inden for dette område bør nationalparken arbej-de på at forbedre
beskyttelsen, synligheden og formidlingen af kulturlandskabet.
Kortlægning og beskrivelse som grundlag for at kunne identificere evt. projekter og formidling
Genåbning og vedligehold af grusgrave i Gribskov til belysning af landskabets dannelse
I bestræbelserne på at øge biodiversiteten i nationalparken og skabe bedre og mere natur, er det væsentlig at have bevaringen af
parforcejagtlandskabets enestående kulturhistoriske spor i landskabet for øje samt sikre, at omlægningen til naturskov ikke svækker
oplevelsen af parforcejagtlandskabets karakteristika. Udlægningen af større områder med naturskov i nationalparkområdet vil i
udgangspunktet være en positiv gevinst for parforcejagtlandskabets egenart, idet den urørte skov vil skabe en større kontrast til
parforcejagtlandskabets særlige træk som kulturlag. Væsentligt er det dog at sikre, at parforcejagtlandskabets kulturlag gennem
vedvarende vedligehold beskyttes og styrkes, og at forvaltningsplanerne for skovområderne – såvel naturskovsdelene som de kultiverede
skovområder – bliver udformet under hensyntagen til parforcejagtlandskabets historiske forudsætninger.

Ja

Privatperson
Styregruppen bag UNESCO
verdensarvsområdet
Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland

Friluftsrådet anbefaler, at Nationalparkplanen opstiller klare mål for at bevare særlige kulturbæ-rende fænomener. Nordsjælland er et
kulturlandskab med kulturskov. I det landskab kan disse kulturfænomener være kulturhistoriske korridorer, som kan fungere som
rekreative forbindel-seslinjer i nationalparken fra syd til nord og øst til vest. Inden for dette område bør man frem-over arbejde på at
forbedre beskyttelsen, synligheden og formidlingen af kulturfænomener og de kulturhistoriskbetingede naturtyper og kulturhistoriske
anlæg som slotte og ruiner, samt øv-rige kulturspor.

Ja

Friluftsrådet
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Kulturspor

Hillerød Kommune

Ja

Halsnæs Kommune

Friluftsrådet

Privatperson
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Årsag:. Historisk set har landbruget været den dominerende funktion i landskabets forvaltning og udvikling. I nationalparken findes mange
synlige spor, som kan sætte landbrugets udvikling i kulturhistorisk perspektiv

Kulturhistorie

Landbrugs-perspektiveret
kulturhistorie

Geologi og landskab
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LIKN - Landbrugere i Kongernes
Nordsjælland

LIKN’s forslag: At nationalparkens fokus bliver lagt på synliggørelse af landskabernes konkrete anvendelse set i lyset af landbrugets
kulturhistorie.
At nationalparken formidler viden om, hvordan menneskelige beslutninger påvirker og former landskabet eksempelvis anlæg af
tørvemoser, udnyttelse af rørskær, drift af vand- & vindmøller, mergelgrave, teglværker, hesteomgange, damgårde til opbevaring af
ferskvandsfisk og kulsviermiler.

89

Udvalgte landsbyer fortæller Det 18. århundredes landboreformer har sat deres væsentlige præg på kulturlandskabet, og her er landsbyerne væsentlige
kulturformidlere. De fleste landsbyer i Nordsjælland er imidlertid i dag stærkt præget af forandringen fra tidligere tiders aktive
landbrugsmiljø til fritidssamfundets væsentligt moderniserede gårde og huse, hvis jorder enten er bortforpagtet til enkelte større
landbrugsvirksomheder eller udnyttes til græsningsarealer for heste. Min tanke er at vi i Nationalparken fokuserer på det landsbymiljø,
som den ældre generation stadig husker og dermed kan videreformidle til de yngre, hvorved denne væsentlige del af kulturhistorien ikke
går helt tabt inden det er for sent.

Ja

Privatperson

90

Frederiksborg-hesten

Få verdens ældste stambogsførte hesterace Frederiksborghesten tilbage på engene ved Esrum Kloster og Møllegård og de gamle vange i
Gribskov således at de fremstår som en del af den levende kulturarv i Nationalparken. I nationalparksammenhæng blev
Frederiksborghesten præsenteret på Esrum Kloster allerede i 2005 som et lyslevende danefæ på græs. Samtidig blev afholdt en stor
udstilling på klosteret om klosteret historie med hesteavl tilbage til munkene og frem til etableringen af Det Kgl. Frederiksborgske Stutteri.

91

Heste i nationalparken

Heste i nationalparken knytter an til den historiske baggrund omkring Frederiksborgstutteriet, som i flere århundreder dominerede
produktion og landskab i Nordsjælland. I lighed med jagten var det grundlaget for anvendelsen af landskabet. For at styrke naturen og
kulturformidlingen af landskabet bør hesteopdræt med tilhørende græsning og høslæt styrkes og udbredes. Der findes fortsat heste med
kulturhistorisk reference til frederiksborgstutteriet og stutterivange og høsletsarealer findes også fortsat. Initiativet skal medvirke til at
skabe landskabelig variation, bæredygtig produktion og øget biodiversitet i nationalparkens område, samt styrke den kulturhistoriske
forankring og formidling.

Ja

Initiativgrupppen Heste i
nationalparken

92

Hestene i Kongernes
Nordsjælland

Hestene har historisk været tæt knyttet til området Hillerød-Esrum i form af Kongens stutteridrift. Men også i dag er hestene noget helt
særligt for området, set i forhold til resten af Danmark. Det kan derfor være ét af de ben, som Nationalparken står på.

Ja

93

Reetablering af Esrum Kanal

Vi forslår at, Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal reetablere Esrum Kanal for at skabe oplevelser, viden og fokus på de
betydningsfulde kulturhistoriske aktiviteter Gribskov har bidraget med, samt de helt enestående naturoplevelser som Esrum byder på. De
aktiviteter der følger med reetablering af Esrum Kanal vil kunne tilgodese lokale jobs, fantastiske oplevelser og læring for en bred
målgruppe, såsom børn, unge, familier, skoleklasser, foreninger osv. Et ambitiøst projekt omkring Esrum kanal vil sætte Kongernes
Nordsjælland på landkortet som en seriøs aktør i forhold til formidling af natur og kultur og løfte både kommune, skov, by, også som
varemærke.

Ja

Hestegruppen Gribskov,
Idrætsrådet og Foreningen
Hestene i Kongernes
Nordsjælland
Privatperson

94

Esrum Kanal

Strækningen mellem Esrum sø og væltningen - Esrum Kanal - er et smukt stykke kultur historie. Brugt til at transportere tømmer og
brænde fra Gribskov og til rekreative formål. Kanalen findes.. mens skal udgraves og sikres. Et realiseret projekt vil udbygge de rekreative
udfoldelsesmuligheder i området tæt på Esrum kloster og Møllegård, og vil give et indblik i kultur-økonomiske forhold i 1800-tallet

Gribskov Kommune

Privatperson

Genskabelse af
Parforcevandskulpturen i
Slotssøen
Frederik d. 2.s Køkkenhave
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Markere hovedindgang til Frederiksborg Slot fra Slotsgade/Slangerupsgade. Projektet kunne være et samarbejde mellem Hillerød
Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Der ligger et forprojekt, som Hillerød Kommune har fået udarbejdet, der beskriver en
pladsdannelse, med nye træer og belysning. Et eventuelt nyt projekt kunne tage afsæt i dette forprojekt.
Kongevej til Frederiksborg Slot og Have. Renovering af arealet med fældning og genplantning af lindetræer. samt genskabelse af den
oprindelige vejbelægning med brosten
Vigtigt indgangsparti til Frederiksborg Slot og Slotshave, som er den historiske adkomstvej til Slotsområdet. Projektet kunne være et
samarbejdsprojekt mellem Hillerød Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kultur-styrelsen

Genskabelse af springvand i slotssøen mellem Frederiksborg og Barokhaven.

Slots- og Kultur-styrelsen

Markering af arealet, så den gamle renæssance-køkkenhave kan anskues og formidles. Det vil således være muligt at formidle 3 vigtige
perioder i havekunstens historie i Frederiksborg Slotshave: Renæssancen, Barokken og Landskabshaven.
99 Genetablering af Esrum kanal En genetalering af den historiske vandvej fra Esrum sø til Dronningmølle. Her kunne være være alt mellem historiske ture, friluftsliv,
naturturisme ig meget mere.
100 Genskabelse og formidling af Marienlyst Slots Venner arbejder ihærdigt på at søge fondsmidler til at genrejse Marienlyst Slot og haver. Arbejdet foregår i tæt
den romantiske have ved
samarbejde med Helsingør Kommune, der ejer både slot og haver.
Marienlyst Slot i Helsingør
Med stor respekt for de historiske og arkitektoniske værdier og stedets helt unikke kvaliteter har foreningen udformet et projekt, der
tager udgangspunkt i slottets beliggenhed mellem en landskabelig og en arkitektonisk have, begge haver af høj historisk og kunstnerisk
værdi. Den særlige kombination af bygningsværk og haver gør Marienlyst Slot til et oplagt sted for formidling af havekunst, hvor publikum
gennem udstillinger, særlige arrangementer og besøg i de to vidt forskellige haver kan lade sig inspirere af havekunstens historie og
idégrundlag. Et sådant sted findes endnu ikke i Danmark.

Slots- og Kultur-styrelsen

Slots- og Kultur-styrelsen
Privatperson
Ja

Marienlyst Slots Venner

Den romantiske have er kulturen i naturen og repræsenterer sammenhængen mellem de to naturtyper.
Et projekt om genskabelse og formidling af den romantiske have vil være i fuld overensstemmelse med formålsparagraffen for
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
101 Hellebæks kulturhistorie skal Når man færdes i Hellebæk omkring Hammermøllen, proberhuset og Hellebækgård kan det være svært at se sammenhængen mellem
Ja
frem i lyset igen.
bygningerne på grund af kraftig tilgroning af områderne både på land og i de gamle damme der forsynede møllerne med vandkraft. Særligt
for besøgende udefra ville det være rart at skabe nogle åbninger og nogle sigtelinjer i det tidligere åbne landskab med kig mellem
bygningerne og til sundet, som det tidligere har været muligt i det mere åbne landskab der var en gang. Mange af de nuværende
græsenge kunne sammen med nye områder sikres til fortsat at forblive åbne ved etablering af lokale græsnings laug, Jeg har talt med flere
lokale der meget gerne ville deltage i det.

Privatperson

102 Pleje af stengærde og
Mange danske skove er endnu omgivet af stendiger, da de skulle hegnes ifølge Fredskovsforordningen af 1805. Desuden findes flere gamle
formidling af deres betydning stendiger i det åbne land, der fortæller ejedomshistorie og tidligere tider arealudnyttelse. Stendiger har visuel betydning for landskabet og
og historie
har stor betydning for dyre- og plantelivet fx som levesteder (mark- og skovfirben, padder, insekter og fugle) og mulighed for vandring og
spredning for dyr og planter. Inden for nationalparkens afgræsning er der i Hillerød flere stendiger især i skovbryn (Nejede Vesterskov,
Gribskov). Stendigernes kulturhistoriske betydning formidles og gennemføres reetablering, rydning og pleje af stendiger med væsentlig
naturværdier.

Hillerød Kommune

105 Tilflugtsborgen ved Buresø i
Gribskov

På en højde, der fra syd skyder sig ud i den afvandede Bure Sø i Gribskov, ligger en borgbanke, Borgen eller Buremansborg, omgivet af
stenvolde mod øst, syd og vest. Der er ingen vold mod nord, da borgområdet har været naturligt afgrænset af det utilgængelige
vådområde. I dag er der adkomst til borgområdet af en gammel vej fra vest. Vejen fører ind gennem en åbning mellem muren og en større
stenopbygning. Der er ingen skriftlige kilder, der kan datere borgen nærmere, men det drejer sig sandsynligvis om en tilfugtsborg fra yngre
jernalder/tidlig middelalder.

Andet

Projektet skal sikre, at de natur- og kulturværdier, der eksisterer i Hellebæk, bevares for eftertiden. Hellebæk er et af de første præindustrielle samfund i Danmark. Produktionen var bøsser og andre håndvåben. I 1745 etableredes Kronborg Geværfabrik, og
geværfabrikken fik monopol på fremstilling af skydevåben til den danske hær. En af de vigtige forudsætninger for etablering af
geværfabrikken var det i 1576 anlagte vandsystem, der ved hjælp af dæmninger og kanaler formåede at opsamle vandet fra et betydeligt
bagland. Dette menneskeskabte vandsystems størrelse og omfang er enestående i Danmark. Det er nødvendigt, som et første skridt, at
udarbejde en rammeplan for genopretningsarbejdet.

Sammenhæng

104 Genopretning af kultur- og
naturmiljøværdier i og
omkring Hellebæk

Form., udd. og forsk
Lokal., erhverv og
turisme
Frilufstliv

Kulturspor bør registreres, og der bør være en folder om alle de kulturspor, der findes i nationalparken.
Ved tidligere afgrænsning af skove blev der anlagt mange stengærder. Stengærder findes stadig mange
steder i nationalparken og er et vigtigt kulturspor fra den tid, hvor man gik i gang med at beskytte skovene.
I dag er mange af stengærderne faldet sammen, træer der vokser på stengærderne har brudt gærderne
ned, så det vil være oplagt at lave en langsigtet plan for genopretningen af disse gærder. Det vil være alle
tiders minde om den tids miljøbeskyttelse. For de blev bygget efter Fredskovsloven af 1807, og kan blive et
væsentlig attraktion for nationalparken.
Udover at være kulturspor udgør gærderne også vigtige levesteder for insekter, pattedyr og padder.

Kulturhistorie

103 Stengærder

Geologi og landskab
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Privatperson

Ja

Hellebæk-Aalsgaard
Egnshistoriske Forening

Museum Nordsjælland

De ældste oplysninger er en tegning fra 1874, en beskrivelse fra 1875 og herredsberejsningen i 1886. Lokale informanter oplyste, at dette
efter traditionen skulle være en borg, og de kendte også flere stednavne, der knytter sig til stedet. Frederik VII havde allerede gravet på
borgen i 1850’erne, da han antagelig som den første arkæologiinteresserede fik kendskab til borgen fra lokalbefolkningen. Andre
interessante stednavne er Havnen, hvor Bure Sø skærer sig ind i området vest for borgen.
Borgbanken er et imponerende, fredet fortidsminde, der ligger på et tilvokset højdedrag. Området er i dag helt dækket af træer, så man
kan ikke se borgen. Der vokser gran og eg på stedet. Træerne står også på selve voldene, hvilket skader anlægget og river stenvoldene i
stykker, når de vælter.
Forslaget går ud på, at synliggøre, undersøge og formidle fortidsmindet:
1. Synliggøre borgbanken. Ved f.eks. at omlægge fra gran og eg til bøg (voldene friholdes for træer), hvilket på sigt giver en åben skov af
søjlebøge, eller man kan at fælde skoven og slå opvæksten på stedet. Det kræver en skånsom afskovning og transport af stammer ud af
skoven, der vil egene sig godt til fremvisning af ældre skovhugstmetoder og samarbejde med frivillige.
2. Synliggøre sammenhængen mellem borgen og søen. Undersøge muligheden for vådgøring af den tidligere Bure Sø.
3. Arkæologiske undersøgelser, hvor volde er beskadiget af rodvæltere og grøfter etc. Slots- og Kulturstyrelsen skal ansøges om tilladelse.
Publikum kan inviteres til åbent hus arrangementer.
4. Formidling og adkomst til borgen for publikum.

106 Spejdernes Lejr 2022 i
Gribskov kommune - Søborg
mose

Spejderne har udsendt (vedhæftede bilag) til alle landets kommuner. Forslagsstiller mener at Søborg mose kan bruges til at placere lejren , Ja
Telte mm på, hvor de ca 40.000 spejdere skal bo. Og så at man kan lave en del aktiviteter i Nat. parken, heraf nogle "aktivitetspladser" som
også kan bruges efter lejren.

SPEJDERNE

Andet

Sammenhæng

Form., udd. og forsk
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Kulturhistorie

Geologi og landskab

107 Blåt flag til Arresø
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Natur

Bilag
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Forslagsstiller

Arbejde for at rense Arresø til at være “kongeværdig” med blå flag så der kan svømmes som i indre by i Kbh. Hvis det kan lad sig gøre midt
i et storby at svømme så hvorfor ikke i Danmarks største sø 😉?
Der er meget begrænsede mulighder at gå på jagt i Nordsjælland men der er mange store skove som Tisvildehegn med masser af
hjortevildt, men hvor der er jo kun eksklusive jagtrettighed til Naturstyrelsen og kongehuset. Hvorfor ikke invitere os lokale at få lov til at
være med i nogle fornuftige vilkår?
Først og fremmest ønsker Friluftsrådet, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan fungere som befolkningen fritidslunge. Det er således Ja
af essentiel betydning, at der er adgang til at komme rundt i nationalparken. De statsejede arealer har de mest publikumsvenlige
adgangsregler, og vi ønsker derfor at sikre de i dag statsejede arealer mod bortsalg eller ejerskifte, hvorved adgangsvilkårene kunne blive
ændret. Hvis der skal ske bortsalg af offentligt ejede naturområder bør Nationalparkbestyrelsen af hensyn til opfyldelse af nationalparkens
formål arbejde for at fastholde de gældende regler for offentlighedens adgang til og ophold i naturen.

Privatperson

110 Gå-fællesskaber og gangevents i Nationalpark
Kongenernes Nordsjælland

NP Kongernes Nordsjælland har en unik placering, fordi over 1½ mio mennesker har let adgang til nationalparken. Derfor skal NP
Kongernes Nordsjælland være rammen om unikke oplevelser inden for motion, friluftsliv og rekreative oplevelser – ikke mindst fordi vi
ved, at naturen er danskernes foretrukne arena for motion. Friluftstilbudene i Nationalparken skal tilrettelægges, så de har en bred appel
til både børnefamilien, turisten, erhvervskvinden, senioren og alle andre. Med et stærkt fokus på gangevents og gå-fællesskaber kan vi
sikre et stærkt friluftsliv i Nationalparken. Vedhæftede indeholder en idé-liste til forskellige typer af relevante og attraktive gangevents og
gå-fællesskaber.

Privatperson

111 Dedikerede klatretræer
112 BæverSkjulet
(observationsskjul)

Udpeg egnede træer hvor det er tilladt at klatre med reb. Evt. I samarbejde med en lokal klatreklub
Danmarks første bæverskjul opføres og indvies i Dronningholm Mose. Diverse tilladelser er allerede indhentet af Halsnæs Kommune.
Ja
Design afventer.
Dronningholm Mose bærer i dag tydeligt præg af bæverens adfærd, idet vandstanden er hævet og dermed er samtlige ca. 500 elletræer
døende.
Historien om bæveren som en afgørende nøgleart formidles hér konkret og dramatisk – ulig nogen andre steder i Nordsjælland. En
promenade etableres og der kan arrangeres ’Arrenæs Vildmarkssafari’ med overnatning i det fri og mad på bål. Bidrager i høj til formidling
af natur og naturværdier.

Privatperson
Halsnæs Kommune

113 bænke og borde

Det ødelægger ikke fornemmelsen af fri natur, hvis man enkelte steder inde i Grib Skov og Tisvilde Hegn opstiller enkelte bænke, gerne
med borde. Tyveririsikoen er ikke stor, da bilkørsel er forbudt. Men man må naturligvis gå ud fra, at brugerne selv tager deres affald med.

Privatperson

114 Shelter pladser/kano
udlejning
115 Siddepladser i skoven

Flere shelter pladser og evt et flydende i Arresø. Initiativ/mulighed for kano udlejning i Arresø eller i kanalen ved broen ved kirken. Det vil
skabe nemmere adgang til kanalen og Arresø.
I samarbejde med Skovskolen og Naturstyrelsen er der skabt nogle helt ideelle siddepladser til skovgæster.
Når Ældresagens regi går tirsdagsture har vi brug for et hvil undervejs og når vi ofte er 35 til 40 deltagere er det ikke nok med et bordbænksæt.
Det koncept er afprøvet til alles tilfredshed og ideen videregives hermed til kopiering rundt om i skovene i Kongernes Norsjælland.
Det er jo ikke kun gamle der har brug for hvil; børn, unge, cyklende, løbende m.fl. vil alle kunne få glæde af arrangementet. Det falder
smukt ind i naturen og skæmmer på ingen måde. Det er som at sidde i skovens katedral.

Privatperson

108 Tilbyde jagt til lokale jægere
og ikke bare kongehuset
109 Adgang for friluftslivet

Ja

Ja
(fot
os)

Privatperson

Friluftsrådet

Ældresagen
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116 Skovbadning - Naturterapi
område

Et område ca. 1000-1500 m. inde i skoven fra p-pladsen ved Nyvej, væk fra de brede skovstier. Hvor der opstilles en overdækket rund
Ja
hytte med bænke til ca. 8-10 pers, hvor natur nyder, stress ramte, hjernerystelses patienter eller andre der trænger til ro i hovedet. Kan
sætte sig i stilhed og være med naturen i alt slags vejr. Bare væren i ro med naturen i en meditativ tilstand. Hvor der sættes skilte op i tråd
med naturen om Skovbadning og intro til at komme igang med Skovbadning. Ellers guider jeg meget gerne Læs mere om skovbadning i
den vedhæftet PDF fil Se evt. denne skønne film om skovbadning: for at fornemme, hvad skovbadning byder på
https://www.youtube.com/watch?v=wixyvQMCFj4

Naturligro.dk (opstart af egen
virksomhed)

117 Boldsjov

Boldsjov på lukket bane. Man må ikke gå over midten. Man er to hold. Man skal ramme hinanden med boldene og gemme sig bag
Ja
forhindringerne. Bliver man ramt af en bold en man ude. På et tidspunkt råber dommeren at man må gå over midten. Så gælder det om at
hente modstanderens flag på modsatte banehalvdel uden at blive ramt .
Det kræver 0,8 ha græsareal til en parkgolfbane. Mellem udslagsmåtte og hul er der et kortklippet bane (fairway) på 5-6 meter og omkring Ja
hullet ændres fairway’en til et cirkulært areal med en diameter på 7-10 m. Udenfor fairway området er græsset noget længere (rough), så
det bliver sværere at få bolden videre mod hullet.
Bunkers etableres strategisk og blomsterbede, solitære træer og buske vil fungere som naturlige forhindringer under spillet.
Oplevelser i naturen; - Flere cykel- og vandrestier, skiltning til disse, anderledes overnatningssteder i naturen F.eks. Flere trætophytter,
‘vintønder’ - lys på udvalgte løbe stier til de mørke vinter aftner, hvor det kan være svært at nå ud efter arbejde etc etc

Privatperson

Mere aktiv udnyttelse af skovene - kommunen kan starte ved at tillade at vi bygger klatreparke i kommunalskove - det har indtil videre
været umuligt - selv i små stykker skov.
Parken kan lokke børn og deres forældre og kammerater væk fra IPad'en og ud i frisk luft, motion og samvær. Ambitionen kan være at
opføre verdens bedste naturlegeplads. Der er allerede mange erfaringer fra fx Eghjorten ved Hillerød. Men ambitionen skal være meget
større. Legepladsen kan tænkes bemandet i hvert fald dele af året, ikke mindst med naturvejledning og fælles-leg, men også fx en bod
med salg og udleje af fx snobrødsdej, lege/sportsrekvisitter, etc. Parforcejagt kunne være et tema. Aktiviteter i trækronerne

Privatperson

118 Parkgolf

119 Flere friluftsfaciliteter

120 Klatrepark
121 Verdens bedste
naturlegeplads - gerne mod
betaling

Agger Parkgolf

Privatperson

Privatperson

122 Både- og badebro som
En træmole i Dronningmølle, der fungerer såvel som både- og badebro, vil give besøgende adgang til Kongernes Nordsjælland også ad
brohoved til Kongernes
vandvejen. Sejlende i mindre både kan lægge til ved molen, tage et havbad og til fods fortsætte ad naturstier videre ind i nationalparken,
Nordsjælland i Dronningmølle fx til Rusland og Tegners Museum. En både- og badebro på en af Nordsjællands bedste og mest børnevenlige badestrande vil tillige
fungere som et trækplaster for besøgende fra landsiden til både strand og nationalpark. Kulturhistorisk vil molen desuden trække tråde
tilbage til Dronningmølles fortid som industriby, hvor Dronningmølle teglværk fra ca. 1895 - 1916 anvendte en pier bygget af træ til
udskibningen af tegl. Se bilag.

Dronningmølle og Omegns
Borgerforening

123 Faciliteter

Friluftsrådet foreslår, at der etableres bålhytter flere steder i nationalparken til undervisnings-formål og overnatning. Naturstyrelsen har et Ja
koncept for sådanne, der kan være til inspiration, ligesom lignende bålhytter allerede ses ved Naturcenter Nyruphus og naturcenter
Auderød ved Arresø. Der er endvidere behov for flere shelters i nationalparken, både ved fjorden og i det åbne land. Det kan eksempelvis
være små to personers-shelter, men også store shelters som kan rumme større grupper som skoleklasser.

Friluftsrådet

124 Årstids-bestemte aktiviteter

Friluftsrådet vil opfordre bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland til også at tænke i årstidsspecifikke faciliteter og aktiviteter. Ja
Eksempelvis kan der oplagt primært på Naturstyrelsens arealer etableres afmærkede ruter til slædehundekørsel og lysløjper til forskellige
formål, eks. til langrendsspor, når der ligger sne og til vandreture resten af året.

Friluftsrådet
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125 Hvilesteder

Friluftsrådet anbefaler desuden, at der flere steder i nationalparken opsættes hvilesteder (eksempelvis borde og bænke), vandposter og
Ja
muldtoiletter i tilknytning til vandre-, cykel- og ride-ruter og på strategiske geografiske lokaliteter for de sejlende. Til almindelige
turcyklister og mountainbikecyklister kan der desuden etableres ”skrueskure”, som er et halvtag eller et mad-pakkehus til ophold i tørvejr,
og hvor cyklerne kan repareres og justeres med diverse remedier.
Disse faciliteter vil være til glæde både for lokale borgere, der benytter nationalparken dagligt til eksempelvis at lufte hund, cykelturister,
der tager på ture af længere varighed, samt for organi-serede brugere som eksempelvis spejdergrupper m.fl. I tilknytning til ovennævnte
faciliteter kan der med fordel opsættes skilte med information om nationalparken og små fortællinger om lo-kale seværdigheder. Eller
henvisning til muligheden for at læse informationerne på national-park-app.

Friluftsrådet

126 Bedre bade-muligheder

Friluftsrådet anbefaler, at der skabes flere muligheder for at bade i fjorden ved Frederiksværk mod Lynæs og ved Øresund. Her kan der
etableres badeplatforme på halvdybt vand som sup-plement til de små badestrandsstrækninger, der findes i nationalparken. I relation til
mulighe-derne for at bade i fjorden og ved Øresund, anbefaler Friluftsrådet desuden, at offentligt tilgæn-gelige badebroer mærkes,
således at det er tydeligt, på hvilke broer ved fjorden og Øresund of-fentligheden har mulighed for at benytte. Fremtidige badebroer i
fjorden og ved Øresund kan desuden med fordel planlægges multifunktionelt for at tilgodese flere brugere på en gang, ek-sempelvis
forlænget med flydende havkajakplatforme eller med mindre formidlingsplatforme.

Ja

Friluftsrådet

127 Bindebomme og pausefolde

Der kan med fordel etableres ”bindebom” og ”pausefolde” til heste ved flest mulige seværdigheder og rastepladser i nationalparken. De
kan suppleres med adgang til frisk vand. Det kan og-så ske i et samarbejde med spejderhytter, spejdergrunde og private lodsejere.

Ja

Friluftsrådet

128 Overnatningsmuligheder i
det fri

Friluftsrådet ønsker flere faste aktiviteter til styrkelse af overnatning i det fri med lokaliteter med forskellige overnatningstilbud – lige fra
Ja
almindelige shelters, egentlige teltpladser til hængekøjefaciliteter. På de fleste pladser skal der være multtoiletter og bålpladsfaciliteter. Er
der mulighed for vandpost, skal dette også anvises på f.eks. en samlet lejrpladsfortegnelse på natio-nalparkens hjemmeside og endvidere
fremgå af nationalpark-appen. Det anbefales, at national-parken også søger at inddrage private lodsejere i etablering af sådanne enkle
overnatningsfacili-teter. Det vil ikke mindst styrke vandre-, cykel- og rideturismen.

Friluftsrådet

129 Fiskemuligheer
130 Fugletårne

Ja
Ja

Friluftsrådet
Friluftsrådet

Ja

Friluftsrådet

Ja

Friluftsrådet

133 Områder til hundre-træning

Der skal etableres fiskemuligheder i de nye opståede vådområder.
Friluftsrådet ser gerne, at der etableres endnu flere fugletårne på Naturstyrelsens arealer. Men der bør også arbejdes med, at der, hvor
der kan være en særlige fugleoplevelser at få, opstilles fugletårne på arealer ejet af private. Udvalgte fugletårne bør give
bevægelseshæmmede ad-gangsmuligheder.
Det er fortsat Friluftsrådets store ønske, at der etableres stier omkring de store søer, Esrum Sø og Arresø, ligesom Friluftsrådet fortsat
ønske styrket adgangen til og langs kysten.
Friluftsrådet anbefaler, at Nationalparkplanen målrettet arbejder med at udpege og anlægge rastepladser med bænk eller hvilesten og lidt
formidling så nationalparkens gæster oplever, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland tager hånd om sine gæster og viser stolthed over
at fortælle gæsterne om, hvad de ser.
Nationalparkplanen bør udpege områder for hundetræning og markprøver for såvel jagtlige, som private hundeejere.

Ja

Friluftsrådet

134 Natur-legepladser

Der bør arbejdes med etablering af flere naturlegepladser til mindste børn.

Ja

Friluftsrådet

131 Stier om de store søer
132 Rastepladser
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135 Fuld Fart Friluftsliv !

Med fokus på at øge parkens tiltrækningskraft på især gæster/turister, forstærkes og brandes nationalparkens muligheder for aktivt
Ja
friluftsliv fordelt på især de nedenævnte områder:
Lystfiskeri: De rigtig gode fiskerimuligheder i og omkring nationalparken skal udnyttes. Når vandløb forbedres giver det også bedre
mulighed for fiskeri. Lystfiskeri kan der være rigtig gode penge i.
Mountainbike:Ligeledes målrettes fokus på mountainbike. Dette kræver markedsføring med udgangspunkt i en forståelse af
nichemarkedet. Og at de lokale overnatningssteder kan håndtere MTB-gæsterne. Med inspiration fra Sletten Strand i Vestjylland vil det
være muligt at gøre Nordsjælland og nationalparken til en unikt nordeuropæisk mountainbikedestination
Kite-surfing: Nationalparken er et af Nordeuropas bedste steder til kitesurfing.
Ved Lynæs mod vest er vand der er helt perfekt til begynder- og børnevandsport.
Kite Surfing kan markedsføres som unik nationalparkaktivitet.
Mere havbad fra Lynæs
Den vestligste del af nationalparken er Lynæs, som både rummer en fantastisk natur og er rammen om en havn med en historie på mere
end 1000 år. Havnen har en atmosfære hvor foreningsliv og brug af naturen er central. Bl.a. arbejder en frivillig forening med
vinterbadning og har etableret sauna. Nye koncepter for vinterbadning og brug af nationalparkens natur er oplagte. Det kræver allerede i
dag en øget kapacitet at tage imod alle de som ønsker hav- og vinterbadning i Lynæs.
Ridning: Nationalparken kan opleves til fods, fra kajak eller fra cykel. Men også fra hest. Der bør tages skridt til samlet målrettet formidling
til hestefolket og der bør tages initiativ til at fremme de steder hvor heste kan stå ’parkeret’ på længere ture gennem Nordsjælland.
Overnatning i forskellige former for både heste og mennesker kobles på.

Halsnæs Kommune

136 Disc golf

Ved Frederiksværk er der en diskgolfbane i den smukke natur lige op ad nationalparken ved Arrenæs. Det er oplagt at markedsføre disc
golf og andre idrætsaktiviteter som nationalparksidræt. Og at udvide banerne til i højere grad at spille sammen med naturen. Eksempelvis
kan banen i Frederiksværk udvides til 18 eller 27 huller.
Etablering af et fugletårn ved bredden af Arresø, lige syd for Pøleåens udløb. Der er meget få fugletårne omkring Arresø. Søen er en vigtig
fuglelokalitet, også med international betydning / forpligtigelser. Stedet vi peger på, er i forvejen meget publikumsvenligt med
busstoppested, P-plads m.v. Og der er forbindelse via vandresti til området omkring Nejede Vesterskov og Alsønderup Engsø. Der bør
laves info. - tavle om områdets fugleliv, og søens status som fuglelokalitet. Forslaget vil være med til at styrke nationalparkens vestlige del.

Halsnæs Kommune

137 Fugletårn ved Arresø Øst.

DOF Nordsjælland

138 Udsigtstårn i Gribskov

Forslaget er udarbejdet af en gruppe elever fra Erhvervsskolen Nordsjælland: En udsigtstårnet i midten af skoven, med parkeringsplads
under. Nemt adgang for alle. Udenfor tårnet skal der være borde og bænke så man nemt kan sidde og nyde sin frokost.

139 Offentlig transport
140 Bedre offentlig transport

Nationalparkplanen bør også komme med ønsker til offentlig transport til og i nationalparken.
Ja
Hvis turismen skal styrkes i nationalparken skal der gives bedre muligheder for at benytte offentlig transport – flere tog og busser til og fra Ja
og i Nationalparken.
Det er ikke rigtigt muligt at komme til parkeringspladsen ved Boltehus med offentlig trafik. Nærmeste stop er "Isterødvejen (Kirkeltevej)"
hvor 375R stopper, men det er rigtigt langt at gå fra - specielt fordi man ikke må gå langs med vej 19. Og indgangen ved Boltehus er efter
min mening en af de bedste adgange til Store Dyrehave. Evt. kunne 375R have et stop her, måske kun lørdag og søndag.

141 Bedre adgang til parkeringspladsen ved Boltehus

Ja

Erhvervsskolen Nordsjælland

Friluftsrådet
Friluftsrådet
Privatperson
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Kulturhistorie

"Der er allerede nu en del muligheder for at overnatte i det fri i Nordsjælland, men med den hastigt stigende interesse for overnatning i
shelter er størstedelen af shelterne booket langt ud i fremtiden.
Vi foreslår i sammenhæng med vores forslag om at sikre et sammenhængende stinetværk i Kongernes Nordsjælland at der også sikres
flere lejrpladser og shelters i umiddelbar nærhed af stinetværket.
Vi anbefaler at man starter med at danne sig et overblik over de friluftsovernatningsfaciliteter, som allerede findes i Nordsjælland (og
husker at der også forekommer faciliteter hos private lodsejere, som bør registreres). I sammenhæng med det samlede stinetværk
anbefaler vi at man udser sig områder hvor der er mangel på overnatningsmuligheder og laver aftaler med lodsejere om etablering af
overnatningspladser og shelters.
Forslaget bygger på ideen om at naturoplevelsen ved friluftsovernatning er en god måde at styrke folks naturforståelse.
"

Geologi og landskab

142 Overnatning i det fri
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Det Danske Spejderkorps, Claus
Nar Gruppe

143 Flere shelters/telt-pladser på I januar gik vi med telt og sovepose fra Esrum til Tisvilde på 3 dage. Første nat fandt vi shelter/telt-plads i Kagerup. Næste dag gik vi til
Pilgrimsruden
Ramløse, men ingen shelter/telt-plads i dette område. Var heldig og fik slå teltet op i præstens frugthave. Fint hvis der kommer
alternativer, hvis præsten ikke er hjemme:)
144 Familehytter i Saltruplejren Opførelse af 1-3 hytter til ca 8 personer, på matr. 10b, Saltrup by. Hytterne er primitive, men kan bruges både vinter og sommer. Der
etableres muldtoilet og bålplads. Køkkenet er en bordplade, vask og plads til trangia, vand i dunk med taphane, og vand kan hentes på
grund. Køjer er beregnet til eget liggeunderlag, adgang sker ved booking på hjemmeside, og efter betaling, sendes kode til box eller dørlås.

Privatperson

145 Flydende shelters

Friluftsrådet ønsker flere muligheder for sejlads på de større søer. På Esrum Sø ville det være ønskeligt om flydende shelters tæt på kysten. Ja

Friluftsrådet

146 Bunkers

I Gribskov er de mange ammunitionsdepoter fra efterkrigstiden ved at blive fjernet. En eller to af disse depoter skal omdannes til shelters
for større grupper, til fremme for friluftsliv, og indsigt i en historisk periode, den kolde krig. Der er udarbejdet en større projektbeskrivelse.

Gribskov Kommune

147 Gæste sted for heste og
Ryttere

Foreningen - Den gyldne cirkel er et kursus sted med overnatning. Foreningen vil gerne bidrage med, et overnatnings sted for ryttere og
deres heste. Vi har dog ikke nok jord til gården, Birkemosegård, men omkring gården er der indhegnet græsmarker som Naturstyrelsen
har iværksat. Foreningen Den gyldne cirkel håber, at via et samarbejde med - Naturstyrelsen mv. at kunne skabe overnatnings - mulighed
for deres heste via de indhegnede græsmarker og rytterne kan overnatte på Birkemosegård. Samtidig kræver det også et samarbejde med
andre lodsejere mv

Foreningen Den gyldne cirkel Birkemosegård

148 Shelterpladser

En eller flere nye shelterpladser, som er beliggende nogenlunde tæt på bilvej, så ”grej” kan køres til. Det er meget svært at medbringe alt
grej, foder til heste, foldmateriale m.m. når man er på tur med hest.
Hestefolde på udvalgte shelterpladser.
Ex. Femsølyng i Rude skov
Naturlig forbindelse mellem Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Kronborg Slot og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Jægersborg
Dyrehave og Hegn og forbindelsen fra Dyrehaven til Esrum Kloster og områderne Gribskov og Store Dyrehave. Indenfor gå og løb er der
allerede etableret et Kronborg-stafet i juni måned, hvor der er potentiale for udvikling af en serie på 6 Kronborg Park walk & run.
Hesteturisme og hesteoplevelser skal udbygges. Attraktive forhold for outdoor-idrætterne. Mindre lejrpladser, fælles hytter og shelters i
naturområderne. Ser frem til byde ind med nytænkning, kreativitet og innovation i Nationalpark Kongernes Nordsjælland inden for
outdooridrætten.

149 Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Outdoor
idræt. Heste-oplevelser

150 Sammen-hæng i Nationalparken med stier

Kongernes Nationalpark er meget diffus og spredt geografisk, så første opgave må være at binde den sammen på kryds og tværs med nye
og eksisterende vandreruter og cykelruter. Derudover savner man altid et deltaljeret kort i fysisk form, hvor man kan se de forskellige
"hotspots" i parken fx gode fugle lokaliteter, et spændende insekt lokalitet, et fantastisk klatretræ, her kan du lufte din hund/MTB,
historisk interessepunkt, her må du fiske, naturskov m.m.

KFUM spejderne, Saltruplejren

Ja

Privatperson

Stad & Egn - Forum for bolig,
plan og byggekultur

Halsnæs Naturklub
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Geologi og landskab

151 Vandrerute
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En vandrerute fra Esrom til Helsingør, langs Esrum sø så igennem Tikøb til Gurre igennem skoven, over den gamle kongevej i skoven fra
Gurre gennem skove til Gl. Hellebækvej ned til til klostret i byen. ( dette vil være en super forlængelse at den ny anlagte. Tisvildevejen der
går til Esrum.
Forslag om, at der etableres en gang- og cyklesti omkring Esrum sø. Da projektet tidligere har været besluttet af daværende amt, tænker
jeg, at der foreligger brugbart materiale omkring dette projekt. En sådan sti vil kunne give mange mennesker mulighed for at opleve denne
smukke natur på nært hold og nyde flora og fauna. Jeg tror at denne sti vil blive brugt af mange og naturen er jo den bedste medicin for
den fysiske og psykiske sundhed Som det er nu, er det på mange strækninger nærmest livsfarligt at cykle, fordi vejene er smalle, der er
kuperet terræn og mange biler kører meget hurtigt.

Privatperson

153 Flere stier fra nærliggende
byområder

For at få bedre tilgang til nationalparken for lokalbefolkningen i de omkringliggende byer, bør der etableres flere officielle stier ind til
nationalparken gennem det omkringliggende land. Dette skal ske ved kontakt til lodsejere om frivilligt at anlægge stier i mellem jorde eller
frasælge jord til f.eks. kommune eller en fond der kan benyttes til at anlægge stier på. Dette vil komme såvel lokale borgere som
besøgende til gavn, da det skaber et bedre sammenhæng mellem byerne i området og naturen.

Privatperson

154 Vandre/ride ruter: Bedre
sammenhæng mellem
nationalparkens dele

Flere ruter (f.eks. klosterruten) knytter nationalparken sammen i dag, men desværre går flere af ruterne langs/på befærdede veje. Der skal
skabes bedre sammenhæng mellem de enkelte områder, ved at skabe et stisystem der går gennem ren natur/markland uden at tvinge
brugerne til at færdes på/langs veje. Hvor det er nødvendigt at krydse veje, skal det ske steder hvor der er gode forhold for at orientere
sig. Dette vil gavne såvel lokale som turister, og især brugere til hest, for hvilke stærk trafik kan være særligt problematisk.

Privatperson

155 Riderute

Der etableres flere langturs rideruter gennem parken, fra øst mod vest og nord mod syd. Der etableres flere mulige
overnatningsmuligheder med tilhørende folde, hvor brugerne kan overnatte undervejs med flere (og større) folde samt teltpladser som
der allerede findes i dag. Disse skal kunne reserveres, så ikke der opstår problemer med flere grupper der vi benytte den samme fold
(heste kan ikke bare stå sammen), Der skal være nem tilgang til vand ved folde. Mulighed for at en eller flere organisationer har adgang til
foldene så der på bestilling kan udlægges hø til overnattende gæsters heste (som en del af reservationssystemet?).

Privatperson

156 Trampesti omkring Arresø

Etablering af en trampesti rundt om Arresø vil være et vigtigt attraktiv for naturpark og lokalområde. Aktuelt er Arresø bortset fra enkelte
steder utilgængelig for offentligheden. Det er vigtigt at få sammenkædet de eksisterende mindre stier til en sammenhængende trampesti
omkring hele søen og i processen involvere de berørte kommuner, lodsejere og lokalråd og samtidig undersøge mulighederne for
fondsmidler til støtte for projektet. Vi er selv lodsejere med jord til Arresø og giver gerne tilladelse til trampesti over vores jordareal

Privatperson

157 Genetabler kirkestierne som Historisk set er der en en række gamle kirkestier - nogle eksisterer sikkert stadig, andre er måske blevet "inddraget" af de landmænd, hvis
vandre stier i National-parken jord de passerede. Vel oftest i udkanten af markerne. Det ville være en god ide at bringe disse stier "up to date" som vandre/cykle ruter
gennem naturlandskabet og parken. Det er også i landmændenes interesse at folk færdes efter ordnede forhold gennem naturen og
parken.
158 Pausefolde til heste i skoven Vi er en del ryttere, som bruger skoven til rideture. Vi rider gerne lidt længere ture, hvor vi kommer ud og ser alle hjørnerne. Vi kunne
godt tænke os at give hestene en pause undervejs, og vi kunne derfor godt tænke os, at der blev lavet nogle mindre pausefolde til fri
afbenyttelse. Vi har flere gode ideer til hvor og koordinerer gerne arbejdet selv. Vi mangler bare tilladelse og økonomi.

Privatperson

159 Vejforbedring

Privatperson

152 Etablering af Esrom søsti

I den del af 'parken', forslagsstilleren regelmæssigt besøger har man de seneste 5-10 år gjort meget for at hindre brugere i at komme
rundt. Mange fine gamle jævne skovveje er blevet 'repareret' ved at belægge dem med SKÆRVER i tommetykt lag. Det er ikke behageligt
at gå på/cykle på eller løbe på. Eksempelvis Teglstrup hegn (sydlige del), skovene rundt om og nord for Gurresø. De findes sikkert flere
steder. Man cykler kun på disse veje 1 gang og forsøger så alternativer, men de findes ikke. Ikke særlig brugervenligt.

Privatperson

Privatperson
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Geologi og landskab

160 Santiago Pilgrimsruten
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Den internationale pilgrimrute går, som i nok ved fra Trondhjem i nord til Santiago de Compostello i syd. Den går nu helt officielt i gennem
Esrum Kloster og er derfor en helt unik signatur for området og et stort aktiv for Visit Nordsjælland. Se endvidere linket her:
https://santiagopilgrimme.dk/find-ruter/ruter-i-danmark/helsingoer-esrum
Markerede vandre- og løbestier på tværs fra øst til vest
Gå sti rundt om Esrum sø hvis det er muligt
Områder med dyrkning af mark og grøftblomster som på det nærmeste ikke opleves mere. Vandløb/ pit stop steder med laboratorier
som på Nordhavnen. Hvad lever i vores vandløb. Frokostspise steder, på særlige udsigtsteder. God skilte med fortællinger af fugleliv, gerne
med lyde så man kan høre forskelle på fuglens fløjten. Affalds spande med sorterings mulighed a la dem som stå i bycenteret. Kunst i
naturen, af natur materialer. Evt en kunst rute a la marguerit ruten.
Mange steder i nationalparken mangler forbindelser mellem naturområder for gående/cyklende. I forhold til nationalparkens
sammenhæng fra øst til vest er fx stiforbindelsen mellem Arresø og Gribskov vigtig. Der findes i dag en sti mellem Nejede Vesterskov og
Arresø og i 2016 blev der etableret en trampesti mellem Rævegravvej og Møllehøjvej, så der er forbindelse mellem Nejede Vesterskov og
Alsønderup. I Alsønderup er der stiforbindelse til Baunebakken, men herfra mangler en forbindelse til Gribskov. Det konkrete forslag er at
etablere en sti fra Alsønderup til Gribskov og dermed skabe stiforbindelse mellem Arresø og Gribskov. Der bør vurderes flere muligheder
for gående/cyklende.

Privatperson

165 Kulsvierstien

Etablering af en cykelsti mellem Alsønderup og Nødebo.

166 Stier og skilte

Styring af publikum ved hjælp af stier med oplysningsskilte (nudging) så skovens plante-, dyre- og fugleliv får mest mulig fred. Gerne
handikapvenlige.

Kulsvier-gården,
borgerforeningen, lokalrådet,
lokalhistorisk forening,
Skovskolen
Danmarks
Naturfredningsforening, Gribskov

161 Løbe- og vandreruter
162 Sti om Esrum Sø
163 Natur og ruter

164 Etablere manglende
stiforbindelser fx mellem
Alsønderup og Gribskov.

167 Park Rangers

168 Nationalparkenen som
hovedstadens sunde, grønne
og royale baghave - og
paradis for cyklister

Park rangers ansættes (evt. frivillige) – som skal hjælpe og styre publikum, således at heste, hunde og mountainbikere m.m. overholder
regler og holder sig på de til dem anviste ruter og områder.
’Højklasset’ cykelrute der snor sig omkring seværdigheder, overnatningsfaciliteter og nyanlagte lærings- og oplevelsespunkter flettet ind i
landskabet. Oplevelsespunkter med hvert sit tema: 1) Historien om konger, kirker, klostre, industri, 2) Landskab og Dyreliv, 3) Sport og
Action, fx verdens bedste naturlegeplads til børnefamilier og skoleklasser, teambuilding-faciliteter til erhvervslivet, en oplyst rute i skoven
til aftenaktiviteter, 4) Lær om Klima-Miljø, ude i naturen forstår man bedst, hvad der er på spil, 5) Smag på Gourmet Nordsjælland, vi
lokale og udenlandske turister elsker lokal mad. Cykelruten støtter hovedstadsregionen som internationalt cykelmekka.

Privatperson
Privatperson
Privatperson

Hillerød Kommune

Danmarks
Naturfredningsforening, Gribskov
Privatperson

169 Kongernes Nordsjælland
Fjernvandrevej E6 starter i Grækenland og går hele vejen gennem Europa til Danmark, hvor den via Jylland, Fyn og Sjælland fortsætter i
forbindels med de
Sverige (til Stockholm) via forbindelsen Helsingør-Helsingborg. Der eksisterer allerede en naturlig kobling i form af Nordsjællandsruten,
europæiske Fjernvandre-veje som går fra Roskilde til Helsingør – en rute som er en del af E6. Nordsjællandsruten skal afmærkes med skiltning, der oplyser om E6. E6 i
Danmark: https://dvl.dk/vandring/danmark/fjernvandreveje-i-danmark/fjernvandrevej-e6-paa-sjaelland/ E6 i Europa: https://www.eraewv-ferp.org/e-paths/e6/

Dansk Vandrelaug

170 Certificerede Kvalitetsstier i
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland

Dansk Vandrelaug

Etablering og afmærkning af kvalitetsstier i Nationalparken til dagsvandringer, der kan gennemføres på egen hånd eller på guidede ture.
Kvalitetsstier skal opfylde en række krav, og skal inden etablering certificeres. Vi vurderer, at Kongernes Nordsjælland har flere oplagte
steder, der kan opfylde kravene vedr. natur og kultur - fx Gurre Sø rundt. Kvalitetsvandreveje: https://dvl.dk/vandring/stier-iudlandet/kvalitetsvandreveje/ Kvalitetsstier: https://dvl.dk/kvalitetssti/ Folder med beskrivelse og kriterier: https://1drv.ms/b/s!AuAsskvHISXg7cXN-rL0eMe_lLYvw
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171 Forbindelsesstier mellem
”øer” i Nationalpark
Kongernes Nordsjælland
172 Stier og trampestier omkring
Nationalpark Kongernes
Nordsjællands søer

Nationalparken byder på talrige vandrestier og vandreruter, men på flere steder mangler en naturlig ”sammenkobling”. Etablering og
afmærkning af forbindelsesstier mellem de mange ”øer” og retablering af gamle kirke- og skolestier. Én af koblingerne kunne fx være en
kvalitetssti fra Helsingør til Hundested.
Etablering af stier/trampestier omkring de tre store søer i Nationalparken: Gurre sø (er allerede etableret men afmærkning er mangelfuld)
, Esrum sø og Arresø

Dansk Vandrelaug

173 Fri tilgængelighed

Jægerforbundet lægger vægt på størst mulig tilgængelighed og fri bevægelighed for såvel besøgende som vildtet i hele nationalparken.
Der bør således ikke opsættes hegn, som giver dele af området karakter af dyrehave og hæmmer de besøgendes frie adgang til området

Danmarks Jæger-forbund

174 Sti om Esrum Sø

Danmarks Naturfredningsforenings (DN) fredningsforslag om at etablere et stiforløb rundt om Esrum Sø, som vedrører alle 4 søkommuner, og som DN givet vil spille ind i forhold til nationalparkplanen.

Helsingør Kommune

175 Idræt- og fritidsliv

Helsingør Kommune opfordrer nationalparken til at styrke idræts- og
fritidslivet og sikre at foreningerne arbejder sammen på tværs om at
styrke ”friluftsbenet” i nationalparken ved f.eks. at:
- Arbejde med at styrke de naturlige forbindelser og stinetværk
mellem nationalparkens kerneområder.
- Give mulighed for afholdelse af løb på tværs af nationalparken
- Udbygge og udvikle muligheden for hesteidræt Nationalparken
- Etablere attraktive forhold for outdoor-idrætterne, som f.eks.
mountainbikespor, mindre lejrpladser, shelters, fælles hytter og
idrætstrail-centre i naturområderne.

Helsingør Kommune

176 3. Rekreativ sti gennem
Kelleris Overdrev ved
Humlebæk

For at sikre adgang fra Humlebæk til Krogerupskovene etables en rekreativ sti gennem Kelleris overdrev, som er ejet af kommunen og
staten (Naturstyrelsen Nordsjælland).
Der ligger et separat cykel- og gangsystem langs Fredensborgvej og området, hvor der foreslås naturgenopretning. Det er muligt at nå
dette stisystem ved en underføring under Fredensborgvej, der ligger tæt ved Bogårdsvej i Humlebæk.
Det foreslås at etablere en rekreativ sti (skitsemæssig placering), der starter ved stisystemet, har et forløb gennem Kelleris Overdrev og
når op til grusvej ved Krogerupvej 21. Den rekreative sti skal have et forløb med adgang for cyklister og fodgængere, og den vil give
offentligheden adgang fra Humlebæk til herregårdslandskabet ved Krogerup gennem et naturskønt område (se idé: Naturgenopretning af
Kelleris Overdrev med rekreativ adgang).
Plan- Klima og Miljøudvalget bemærkede på mødet 2/4 2019 at en sti skal følge eksisterende sti og trampesti.

177 7. Forbindelse over
For at sikre adgang fra Fredensborg området omkring Præstemosevej og til Nationalparken ved Kratbjerg og Sørup Hegn etableres en
lokalbanen mellem
sikker overgang over jernbanen.
Præstemosevej og
Adgangen ligger lige ved kanten af nationalparkens område.
Nationalparken ved Kratbjerg
nær Fredensborg

Dansk Vandrelaug

Ja

Fredensborg Kommune

Ja

Fredensborg Kommune
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178 Cykelruten Missing Link

Nationalparken mangler geografisk sammenhæng. De rekreative områder i vest (Tisvilde Hegn og Arresø) skulle meget gerne hænge
Ja
sammen med tilsvarende i øst (Gribskov og Esrum Sø). Her kommer ”Missing Link” ind i billedet. Der er tale om en grøn tværgående
korridor i nationalparken i form af en cykelrute. Denne kunne tage udgangspunkt i Helsinge og ved etablering som en ringrute, bliver der 2
tværgående forbindelser mellem Arresø og Gribskov. Sammen med Arresøprojektet kan der opnås forbindelse til Tisvilde Hegn. En uskiltet
stitunnel under motortrafikvejen skal frem i lyset og der vil blive skabt forbindelse til de regionale cykelruter 32 og 33.

Privatperson

179 Friluftsliv og turisme ved
Arresø

I 2018 udgav Foreningen Frie Fugle friluftskort for Arresø i samarbejde med en række organisationer. 2500 stk. kort blev snart distribueret, Ja
og et nyt oplag udkom. Som opfølgning vil vi gerne realisere flere adgangsmuligheder fra søen, stier og ruter på land,
overnatningsmuligheder og andre friluftsfaciliteter. På møde med LAG 26. februar 2019, blev der vist stor interesse for at støtte projektet.
Med Nationalparken som projektejer kan undertegnede fortsætte som konsulent. Der har også været møde med VisitNordsjælland, som
støtter dette. Det kunne give en mulighed for endelig at realisere en cykelrute rundt om Danmarks største sø samt flere vandrestier.

Foreningen Frie Fugle

180 Etablering af cykelvenlig
I 2015 blev Hellebækvej mellem Hellebæk og Nygård lukket for gennemkørende biltrafik. Naturstyrelsen sikrede sig at trafikken ville vælge
vejbelægning på Hellebækvej andre veje ved at pløje den eksisterende asfaltvej op. Den resulterende vej er desværre blevet en vej, der er ufremkommelig for lette
gennem Hellebæk Kohave
trafikanter, eks.vis almindelige cyklister. Da Naturstyrelsen har anlagt mange brugbare cykelveje, eks.vis Gl Hellebækvej gennem Teglstrup
Hegn, bør Hellebækvej kunne forbedres til gavn for både lokale borgere og som led i udvikling af cykelturismen i Nordsjælland.

Privatperson

181 Bevarelse af ridestier

UNESCO har udnævnt Parforcejagtsystemet i Nordsjælland som kulturel verdensarv. Ridestierne i nationalparken er levende,
Ja
kulturbærende stier, der har rødder i og for manges vedkommende går direkte tilbage til parforcejagtens tid. De benyttes stadigvæk
dagligt af de tusinder af heste, der rides i skovene i nationalparken. Friluftsrådet finder, at det er helt afgørende, at ridestierne bevares og
vedligeholdes i nationalparken.
Friluftsrådet anbefaler, at der i samarbejde med kommunerne udlægges flere gang- og cykelstier, samt ridestier, således at
Ja
friluftsudøverne får flere muligheder for at opleve nationalparken på sikker vis. Ridestier kan med fordel etableres på udvalgte strækninger
mellem skove og ride-skoler/stutterier i samarbejde med kommunerne, Naturstyrelsen og private lodsejere. Nationalparken anbefales
allerede fra begyndelsen at tænke stort, så der etableres mulighed for at færdes til hest fra fjorden og helt ind til skovene inde i landet og
videre til Øresund.

Friluftsrådet

183 Tilgængelighed for forskellige Friluftsrådet foreslår, at der etableres en stigruppe i regi af Nationalparken, der skal arbejde med tilgængelighed for forskellige brugere,
Ja
brugergrupper
herunder blandt andet ovenstående tiltag.
184 Fjordsti
Friluftsrådet har et stort ønske om, at der etableres en sammenhængende fjordsti fra Nationalpark Skjoldungelandets nordlige grænse
Ja
over Frederiksværk til Lynæs og Hundested, så det bli-ver muligt at bevæge sig langs kysten hele vejen rundt om fjorden. Den eksisterende
Fjordsti (Rute 40) bør kvalitetssikres og forbedres, således at der bliver en sammenhæng i forløbet hele vejen rundt om fjorden. En sådan
sti vil skabe en spændende forbindelse mellem de to nationalparker Kongernes Nordsjælland og Skjoldungernes Land.

Friluftsrådet

185 Mountainbike-ruter

Friluftsrådet

182 Flere stier og ruter

Mountainbikeruter skal etableres i samarbejde med Naturstyrelsen og private lodsejere, men også gerne i samarbejde med de udøvende
mountainbikecyklister for at sikre et fælles ejerskab. Mountainbikeruter skal placeres på en sådan måde, at de skaber færrest konflikter
mellem de mange forskellige brugere af naturen. Egentlige mountainbikebaner reserveret alene til sports-udøvelse bør overvejes.

Ja

Friluftsrådet

Friluftsrådet
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186 Turbøjer og rastepladser til
søs

Den nordlige del af Roskilde Fjord og ved Øresund anbefales det at etablere turbøjer og raste-pladser til søs for eksempelvis kajakroere.
Ja
Lokaliseringen og udformningen af disse kan med for-del planlægges i samarbejde med relevante organisationer, eksempelvis Dansk
Sejlunion, Danske Tursejlere, foreningen Havkajakroerne og Dansk Kano- og Kajak Forbund, således at de bedst imødekommer brugernes
behov. Friluftsrådet anbefaler desuden, at der udvikles særligt infomateriale til uorganiserede brugere, der færdes i eksempelvis sejlbåde,
kanoer og kajakker, og som kommer langvejs fra, sådan at de for eksempel ikke uforvarende kommer til at færdes i områder, hvor færdsel
er forbudt eller hvor det er hensigtsmæssigt at færdsel sker i begrænset omfang.

Friluftsrådet

187 Snorkelstier

Endelig foreslår Friluftsrådet, at der i den nordlige del af fjorden etableres snorkelstier på ½ til to-tre meter vand, så det bliver muligt at
opleve fjorden på en ny og spændende måde. Nationalparken kan hente inspiration til disse på Nordkysten og Sydkysten af Helsingør, hvor
Øresundsakvariet har gode erfaring med snorkelstier.
Ridning har mange aktive udøvere Nordsjælland. Friluftsrådet ønsker, at nationalparken arbejde for i samarbejde med lodsejere at give
øget mulighed for at ride på private veje i det åbne land. Det er vigtigt at forbedre disse muligheder da det er afgørende for en styrkelse af
rideturismen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland og da det vil forbedre mulighederne for de ridende for at komme til og mellem de
geografisk opsplittede områder i nationalparken.
Det må forventes, at der i de kommende år af Naturstyrelsen etableres en række indhegninger af større naturområder. Nationalparken
bør sikre, at der i sikres adgang til disse områder via hegn, stenter, færiste m.m. Der bør også sikres særlige store adgangslåger, hvor heste
og rytter uhindret kan komme i gennem.
Sættes der heste og køer fri til afgræsning af store naturområder i nationalparken bør dette ske efter nøje overvejelser, så den
indskrænkning dette giver offentlighedens muligheder for adgang til og ophold i naturen i mindst muligt omfang vanskeliggøres eller hindres. Der bør således eksempelvis tages højde for områder,
hvor skovbørnehaver færdes og der bør etableres tiltag, der har til formål at undgå konflikter mellem afgræsningsheste og rytteres heste.

Ja

Friluftsrådet

Ja

Friluftsrådet

Ja

Friluftsrådet

Ja

Friluftsrådet

188 Ridning i det åbne land

189 Adgang til indhegnede
områder
190 Afgræsning og færdsel

191 Stiforløb

"Et samlet stiforløb som forbinder størstedelen af områderne i nationalparken fra Helsingør til Hundested, fra Rusland til Store Dyrehave.
Vi forestiller os, at man kan starte med at danne sig et overblik over de eksisterende stiforløb herunder typer af stier (ridestier, cykelstier,
løbestier, vandreruter m.m.) og at det efterfølgende sikres at alle typer af brugere kan bevæge sig frit rundt i hele nationalparken, ved
udbygning og sammenkobling af de eksisterende netværk til gavn og glæde for friluftsfolk som ønsker at opleve nationalparken, herunder
også turister.
Det er væsentligt at stinetværket er beskrevet samlet på kort og digitalt. Stiforløb skal beskrives i en folder, som brugere kan have med sig
på turen. Ruterne kan også tilgås digitalt fx via cykelruteapps, udinaturen.dk, friluftsguiden, m.m.
Stiforløbene skal i størst muligt omfang følge mark- og skovveje, hegn og vandløb. Der skal derfor etableres og genskabes nye
stiforbindelser. Ved at granske gamle kort og arkiver kan skole-og kirkestier dukke op af glemslen. Stiforbindelser vil ud over at give
mennesker naturoplevelser også være små biotoper og spredningskorridorer for insekter/sommerfugle, markfirben, fugle mv.
Der er formidling af natur, kultur, geologi og landskab langs med stinetværket.
Forslaget skal ses i sammenhæng med vores forslag om at udvide mulighederne for overnatning i det fri i nationalparken.
"

Det Danske Spejderkorps, Claus
Nar Gruppe

200 Gilleleje Golfklub – stier og
formidling.
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199 Registrering af stier og veje
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198 Hvilepladser til heste
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196 Vedligehold af eksisterende
stier
197 Stiforbindelser
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193 Hensyn til gående og
cyklende
194 Kano og kajak
195 Skole- og kirkestier

Fra parforcejagtsystemets afslutning i Gribskov ønskes rideruter mod Tisvilde og Sølager, samt mod Kohaven og Teglstrup Hegn og Nyrup
Hegn gennem det åbne land og på Naturstyrelsens arealer.
Hvor der etableres stier, skal der i videst muligt omfang sikres plads til alle – gående, cyklende og ridende.

Geologi og landskab
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Ja

Friluftsrådet

Ja

Friluftsrådet

Der bør også arbejdes med at sikre de sejlende i kano og kajak og roende mulighed for længere sejlforløb.
Ja
Der bør arbejdes for at åbne de gamle skole- og kirkestier, så adgangen i og til det åbne land sik-res og i denne forbindelse også ses på
Ja
mulighederne for reetablering af de gamle historiske veje og øvrige stier i det åbne land og i skovene. Nationalparkplanen bør forholde sig
til muligheder-ne for at genskabe forsvundne stiforbindelser i skov og åbent land og dermed genoprette of-fentlighedens muligheder for
at færdes i nationalparken.
Nationalparkplanen bør forholde sig til bevaring og vedligeholdelse af eksisterende stier.
Ja

Friluftsrådet
Friluftsrådet

Stiforbindelser mellem nationalparkens opsplittede områder og seværdigheder bør udbygges. Nationalpark Kongernes Nordsjælland er
Ja
geografisk opsplittet i en lang række ikke sammenhængende enkeltområder, derfor må Nationalparkplanen også forholde sig til, hvorledes
der sikres og formidles adgang mellem nationalparkens enkeltområder. Der må som følge heraf søges en tæt koordinering med
kommunernes og Naturstyrelsens stiplanlægning og disse myndig-heders planlægning for færdsel ved og på vandet.

Friluftsrådet

Friluftsrådet foreslår, at der etableres hvilefolde for ryttere og heste ude i landskabet samt hvi-lesteder og rastepladser for de gående og
cyklende friluftsfolk.
Friluftsrådet anbefaler, at nationalparkplanen indeholder en samlet registrering af stier og veje i nationalparken. Adgangen uden for de
offentligt ejede arealer herunder på stier og markveje bør sikres ved tinglysning. Stier og markveje er kulturskabte og benyttes af mange
mennesker på daglig basis. Friluftsrådet anbefaler, at alle disse forbindelseslinjer i videst muligt omfang opret-holdes fremover, og at der
arbejdes for at genoprette og genetablere en række af de forsvundne veje og stier i det åbne land.

Ja

Friluftsrådet

Ja

Friluftsrådet

Gilleleje Golfklub er lodsejer i Nationalparken. Golfklubben vil gerne åbne op for offentligheden med forskellige rute – turmuligheder og
naturforbedringer og formidling på golfklubbens areal.
Gribskov kommune bakker op om dette forslag, der omhandler et stiforløb der kan forbinde Søborg Sø med Ruslandsfredningen via
Golfklubbens jord og stiforløb. Et sådant projekt vil senere kunne optages som en del af nationalparkens tilbud, og den formidling, som
golfklubben vil stå for på eget areal, vil ligeledes kunne
inddrages i nationalparkens formidling.
Mere konkret projektforslag er under udarbejdelse og på vej.

Friluftsrådet

Gribskov Kommune

201 Kajakmekka i Nationalparken. Kajaksporten er i stor fremgang ikke mindst blandt lidt ældre borgere. Arresø er Danmarks største sø - og Esrum og Nordkysten er ikke
fjernt derfra - og alle har god forbindelse til andre rekreative elementer som Esrum/Tisvilde stien, Forslagsstiller har ikke et endeligt forslag
til plan, men det kunne være noget med at sikre landsgangsteder for kajakrooer med passende mellemrum - udarbejdelse af kort - evt, i
gang sætte ture hvor man kunne sejle Esrum sø rundt, sejle Arresø rundt - og evt. lidt lang kysten. Mulighederne er mange, og kan
yderligere konkretiseres i samarbejde med Kajakklubberne i området.

Privatperson

202 En Natursti Arresø rundt

En natursti hele Arresø rundt - gåturs sti - Cykel sti - Ride sti - mv. samlet via 1 natursti - med enkelte stop på turen, hvor der er bænke og
borde evt. mulighed for overnatning mv. En naturoplevelse uden lige på flere forskellige måder. Bl.a. Tisvilde Hegn mv. - projekt - Arrenæs
Natur Resque

Foreningen den gyldne cirkel Birkemosegård

203 Medtænk ridestier

Når der tænkes nye stier, så medtænk ridestier

Ja

Privatperson
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204 Pausefolde og bomme

Ja

Privatperson

205
206
207
208

Ja
Ja
Ja
Ja

Privatperson
Privatperson
Privatperson
Privatperson

Ja

Privatperson

Ja

Privatperson

Ja

Esrum-Tisvildevejen

209

210

Flere pausefolde og bindebomme strategiske steder. Hvis man laver bindebomme i nærheden af borde/bænke på rastepladser og ved
bålhytter, så kan man ved nudging få hestene lidt væk. Alternativt sidder man med
sin hest i hånden, mens man spiser sin madpakke, hvilket kan medføre
efterladenskaber tæt ved bord og bænke ;-)
Vand til heste
Hvis der indtænkes heste, må der meget gerne være adgang til vand i nærheden.
Bevar ridestinet
Bevarelse og vedligehold af vores unikke ridestinet, som har rod i de gamle parforcejagtveje.
Oversigt over vandsteder
Oversigt over steder med adgang til vand
Tilsyn/vedligehold sprinspor Samarbejde med lokale grupper om tilsyn/vedligeholdelse f. eks. springspor i Gribskov, lokale rideruter og steder egnede til ”brug med
heste”.
Adgang til strande med hest Flere steder på strandene, hvor der kan være adgang for heste også i sommersæsonen. I øjeblikket er det kun muligt ét sted, Stængehage
i Tisvilde hegn
Også gerne adgang til drikkevand og hestebadning i vores søer.
Sammenhæng/forbindelsesve Sammenhæng i Nationalparken.
je
- 1. Lukningen af Mosegårdsvej i Grønholt har gjort, at forbindelsen mellem Grønholt og Gribskov er meget vanskelig. Kunne den
retableres ?
- 2. Etablering af forbindelse over eller under Isterødvejen, som skærer sig tværs gennem nationalparken. Det kunne være en tunnel under
vejen eller en gang-, cykel- og ridebro over Isterødvejen. Kunne forsynes med ”reklame” for Nationalparken Mosegårdvej, som er en af de
gamle parforcejagtveje er blevet lukket af 2 private lodsejere. Det ødelægger helt forbindelsen fra Grønholt til Gribskov En bro over /
tunnel under Isterødvejen ville være en ”retablering” af en gammel parforcejagtvej, som jo i sin tid er blevet skåret over af Isterødvejen.
En bro/tunnel ville kunne forbinde direkte fra Kongestjernen.
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211 Samarbejde til
understøttelse og udvikling
af Esrum-Tisvildevejen

At skabe et velfungerende, sammenhængende og formidlende rekreativ sti-forbindelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, så lokale
og turister kan opleve kultur og natur på en vedkommende, autentisk og sammenhængende måde. Vi arbejder på at ruten bliver af
certificeret status, således at nationalparken får en international rolle som attraktiv nationalpark på det kulturelle og rekreative område.
Nationalparken rummer en rigdom af afvekslende natur og en rigdom af kultur som mange flere mennesker kan få glæde af. Der er brug
for en sammenhængende korridor i nationalparken som skaber sammenhæng i fortællingerne, landskaberne og ikke mindst
nationalparkens områder. Se www.tisvildevejen.dk

212 Grusvej rundt om hele Esrum Forslag om, at der laves en grusvej eller sti der løber hele vejen rundt om Esrum sø. Vejen, der i dag kun løber på den vestlige side fra
Ja
Sø
Sølyst til Nødebo er enormt populær og bruges både som transport af cyklende, dog primært som rekreation, gå/løbeture, picnic og
besøgende til sheltere. En grusvej eller sti, der på samme måde giver mulighed for at cykle eller vandre langs hele den østlige bred vil
knytte store dele af Kongernes Nordsjælland sammen via smuk natur. F.eks. med en tur til Fredensborg slot, videre til en is ved Sørup eller
oplevelse af Parforcelandskabet ved Nødebo og til sidst en munkeøl ved Esrum Kloster uden at der skal køres i bil mellem byerne.

Privatperson

213 ”Adgang for alle”kortlægning og
handleplanlægning

Samtlige af Nationalparkens natur”hotspots” kortlægges detaljeret med en ”adgangs”optik for øje. Hvilke lokaliteter kan i dag besøges af
kørestolsbrugere ? Af gangbesværede ? Hvilke lokaliteter er utilgængelige for bevægelseshæmmede ? Lokaliteterne ranglistes ud fra en
”adgangs-score” og rapporten afslutningsvist en handleplan, der dels indeholder prioritering af hvilke initiativer der først bør gennemføres
(lavesthængende frugter) samt budgetterer de enkelte forslag.
Halsnæs Naturklub har mange cykelture rundt i landskabet. Vi har blandt andet en cykelrute som starter ved Frederiksværk kirke går
gennem Arresødal over bakketop til grusgraven på Arrenæs til Sonnerup skov til broncealderhøjene gennem koengene og Auderød by og
auderød skov rundt. Tilbage til Arresødal og ud til rundkørslen til Vinderødskov over golfbanen til Tisvilde Hegn , hvor man kan køre videre
på alm grusveje eller på det blå mtb spor fra Nyvej. Forslagsstiller vil gerne lægge en rute, hvis det bliver aktuelt.

Halsnæs Kommune

Det er så ærgerligt, at man kun kan gå på venstre side af Nordre Esrum sø.

Privatperson

214 Sticykling - Arresønæs rundt
gennem vinderød skov til
Tisvilde hegn

215 Gå-sti rundt om Esrum sø.
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216 Der bør etableres
sammenhængende gå- og
cykel- og vandrestier.

Stier, der giver mulighed for at komme rundt, og ikke at skulle gå/cykle tilbage af samme vej, er et gode og stimulerer til at motionere i og
opleve naturen.
- Sti langs kysten hele vejen fra Lynæs (Lynæs fredningen) til Frederiksværk og videre ad Fjordstien (Bakkestien) til Store Havelse å.
(Frederikssund kommune).
- Stier på Arrenæs, trampestier, cykel- og ridestier.
- Sti langs Arresø.
- Cykelstier langs landevejene eller 2-1 veje.
- Der skal sættes bænke op langs ruterne. Også gerne cykelstativer, ”pumpestationer” og standere med foldere.
- Affaldsspande, så store, at de kan rumme meget.

Danmarks
Naturfredsningsforening Halsnæs

217 Etablering af forbedrede
cykelruter til og fra Esrum

At der etableres trygge cykelstier til og fra Esrum Kloster og Møllegård, som er udpeget til at være portal for Nationalparken. Etablering af
cykelsti rundt om Esrum Sø. Etablering af cykelsti fra Helsingør til Esrum. Og eventuelt fra Esrum til Nøddebo, hvorfra der er cykelsti til
Hillerød.Når jeg skriver evt. er det fordi man fra Esrum vil kunne dreje ind i Grib Skov og cykle ad skovvejene til Nøddebo. Etablering af
cykelsti fra Esrum til Græsted, for at etablere forbindelse mellem cykelnettet øst-vest og jernbanenet nord-syd. Opladere til el-cykler på en
rute mellem Helsingør-Hillerød og Gilleleje. Idebaggrund: Nordsjælland har uudnyttet besøgspotentiale -også på elcykel.

Privatperson

218 Privatflyver-forbud over
Gribskov
219 Stilleområder

Formålet er at minimere irriterende støj så naturen kan nydes optimalt. Der kan desværre forudses en tivolisering ifm. Nationalparken.

Privatperson

I dag er der kun få steder, hvor man kan nyde stilheden og gå i fred og ro. Derfor bør der være store stille områder i nationalparken, hvor
man kan færdes uden at blive kørt ned af mountainbikes.
Mountainbikes bør kun færdes på eksisterende veje og stier, men ikke køre frit overalt i nationalparken.
For at give besøgende det størst mulige udbytte af en tur i nationalparken bør der ansættes en naturvejleder til at tage sig af skoleklasser
og besøgsgrupper.

Privatperson

220 Ro i naturen

Hold det så naturligt som muligt... meget gerne ridestier men forslagsstiller tilstår personligt at være lidt træt af de små hold speed /
mountain cykler, der kommer ræsende gennem skoven... uden hensyn til hverken mennesker / dyr... så meget gerne “uddannelse i
hensyn” ved skiltning eller enkelte områder, hvor der kan gås i ro og mag i naturens dybe stille ro
Områder i NP, hvor mørke er højt prioriteret. Det giver mulighed for at opleve nattehimlens måne, stjerner , skyer etc. Bestemmelser om
belysning. EKsempler på områder: Esrum Sø/Gribskov, TisvildeHegn/Arresø.
Der bør i NP være fokus på "almindelige" menneskers rolige færden i naturen - ro og stilhed efterspørges i stigende grad. Derfor bør
faciliteter til diverse aktiviteter ikke spredes jævnt ud over NP.
I vor forening tror vi, at mange af vore medlemmer vil have glæde af, at man eks.vis en gang om måneden (1. søndag i måneden) kan køre
gennem Hellebæk Kohave, og nyde den smukke udsigt til Bøgeholmsøen og udsigten over de store vidder. Flertallet af vore medlemmer er
75 år eller mere og har begrænset mobilitet. Åbningen skal kun gælde biler med totalvægt mindre end 3000 kg.

Privatperson

221 ArresøMørke
222 zonering
223 Med bil gennem Kohaven

224 Udsigtspunkter

Udsigtspunkter ønskes placeret på en række højdepunkter i Tisvilde Hegn, Gribskov og sydlige del af Teglstrup Hegn.
Udsigtspunkter/tårne, som er over de lokale trætoppe. Men udsigts-punkter kan også bare være steder, som et fugletårn, en bådebro
eller blot et sted, som er markeret med mulighed for en særlig oplevelse.

Privatperson
Privatperson
Hellebæk-Aalsgaard
Egnshistoriske Forening
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225 Konflikthånd-tering

Friluftsrådet vil gerne pege på behovet for at etablere et konfliktråd og udvikle og formidle et sæt af gode råd og vejledninger til færdsel i
nationalparken, et såkaldt ”code of conduct”. Friluftsrådet mener, at
samarbejde og videndeling er vigtige elementer i indsatsen for at medvirke til, at der forekommer så få konflikter som muligt inden for
nationalparken. Da ikke alle friluftsudøvere er organiserede i foreninger eller lignende, er det vigtigt, at formidling af nationalparkens code
of conduct og information om konfliktrådet også når de uorganiserede brugere, eksempelvis ved opsætning af skilte på shelters,
toiletbygninger med mere. Friluftsrådet foreslår desuden, at når der fremover foregår større arrangementer i nationalparken, bør
deltagerne få udleveret en velkomsthilsen fra parken, hvor nationalparkens code of conduct fremgår sammen med alle de spændende
ting, der er mulighed for at opleve i nationalparken.

Frluftsrådet

226 Ride- og hesteturisme

Ride- og hesteturismen har uden tvivl blevet det bedste middel til at tiltrække og fastholde alle dem der til dagligdags rider. Men også for
at tiltrække andre interesserede i de værdier, der er knyttet til heste og ridning. https://en.fite-net.org/Equestrian-tourism
Forslaget går på, at Kongernes Nordsjælland opretter et digitalt bookingsystem, hvor rideskoler, hestepensioner og rideklubber mv i
Nordsjælland kan melde sig, og tilbyde turister at f.eks. leje heste for at ride / køre med vogn i Kongernes Nordsjælland. Ride- /
hesteturisme omfatter faktisk ”alle hesteaktiviteter udført af turister uden for deres normale opholdssted", herunder forskellige typer af
ferie som hovedsagelig, eller delvis, drejer sig rundt om hesten, f.eks. skovtursridning, ridning / kørning med hest og vogn fra et sted til et
andet, kurser af forskellig art og stævner som deltagere og/eller publikum, samt andre aktiviteter.
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Klub%20og%20bredde/Naturaktiviteter/Ideer%20til%20udendørs%20rideaktiviteter%2
02013.ashx
I Kongernes Nordsjælland kan turisterne forslagsvis enten ride på egen hånd, og så kan man måske ordne med nogle strategiske poster i
nationalparken, hvor der er sket et eller andet historisk som de kan læse om (evt vha geocaching
https://da.wikipedia.org/wiki/Geocaching). Eller ride sammen med en guide, der fortæller om området. Men dette bør udvikles af
udbyderne selve, og kan med fordel også inkl overnatning og forplejning. http://www.ferierytter.dk/hesteturisme-ny-mulighed-netvaerkudvikling/

Privatperson

227 Hestevognskørsel Kongernes Mission: Jeg vil skabe en virksomhed, som med udgangspunkt i Nationalpark Kongernes Nordsjælland tilbyder unikke autentiske oplevelser Ja
Nordsjælland
i form af guidede hestevognsture primært i Gribskov. Ideen opstod , da jeg deltog i Hillerød Kommunes tur i Gribskov, da Nationalparken
var en realitet.Siden da har jeg arbejdet videre på konceptet og fik i 2018 en køretilladelese fra Naturstyrelsen. Desværre har det været
svært at finde egnede køreheste og finansiering af ideen, og jeg har derfor ikke realiseret projektet.

Privatperson

228 Iværksætterprogram for
nationalparken

Mange små overnatningssteder, foreninger og privatpersoner har en drøm om at drive en forretning med udgangspunkt i den natur der er
i nationalparken. Men indenfor turismen er de potentielle iværksættere ikke klædt godt nok på til at løfte sig til en bæredygtig forretning
der kan skabe arbejdspladser for dem selv og andre. Vi foreslår et program, der fremmer iværksætternes kompetencer og
forretningsudvikling. Målet bør være at udvikle turismen eksempelvis omkring naturformidlerne, overnatning knyttet til naturoplevelser.
Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner har god erfaring med noget sådant tematiseret omkring maritim turisme.

Halsnæs Kommune

229 Byg driftig middelalderby via
øko turisme

På marken ved Esrum kloster kan der opføres en driftig middelalderlandsby. Byen skal have huse og arbejdende værksteder, hvorfra
turister kan købe lokalt producerede produkter. Arbejdet kan delvist udføres specialister og af økoturister, som for mad og logi kan
arbejde gratis med at bygge husene og værestederne. Byen skal efter opførsel kunne virke som ferieopholds mulighed hvor man kan leve
som i middelalderen i en periode. Værksterne vi give jobs til special håndværkere.

Privatperson
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Friluftsrådet

237 Hesteturisme

Ideen er at man tager i betragtning at interessen for heste er en stadig stigende , men mange hesteejere har ikke så mange muligheder for Ja
ride i naturen.
I dag har stort set alle hesteejere en trailer og kan køre deres heste derhen hvor de vil.
Vi forestiller os at hesteejeren kunne ride en flere dages tur med overnatning i området kongernes Nordsjælland.
Der skulle skabes et netværk af landejendomme som kan tilbyde overnatning både til hest og ejer.
En stor del af landejendommene i Nordsjælland er såkaldte hesteejendomme.

Privatperson

238 Vandrehjem i Gribskovlejren

Tidl. nægterlejr, åbent fængsel, asylcenter, Gantekrogsvej 9, omdannes til vandrehjem for ca 30-50 personer, når det frigives fra asylbrug

KFUM Spejderne, Saltruplejren

239 Foreningshus i Kagerup
240 Naturrum i Gribskov

Etablering af et foreningshus i Kagerup vil styrke brugen af denne del af nationalparken.
Etablering af en mindre hytte i roligt område af skoven i Gribskov, hvor foreninger, kunstnere mfl. kan leje lokale til kunstneriske
aktiviteter og workshops, f.eks. Akvarel/maleri eller fotografiske workshops, yoga/meditation events, musiske workshop etc. Hytten kan
være total off-grid, kun med brændeovn, således at alt man skal bruge tager man med ind og tager alt med ud igen. Hytten kan være lys
og åben med godt lysindfald. Udlejning kan være som Naturrum i Tisvildeleje, rimelig pris og med mulighed for timelejebasis. Man skal
booke lokalet og en aktivitetskalender er synlig på en website for stedet. Dette sted vil kunne skabe et unikt rum for kultur, natur,
uddannelse og mindfulness.

241 Lokale care taker grupper

oprettelse af lokale care taker grupper ,der fortæller om gode oplevelser,ting der er mindre gode og bær påtales,eventuel undrerstøttet
med foto

233 Cykeludlejning
234 Rideturisme

235 Turisme til søs og havs
236 Grejbanker

Rideruter, vandreruter og cykelruter skaber turisme. Og tilsvarende er der oplagte muligheder for at styrke turisme baseret på sejlads
både på de store søer, i Roskilde Fjord, Øresund og i ha-vet nord for nationalparken.
Der bør arbejde med at etablere et system for udlejning af cykler i de større byer og fra centrale knudepunkter for offentlig transport og
som giver afleveringsmuligheder andre steder end ud-leveringsstedet.
Rideturismen skal styrkes ikke mindst med udgangspunkt i den store opmærksomhed omkring UNESCOs udnævnelse af
Parforcejagtsystemet som kulturel verdensarv. Men der bør også styr-kes mulighederne for at etablere erhvervsmæssig udlejning af heste
og tilbud om hestevogns-ture som det kendes fra Dyrehaven og fra mange udenlandske naturområder.
Der bør arbejdes med at styrke turismen relateret til sø og hav. Kan der etableres udlejning af eksempelvis både for anker og flydende
sheltere?
Alle fem kommuner bør etablere grejbanker, hvor det vil være muligt at låne eller leje formid-lings- og aktivitetsudstyr. Nationalparken kan
også arbejde for at styrke kommercielle erhvervs-virksomheder mulighed for at etablere en sådan udlejningsvirksomhed.
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232 Turisme baseret på sejlads

Kulturhistorie

231 Kongeglamping

Nordsjællands natur er oplagt til hesteturisme, men denne skal udvikles og markedsføres. Man kan sammensætte sammenhængende
rideruter fra øst til vest og udarbejde et netværk af høhoteller og overnatningssteder, som kan komme lokale gårdejere og
forretningsdrivende til gode. Det kan være både egne og lejede heste. Der kan udvikles formidlingsmateriale målrettet hestefolk om lokale
hesteaktiviteter, faciliteter etc.
Natur, klimavenlig turisme, autentiske oplevelser med lokale ildsjæle, formidling af natur- og kulturarv anno 2019 og luksus er nogle af
ingredienserne i Kongeglamping. Jeg vil invitere lokale, turister, virksomheder og foreninger på glamping (glamourøs camping) i
Nationalparken. Fundamentet er den viden, som allerede findes i lokalsamfundet; museer, naturvejledere, turguider og formidlere. Lokale
produkter, mad og service, er en naturlig del af konceptet. Gæsterne inviteres på en glampingoplevelse i lækre telte flot indrettet i
naturmaterialer. Lidt som en hoteloplevelse i naturen. Campen bliver etableret som pop-up-camp, så man kan overnatte steder, som man
ellers ikke kunne få lov til.

Geologi og landskab
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242 Lokale fortælinger

Det er vigtigt at en nationalpark kan ses når man er i den, og ikke kun ses gennem en eksperts/fagnørds øjne. En idé kunne være at
iværksætte en undersøgelse, hvor man kortlægger lokales favoritsteder i Kongernes Nationalpark, eksempelvis særlige udsigtspunkter som
har særegne karakteristika for Nationalparken. Det kan være et særligt landskab, kulturarvsted, blomstereng, solnedgang mv. Til disse
udsigtspunkter kunne der tilknyttes korte lokale fortællinger, som referere netop til dette sted og hvorfor det er særligt. Besøgende kunne
læse sig frem til disse fortællinger med skiltning der falder naturligt ind i omgivelserne. Et stisystem og fortællingerne skal fører besøgende
gennem Nationalp

Privatperson

243 Den rene og vedligeholdte
Nationalpark

Naturen og landskabet lider under affald af forskellig karakter, der ligger og flyder i skove, på parkeringsarealer, i grøfter og beplantede
arealer samt på marker, veje og i by. Dette forskønner ikke ligefrem Nationalparken, ligesom der har negativ betydning for brugere og dyr,
der er og lever i nationalparken.
Det er vigtigt at vi reducerer og udgår affald i naturen, ligesom at besøgende, lodsejere samt beboer i nationalparken får forståelse for at
”rydde op” og vedligeholde egne og andres arealer. Det er vigtigt og fremmende for Nationalparken renommé og brand.

LIKN - Landbrugere i Kongernes
Nordsjælland

Etablering af en Renholdsgruppe i regi af nationalparken, der tager stilling til hvordan og hvorledes vi opnår og fastholder en renere og
mere opryddelig park. Herunder fastlægger emner som affaldshåndtering, formidling og oplysning mm.

244 Fælleskab i naturen

Et projekt med bistader for borgere i byen. Man kunne stille bistader til rådighed, som man så kunne “Leje”, gratis. Evt i samarbejde med
ældre ensomme i kommunen, eller hjemløse der så kunne sælge honningen herefter. Jeg tænker især på projektet BoGro som får de
mange beboere i alm byggeri, til at få grønne fingre. Det skaber fælleskab og ejerskab. Det samme kunne gælde for vores vilde blomster i
nationalparkerne, og vores skæve eksistenser i samfundet.
245 Markedsføring og formidling 1. Spisekammer Halsnæs vil gennemføre markedsføring og anden formidling, der kan forbedre kendskabet til og brandingen af
nationalparkens lokale fødevarer.
Projektet skal gøre det muligt at øge den fælles markedsføring på tværs af kommuner, foreninger og virksomheder i nationalparken.

Privatperson

246 Kvalitets-kodeks

2. Spisekammer Halsnæs vil medvirke til udvikling af kvalitetskodeks af nationalparkens lokale fødevareprodukter som grundlag for
nationalparkens logo. Kvalitetskodeks kan fx omfatte nogle af de elementer, der er nævnt i Spisekammer Halsnæs’ charter ovenfor.
Gårdbutikker, markeder, restauranter og fødevarevirksomheder skal kunne benytte nationalparkens logo til at markedsføre lokale
kvalitetsprodukter og -oplevelser.
Projektet skal gøre det muligt at samle nationalparkens fødevareproducenter med det formål at skabe fælles retningslinjer for
fødevaregruppernes kvalitetskodeks.

Spisekammer Halsnæs

247 Markedsføring af produkter

Friluftsrådet ønsker at støtte op omkring samarbejdet om en særlig markedsføring af områdets produkter, som særligt udvalgte produkter Ja
i regi af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Der er så meget smukt at værne om, og når vi handler bæredygtigt, passer vi på vores planet - helt lokalt og globalt. Med inspiration i de
Ja
17 verdensmål foreslår vi et oplevelseskort, der kobler natur og kultur med viden om miljø og bæredygtighed. Kortet kan med grafik, foto
og fortællinger vise alle de oplevelser, området byder på og samtidig informere om, hvordan vi hver især kan passe på naturen ved at
træffe grønne valg i hverdagen. Kortet kan bruges i undervisning og formidle bæredygtighedens nødvendighed for gæster og turister på
en inspirerende og vedkommende måde. Kortet kobles på app’en GoGreen Guide, der kan tiltrække flere gæster. Se pdf med eks på
tidligere udviklet kort

Friluftsrådet

Hvis man vil have gæster til Nationalparken skal man også være hvor turisterne er. Hvis man vil nå udenlandske gæster kunne man
eksempelvis indrette et lille stykke nationalpark i Københavns lufthavn eller på banegården. Blot for en periode.

Halsnæs Kommune

248 17 ting du kan opdage i
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland

249 PopUp- shop i lufthavn og
ved ”entry points”.

Spisekammer Halsnæs
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At nationalparkens hjemmeside og andet materiale har en liste til private overnatningssteder i parken samt en liste med
gårdbutikker/gallerier. Der bør være sammenhæng via et stisystem for både gående, cykler, heste mv. fra Store Dyrehave til Gribskov.
Dette har manglet siden Mosegårdsvej i Fredensborg blev lukket.
251 KONGE FOR EN DAG.Et
Jeg tænker på forløb, hvor en række interessenter går sammen om koordinerede tilbud fra jord til bord til enkeltpersoner, familier og
kommercielt samarbejde om virksomheder. Kommercielle tilbud af høj kvalitet i krydsfeltet mellem natur og kultur og med vægt på sanselige oplevelser, der formidler
oplevelseforløb, der tager
natur- og kulturhistorisk viden. Min baggrund: 30 år har jeg stået for leder- og organisationsudvikling som selvstændig erhvervspsykolog
afsæt i
for offentlige og private virksomheder. Er engageret i naturvejledning med Danmarks Jægerforbund. Har været forstander for
parforcejagtlandskabet i
Naturhøjskolen på Møn, Rødkilde Højskole. Har været projektleder i pædagogisk udviklingsarbejde på Danmarks Pædagogisk Institut.
Nordsjælland, der er sat på
UNESCOs liste over verdens
kulturarv.
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252 Spisekammer Halsnæs

Lokal mad er en vigtig del af branding af Nationalparken. I vedl udfolder Spisekammer Halsnæs 9 fokuspunkter ift at inddrage lokal mad,
lokale mad markeder, lokale mad-events i Nationalparkens virke og sigtepunkter.

Ja

Spisekammer Halsnæs

253 Fælles markedsføring af
lokale fødevarer

Udvikle en markedsføringsstrategi for lokalt produceret fødevarer, herunder et fælles »brand« – gennem samarbejde mellem
producenter, erhverv, turismeindustrien m.fl. og brug af logo. Mulige modeller kunne være: Et eller flere steder, hvor producenterne kan
levere deres produkter ind til (fælles købmandsbutik); Fødevare producenter, der går sammen om at levere til Gourmet restauranter i
Nationalparken; Et marked, der turnere rundt på bestemte uge dage mellem byerne i Nordsjælland – det behøver ikke nødvendigvis være
producenterne selv, der står i boderne, men også her kunne flere producenter gå sammen om en bod – det ville være en stor
turistattraktion. Samt steder hvor lokale vil handle

Hillerød Kommune

254 Historiske madoplevelser

3. Spisekammer Halsnæs vil invitere til lokale oplevelser i et historisk perspektiv, hvor der serveres mad, drikke, musik, dans og foredrag –
alt sammen med forbindelse til Halsnæs’ historie, der bl.a. omfatter Danmarks første industriby.
Projektet skal gøre det muligt at udvikle og gennemføre flere årlige historiske events med fokus på Halsnæs’ unikke position i
nationalparkens historie og i nationalparkens fødevareproduktion.

Spisekammer Halsnæs

255 Lokale råvarer

5. Spisekammer Halsnæs vil arbejde for, at nationalparkens restauranter i størst muligt omfang serverer menuer med lokale råvarer.
Spisekammer Halsnæs vil i den sammenhæng også etablere samarbejde med lokale fiskere.
Projektet skal gøre det muligt at etablere leveringsaftaler mellem flest mulige fødevareproducenter og restauranter i nationalparken.

Spisekammer Halsnæs

256 Torup Madmarked

7. Torup Marked med lokale fødevarer og andre lokalt producerede kvalitetsvarer med forbindelse til jorden holdes hver anden lørdag fra
juni til oktober i haven bag Dyssekilde Station ved Økosamfundet Dyssekilde. Torup Marked er forbeholdt lokale varer fremstillet af
bæredygtige råvarer, der kun rejser få kilometer fra jord til bord.
Projektet skal gøre det muligt at udvide kendskabet til Torup Marked blandt nationalparkens borgere og turister

Spisekammer Halsnæs

257 Fællesmølleri

8. Nordsjællands Fællesmølleri på Grønnessegaard tilbyder oplevelser om lokalt korn, mel og brød. Nordsjællands Fællesmølleri inviterer
forbrugerne med i marken. De skal vide, hvem der har dyrket kornet, hvordan høsten har været, og hvilken betydning det har for det mel,
de spiser.
Projektet skal gøre det muligt at gennemføre flest muligt events i tilknytning til nationalparkens produktion af korn, mel og brød.

Spisekammer Halsnæs
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9. Spisekammer Halsnæs vil arbejde for etablering af en ”Jordbank”, der giver jordbrugere mulighed for at udvikle rentabel økologisk
fødevareproduktion, fordelt på ledige – ikke dyrkede - arealer i Nationalpark Kongernes Nordsjælland og tilgrænsende områder.
Stat, kommune og landmænd har mange ledige arealer, der samlet set vil kunne benyttes til økologisk produktion af fødevarer. Da
arealerne ligger spredt over et større geografisk område, vil der være brug for udvikling af produktionsfællesskaber mellem eksisterende
landmænd, der ejer jorden og nye jordbrugsvirksomheder, der kan leje de ledige arealer. Desuden vil der være brug for aftaler om
fødevareproduktion på arealer, der ejes af stat og kommuner.
Projektets formål er at skabe rentable produktionsfællesskaber til dyrkning af økologiske fødevarer på ledige og egnede dyrkningsarealer.
Projektet skal være med til at skabe beskæftigelse, vækst og liv i landdistrikterne.
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Spisekammer Halsnæs

259 Øl der fortæller historier

Gurre Bryghus

Gurre Bryghus har en serie af øl, opkaldt efter konger og dronninger der har haft en tilknytning til Gurre Slotsruin. Valdemar
fra Kongerne Nordsjælland Sejr, Dronnig Dagmar, Valdemar Atterdag, Droning Helvig/Hedvig og flere andre. Vores ide er, at udbrede kendskabet til
historien fra Gurre, sammen med godt øl, Se vors hjemmeside http://www.gurre-bryghus.com

260 Vildtet som ressource

Vildtet som ressource. Jagten og dermed også vildtet har en særlig plads i Kongernes Nordsjælland. Den plads skal udnyttes til at sætte
fokus på vildtet som ressource. Det skal tænkes ind i alle tænkelige events lige fra det mest naturnære formidlingsarrangement med
primitiv madlavning over bål til gourmetrestauranternes fantastiske kreativitet med vildtkødet. Vildtet skal blive en del af forretningernes
sortiment, og der skal være mulighed for, at befolkningen kan få en fornemmelse af vildtet fra jord til bord i forbindelse med alle
nationalparkaktiviteter.

Danmarks Jæger-forbund

261 Lokale fødevarer

Fokus på lokalproducerede fødevarer.

Helsingør Kommune

262 Insektfabrik
263 Fødevarer produceret i
Nationalparken

2) insekt fabrik ... hvor der kunne dyrkes larver mm som kunne bruges til vores nordiskekøkken
Årsag: Fødevarer produceret i regi af Nationalparken kan få en høj værdi og medvirke til etablering af flere lokale arbejdspladsen samt en
stærk branding af nationalparken i og uden for regionen. Vi tænker i denne sammenhæng på områderne kød, grøntsager og ferskvandsfisk
– alle 3 områder, der har et godt udgangspunkt i parken. Men der er mange ting i denne sammenhæng der skal koordineres og tages
stilling til for at opnå succes. Herunder forhold og fælles stillingtagen til produktion og produktionsforhold, formidling og afsætning,
økonomi, kvalitet ved slagtning, høstning, fortæring og smag, ernæring, etiske forhold og bæredygtighed, kvalitetsoverholdelse samt ikke
mindst den gode historie - alt sammen emner, der skal fastlægges i bestræbelserne på at få et relevant og stærkt fødevarebrand i regi af
Nationalparken.

Privatperson
LIKN - Landbrugere i Kongernes
Nordsjælland

LIKNs forslag: Etablering af en specifik Fødevaregruppe med deltagelse af bl.a. lodsejere der producerer fødevarer, ferskvandsfiskeriet,
fødevareforædlere, kokke og ernæringseksperter samt øvrige etablerede fødevarenetværk, der kan relateres til Nationalparken.

264 Spis Nationalparken

Nutidens stjerner er tv-kokke. Et tv-koncept hvor en eller flere kokke laver mad fra og i nationalparken vil kunne trække opmærksomhed
om den skønne natur og dens ressourcer. Nationalparken er også et spiseligt skatkammer, for de der forstå at finde skattene. Hvad end
det er agern, havtorn, ramsløg eller for den sags skyld kvæg der græsser i eller ved nationalparken, rejer der er fanget fra kysterne eller
vildt der er jaget, kan der være en klar storytelling og branding af de lokale fødevarer.
Kokke og madconnaisseurs både lokalt og udefra kan involveres for at skabe ’nationalpark-retter’ eller madoplevelser afviklet i
nationalparken. Bidrager endvidere til formidling.

Ja

Halsnæs Kommune
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265 Coaching i Nationalpark
Kongernes Nordsjælland

Business coaching til nystartede samt små og mellemstore virksomheder i Nordsjælland.
Coachingen foregår udendørs i Nationalpark Kongernes Nordsjælland i bevægelse igennem
naturen.
Virksomhederne og deres medarbejdere får her en anderledes coaching hvor rammerne er skiftet
ud med lys, luft, bevægelse og skønhed. Samtidig får de styrket relationen og kendskabet til
virksomhedens lokale naturressourcer i Nationalparken.
Målgruppe:
·

Ja

Privatperson

266 Mindful walking i
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland

Med inspiration fra naturen inviteres deltagerne til en mindfulwalking, hvor vi under vejs står stille og nyder det der er lige nu og her.
Lægger mærke til hvad natur gør ved sind og krop, og hvordan man under åben himmel og med gå tur i stille tempo og med stille
fremtoning får en unik oplevelse - der kan "kalde" på gentagelse. Med inspiration fra min uddannelse som MBSR Instruktør ( Mindfulness
baseret Stress reduktion) guider jeg deltagerne ud på en mindfulness træning i den skønne natur. Det at holde en pause fra teknologi,
stress, larm og krav går noget ved sindet og kroppen. Det styrker os , forebygger sygdom, nedslidning stress og mistrivsel. Udbytte;
oplevelse af ro og livet i natur

Ja

Min virksomhed Metacom
arbejder med Mindfulness i
samarbejde med Dansk Center
for Mindfulness ved Aarhus
Universitet.

267 Mad, cykel- og vandreture

4. Spisekammer Halsnæs vil i samarbejde med andre foreninger informere om cykel- og vandreture og andre outdoor aktiviteter, bl.a. med
besøg i nationalparkens seværdigheder, gårdbutikker, besøgsgårde og spisesteder.
Projektet skal gøre det muligt at udvikle og publicere et digitalt kort over cykel-, vandre- og outdoor aktiviteter i tilknytning til
nationalparkens seværdigheder, gårdbutikker, besøgsgårde og spisesteder.

Spisekammer Halsnæs

268 Græsning

6. Spisekammer Halsnæs vil samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og kommuner om naturpleje med husdyr på græsningslandskaber,
som vil gøre oplevelsen af landskabet i nationalparken rigere.
Projektet skal gøre det muligt at øge samarbejdet mellem Skov- og Naturstyrelsen, kommuner og kvæg- og fåreproducenter i
nationalparken.
Nationalparkplanen bør opstille retningslinjer for indgåelse af partnerskaber baseret på lokale sammenslutninger og erhvervsvirksomheder Ja
med mulighed for brug af Nationalpark Kongernes Nordsjællands logo.
Udvikle partnerskaber og en markedsføringsstrategi for lokalt produceret fødevarer, herunder et fælles »brand« – gennem både et
forbedret samarbejde mellem producenter, erhverv, turismeaktører m.fl. og vejledning til brug af logo.

Spisekammer Halsnæs

Privatperson

272 Brug af logo

Etablering af ”Partnerskaber”
Fx Turridningsvirksomhed + B&B + spisesteder
Grundejerforeningen Fredensbor Søpark (lodsejer i nationanalparken) ønser at benytte skiltnining med nationalpark-logo

273 Brug af logo

Saltruplejren ønsker at benytte nationalpark-logo på hjemmeside og i kommunikation til deres brugere.

269 Partnerskaber
270 Markedsføring og
partnerskaber for lokale
fødevarer
271 Etablering af partnerskaber

Ja

Friluftsrådet
Gribskov Kommune

Grundejerforeningen
Fredensborg Søpark
Saltruplejren

Andet

Sammenhæng

Form., udd. og forsk
Lokal., erhverv og
turisme
Frilufstliv

Kulturhistorie

Geologi og landskab

Beskrivelse

Natur

Bilag

Nr.

Navn på ide

Emneområder

Forslagsstiller

274 Understøtte eksisterende og
igangsætte nye
stedspecifikke events og
oplevelser med
parforcejagtlandskabets
forskellige temaer som
omdrejnings-punkt

At der skabes forøget bevågenhed om parforcejagtlandskabets særlige temaer og kvaliteter gennem samarbejde med eksisterende events Ja
samt etablering af nye stedspecifikke begivenheder. Formålet er at få udbredt UNESCO-verdensarven og nationalparkens brandingværdi
via tiltag der tematisk, historisk og/eller via brug understøtter landskabets særlige karakter og historiske arv. Gennem samarbejde med
lokale og eksterne aktører er det målet at få sat eksisterende tiltag ind i en parforcejagtfortælling samt få skabt nye events og aktiviteter,
der øger den lokale og ikke mindst nationale og internationale bevågenhed på parforcejagt-landskabets særlige karakter, historie og
naturrigdom.

Styregruppen bag UNESCO
verdensarvsområdet
Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland ved Museum
Nordsjælland, Det Grønne
Museum, Naturstyrelsen
Nordsjælland og Naturstyrelsen
Hovedstaden, Fredensborg,
Gribskov, Hillerød, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk Kommuner.

275 Frederiksværkregattaen

Når engelske universiteter holder deres årlige regatta, sættes både i vande for at ro om kap. I Danmark har sådanne regattaer en mere
uformel karakter, som når studerende på Aarhus Universitet dyster om at ro en overflydt gummibåd over en lille vandbyt af en sø. Disse
traditionsrige begivenheder giver et fælles samlingspunkt er en god anledning for mange andre end roerne til at mødes om en oplevelse. I
Frederiksværk går kanalen gennem byen. Og byen kan få sin egen regatta hvad end det er i gummibåde, med kano eller noget tredje.

Halsnæs Kommune

276 Nationalpark-legene På Kronborg er et motionsløb om slottet. I Frederiksværk er et triatlonarrangement knyttet til byens industrihistorie; stålmanden. De
idrætsevents bundet sammen øvrige kommuner har sikkert også idrætsaktiviteter i større skala, der foregår helt eller delvist i nationalparken. Vi foreslår, at man binder
udvalgte eksisterende eller nye aktiviteter sammen og markedsfører dem som ’Nationalpark’- legene. Der kan dels være tale om en ny
overlægger som markedsføring af eksisterende events eller udvikling af nye.
277 Naturrum Nordens Port til
Kongernes Nordsjælland

Otopia: Et naturrum og videnscenter - NORDENS PORT TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND, der stiller sig undrende og som også giver
mulighed for at fordybe sig i vores tidligere rigsfællesskaber med Norge & Sverige.

Halsnæs Kommune

Ja

Privatperson

Et naturrum der bobler og syder af storytelling og som har en rød tråd gennem vores fælles nordiske kultur og historie: Friluftsliv
udspringer af Samiske urfolkskundskab. Hvor den røde historiske tråd går starter med Kong Chr. IV store sørejse til Nord-Norge 1599, og
følger Knud Rasmussens rejse til Lapland 1901 samt Emilie Demant-Hatts ophold hos sameren Johan Turi 1907 mm.
Et naturrum der kan idegenerere impowerment og viden til byens borgere, de besøgende og verdensborgeren / turisterne og som kipper
på et fundament af tværfaglighed og dansk litteratur i verdensklasse med bl.a. H.C. Andersens KLOKKEN, Knud Rasmussens første bog;
LAPLAND og Emilie Demant-Hatts bog; MED LAPPERNE PÅ HØJFJELDET mm.
Håbet, drømmen, lykken inspirerer de besøgende med naturens urkraft og skønhed til mere Nordisk kultur og natur.
Et naturrum der inspirerer til, at ville mere ud i naturen og nyde Helsingørs smukke grønne nærmiljø og skønne kulturperler fx. Gurre
Slotsruin, Hammermøllen og Kronborg Slot mm og som knytter kulturen sammen med naturen.

278 Jagt og Skovbrugs-museum

Placeret i Esrum med fortælling om de lokale begivenheder med efterfølgende mulighed for udflugter til de aktuelle steder.

Privatperson

279 Sansetårn

Vi vil gerne have at der bliver bygget et 60 meters højt tårn midt i parken.Vi har ikke et overblik over det økonomiske omkostninger.

Privatperson
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280 Udkigstårn på "Krogshøj" i
Teglstrup Hegn

Et udsigtstårn er netop indviet i skovområdet ved Gisselfeld Kloster nær Haslev og Sydmotorvejen. Man forventer, at 100.000 turister vil
strømme til. Toppen af tårnet vil være 130meter over havets overflade
Hvad med et udsigtstårn på toppen af Krogshøj i "Sydskoven" af Teglstrup Hegn? Fra Gurrevej kan man gå ind til højen.
Krogshøj er 67 m høj og højeste punkt i Nordøstsjælland. Højdedraget er i dag indpakket af træbevoksning. Ingen har glæde af dette, hvis
de vil se vidt omkring.
Hvis man bygger et tårn på 60 m, vil det blive Sjællands højeste udkigspunkt.
Store dele af Nordsjælland vil kunne ses, samt Sydsverige med Kullen og de svenske åse.
En luftkastel?

Privatperson

281 "Kongernes Nordsjælland"set fra oven

Et udsigtstårn er netop indviet i skovområdet ved Gisselfeld Kloster nær Haslev og Sydmotorvejen her på Sjælland. Man forventer, at
100.000 turister vil strømme til. Toppen af tårnet vil være 130 meter over havets overflade. Hvad med et udsigtstårn på toppen af
”Krogshøj” i "Sydskoven" af Teglstrup Hegn? Fra Gurrevej kan man gå ind til højen. ”Krogshøj” er 67 m høj og højeste punkt i
Nordøstsjælland. Højdedraget er i dag indpakket af træbevoksning. Ingen har glæde af dette, hvis de vil se vidt omkring. Hvis man bygger
et tårn på ca. 33 m, vil udsigtsplatformen være 100 m over Øresund. Store dele af Nordsjælland vil kunne ses, herunder ”Nationalpark
Kongernes Nordsjælland” med dens skove.

282 Udvikling af støttepunkter i
Hillerød Kommune

Udover centralt formidlingscenter (EMK) er der behov for nationalparken rummer en række støttepunkter. Konkrete bud på
støttepunkter, der kan udvikles i Hillerød, er ved Kulsviergården, Alsønderup eller Skovskolen i Nødebo, hvor et sådanne støttepunkt eller
formidlingshus kan samtænkes med en formidling af parforcejagtsystemet. Der kan også være andre mulige støttepunkter fx ved
Frederiksborg Slot. Det er væsentligt, at støttepunkterne har gode adgangsforhold, og at der i udvælgelsen af støttepunkterne skal
fokuseres på infrastrukturen omkring disse. Endvidere er det vigtigt af placering og etablering af støttepunkter sker i et tæt
samarbejde.Med hensyn til Kulsviergården se vedlagte.

283 Støttepunkt ved
Kulsviergården

Vores ønsker er, at skabe et lokalt støttepunkt for nationalparken, som tager udgangspunkt i forsamlingshuset Kulsviergården (
http://kulsviergaarden.dk/ ) som er beliggende i Alsønderup midt i nationalpark korridoren mellem Gribskov og Arresø. Sammen ønsker
de tilknyttede foreninger, skolen HFO 1 og HFO 2, Kulsviergården samt erhvervet, at skabe nye muligheder og tilbud i forbindelse med
besøg i nationalparken. Støttepunktet vil medvirke til at udvikle og forankre Nationalparken i lokalsamfundet og overfor besøgende.

284 Naturrum Nordensport Port
til Kongernes Nordsjælland.

Et naturrum og videnscenter - NORDENS PORT TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND, der stiller sig undrende og som også giver mulighed for
at fordybe sig i vores tidligere rigsfællesskab med Norge & Sverige: Et naturrum der kan idegenerere impowerment og viden til byens
borgere, de besøgende og verdensborgeren / turisterne og som kipper på et fundament af tværfaglighed og dansk litteratur i
verdensklasse - håbet, drømmen, lykken inspirerer de besøgende med naturens urkraft og skønhed til mere Nordisk kultur og natur.

Privatperson

285 Melby Overdrev Naturum

Et naturformidlingsrum på kanten af heden med en aktiv formidling om historien, kulturen, dyre- og plantelivet, naturpleje m.m.m. Kunne
fx ligge i forlængelse af "sundhedsskuret" på Nyvej. Det vil være et oplagt besøgs mål for skoleklasser og de mange turister i området. Jeg
indgår gerne i et samarbejde om at realisere ideen.

Hundested skole og Halsnæs
Naturklub

Ja

Privatperson

Hillerød Kommune
Kulsvier-gården,
Borgerforeningen, Lokalrådet,
Lokalhistorisk forening, med
støtte fra skole, HFO, erhverv,
idrætsforening FDF spejderne.
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På Nordre Strandvej i Helsingør ligger Julebækhus. Huset har gennem tiderne været målet for mange helsingoranerne. Pinsemorgen. Her
mødtes man og skuede ud over den skånske kyst.
Huset har været i forfald længe. Men i januar 2018 købte advokat Ken Torpe Christoffersen og investor, entrepenør Borris Tangaa Nielsen
Julebækhus. Deres fælles selskab, "Konabora A/S" vil istandsætte huset og efter istandsættelsen vil ejerne meget gerne modtage forslag
fra borgere, hvad huset skal bruges til.

Geologi og landskab

286 Julebækhus
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Privatperson

Julebækhus ligger få km nord for Helsingørs gamle bydel. Der er vid udsigt til svenskekysten og parkeringsmulighederne er meget fine.
Ejerne har allerede været i kontakt med statsskovvæsenet med planer om en "skovlegeplads" med klatrestativer i lighed med den, som
findes i Egebæksvang ved Strandvejen.
Julebækhus vil være oplagt som et besøgscenter for "Nationalpark Kongernes Nordsjælland".
Befolkningskoncentrationen i dette hjørne af nationalparken er meget stor. I Helsingør og Fredensborg Kommuner bor over 100.000 indb.
Helsingør er endestation for landets tættest befolkede jernbane, Kystbanen. Få km. østpå ligger Helsingborg med 120.000 indb. Mon ikke
enhver svensk besøgende vil juble, når man besøger Julebækhus. Herfra kan man kigge "hjem". Nationalparken skal, hvis man er
interesseret i at anvende stedet, leje sig ind.
Jeg er overbevist om at huset med sin beliggenhed vil være en "satellit" og supplere andre besøgscentre i parken.
Jeg har kontaktet ejerne med min idé. Advokat Ken Torpe Christoffersen var begejstret.
287 Oplevelsescenter i Gribskov
288 Besøgscenter

En af de nedlagte landsbyer i Gribskov, genopføres Den genopførte landsby, det er måske kun en enkelt gård, kan indeholde traktørsted,
overnatningssted, demolandbrug, oplevelsescenter for gæster i skoven .
For at fremme formidlingsindsatsen i nationalparken anbefaler jægerforbundet, at der etableres besøgscentre, som kan benyttes af de
frivillige organisationer som formidlingsfacilitet. Etableringen af besøgscentrene bør ske i samarbejde med de frivillige organisationer, så
der udvikles det nødvendige ejerskab.

KFUM Spejderne Saltruplejren
Ja

Danmarks Jæger-forbund
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289 5. Støttepunkt i Fredensborg At der etableres et støttepunkt til formidling af `Nationalpark Kongernes Nordsjælland´ i Fredensborg bymidte fx på kommunens ejendom Ja
for Nationalpark Kongernes `Under Kronen´ beliggende Jernbanegade 1, matr. nr. 78, Fredensborg by, Asminderød.
Nordsjælland
Bygningen ligger centralt i et grønt område mellem Fredensborg Slot og byens handelsgade. Især i sommerhalvåret er der et flow af
besøgende i området, hvor også byens kulturhus ligger. Området er udpeget som ankerpunkt for den besøgende trafik til Fredensborg Slot
og Slotshave samt til de øvrige natur- og kulturoplevelser omkring slottet og Esrum Sø. En wayfinding-analyse viser, at ankerpunktet kan
styrkes for at formilde og tydeligøre sammenhængen mellem slot, by, natur og kulturlandskaber.
Bygningen ligger samtidig centralt som udgangspunkt for eksisterende netværk af Oplevelsesruter. Ruterne binder slotsparken og
slotsbyen sammen og formidler fortællinger om slotsbyens udviklingshistorie og kulturhistoriske personligheder. Link til folder:
https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Kommunen/Kommunen%20i%20udvikling/Fremtidens%20Fredensborg%20Kommune/oplevelses
%20ruter%20folder%20nr3.pdf
Formål og mulige koncepter
→ Faciliteter til besøgende, toilet, madpakkested ude og evt. inde.
→ Erhvervsudvikling – showroom for lokale og regionale produkter
→ Formidling af naturgrundlag og kulturhistorie, herunder Fredensborg Slot, Slotspark og slotsbyen – fx fast udstilling
→ Lokalt værtskab - samle et formidlingskorps af lokale guider/ historiefortællere
→ Lokal formidling - information og formidling af natur og kulturhistorie og evt. lokalhistoriske arrangementer.

Fredensborg Kommune

290 Informations-center ved

Privatperson

Melby Overdrev

I 2018 var vi så heldige, at det naturskønne område Melby Overdrev og Tisvilde Hegn blev valgt som en del af Danmarks
Naturkanon.
Området ligger i den østlige del af Kongernes Nordsjælland, og kan vel nærmest betragtes som indgangsporten (i hvert fald
lokalt 😊) til naturparken.
Området blev valgt, fordi Melby Overdrev er Sjællands største hede og et enestående artsrigt område for planter og
insekter. Tisvilde Hegn er Danmarks ældste og Sjællands største klitplantage og et af Danmarks mest artsrige skovområder.
Derudover ligger Sjællands største klitområde som mellemstation til en 8 km lang fin badestrand. Det her er simpelthen et af
Sjællands allerbedste steder at opleve naturen. (Citater fra juryen bag udvælgelsen til Danmarks Naturkanon).
Men når man kommer til dette herlige område, mangler der noget – Information. Der er i dag absolut ingen information der
giver de besøgende indblik i det område, som man nu befinder sig i.
Det er helt naturligt, at der bliver bygget et informationscenter i Asserbo, hvor der i mange år lå den nu nedlagte Melbylejr.
Placeringen giver sig selv, da den ligger i yderkanten af Melby Overdrev, og er indgangen til Melby Overdrev og Tisvilde Hegn.
Informationscenteret skal ved informationstavler, videosekvenser og lignende beskrive den historie, den natur, det landskab
og det friluftsliv som området omfavner.
I informationscenteret skal der desuden være et lokale der kan benyttes (evt. bookes) som undervisningslokale for skoler
eller andre interessentgrupper der besøger området. Der er bl.a. mange naturelskere der kommer langt fra for at tage
billeder af de sjældne fugle og insekter der kan opleves på Melby Overdrev. Et antal kikkerter kunne evt. stilles til rådighed
for de besøgende der booker sig ind.
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Kulturhavn Gilleleje ønsker at byde ind som aktiv deltager i aktiveringen, formidlingen og indholdet til Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Vi ser os som et alternativt vindue nationalparken – heroppe fra vandsiden og vil bl.a. byde ind med formidling. Vi har et hus
som dagligt besøges af over 1.000 personer, hvorved eksponeringen af arrangementer og projekter er ganske høj. I det daglige har
Kulturhavn Gilleleje i samarbejde med Biblioteket placeret sig i en nøgleposition i koordineringen af aktivitets-, underholdnings- og
kulturtilbudene i Gilleleje og vores fokus er i samarbejde med byens øvrige aktører, at skabe en stærk kommunikationsplatform

292 Etablere indgangsport til
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland i Store
Dyrehave eller Gribskov med
særskilt fokus på
parforcejagtlandskabet,
enevælden og magtens
iscenesættelse

Som en af indgangsportene til Nationalpark Kongernes Nordsjælland forslås etableret en indgangsport i tilknytning til
parforcejagtlandskabet. Indgangsporten forslås etableret enten i Store Dyrehave ved den eksisterende parkeringsplads ved Overdrevsvej
(krydset ved Glarmestervej) eller i forbindelse med den nyanlagte p-plads ved Ottevejskorset i Gribskov. Indgangsporten skal præsentere
publikum for parforcejagtlandskabets særlige landskabstræk i relation til enevælden, magtens iscenesættelse og jagtens betydning for
kongefamiliens adspredelse. Indgangsporten skal fungere som et formidlingspunkt, samlingssted for brugere af området samt
udgangspunkt for ture i parforcejagtlandskabets områder og videre ind i nationalparken. Indgangsporten kan tænkes som en af flere
indgangsporte til nationalparken, der hver og en tager et særligt tema eller landskabstræk op, som præger Nordsjælland, og som
nationalparkens publikum vil stifte bekendtskab med på deres ture rundt i landskabet. Indgangsporten kan suppleres med en digital
formidling og desuden rumme faciliteter til skoletjeneste, publikumsfaciliteter som toiletter, bænksæt og eventuel et aktivitetsområde
med parforcejagten som tema.

293 Julebækhus

Har læst Frederiksborg amts avis idag, hvor Allan Rieb har et debat indlæg vedr brug af Julebækhus. En super ide... at kunne udnyttet
sådan en perle med masser af parkering - også til busser, skov, strand og ikke langt fra toget!
Den socialøkonomiske virksomhed Kilden, som både har til huse på Esrum Møllegård og Mårum gamle Skole, ønsker at etablerer et
formidlingsrum hvor gæster kan komme og få information og formidling om hvad de kan opleve i National parken nær ved Mårum. Vi
ønsker, sammen med vores ansatte og elever, at lave guidede turer for mennesker med særlige behov, familier, pilgrimsvandrer med
flere. Desuden ønsker vi at tilbyde forskellige aktiviteter hvor børnefamilier kan bygge fuglekasser, insekt-bo mm.

295 Formidlingsstationer

Forslagsstiller

I 2014 udgav biolog og naturforsker Flemming Rune et godt gennemarbejdet tobindsværk om området, hvor han netop
beskriver landskabet, naturen, kulturhistorien m.m. Værket kunne evt. indgå som inspirationskilde til informationstavler
m.m.
Friluftslivet er desuden en vigtig del i området, hvor der udover naturfitness er 4 populære gå/løbe/cykelruter med
udgangspunkt ved Melby Overdrev.
Informationscenteret kunne derfor også meget passende indeholde opbevaringsbokse til de der bevæger sig ud på f.eks. en
10 km tur. Man kunne også tænke udlejning af mountainbikes ind osv.
Der ville være behov for en lettere opgradering af parkeringsforhold, men det er der også plads til.

291 Vindue fra Nord

294 Mårum Skole som
formidlingsrum

Geologi og landskab

(fortsat) Informationscenter ved Melby
Overdrev
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Friluftsrådet foreslår, at der etableres små marine formidlingsstationer i den nordlige del af Ros-kilde fjord, og i havne, eksempelvis som
på Hornbæk Havn, Espergærde Havn, Snekkersten Havn, Lynæs Havn og Auderød Havn I Arresø. Ligeledes foreslår Friluftsrådet, at der
udlægges mindre oplevelsesplatforme til småbørn på de lavvandede strandstrækninger og søområder i Naturstyrelsens regi inden for
nationalparkens afgrænsning. Mindre flydende formidlingsplat-forme langs kysterne kan desuden med fordel etableres, tæt på skoler og
uddannelsesinstitutio-ner, således at de er let tilgængelige i undervisningsøjemed.

Kulturhavn Gilleleje

x

Styregruppen bag UNESCO
verdensarvsområdet
Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland ved Museum
Nordsjælland, Det Grønne
Museum, Naturstyrelsen
Nordsjælland og Naturstyrelsen
Hovedstaden, Fredensborg,
Gribskov, Hillerød, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Privatperson
Dagtilbuddet Kilden

Ja

Friluftsrådet
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296 Forslag til besøgscentre

Det er besluttet, at Esrum Møllegård skal være det bærende, centrale nationalparkbesøgscenter i samarbejde med Esrum Kloster. Men
det anbefales, at flere mindre besøgscenter placeres i Frederiksværkområdet med beskrivelse af den tidlige militære industri og omkring
Krogerup i Fredensborg kommune. Flynderupgaard i Helsingør kommune kan fortælle om Øresundsfiskeri-et og landbrugshistorien. I
Kohaven ved Hellebæk/Helsingør kommune, bør der etableres et mindre formidlingscenter, som fortæller om områdets høje
biodiversitetsindhold og aktiviteter. Desuden vil en række naturskoler og Øresundsakvariet kunne være bærende elementer i formidlingen af nationalparken, enkelte med deres naturrum. Det vil være naturligt, at de store slotte, Frederiksborg Slot, Kronborg Slot og
Fredensborg Slot bør være formidlere af national-parkens kulturhistorie ligeledes gælder dette for en række lokalhistoriske museer.

Ja

Friluftsrådet

297 Porte til nationalparken

De fleste indfaldsveje til nationalparken har allerede små besøgssteder, der kan ophøjes til ”por-te” til nationalparken. Friluftsrådet
foreslår at udbygge eksisterende faciliteter med fornyede in-formationstavler om det særlige område, der nu betrædes.

Ja

Friluftsrådet

298 By, natur- og himmelrum

Udsigtskuplen vil have stor appel til folk som vil observere fugletræk og himmelfænomener, men blot det at kunne se langt ud over
Kongernes Nordsjælland vil bidrage til at møllen igen vil blive brugt. Nordskov Mølle vil som fixpunkt blive en værdig ”ambassadør” for
Kongernes Nordsjælland med mulighed for formidling til styrkelse af naturen og kulturhistorien.
I Esrum Møllegårds sydlænge etableres et natur- og oplevelsescenter i stil med de legendariske svenske Naturum. Centeret skal være et
besøgscenter med introduktion til nationalparkens område, hvor man med udstillinger kan lære om parkens fugle, dyr, planter, træer,
geologi og kulturhistorie, inden man begiver sig ud for at opleve naturen i virkeligheden i nationalparken. Det er vigtigt, at Nationalparken
her signalerer, at man som besøgende i Kongernes Nordsjælland er ”gæst” i naturen, således at oplevelser og aktiviteter selvfølgelig her
sker på naturens betingelser. ( Se mere i bilag)

Ja

Nordskov Mølles Venner

Ja

DOF Nordsjælland

299 Etablering af besøgscenter

300 Oplevelsescenter for bævere Konkret foreslår jeg, at der etableres et bæveroplevelsescenter evt. med start som en træhytte lavet af Skovskolen, i lighed med
Ja
og biodiversitet.
kulsvierhytten i Aggebo hegn. Her skulle der være plancher og kort om bæverne, samt plads til at sidde i tørvejr og læ for arrangerede
bæverture, skoleundervisning, etc. Jeg synes at en placering i nærheden af P-pladsen ved Bækkebro ville være hensigtsmæssig. Her er der
gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder, og det er jo også midt i 'bæverlandet'. Desuden er der ikke langt til Holløse Bredning med
fugleobservationshytten, sandflugtsspor og -monument, Oldtidsvejen, Asserbo ruin, og sandflugtslandsbyen, Torup, som er delvis
udgravet.

Privatperson

301 Besøgstårnet på Melby
Overdrev

Halsnæs Kommune

Melby Overdrev og Tisvilde Hegn er i 2018 ”kanoniseret” og kåret som et af Danmarks bedste og flotteste naturområder af
Ja
Miljøministeriet (og eneste i Nationalparken) . Det er derfor oplagt at etablere en besøgsportal på militærets gamle lejrplads. Evt. i form af
bålshelter og egt. naturrum.
Her kan desuden opbygges et lærings- og formidligshotspot. Formidlingshotspottet indeholder læringspakker og diverse grej til
undersøgelse og indsamling af hede og klit-natur.
Historien om militæret, der igennem 100 år med bål brag og ballade reelt har naturplejet Nordsjællands største lynghede på fornemmeste
vis hyldes og håndgribeliggøres ved at genopføre det 35 meter høje MelbyTårn. Herved opleves den imponerende hedefladen konkret.

302 Arresø-center Auderød Havn Med udgangspunkt i Auderød Havn etableres et lærings- og formidlings hotspot nær Naturstyrelsens kæmpe-shelter. Formidlingen kan
endvidere omhandle historien om fiskeri gennem tiderne på Arresø.
Formidlingshotspottet indeholder læringspakker og diverse grej til undersøgelse og indsamling af sø-natur. Miljøhistorien om Arresø og
næringsstoffer formidles, ligesom kulturhistorien og dens betydning for Arresøs miljøtilstand er 1 ud af flere læringsforløb.

Ja

Halsnæs Kommune

303 Informations- og Naturcenter Anvendelse af den eksisterende bygning, Karen Hus, i Hellebæk Kohave som informations- og naturcenter for Nationalpark Kongernes
i Kohaven
Nordsjælland

Ja

Hellebæk Kohaves Venner
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304 Hirschholm slot som
hologram eller lysskulptur

Hvis man etablerede et oplevelsescenter om Kongernes Nordsjælland i det nedlagte jagt og Forstmuseum, har jeg i en ide til en
levendegørelse i forbindelse hermed, som ville kunne blive meget spektakulær: Jeg har ingen viden om , hvorvidt ideen er realiserbar men
den går ud på at genopføre Hirschholm slot som lysskulptur i fuld størrelse. Man ville så efter mørkets frembrud kunne få en klar
fornemmelse af slottets dimensioner og placering i landskabet. Af hensyn til naboer og dyreliv tænker jeg at det er en attraktion, der er
tændt for et par timer hver aften i vinterhalvåret. Jeg tror, det ville være en magisk oplevelse, der ville trække folk langvejs fra.

Privatperson

305 Specialister

Udover en naturvejleder vil det være hensigtsmæssigt, at have et kartotek over specialister med viden
om forskellige specialer: botanik, insekter, pattedyr og fugle m.m. Gerne med oplysning om deres
sprogkundskaber, så der også vil kunne tilbydes ture på fremmedsprog. Det er meget væsentlig at vi kan
tilbyde vores turister kyndige guider. Det vil stimulere tilgangen af turister der påskønner en rig natur.

Privatperson

306 Podcast om nationalparken

Free-lance journalist
Jeg synes det kunne være super spændende og oplagt at lave podcast til jeres nationalpark.
Som lovet sender jeg her links til to af mine tidligere podcast-projekter om naturformidling.
1. "Lammefjordens historier": en podcast med stedsspecifikke lydfortællinger til Geopark odsherred.
http://www.juliething.com/#/lammefjordens-historier
2. "Fortiden og fremtidens landskaber" en podcast som er en del af en udstilling på Øhavsmuseet Fåborg.
http://www.juliething.com/#/fortiden-og-fremtidens-landskaber
Kort om min baggrund: Jeg er uddannet radiojournalist fra Goldsmiths University i London. Idag arbejder jeg som freelancer og har flere
års erfaring med at producere podcast til private virksomheder og foreninger, men også store public service stationer; DR og Radio24syv.
Jeg har bl.a. stået bag DR's podcast-serie Dobbeltmordet, som blev den mest lyttede podcast i 2017 og blev nomineret til danske og
udenlandske radiopriser.
Håber du bliver nysgerrig på et samarbejde:)
De bedste hilsner

307 Downloading af apps

308 Elektronisk friluftskort
309 App til formidling

"Nationalpark Kongernes Nordsjælland" kan udarbejde en lang række forskellige apps, som man kan downloade på sin computer, IPad,
IPhone, Smartphone mv... Med en "Mofibo", en "naturapp" i øret, kan de besøgende blive informeret om de vidt forskellige landskaber,
kulturhistorier, biotoper, naturstier og især retningslinjer for færdslen i parken.
Et samlet nationalpark-friluftskort i app-format og i papirkortformat skal indeholde alle de beskrevne faciliteter og ruter inden for de
Ja
forskellige aktivitetsformer, som borgeren, turisten og organisationernes medlemmer har brug for.
Vedrørende formidling ønsker Friluftsrådet, at bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nord-sjælland udvikler en app eller anden
Ja
elektronisk løsning, der er tilgængelig fra en smartphone. Dette giver brugernes mulighed for at søge ture, kort og information ude i
landskabet. Frilufts-rådet mener, at der er behov for en fleksibel digital løsning, når man bevæger sig rundt i parken. Grundplatformen i
app’en bør være et kort med angivelse af offentlige transportmuligheder, parkeringsforhold, toiletter m.m. Hertil kan tilføjes yderligere lag
med eksempelvis vandre- og rideruter, sejladsmuligheder, handicapvenlige tilbud, overnatningsmuligheder m.m. For at syn-liggøre
nationalparken bør app’en være Nationalpark Kongernes Nordsjællands egen løsning, men den kan med fordel trækkes på eksisterende
platforme som eksempelvis www.udinaturen.dk , www.friluftsguiden.dk og www.rejseplanen.dk .

Privatperson

Friluftsrådet
Friluftsrådet

(fortsat) Gribskov historie
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311 Skovbondens

Kulturhistorie

Frederiksværk

Geologi og landskab
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Turbinehuset Frederiskværk omdannes til et oplevelsespunkt som vil være åben fra kl. 6.00 til 22.00 hele året rundt. Inde i
huset findes et turbinemaskinere, som restarures og kan køre rundt. Den besøgende starter maskinereit med sin smartphone.
På bagvæggen i huset findes en storskæm, som tilsluttes internettet via Wi-fi forbindelse. På skærmen ses en serie ikoner.
Med smartphonen vælger den besøgende et enkelt ikon, som fremkalder en 3-minutter video, der vises på skærmen. 30 stk.
videoer af 3-minutters varighed fortæller historien om, hvordan en forskel i vandspejlet mellem Arresøen og Roskilde Fjord på
bare 3,62 meter har været grundlaget for den by, vi idag kalder Frederiksværk.
Bebyggelsen i Gribskov er bevaret i et omfang, der er helt unikt i dansk og skandinavisk sammenhæng. I skoven findes spor
efter en række landsbyer og gårde, der lå i skoven fra ca. år 1200 til skovreformen omkring 1800. Bevarede levn af
hustomter og højryggede agre i skovbunden giver mulighed for at formidle skovbygdernes kulturelle historie. Kvæg- og
hestehold havde gode vilkår i skoven, mens de magre jorde gjorde kulsvidning til et vigtigt bierhverv for mange bønder.
Projektet sigter mod formidling af særligt fire nedlagte bebyggelser: Krogdal, Sibberup, Glarborg og Trustrup ved f.eks.
informationstavler, digital formidling, et stinet mellem lokaliteterne og synliggørelse af bebyggelserne.

Foreningen Turbinehusets
Venner

Min mand og jeg bor i Esbønderup Skovhuse og benytter skoven flere gange ugentligt til hest eller til fods. Vi har haft kæmpe stor glæde af
de 3 bind om GRIBSKOV som Flemming Rune har skrevet. Der er en guldgruppe af informationer om vores skønne skov både om den
nutidige skov, produktionen og skovens historie.
Det gør altid lykke når vi går igennem skoven med venner og bekendte, at vi kan berige turen med historier om for længst nedlagte små
byer ( i vores del af skoven Krakadal)
I Øverste/Nederste Kobbel hvor jeg rider, er der også nedlagte byer( bla. Sipperup der måtte rømmes pgr af den svenske hær der skulle
have græsgange til deres heste) og højryggede agre er der i massevis.
Historier om kulsviere, krybskytter og ulykkelige skæbner som bla Mor Grib ( ikke hende fra hulen) det er bare at gå i gang der er en masse
af tage af 😉
Jeg tænker at alt den historie er godt gemt/glemt og det berøver skovens gæster for også at se skoven som det hjem den også var for
mange mennesker for et par hundrede år siden.
Så om der skal sættes info tavler op på centrale steder hvor livet har været levet på godt og ondt eller om man skal slå ud med armene og
gå for andre oplevelser som f.eks at genskabe et par skovhusmandssteder og dyrke noget agerjord på oprindelig vis.
Ikke at det skal være Lejre forsøgscenter om igen, men at man i perioder/ højsæsonen kan få et indblik i livet dengang.

Privatperson

Vi var for mange år siden(25) til et arrangement i Rudeskov hvor Forskellige historier blev levende gjort af amatør skuespillere bla
nedkastning af våben under 2. verdenskrig samt træfning mellem frihedskæmpere og tyskere.
Sagnet om den sorte mand , en kvinde der blev ført gennem skoven til KBH af folkemængde da hun havde født i dølgsmål og ombragt
barnet og var nu på vej til hængning.
En karet der forulykkede osv osv- kæmpe lydkulisse - men også andre mindre dramatiske historier blev fortalt under den guidede aftentur
i skoven. Det var en tur vi stadig taler om og måske kan ideen føres over på mange af de spændende historier der er i GRIBSKOV.

Museum Nordsjælland
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Kulturhistorie

Jeg vil gerne forslå at man når man går en tur eller måske også køre kan se hvordan kongernes
Nordsjælland var på den tid som man forsøger at hæfte navnet.
I egebæksvang skoven har man fridtlagt en del af den gamle brolagte kongevej (tror jeg, der står
ingen skilte)
Og sådan noget synes jeg er super fint, det ville blive endnu bedre om man kunne se hvad vejen
blev brugt til dengang, måske en karat, måske?
Jeg vil forstå at man i jern bøjer siliuetten af en karat, en mark arbejder, en plov en hest med rytter
etc. Enkelte steder der hvor det giver mening, sådan at man kommer til at tænke tilbage på deres liv
dengang.

Geologi og landskab
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Privatperson

314 Lån af parforcejagt genstande En del af Nationalparken er på UNESCOS kultursarvsliste. Det drejer om parforcejagtlandskabet. På helt forunderlig vis har Nationalmuseet
stadig de våben kongerne anvendte, såkaldte "Hirschfängere". De var sidst udstillet på Jagt og Skovbrugsmuseet og man bør helt klart
arbejde på at få dem tilbage til området hvor de hører til og er blevet benyttet. En blodig og spændende historie at formidle for såvel
voksne som børn
315 Myter og Folkesagn
Formidling af de mange myter og folkesagn, som knytter sig til især de nordsjællandske skove.
316 Hunderevet
Foreningen Hunderevet ønsker at udbrede viden om de historiske stenrev ud for Sjællands Nordkyst, samt at reetablere Hunderevet. Kong Ja
Christian d. II, Kong Christian d. V, Frederik d. V og Frederik d. VII m.fl. drev sæljagt på hunderevet eller Hundestedet. Det revet navngav
byen Hundested. Det er derfor naturligt at Nationalpark Kongernes Nordsjælland også omfatter dette område og kan være en Marin del af
nationalparken. Sener har polarforskeren Knud Rasmussen haft sit sommerhus ud for revet. Vi mener der er en fantastisk historie i
området som kan være med til at styrke fortællingen om Kongernes Nordsjælland.

Privatperson

317 Formidling i Hellebæk

Udvikling og formidling af kulturhistorie og natur omkring Hammermøllen,
Klædefabrikken osv. Samarbejde med Naturstyrelsen, Hellebæk-Ålsgårdes
Egnshistoriske Forening m.fl.

Helsingør Kommune

318 Sandflugts-historien i
Hornbæk

Sandflugtshistorien i og omkring Hornbæk Plantage. Blandt andet højsand
og flyvesandsklit syd for plantagen og vandreklit på kirkens areal vest for
Hornbæk sø.

Helsingør Kommune

319 Formidling af Hornbæk By

Hornbæk by: Kulturhistorieprojekt – fra fiskerleje til badeby (mini-Skagen).

Helsingør Kommune

320 Lappestensbatteriet

Formidling af forsvarshistorien – Lappestensbatteriet

Helsingør Kommune

321 Landliggerlivet

Formidling af landliggerliv igennem arkitekturen langs Ndr. Strandvej
mellem Helsingør og Ålsgårde.

Helsingør Kommune

322 Marienlyst Slot

Styrkelse af formidlingen omkring Marienlyst Slot og haveanlæg.

Helsingør Kommune

323 Ågabet Frederiksværk ,
Ferskvands fiskeribesøgscenter eller museum

Det er med beklagelse at vi i Historisk Forening erfarer at fiskeriet i Arresø indstilles til ophør og at de tilhørende bygninger sløjfes. Der har
sandsynligvis altid været fiskeri på Arresø og siden 1888 har der været fiskeri i større stil. Nu muligvis som det sidste sted i Danmark.
Historisk Forening ønsker derfor fiskeriet opretholdt i nogen grad, samtidig med at bygningerne, som er i god stand finder anvendelse som
et ferskvandsfiskeri besøgscenter eller ligefrem et ferskvandsfiskerimuseum som pt. ikke findes andre steder i landet.

Frederiksværk-egnens Historiske
Forening

Helsingør Museer
Foreningen Hunderevet
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324 Indgange til national-parkens Ifølge bekendtgørelsens formålsparagraf 2 stk. 3 og 4 skal Nationalpark Kongernes Nordsjælland bevare og styrke kulturhistoriske helheder
have- og parkhistorie
og enkeltelementer inden for nationalparken, samt styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske
oplevelser i det varierede kulturlandskab med skove, søer, kystlandskaber og bymiljøer.
De kongelige slotte, deres haver, parker og omgivende landskaber udgør nationalparkens kulturhistoriske fundament, og ved tre af
slottene findes internationalt interessante og enestående haveanlæg. Marienlyst Slots Venner foreslår derfor, at der sættes fokus på tre
indgange til nationalparkens have- og parkhistorie, nemlig Kronborg/Marienlyst, Fredensborg og Frederiksborg. Disse kulturhistoriske
monumenter skal være udgangspunkt for en- eller flerdages oplevelsesture i slotshaverne, samt på enkel måde formidle både havernes
samlede historie og den lokalitetsspecifikke havehistorie.
Slotsparkerne vil udgøre et yderst attraktivt mål for både inden- og udenlandsk turisme og ruterne bør derfor etableres, så de fremmer
lokale aktører på turismeområdet. Ruterne kan efterhånden suppleres med andre haver af tilsvarende format, f.eks. Louisianas have, der
er et godt eksempel på en nyere have med international vægt.
Haverne indenfor nationalparkområdet repræsenterer alle stilhistoriens store epoker, hvilket i sig selv er en turistattraktion og en
enestående chance for formidling. Marienlyst Slots Venner arbejder målrettet på at etablere slottet som et center for formidling af
havekunsten fra middelalder til ind i fremtiden, og dette vil gå i fin symbiose med ovenstående formålsparagraf for Kongernes
Nordsjælland.
Marienlyst Slots Venner uddyber gerne ovenstående for bestyrelsen af Nationalparken, og arrangerer gerne et møde på Marienlyst Slot.
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Marienlyst Slots Venner

325 Kanal-formidling, herunder
Turbinehuset

Forstå kanalernes betydning for Frederiksværks udvikling. Oplev vandets rolle som reel drivkraft både for krudtmøller, turbinehus og
stålværk, men i overført rolle også betydning for byen Frederiksværks vækst.
Gennem dedikeret formidling via skilte og app og traditionelle guides kortlægges kanalstrukturen samtidig med at kanalforløbet
restaureres og tydeliggøres.
I Frederiksværk ligger det gamle turbinehus, som drives af en lille gruppe af frivillige. Foreningen har ambitioner om at formidle historien
om vandet fra Arresø og brugen af det i industrihistorien. Det vurderes, at frivilliggruppen med fordel kan gøre brug af ekstern ekspertise
og finansiering til deres formidling.

Ja

Halsnæs Kommune

326 Dronningholm slotsruin

På Arrenæs ligger den gamle slotsruin, der i dag ikke er meget andet end resterne af et murværk. Men her kunne eksempelvis laves
formidling om, hvordan slottet og omgivelserne så ud den gang de var på deres højeste. Eksempelvis kan laves halvgennemsigtige
panoramaer, der på en gang viser fortiden og nutiden.
På Esrum Kloster er der i dag et spil, hvor man som besøgende kan gå ind i reformationen og spille sig vej gennem fortidens dilemmaer.
Modellen har potentiale til at blive foldet ud både på Krudtværksmuseet og i hele den historiske by Frederiksværk. Her blev krudtet og
kanoner til Danmarks krige produceret og her er arbejderhistorie blandet med globale perspektiver

Ja

Halsnæs Kommune

327 Byspil Frederiksværk – gå i
dialog med historien

Halsnæs Kommune

328 KanonKanalen og Bybåden

Nationalparken og Halsnæs Kommune indkøber og drifter 2 styks bybåde i træ til at formidle Frederiksværk Kanal fra Arresødal
stemmeværket i øst til Krudtmuseum i vest.
En gratis bådtur i en ”bybåd” er unik for Danmark – og vil anskueliggøre Kanalens skabende kraft og hermed industriens arnested

Halsnæs Kommune

329 Ildevent på Frederiksværk
havn

Frederiksværk er med sin unikke industrikulturelle historie med i Nationalparken. Byens identitet og DNA er baseret på det rå, stålet,
varme og ild kombineret med arbejderkultur, fællesskab og stolthed. Fra Frederiksværk havn kan man se det stålværk som fungerer i dag
og det der ikke længere er i drift (elektrostålværket). Sidstnævnte er oplagt at anvende som et bagtæppe for lysshows, skyggeballet,
digitalt fyrværkeri der kan få levendegjort industrihistorien.

Halsnæs Kommune
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330 Julekalender – da julen
eksploderede

Hvis Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal blive kendt, kan en julekalender være et eksempel på at løfte et sted frem børns
bevidsthed. I Nationalparken lever flere forskellige nissearter. Naturligvis vildnisserne, som er naturens venner. Men også krudtnisserne i
Frederiksværk. Julen og nisserne er imidlertid truet af invassive arter af nisser, der ønsker at gøre julen til kommerciel og mekanisk. Da et
par børn opdager denne udvikling må de gå på opdagelse i naturen og kulturhistorien i nationalparken for at redde julen. Undervejs er
krudtnisserne flere gange ved at få julen til at eksplodere.

Halsnæs Kommune

331 Lokale (Halsnæs)
sights/oplevelser med
udviklingspotentiale:

• Byvandringer i Frederiksværk
• Oplevelsesture langs kanalerne
• Krudtværksområdet – krudt, kugler og kanoner
• Arresødal og den tilhørende park
• Fod og sejltur med Frederikke
• Dronningholm – morgengave eller jagtslot
• Kunst, kultur og arkitektur i Frederiksværk
• Historie på cykel fra Vinderød til havnemolen
• Gjethus, Palæ og Arsenal – hvad, hvem og hvordan?
• Trækulsbrænding i 1700-tallet og nu – en oplevelse i Trækulsbrænderiet (i samarbejde med gribskovs kulsviere)
• Melby overdrev – fra skydeterræn til naturperle
• Hyllingebjerg – en sten og tusind myter
• Fredede bygninger på Halsnæs – en vandring i tid og stil
• Vinderød Kirke – Classens vej til rigdom
• Arresø og det privilegerede fiskeri
• Frederiksværk et militært industrielt kompleks
• Kongernes Frederiksværk – fra Frederik 4. til kronprins Frederik

Halsnæs Kommune

332 Fælleskommunale
sights/oplevelser med
udviklingspotentiale

• De frederiksværkske kanoner på Kronborg
• Kongernes jagtkrudt og parforcejagten i Nordsjælland
• Fyrværkeri på de kongelige slotte
• Holme, borge og klostre
• Kanalerne i Nordsjælland
• Sejlads på søerne i Nordsjælland
• Frederiksværk, Hellebæk og Helsingør – kongelig våbenproduktion
• Arbejderboliger fra 1700-tallet i Nordsjælland et stykke arkitektur og kulturhistorie
• Udenlandsk indflydelse på landskab, by og teknik
• Storindustrien i Nordsjælland – fra klædefabrik til stål
• Bådebyggeri og fiskeri på Nordkysten
• Sommerhusfolket kommer til Nordsjælland – et stykke kulturhistorie

Halsnæs Kommune

333 Formidling af historie

Præsentation af områdets historie, Hestene i Kongernes Nordsjælland, før og nu, i
samarbejde med Esrum Kloster, hesteavlere og ejere af de gamle racer, som blev
opdrættet af Kongen i vængerne langs Esrum Sø, samt andre interessenter.

Ja
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334 Fotokonkurrence

Nationalparken skal selvfølgelig afholde en eller flere fotokonkurrencer. Man kunne lave en med et generelt tema, som f.eks. "Mit dejligste
sted", eller flere med emner som "Natur", "Friluftsliv" osv. Man skal selvfølgelig betinge sig, at Nationalparken må benytte de indsendte
fotos til formidling og markedsføring af Nationalparken, med behørig kreditering af fotografen. De bedste fotos kan bruges til
udstillingsformål i Esrum og i kommunernes besøgscentre. Det burde være muligt at finde sponsorer til præmier m.m., med den store
målgruppe nationalparken har.

Hørsholm Fotoklub

335 Turportaler – natur- og
kulturhistorisk formidling

En 3D model af Gribskov i træ, f.eks 2x3m som placeres i nærhed af 8 vejskorset udenfor Nødebo. Natur og kulturhistorie formidles og
Ja
opleves bedst, hvor den findes. Min ide vedrører en indgang til Gribskov. En taktil og digital informationskiosk med ruter samt tilbud til
digital natur- og kulturhistorisk formidling. Den topografiske model over Gribskov præsenterer landskabet i en skala med formidling om;
topografi, typer skov og ikke mindst et overblik af parforcejagtens tydelige geometriske snit i landskabet med mulighed for at lære om
historien og vælge vej. Min ide tjener også som initiativ til oprettelse af flere forskellige tur portaler strategisk placeret i parken. Inspiration
vedlagt

Privatperson

336 Træk parforcejagthistorien
mere frem i Store Dyrehave

Parforcejagtlandskabet er verdensnaturarv. Men det er - næsten - en skuffelse at besøge fx St. Dyrehave, hvis man tror, man skal besøge
noget helt særligt. Minder jo om en skov som alle andre. Historierne om parforcejagten, kongerne osv. bør trækkes meget mere frem i
skoven. Man kan en del med digitale fortællinger, men en tur i skoven bør være fysisk og uden høretelefoner. Det må være muligt at
(gen)opføre bygninger, rekvisitter, faciliterer etc fra dengang, som gør historien synlig og levende rund om i haven, fx med et
udgangspunkt. Kunne være bemandet ved særlige lejligheder, men skal også kunne fungere ubemandet.

Privatperson

337 Formidling af forskning om
biodiversitet og IPBES i
Kongernes Nordsjælland

Biodiversitet er spændende, og selvom vi oplever tilbagegang findes der eksempler på arter der øges i udbredelse og antal. Der er fx flere Ja
ørne, hvinænder og traner. Befolkningen vil gerne beskytte vores vilde natur. Samtidig melder science-policy platformen IPBES under FN
med Danmark som medlem om global biodiversitetskrise, der har vidtrækkende konsekvenser. Formidling af viden og fascination om dyr
og planter samtidig med konsekvenser af den globale biodiversitetskrise baseret på viden i IPBES rapporter er omdrejningspunkt for denne
projektide. Et pilotprojekt i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturpark Aamosen.

IPBES i Danmark

338 Natur-formidling

Generel fokus på at styrke formidlingen af naturen i nationalparken

Helsingør Kommune

339 Verdens største levende
biodiversitets udstilling

Nationalparkens varierede natur er oplagt til at lave et antal "on lokation" levende udstillinger om biodiversitet og natursyn. Udstillingerne
spredes omkring i hele nationalparken, hvor besøgende kan opleve eksempler på forskellige naturtyper og få en fornemmelse af, hvad
biodiversitet er samt hvordan, forskellige natursyn har formet vores natur. Udstillingerne formidles via en app, hvor gæster kan søge
information og interagere aktivt. Der udvikles undervisningsmateriale til skoler og gymnasier, som kan bruge udstillingerne til feltarbejde
og studier samt en række flotte naturfilm, som kan bruges både til markedsføring og formidling. Novo Fondens naturformidlingspulje
søges.

Privatperson
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Formålet er at støtte og øge interessen for biodiversitetens mangfoldighed og kendskabet til arter. Der kan være store personlige glæder
ved at beskæftige sig med artskendskab f.eks ved at samle på arter med fotoapparatet eller registrere hvor mange arter, der er i ens have.
Ideen handler om at etablere en digital platform under https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk med henblik på at få et
brugervenligt overblik over arterne i nationalparken.
Dette nødvendiggør udtræk af eksisterende databaser f.eks Fugleognatur.dk Svampeatlas, DOFbasen, GBIF m.fl. Det er måske en
vanskelig opgave at få dette op at stå på grund af forskellige formater og rettigheder.
Men der ville være mange fordele, hvis det kunne lade sig gøre f.eks:.
Overblik over arter i parken og delområder.
Fund af nye arter.
Arter, der kun er fundet i nationalparken.

Geologi og landskab

340 Formidling af arter og
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Hellebæk Kohaves Venner

Vises både på tabeller og på kort, så man også kan se, hvad der er i nærområdet.
Der bør også være mulighed for brugernes egne søgninger.
Opdateres dagligt for at være aktuel.
Suppleres gerne med fotos og små fortællinger.
Etablering af forum for udveksling af erfaringer og til spørgsmål.

(fortsat) Formidling af arter
og biodiversitet

Ovennævnte kan naturligt suppleres med kurser/ture i artskendskab og registrering af arter for både børn og voksne. Måske kunne der
også laves små konkurrencer som: ”Hvem finder.......”
(f.eks.... den første citronsommerfugl eller ....... Opret Kobjælde!)
Der kunne f.eks også laves interviews med nogle af naturnørderne, der bor i området, for at afdække, hvad de brænder for.
Årlig bioblitz (den sørger styrelsen vel allerede for?)
En helt anden tilgang var måske, at anmode de eksisterende databaser om at gøre ovennævnte søgninger/visninger mulige ved at
indlægge nationalparkskabelonen(kortet) i deres system.

341 Markerede stier

Hent inspiration i Sverige - de er så gode til at lave markerede vandreruter, rundture ned til 2-3 km, perfekt for børn. Mærkerne står tæt,
så det bliver en leg for børn at gå videre og videre til den næste pind eller det næste træ med mærker på. Hvis I besøger de svenske
nationalparker vil I også se, hvor gode de er til at fortælle om, at de er der, via små bøger og hæfter om hver eneste lille nationalpark, som
de har massevis af. Der er desuden gode toiletforhold og p-pladser, og mange steder “naturrum”, små museer om områder, ofte med
faciliteter. Eks på Kullen og Søderåsen. Det er faktisk bare at copypaste. Sæt i gang, så vi kan komme ud og nyde al den dejlige natur i
Nordsjælland.

Privatperson

342 Skolen i skoven

Kære Kongernes Nordsjælland... Jeg har flere idéer og flere har I sikkert modtaget i andre varianter, ellers kommer de her listet op...:
SKOLESKOV - tildel en stykke skov til skoler i nærområdet, så klasserne besøger det samme sted, undersøger det samme stykke ud fra
forskellige perspektiver og klassetrin. Det vil skabe et tilhørsforhold til skoven og en naturlig relation mellem elev og skov... evt. lokker
eleven sin familie med derud... evt. kunne klasse deltage i plante deres eget træ (Mit træ/vores træ) som man kan følge udviklingen af og
besøge (også når man er gået ud af Folkeskolen)

Privatperson

Andet

Sammenhæng

Form., udd. og forsk
Lokal., erhverv og
turisme
Frilufstliv

Kulturhistorie

Forslagsstiller

343 Facilitere etableringen af
skoletjenesteundervisningsmateriale

At der etableres og igangsættes en skoletjeneste eller udarbejdes materiale til eksisterende skole- og undervisningstilbud, der kan øge
skoleelevernes forståelse for parforcejagtlandskabets enestående historie, historiske brug og værdier i relation til UNESCO verdensarven
samt få aktiveret og aktualiseret de mange fortællinger, som landskabet derudover rummer – derunder naturpleje etc. Skoletjenesten
eller undervisningsmaterialet tænkes i første omgang målrettet de nordsjællandske skoler og skal bidrage til at få parforcejagtlandskabet
og nationalparken lokalt forankret og øge forståelse for det nordsjællandske landskabs særlige natur og kulturhistorie. Skoleforløbene vil
kunne tilrettelægges i forløb med særskilte fokuspunkter der imødekommer formidlingen af parforcejagtlandskabet alene eller i
kombination med nationalparkens øvrige fortællinger. Indgangsporten til området (præsentationsark 2) vil kunne indgå som et aktiv i
arbejdet med formidling til skoler.

344 Inddragelse af Børne- og
Ungdomsrådet

Friluftsrådet foreslår, at de uniformerede børne- og ungdomskorps inddrages til lokale aktivite-ter i de mange spejderhytter/spejdercentre Ja
i det åbne landskab. De uniformerede børne- og ungdomskorps kan i et nært samarbejde med nationalparken også oprette særlige
”dueligheds-tegn” for aktiviteter knyttet til nationalparken.
Friluftsrådet foreslår, at børn og unge inddrages i nationalparkens udvikling og formidling. En konkret idé er et korps af unge, f.eks.
Ja
uddannelse af nationalparkambassadører for de 14-18 åri-ge, der kan medvirke til events, samt formidlings- og naturplejeaktiviteter.

Friluftsrådet

346 Formidling til mindre børn

Friluftsrådet foreslår også et formidlingsspor for de små børn, hvor et system, som det der ken-des fra USA`s nationalparker, kan gøre
børnene kloge på natur og historie i området samt udde-le diplom/mærke/badge for at have fulgt et eller flere forløb.

Ja

Friluftsrådet

347 Video app til
daginstitutionsbørn om
Nationalparken Kongernes
Nordsjælland

Mange pædagoger på daginstitutionerne mangler ofte mulighed for, at finde lødigt indhold til at forberede børnene på en forestående
tur. Hvad enten de tænker det som det høj aktuelle flipped learning eller som ekstra information før eller efter en tur. Ligeledes er der
krav fra socialministeriet til at pædagogerne skal bruge digitale medier i børnenes læring. Et problem pædagogerne ofte støder på er, at
finde lødigt og sikkert indhold de kan lade børnene bruge. En video app med lødigt indhold fra nationalpark Kongernes Nordsjællands
natur, kultur og geologi, kan ikke blot hjælpe pædagogerne med at løse en disse problemer, men også inspirere til besøg i nationalparken.

Ja

Widell Consulting

348 Inspirations- og samtalebog
til dag-institutioner

En inspirations- og samtalebog der rettes mod daginstitutioner. Bogen kan pædagogerne bruge i deres dagligdag med børnene, både til at Ja
øge børnenes faglighed og som en faglig forberedelse til et besøg på en af Nationalpark Kongernes Nordsjællands mange besøgssteder og
kulturinstitutioner. Derudover kan pædagogerne med samtalebogen også styrke børnenes sproglige evner. Bogen rummer alle
Nationalparkens formidlingsinstitutioner og besøgssteder, så er der en samlet og fuldkommen inspirationskilde og register over hvilke
muligheder nationalparken rummer for daginstitutioner. Bogen kan evt. omdeles til alle institutioner i regionen.

Privatperson

349 Børnebogserie til de yngste
(2-7 år) om naturen og
kulturen i National Park
Kongernes Nordsjælland

At skabe en bog for de yngste børn, der både underholder børnene og giver forældrene mulighed for at lære deres børn om natur, kultur
og landskab og inspirere dem til at opleve det i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Bogen fungerer som en billedbog for de mindste,
mens de lidt ældre kan gøre brug af den enkle tekst og lege med de klistermærkeopslag der er i bogen. Emnerne er alt fra skovens,
klitternes og kystens dyr til kulturhistorien lige fra Kronborg, Esrum Kloster og til kulsviere og oldtiden.

Privatperson

345 Inddragelse af børn og unge
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Ja

Styregruppen bag UNESCO
verdensarvsområdet
Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland ved Museum
Nordsjælland, Det Grønne
Museum, Naturstyrelsen
Nordsjælland og Naturstyrelsen
Hovedstaden, Fredensborg,
Gribskov, Hillerød, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk Kommuner.
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En børneguide til Nationalpark Kongernes Nordsjælland på 2 platforme. Den ene platform er er en trykt guidebog skrevet til børn. Bogen
fortæller alle spændende historier fra NP natur og kultur, samt giver gode råd om friluftsliv og årets events. Bogen er fyldt med aktiviteter
som man kan se og lave når børnene eller familien er ude i naturen alt fra bladsafari til ormeleg. Den anden platform er et tilhørende
website, der også er en guide til NP. Ved hjælp af digitale hjælpemidler, video, infografik osv. Website og bog kan både bruges hver for sig
og som supplement til hinanden.

Geologi og landskab

350 Børneguidebog på to
platforme til målgruppen 812 år.
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MPdesign, ZooMedia,
Naturvejleder fredensbrog

351 Undervisningssite om
Et undervisningssite, er en portal af information, interviews, fotos, video og lærevejledninger inden for fagområderne kulturhistorie, natur,
nationalparken til udskolingen geologi og landskab. Materialet er lødigt og kan frit bruges, derved får eleverne en helt unik mulighed for at få materialer til deres
afleveringer og præsentationer. Mange skoler arbejder i disse år med undervisningsmetoden ”flipped learning”, men mængden af
materialer til det er begrænset. Dette undervisningssite giver lærerne mulighed for at få materiale til denne nye undervisningsform.
Ydermere får alle skolebørn i målgruppen en mulighed for at få Nationalparken på skoleskemaet uanset om de har mulighed for at besøge
Nationalparken eller ej.

Widell Consulting

352 Børn Formidler Natur

Med støtte fra Friluftsrådet starter vi sep. 2019 projektet Børn Formidler Natur med målgruppen 0 – 6 årige og familier. Vi ønsker bl.a. at
øge kendskabet til området Kelleriskilen som er en del af nationalparken. I projektet skal daginstitutioner lave aktiviteter i området. Vi
holder familieevents hvor børnene formidler de aktiviteter de har lært i daginstitutionerne. Vi inviterer til samarbejde omkring projektet.
Herunder udvikling af naturaktiviteter for familier med børn, aktiviteter til daginstitutioner og afholdelse af familieevents. Vi vil også gerne
samarbejde omkring afholdelse af kurser og udvikling af materiale til pædagoger.

Fredensborg Kommune

353 Naturbussen

Transport af skoleklasser/børnehaver mv. til diverse naturhotspots i Nordsjælland er en af de største ”hurdler” i bestræbelserne for at
implementere ”udelæring” fuldt ud . Ved at etablere og drifte en Naturbus med indbygget grejbank, bringes naturen meget nemmere ind i
”klasselokalet” og udelæring, motion og natur/kulturforståelse håndgribeliggøres. Tur-bussen drives i et driftsfællesskab på tværs af NPkommunerne og Nationalparken og vil have base/garage i Esrum.
Børn i skolealderen, unge og voksne introduceres til nationalparkens kulturhistorie gennem rollespil. De historiske bygninger i
Frederiksværk, Esrum, Kronborg mv. danner rammen for scenarier hvor historien gøres aktiv. Gennem rollespillene bliver historien og
konsekvenserne af de historiske valg gjort levende og alle sanser kommer i spil.
WunderLab er et tværfagligt formidlings- og undervisningsprojekt til børn i dagtilbud og skoler som formidler natur og bæredygtighed i
Ja
børnehøjde med udgangspunkt i Nationalparkens mangfoldighed af natur. Projektet ønsker at implementere innovative
undervisningsmåder som kombinerer natur, bæredygtighed, kreativitet og digitale medier, og som udvikler børns naturfaglige kundskaber
samt kreative og innovative kompetencer. WunderLab tager afsæt i ny kreativitetsforskning og forskning om hvordan børn lærer i både
dagtilbud og skole, og ønsker at gøre børnene til protagonister og ambassadører for deres egen Nationalpark, og give plads til
eksperimenter og leg i børnehøjde.

Halsnæs Kommune

356 Event om parforcejagt
357 Grøn Lørdag

Nationalparken kan med fordel etablere national og internationale events omkring parforcejagt-systemet.
Ja
Grøn Lørdag er en tilbagevendende begivenhed i Gribskov Kommune, hvor de grønne lokalforeninger og organisationer i samarbejde med
kommunen arrangerer en event om natur- og friluftsliv. Grøn Lørdag er henvendt til børnefamilier, hvor lokale foreninger tilbyder en
aktivitet, som beskriver deres forening. Grøn Lørdag er et veletableret arrangement, som har været afholdt på Gilleleje Havn siden 2016.
Besøgstallet har ligget mellem 200-400 besøgende.
Gribskov Kommunes forslag er at udbrede ”Grøn Lørdag” til de øvrige kommuner i Nationalparken. Formålet er at styrke muligheden for
naturoplevelser og friluftsaktiviteter lokalt inden for Nationalparken via lokalforeningernes egen fortælling og formidling af aktiviteter.

Friluftsrådet
Gribskov Kommune

358 Fredensborg slot - 300 år på
3 weekender

3 weekender fortrinsvis i sommermånederne i 2022, når slottet har 300 års fødselsdag. Hver weekend skal repræsentere et århundrede.
Slottets historiske begivenheder spilles som interaktiv parkteater mellem dels skuespillere der spiller hovedroller i form af historiske
personer, og dels improviseret amatørteater hvor hvem der måtte have lyst, og er klædt i tidstypiske dragter, må deltage. Scenen er dele
af Fredensborg Slotspark samt dertil hørende historiske omgivelser.

Privatperson

354 Liverollespil om
kulturhistorien i
Nationalparken
355 WunderLab
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359 Litteratur-konkurrence

Kulturen kan give nye indgange og nye brugere af naturen i nationalparken, Eksempelvis ved at udskrive en konkurrence om krimier der
foregår i nationalparken eller ved at lave guidede tours i nationalparken ud fra den litteratur der allerede findes om områderne.

Halsnæs Kommune

360 Årlig fotokonkurrence

Forslag til tidsplan og form:
Konkurrencen tænkes gennemført om vinteren, hvor aktiviteten udendørs er mindst.
Deadline for konkurrencen kunne f.eks være i december, hvorefter der er udvælgelse, som afsluttes i ultimo februar med en event med
offentliggørelse af vindere og udstilling af vinderbillederne.
Der kan f.eks i første omgang etableres 5-6 kategorier:
Natur
Geologi og landskab
Kulturhistorie
Friluftsliv
Lokalsamfund, erhverv og turisme
(Formidling, undervisning og forskning).
Der findes vindere for hver kategori samt en samlet vinder.
Praktiske forhold der skal etableres:
Digital platform og lagerplads til indlevering af billeder.
Dommerkomite.
Formidling af begivenheden.
Gerne etablering af småudstillinger eller plakater, der kan anbringes på kommunekontorer, biblioteker og kulturhuse, museer og hos
andre interesserede.
Krav til indleverede billeder kunne være:
Billederne skal være taget det samme år i nationalparken.
Billederne må ikke have deltaget i andre konkurrencer.
Krav til kvalitet af billeder f.eks format(.jpg) og max/min-størrelse.

Hellebæk Kohaves Venner

361 Kulturland-skabet Kongernes Den storslåede natur i Gribskov er i virkeligheden et ældre kulturlandskab. Mange af træsorterne i skovene og deres placering stammer fra Ja
Nordsjælland
Danmarks ældste moderne skovbrug, og skovområderne er således reelt konstruerede. I midten af 1700-tallet var der alvorlig mangel på
træ i Danmark, hvorfor man forsøgte at systematisere og effektivisere skovdriften i de kongelige nordsjællandske skove. Skovene blev
inddelt og opmålt, skovbevoksningen takseret og nye træsorter blev indført ved Den Gram-Langenske Forstordning og senere
skovdriftsreformer. Forskningsprojektet er tværfagligt, og gennem kildestudier og naturvidenskabelige analyser af vækster og træsorter
undersøges skovens konstruktion.

Museum Nordsjælland

362 Miljøhistorie

Helsingør Museer

363 Forskning om formidling og
undervisning
364 Nationalparkens natur, set
gennem billedkunst –
bogudgivelse

Udvikling af forskningsprojekt indenfor miljøhistorie, der arbejder tværfagligt med mennesker og natur i nationalparken, f.eks. i
samarbejde med Skovskolen og Det Grønne Museum
Forskning omkring formidling og undervisning med flere områder, anbefales f.eks. i et samar-bejde med Skovskolen under Københavns
Universitet.
En gruppe billedkunstnere fra kunstnergruppen DANE indlogeres i en uge i nationalparken, hvor de med hvert deres kunstneriske udtryk
foreviger nationalparkens naturværdier gennem billedkunst. Kunstværkerne stilles gratis til rådighed til en bogudgivelse, men sælger selv
billederne, typisk på en udstilling i forbindelse med bogudgivelsen. Se mere på www.naturkunstnere.dk.

Ja

Friluftsrådet
DANE (Danish Artists for Nature
and Environment)
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Kulturhistorie

365 Lad kunsten sætte fokus på Arbejd strategisk med samtidskunst til at sætte fokus på nationalparkens natur, kultur og historie.
nationalparkens natur, kultur Lad kunsten blive en del af nationalparkens formidlingslag og indgang til herlighederne på spændende og overraskende måder.
og historie.
Specielt samtidskunsten evner at intervenere og belyse (ukendte) områder, (svære) begreber og (ømtålelige)problematikker, - være
øjenåbner for en større forståelse. Det gælder både den imaginære kulturarv, som er overalt i nationalparken, egnens storslåede historie
om både pave- og kongemagt og det gælder naturbeskyttelse i samspillet mellem landbrugserhverv og uberørte naturområder.
Lad nationalparken inspireres til ovenstående fra andre steder i verden som kunst på godset Wanås i Skåne, Trust New Art i England, The
Tourist Line i Norge eller Nagashi Benesse i Japan.

Geologi og landskab
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Gribskov Kommune

366 Kortlægning af kunst i
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Privatperson
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Ja

Privatperson

Ja

Privatperson

Ja

Privatperson

Ja

Privatperson

Ja

Privatperson

430

431

432

433

Kortlægning af hvad der er af kunst i parken allerede. Herefter skal der foretages en vurdering af hvilke kunstoplevelser
nationalparken
giver en værdifuld oplevelse i naturen. Disse steder skal
fremhæves selvstændigt som en oplevelsesmulighed for nationalparkens gæster. Vi kan komme i gang med dette med det
samme.
Samarbejde med
I forbindelse med at arbejde med de kunstmuligheder, der allerede ligger i parken anbefales det at Nationalparken indgår i
Nordkystens
et fast samarbejde med Nordkystens Kunsttriennale. Nordkystens Kunsttriennale arbejder med kunst som et formidlingslag
Kunsttriennale
der kan belyse og sætte fokus på de værdier der er tilstede, pt. i Gribskov Kommune men i fremtiden også
nabokommunerne. Med et fast samarbejde kan Nationalparken sørge for at værker og kunstnere også kommer til at belyse
steder og emner, der har relevans for naturen og parken. Dette arbejde kan initieres med det samme så Nationalparken
indgår aktivt i Nordkystens Kunsttriennale 2022.
Kunstråd og kunstprogram Etablering af en Kunstrådsgruppe bestående af kunstfaglige personer, hvis formål er at arbejde, i tæt samarbejde, med
naturfaglige personer. Kunstrådsgruppens fokus skal være at arbejde for at få relevante kunsttiltag realiseret, inkl. at rejse
fondsmidler til store projekter. Der skal udarbejdes et kunstprogram, der kan anvise fokusområder på kort sigt og lang sigt.
Det er afgørende at sammensætningen af personer har fokus på, at kunsten skal være understøttende for naturoplevelsen
og at værker har en meget høj kvalitet. Der skal arbejdes med nationale, internationale og lokale kunstnere af høj kaliber.
Kunstrådsgruppen skal arbejde direkte med bestyrelsen for Nationalparken, således at området får en ligeså stærk stemme
som landskabet, naturen, friluftslivet, kulturhistorien og erhvervet i parken, og får mulighed for at udarbejde projekter der
går i spænd med Nationalparkens dna. Der skal derfor være en repræsentant i kunstrådsgruppen fra Nationalparkens
bestyrelse, gerne udpeget af kunstrådsgruppen. Derudover skal kunstrådsgruppens sammensætning være en repræsentant
fra hver af Nationalparkens kommuner, en repræsentant fra Nationalparksrådet, 2-4 kunstkonsulenter bestående af både
udøvende kunstnere og folk der arbejder med at udfolde kunstprojekter på hospitaler o.lign. samt 2-3 naturfaglige
personer, gerne fra Nationalparkrådet. Samt en repræsentant fra Nationalparkens sekretariat. Derudover en repræsentant
for Kunsttriennalen.
Vartegn for
Udbyde en konkurrence om at skabe et vartegn for Nationalparken. hvor vi skal indbyde BIG, Dorte Mandrup
nationalparken
(Vadehavscenteret) samt 3 unge nyskabende bureauer til at udtænke
et genialt vartegn for Nationalparken. Det kan være et vartegn der giver et udsigtspunkt, en særlig bro over en sø eller
andet. Inspiration: det 45 meter høje tårn som er bygget i Næstved, udsigtspunkter ved the National Tourist Line i Norge
m.fl.
Artist in recidence
Der kan udarbejdes et Artist in recidence program, hvor opholdet udmunder i udstillinger eller midlertidige værker – måske
program
endog permanente
værker i forhold til det skitserede forslag i pkt. 2. Dette arbejde skaber en løbende reason-to-go for folk og turister.
Fotokonkurrencer
Man kan afholde fotokonkurrencer med naturfotografier taget i Nationalparken med 3-årige intervaller
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367 Komplement og kontrast

Dansk Billedhuggersamfund foreslår en række skulptur- og kunstudstillinger med skiftende temaer. Første projekt i 2020 med temaet
”Komplement og Kontrast – Danske billedhuggere i dialog meld Rudolf Tegner”. Etablering af skulpturudstilling i parken ved Tegner
Museum med nulevende danske kunstneres værker i dialog med Rudolf Tegners konkrete skulpturer og/eller med Tegners
ekspressionistiske symbolisme. Udstillingen etableres i samarbejde mellem Rudolph Tegners MuseumNationalparken og Dansk
Billedhuggersamfund Udstillingen sammensættes af værker af Inviterede og udvalgte danske billedhuggere.Varighed: 12 måneder, f.eks.
fra april til april Finansiering:fonde, komm, støtte, Statens Kunstfond

Dansk Billedhuggersamfund

368 Halsnæs ”ægte”
guldalderlandskab

Købke, Skovsgaard, Lundbye m.fl. kendte danske kunstmalere, har alle formidlet det nordsjællandske landskab via naturalistiske
oliemalerier.
Såvel skovpartier, fjord, sund og sø som det daglige liv blandt bønderne i Nordsjælland er foreviget og vidt berømmet nationalt som
internationalt.
Ikke desto mindre er der få danskere, der ved at mange motiver blev fundet og foreviget i Kongernes Nordsjælland.
Der etableres en række ”on the spot” formidlingsstandere, der dels formidler landskabet, historien men også gengiver det pågældende
maleri. Herved formidles landskabsudviklingen helt konkret rodfæstet i dansk kunst og ikke mindst landskabshistorie. Gerne vedhjælp af
”cutting edge” kikkerter, hvorigennem beskueren oplever et ”før” og et ”nu”.

Halsnæs Kommune

369 Liv, lyd og lys i teletårnet. En
åbningsevent samt en
månedlang, interaktiv lyd- og
lysinstallation.

Liv, lyd og lys i teletårnet, en borger inddragende event. 1. Kommuniker med verden: Ved brug af morsenøgler forbundet med lyskilder i
tårnets vinduer kan publikum sende deres statements ud i verden. 2. Interaktiv lydkomposition: Gennem amatørradioer i tårnet
kommunikeres der ud til verden. Modtagerens geografiske position afspejles i en lydkomposition, der samtidig kan høres som radiosignal
på publikums mobiltelefoner i nærheden af tårnet. 3. Åbningsevent: Tårnet iscenesættes med radioamatører, national parkens ansatte,
lokale borgergrupper i mødet med musikere, dansere og performere. 4. Radio- og morseworkshop for børn: Lær morsealfabetet og
hvordan man sender radiosignaler ud i verden.

Wilma Version

370 Kultur og kunst i NP
Kongernes Nordsjælland

Vi foreslår, at der ud over at vægte de historiske, kulturelle bygninger, ruiner og bysamfund og de mange malere og kunstnere, der har
levet i og foreviget natur, bygninger og livet i NP.
- Der bør besluttes en aktiv kulturpolitik for også at fremme og promovere den meget aktive kultur-og kunstproduktion, der i dag er i NP.
- Et forslag om at lave en proaktiv kunstpolitik. (i lighed med den besluttede i nationalpark Skjoldungernes Land)

Danmarks
Naturfredsningsforening Halsnæs

371 Lad samtids-kunsten
synliggøre national-parkens
rigdomme!

Arbejd strategisk med samtidskunst til at sætte fokus på nationalparkens natur, kultur og historie. Lad Nordkystens Kunsttriennale blive en Ja
del af nationalparkens indsatsområder til at tænke formidling og tiltrækning af (nye) gæster på. Kunsttriennalen er en tematisk udstilling
hvert tredje år, hvor inviterede danske og internationale kunstnere skaber nye værker med afsæt i et givent tema om egnen og historien.
Sommeren 2019 afvikles kunsttriennalen således under temaet ARV, - og her særlig den imaginære kulturarv, som jo er overalt i, - netop
nationalparken. Nordkystens Kunsttriennale er inspireret af bl.a. det engelske projekt Trust New Art og kunstindsatsen på det svenske
gods Wanås

KunstHusUdenMure

372 Lytteposter i nationalparken

Etablering af lytteposter, der formidler f.eks. Esrum Kloster og Kronborg Slot. Lytteposterne drives via et håndhjul. • Brug af EnergiLeg lyd Ja
produkter til formidling i naturen eller på cykelruter omkring dyr, planter og seværdigheder
• Sprog valg via trykknap dansk, engelsk og tysk
• Vores teknologi kan indbygges i kulisser og eksisterende konstruktioner
• Der kan sættes én ”time lock” på alle lyd produkter så de ikke virker i et bestemt tidsrum ligeledes er det muligt og se hvor mange gange
produktet har være aktiveret

EnergiLeg

373 Velkommen i Naturparken

På de store veje opsættes skilte, som fortæller, at nu kører man ind i Nationalparken og der skal også skiltes, når man forlader den.
Problemet for os beboere i Nordsjælland, men også turister, det er, at man ikke ved, om man befinder sig i Nationalparken uden at man
skal have et kort frem.

Privatperson
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376 Formidlingssti/nationalparksti Ideen er en formidlingssti bestående af specialdesignede pæle, med to drejbare klodser i, hver med fire sider. Den ene klods formidler
i Krogerupskovene ved
information og aktiviteter til voksne, den anden til børn.
Humlebæk
Formidlingstemaerne omfatter bl.a.:
• Natur - planteskolen, fredningen, hvorfor ser skoven ud som den gør, dyrelivet mv.
• Kulturhistorie - godslandskabet, Krogerups historie, teglværkshistorien,
• Sundhed - bevægelse, sansning; hvordan virker egen krop, mental trivsel
• Nationalparken - hvorfor Krogerupskovene, hvad betyder det for naturen og området mv.

Kulturhistorie

375 Trinbræt i Gribskov

Omkring halvdelen af den 60 km. lange kyststrækning mellem Helsingør og Hundested er indenfor nationalparkens område via Hornbæk
Plantage, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Netop disse strækningen rummer natur- og kulturhistoriske oplevelser, der kan synliggøres
ved fx informationsfoldere til vandrere. Desuden vil et samarbejde med andre instanser om skiltning på strandene kunne gøre
kystvandring til en større oplevelse.
Alle trinbræt i Nationalparken genåbnes og udrustes med plancher og foldere.
Dette vil aflaste rastepladserne samt være CO2 venligt

Geologi og landskab

374 Vandreture langs kysten
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Danmarks
Naturfredningsforening, Gribskov
Ja

Fredensborg Kommune

Ja

Friluftsrådet

Tanken er at pælene skal være selvformidlende, dvs. aktiviteterne på stien skal kunne gennemføres uden guide.
Der vil være mulighed for at udbygge pælene med et digitalt modul i form af en QR-kode eller en beacon, men som udgangspunkt skal
man kunne tilgå formidlingen uden hjælpemidler og få et udbytte af den på det sted pælen er placeret.
377 Skiltning

Der er et stort behov for en synliggørelse af nationalparken i landskabet ikke mindst da den geografisk er så fraktioneret, som den nu er.
Her er det vigtigt at være opmærksom på balancen imellem at synliggøre nationalparken ved hjælp af skilte og at undgå en ”skilteskov” i
landska-bet. Friluftsrådet bakker op om en synliggørelse ved hjælp af bedre og mere ensrettet skiltning i nationalparken, men vil opfordre
bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland til at undgå at opsætte så mange og store skilte, at oplevelsen af landskabet i
nationalparken forrin-ges. En løsning på dette kunne være udvidet brug af en digital formidlingsplatform.

378 Beskyttelse af dyrelivet

I Horserød hegn, Risby hegn og Klosterris hegn findes en voksende bestand af kronvildt. Desuden råvildt og dåvildt. Jeg foreslår guidede
ture i skovene til interesserede. Formål: At bringe viden om vildtet og dets levevis og dermed få borgerne til at passe på vildtet og
optræde hensynsfuldt i skovene. Desuden at være opmærksom og køre hensynsfuldt ved skove og marker, så man undgår påkørsler af
vildtet.
I et samarbejde mellem Museum Nordsjælland og Skovskolen etableres et korps af guider, der studerer Natur- og kulturformidling på
Skovskolen. Disse guider laver formidlingsture med udgangspunkt fra Skovskolen eller andre knudepunkter. Turene afholdes i
sommerweekender og annonceres på NP hjemmeside, facebook, andre centrale digitale medier og gerne i lokalpressen. Turene kan have
både naturfagligt og kulturhistorisk indhold, hvorfor at et samarbejde med Museum Nordsjælland og ParforceJagten er central. Guiderne
vil også kunne introducere gæster til nye stier og ruter, som gæster efterfølgende selv kan vandre og aktiviteten kan udvides med
friluftsaktiviteter

379 Sommer-studenter-guides i
Nationalparken

380 Oprettelse af en
naturvejlederordning til
skoler og institutioner

Etablering af Naturvejleder funktion i Hillerød Kommune/ Nationalparken

Privatperson

Skovskolen
Borgerforeningen, Hillerødvestskolen, Kulsvier-gården

• Jægernes reguleringsaktiviteter i Nationalparken. Kan udføres af frivillige reguleringsjægere fra området, der kan fortælle om, hvordan
jægerne både hjælper samfundet og naturen ved at bekæmpe såvel invasive arter som andre arter, der forvolder skade.
• Jagt og natur, herunder f.eks. jagtsti, for børn og unge. Kan f.eks. udføres via projekt ’De unge naturformidlere’.
• Publikumsjagter arrangeret af statsskoven og/eller private lodsejere i samarbejde med DJ-jagtforeninger med det formål at give
ikkejægere indsigt i jagtens udøvelse. Publikum kan
deltage som klappere og evt. hjælpe med opbrækning af vildtet. Som et element kan vises forlægning af de nedlagte dyr.
• Schweisshunde-arbejdet i Danmark. Formålet kan dels være at vise den store indsats, som schweisshundeførerne gør, dels at opfordre
befolkningen til at være opmærksom på hjortevildt i trafikken. I Nordsjælland er mere end 50 % af eftersøgningerne på påkørt vildt, hvilket
kalder på en dyrevelfærdsmæssig indsats på de mest udsatte vejstrækninger. En indsats, som nationalparken kunne være med til at
igangsætte.
• Jagthundearbejde. Demonstration af alle former for dansk jagthundearbejde, både som et led i at vise hundenes færdigheder og som et
led i at fortælle om etikken, der omgærder dansk jagt. Kan udføres af jægere/jagtforeninger i samarbejde med lokale hundeklubber.
• Parforcejagt. I samarbejde med rideklubber gennemføre parforcejagter med samme model som hubertusjagter, hvor ”ræven” er andre
ryttere. Der kan også arrangeres events i forbindelse med jagten på det store hjortevildt i området. Formålet er at give turister og
lokalbefolkningen et indblik i både fortidens kongers jagter i Nordsjælland og nutidig hjortevildtforvaltning.

Andet

• Falkejagt – både som kulturhistorie og som moderne reguleringsmetode. Kan udføres i samarbejde med Falkonergården ved
Fredensborg eller andre falkejægere.

Sammenhæng

Formidling af jagten som kulturinstitution og rekreativ friluftsinteresse skal ske i samarbejde med lokale frivillige kræfter fra såvel
Ja
jagtforeninger som andre organisationer. Det kan eksempelvis ske på besøgscentre, ved sæsonbetingede oplevelsesdage/temadage og på
stande i skove eller andre relevante steder. Formidlingen skal i videst muligt omfang tage udgangspunkt i noget der kan ses og røres –
udstoppet vildt, jagttrofæer, jagtudstyr osv. Årlige traditioner er med til at fastholde fokus på særligt spændende begivenheder, hvorfor
sådanne kan anbefales.
I denne sammenhæng forestiller vi os formidling af:
• Alle former for jagt, herunder strand- og havjagt. Skal udføres i samarbejde med frivillige jægere i området.
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382 Formidling af jagt

Kulturhistorie

381 Sejltur på Arresøen med M/S M/S Frederikke - ladet med fortællinger og oplevelse. Mange gode historier handler om mennesker og naturen i samspil med hinanden,
Frederikke
om naturens landskab, som giver mulighed for menneskers liv med naturen. Gode fortællinger tager tit afsæt i historien om det
menneskelige fællesskab med viden og færdigheder, men også fantasi, drømme og tro. Sådan er også historien om Arresø naturen og det
liv mennesker har levet på og omkring den. Det er den fortælling man drages ind i når man sejler med FREDERIKKE ud i naturen og ind i
historien, for en sejltur på søen er på en gang en unik naturoplevelse. I 25 år har Frederikke sejlet turister og lokale på Arresø, Danmarks
største sø og er den eneste turbåd.
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Arresøfarten
Danmarks Jæger-forbund
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383 Etablere guidekorps der kan
varetage og bistå
formidlingen af parforcejagtlandskabet

Der ønskes etableret et guidekorps, der kan varetage og bistå formidlingen af parforcejagtlandskabet over for turistgrupper etc. Via en
Ja
levende og nærværende formidling skal guidekorpset åbne landskabets fortælling op for publikum for derigennem blandt andet at øge
bevidstheden om landskabets særlige karakteristika, kulturhistoriske betydning samt UNESCO-verdensarvsstatus. Guidekorpset skal kunne
varetage bookede rundvisninger i landskabet og indgå i den generelle formidling af området.

Styregruppen bag UNESCO
verdensarvsområdet
Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland ved Museum
Nordsjælland, Det Grønne
Museum, Naturstyrelsen
Nordsjælland og Naturstyrelsen
Hovedstaden, Fredensborg,
Gribskov, Hillerød, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk Kommuner.

384 Naturvejleder

En nationalpark af Kongernes Nordsjællands format må have en ansat naturvejleder! Vi beskriver naturvejlederens arbejds- og
ansvarsområder samt funktioner. Disse er indlysende, men vores forslag om besøgscenter og naturbus (se disse) vil være oplagte
arbejdsområder for en naturvejleder, og vores idé om en naturbus vil næppe kunne gennemføres uden en fastansat naturvejleder. Vi
kender ikke nationalparkens budget, men vi kan forestille os, at det er begrænset og ikke kan dække lønudgiften til en naturvejleder. Der
må derfor søges midler eksternt f.eks. via fonde eller lignende.

Ja

DOF Nordsjælland

385 Historiske hestevognsture

I forbindelse med udviklingen af nationalparken, er vi to ildsjæle, der ønsker at indgå i og bidrage til den kommende kulturfomidling, ved
at tilbyde formidlingsture i hestevogn. Hestevogne har jo i sig selv et stærkt historisk islæt, idet de gennem århundrede har været den
mest almindelige transportform. De kendes i dag især fra Jægersborg Dyrehave, og vi vurderer vi, der også må være et marked for
hestevogns ture i Kongernes Nordsjælland. Læs hele vores oplæg i vedhæftede PDF

Ja

Privatperson

386 Forbrugervenlighed

1) Væsentlig opgradering af den offentlige transport, lokalbaner og busser, såvel i
udkanterne som der hvor veje og skinner strækker sig igennem nationalparkens arealer.
2) Forbrugergavnlige billet systemer til museer, seværdigheder og aktiviteter hvor der
kræves entrébilletter, således at der opnås rabat i størrelsesorden i forhold til hvor
mange forskellige seværdigheder man køber billet til på én gang. Gennem dette system
kunne der også være mulighed for at købe måltider på en restaurant med rabat.
3) Vedligeholdelse af diverse gang - og ridestier samt mtb.- spor.

Ja

Privatperson

387 Naturbussen

Alle implicerede kommuner i "Nationalpark Kongernes Nordsjælland" skal anskaffe en "naturbus". Bussen skal kunne bookes af skoler, som
hjemmefra har udarbejdet og arbejdet med et naturprojekt, en særlig biotop, som de har lyst til at besøge. Foreninger kan i weekender
booke bussen.
Etablering af fælles platform for information om aktivitetsmulighederne i Nationalparken – dækkende aktiviteter på egen hånd og som
deltager i guidede ture/arrangementer.

Privatperson

Friluftsrådet foreslår, at Nationalparkplanen opstiller mål for formidling af Nationalpark Konger-nes Nordsjælland og dets muligheder både Ja
til lokalbefolkningen og til endags-, weekend- og fe-rieturister. Målene bør således ikke alene fokusere på en udvalgt brugere af
nationalparken.
Friluftsrådet ser gerne oprettet et formidlerforum til inspiration og koordinering af formidlings-indsatsen i nationalparken. I
Ja
formidlerforum bør blandt andet indgå områdets mange naturvej-ledere og naturformidlingsinstitutioner.

Friluftsrådet

388 Samlet information om
aktiviteter i Nationalpark
Kongernes Nordsjælland
389 Mål for formidlingen

390 Formidlerforum

Dansk Vandrelaug

Friluftsrådet

Andet
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391 Samlingssteder til formidling I Nationalparkplanen bør de fremtidige decentrale formidlingselementer beskrives, hvilket Fri-luftsrådet kan se flere fordele ved.
Ja
Friluftsrådet mener, at det er vigtigt, at der bliver flere ind-gange til nationalparken fordelt rundt omkring i nationalparkområdet, således
at nationalparken på trods af sin fraktionering opleves som en helhed, og således at al aktivitet ikke koncentreres i enkelte områder.
Samtidig mener Friluftsrådet også, at der er behov for nogle få større attrakti-ve samlingssteder, der kan fungere som udgangspunkter for
ture, større forsamlinger med me-re, og hvorfra der udgår diverse stier, ruter og tilbud, således at nationalparkgæsten ikke hele tiden er
nødt til at bevæge sig kortere eller længere strækninger for at opleve nationalparkens stemning og tilbud. Ved disse større samlingssteder,
der bør ligge så offentlig transportmuligheder nærliggende at benytte, er der selvfølgelig også behov for gode parkeringsforhold for
bilister og cyklende, samt eventuelt faciliteter til picnic, muldtoiletter og lignende.

Friluftsrådet

392 Naturbus

I forbindelse med etablering af et besøgscenter i Møllegårdens sydlænge (se dette forslag) ”genoplives” naturbussen. Bussen udstyres
med vaders, fiskenet, kar, glas, mikroskoper, fiskestænger, kikkerter, teleskoper, lupper, geologhamre, håndbøger etc. og kan via
sekretariatet bookes af relevante grupper såvel børn som voksne, til ekskursioner til interessante lokaliteter i nationalparken med det
formål, at alle kan opleve og arbejde med natur og naturemner. Denne formidlingsaktivitet forudsætter nok ansættelse af en
naturvejleder! Se dette forslag.

Dof Nordsjælland

393 Verdensklasseformidling i
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland

Et sammenhængende formidlingskoncept der formår at informere, inspirere, tilbyde way-finding og praktiske oplysninger, samt genere
Ja
genbesøg. Et formidlingskoncept i Nationalparken skal både kunne stå alene, samt være et supplement til eksisterende formidling. Vi
foreslår et koncept, der er både fysisk og digitalt og som består af flere lag. De tre lag består af fysisk skiltning, en audioguide og en app
eller mobil site
Halsnæs kommune har et rigtig velfungerende kort, der viser vej til en række af de mest spændende oplevelser. Kortet bruges af både
Ja
lokale og besøgende og der er en pæn efterspørgsel på det i turistsæsonen. Det er oplagt at lave nationalparkens kort, der kan fremhæve
nationalparkens oplevelser, og vise Nordsjælland samlet.
Et kort over Kongernes Nordsjælland, hvor man ved emnefelter kan tænde forskellige lag, som så lyser op som punkter eller ruter på
Ja
kortet. F.eks. vandrestier, cykelruter, shelters, historiske mindesmærker, kulturhistoriske emner, museer, geologisk interessante steder,
fuglereservater, botanisk værdifulde områder, fiskesteder, spisesteder, overnatningsmuligheder, trafikknudepunkter m.m. For hvert punkt
kommer der ved museklik en beskrivelse med et eller flere billeder/videofilm frem, så enhver kan orientere sig indenfor deres
interesseområder og planlægge en spændende tur rundt i nationalparken. Senere kan kortet måske udvides til at brugerne selv kan lægge
billeder og tekst ind.

Privatperson

396 Digital infrastruktur til
markedsføring, information
og afvikling af tilbud

Grundideen er at opbygge og facilitere en digital infrastruktur for parken så relevante parter kan markedsføre, informere, og direkte med Ja
digitale værktøj afvikle tilbud på en samlet platform. I tillæg tilbydes backend/brugsrettigheder, værktøj og support til vidensdeling,
udvikling af formidling samt aktiviteter indenfor de seks anviste ide kategorier. Som borger og professionel, natur- og kulturelsker i
Nordsjælland vil jeg sikre en optimal ramme for at hente samlet information om tilbud og aktiviteter i nationalparken samt udvikle og dele
oplevelser med andre. Ide oplægget er en opfordring med inspiration til et ambitiøst projekt, der skal placere nationalparken på
verdenskortet. Se mere.

Privatperson

397 Gurre Slot

Gurre Slot og kapel med opland. Formidlings-, sti- og vandprojekt, der
blandt andet synliggør vandborg og 1800-tals landskabet, men også spiller
sammen med de kulturhistoriske spor: Slot, kapel, teglovne,
middelalderligt vejanlæg mv. (projektet står p.t. stille og afventer
Naturstyrelsen).

Helsingør Kommune

398 Temature i skoven

Inspirationsture i skoven med personlig eller app-guide med fokus på de helt klassiske som svampe, myrer, bæverens adfærd, Hvor
kommer de store sten fra?, mv. Eller anlagte stier/punkter under temaer som "Kongens skovtur", "Forfatterens sti (med pluk fra
forfatteres litteratur der er inspireret af stedet), Jernmandes rute (der beskriver hvordan forfædre har flyttet rundt i skoven ud fra
forskellige tider og behov), Istidens spor (besøge de steder/punkter hvor landskabets dannelse er tydelig), m.v. På dagen kan man købe en
temamadpakke inkl. kort og forklaring til turen...

Privatperson

394 Fælles kort for
nationalparken inspireret af
”Oplev Halsnæs kortet”
395 Interaktivt national-parkkort

Halsnæs Kommune

Privatperson
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I 2014 etablerede Naturstyrelsen, Helsingør kommune og en række organisationer en vandre-/cykelrute fra Hammermøllen til
Flynderupgård. Formålet var at vise egnens natur- og kulturhistoriske værdier. På trods af flere samtaler med Naturstyrelsen blev ruten
aldrig skiltet. Med nationalparkens etablering synes det at være relevant at få ruten opmærket. Det vil vi foreslå. Vedlagt den udarbejdede
folder om ruten.
400 Kulturhistorisk vandrerute fra Langs kysten fra Helsingør til Hornbæk er der en perlerække af fortællinger og fortidsminder, som knytter sig til renæssancen.
Helsingør til Hornbæk
Nedslagspunkterne følger i store træk cykelrute 47 og omfatter Marienlyst Slot, teglovnen, de opstemmede søer og de brolagte veje i
Teglstrup Hegn, Hammermøllen, Skorpeskolen, Hellebæk Kirke samt det nedlagte fiskerleje Ræveleje. Mange af fortidsminderne er i dag
svært tilgængelige. Dette projekt skal muliggøre adgangen og formidle landskabet og den rolle, menneskene har haft i dets udformning:
lergravning, anlæggelse af mølledamme og sandflugten. Formidlingen kan ske ved foldere, skilte langs med ruten og ved tydeliggørelse og
vedligeholdelse af fortidsminderne.

Hellebæk-Aalsgaarde
Egnshistoriske Forening

401 Udarbejde oplevelses- og
Der ønskes udarbejdet målrettet oplevelsesture, pakkeløsninger og temature der sammentænker parforcejagtlandskabet med de øvrige
Ja
temature, pakkeløsninger etc. kulturudbydere/turistattraktioner og besøgssteder i Nordsjælland. Turene og pakkeløsningerne skal skabe en sammenhængende oplevelse
for publikum og være let tilgængelige for booking etc. Guidekorpset (præsentationsark 4) vil kunne være et af flere tilbud, som
parforcejagtlandskabet spiller ind med i dette arbejde. Oplevelses- og tematurene kan have forskellige fokus i forhold til indhold, formål,
rammesætning og samarbejdspartnere, mens pakkeløsningernes præcise indhold skal afklares i samarbejde med de ønsker og
efterspørgsler, som områdets turistorganisation oplever. Målet er at skabe en række tilbud der imødekommer publikum og som kan øge
gennemstrømningen af og formidlingen til gæster. Samtænkning af tilbud, guidede ture etc. med områdets øvrige turistattraktioner, der
har berøringsflader og/eller sammenfaldende fokusområder med parforcejagtlandskabet, vil også være en mulighed.

Styregruppen bag UNESCO
verdensarvsområdet
Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland ved Museum
Nordsjælland, Det Grønne
Museum, Naturstyrelsen
Nordsjælland og Naturstyrelsen
Hovedstaden, Fredensborg,
Gribskov, Hillerød, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk Kommuner.

402 Kulturstien Magtens
Landskab -på sporet af
Kongernes Nordsjælland

Formålet med dette projekt er at forbinde og fortælle om kulturhistoriske spor, der befinder sig i et grønt bælte rundt om Helsingør, så
børn, unge, familier, pensionister og turister kan tage en idyllisk cykel- eller vandretur i naturen, og opleve at kultur og natur er flettet
uløseligt sammen i Kongernes Nordsjælland gennem mere end 500 år. Gennem spændende fortællinger i lyd og billede via en app, tager vi
børnefamilier, cykelturister, skoleklasser og helt almindelige mennesker i hånden, og giver dem en følelse af at være På sporet af
Kongernes Nordsjælland. Samtidig med at de får motion og en skøn tur ud i naturen.

Museerne Helsingør

403 Guider
404 Uddannelse af lærere og
undervisere

Guidede kulturrideture fx i samarbejde med Foreningen Esrum-Tisvildevejen
Ja
Nationalparkplanen bør også arbejde med uddannelse af frivillige, pædagoger og lærere med henblik på skabelse af formidlingsnetværk
Ja
med henblik på formidling af geologi og landskab, kulturhistorie, friluftliv, samt natur og landskab. Det skal ske i samarbejde med de fem
kommu-ners fagpersonaler inden skole- og daginstitutionsområdet, samt videregående uddannelsesin-stitutioner, som f.eks. gymnasier og
Skovskolen.

Privatperson
Friluftsrådet

Museum Nordsjælland

407 Kursusforløb

En anden idé er, at der gennem foreninger, museer og naturvejledere udbydes et kursusforløb med en række kurser omkring
fortællevirksomhed, førstehjælp, træklatring, bålkunnen, sejl-kundskab, naturplejekendskab, redskabshåndtering og så videre og som
fører til et ”junior ran-ger diplom”. I andre europæiske nationalparker bliver lignende aktiviteter allerede kaldt junior ranger projekter.

408 Ungdomskorps/Junior-Ranger Nationalparken faciliterer/understøtter oprettelsen af de første danske nationalpark-”Junior-rangere”.
Børn og unge med interesse for natur/landskab/kulturhistorie og friluftsliv kan i regi af Nationalparken uddanne sig til Junior-Ranger via
sommerkurser. Uddannelserne kan evt. tilbydes spejderforeninger og udvikles i tæt samarbejde med disse. En Junior-ranger deltager i
implementering af Nationalparkplanens mange projekter, her især praktisk arbejde, feltregistrering, tilsyn og evt. guideassistance.
En Junior-ranger modtager et mærke en kasket og et diplom.

Andet

Ideen handler om at etablere et Nationalparkens Folkeuniversitet, som på regelmæssig basis i løbet af efterårs- og vintermånederne
afholder faglige oplæg om Nationalparkens Natur og kultur i Skovskolens auditorium på hverdagsaftener. Ideen er opstået efter inspiration
af Vin og Videnskab (https://geologi.snm.ku.dk/aktiviteter/vinogvid/), hvor forskere og andre med specialviden, holder foredrag om
særlige emner, som har bred appel til befolkningen i lokalområdet/Nationalparken. Tilmelding foregår via Nem-tilmeld og deltagelse
koster ca 100 kr. Heri indgår så kaffe/kage eller et glas vin, eller måske en lokal Esrum Kloster øl.

Sammenhæng

406 Nationalparkens
Folkeuniversitetet

Form., udd. og forsk
Lokal., erhverv og
turisme
Frilufstliv

I Nationalpark Skjoldungernes Land planlægger man oprettelsen af et eget folkeuniversitet, under gældende lovgivning om
Ja
folkeuniversiteter. I Kongernes Nordsjælland kunne man gøre det samme, eller enklere, skabe en overbygning i samarbejde med de
allerede eksisterende folkeuniversiteter i Helsingør, Gribskov og Hillerød, med kontakter i Fredensborg og Halsnæs – Folkeuniversitetet i
Kongernes Nordsjælland.
Folkeuniversiteter er forpligtet af formålet, som er udbredelse af kendskab til forskningens resultater og metoder. Det sker gennem
forelæsninger og såkaldte universitetskurser – og staten yder tilskud. Men det er Folkeuniversitetet i Kongernes Nordsjælland, der
planlægger og tilrettelægger. Folkeuniversitetet vil så indgå i et landsdækkende netværk med andre folkeuniversiteter, og mon ikke ideen
også ville være værd at overveje i de 3 øvrige Nationalparker?
Der er meget at formidle, fra kultur til natur, og den presserende klimaudfordring giver os helt andre perspektiver på, hvorledes natur og
kultur skal spille sammen. Og minde os stærkt om, at selvom ordet måske var i begyndelsen, så var det ikke meget til uden natur.

Kulturhistorie

405 Folkeuniversitet Kongernes
Nordsjælland
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Folkeuniversitetet i Helsingør og
i Gribskov

Ja

Skovskolen
Friluftsrådet

Ja

Halsnæs Kommune

409 Landskabet om
Flynderupgård

Landbrugshistoriske landskaber omkring Flynderupgård, hvor arealerne
nord for Agnetevej inddrages i fortællingen. Et historisk landbrugslandskab med en mosaik af dyrkede og afgræssede områder,
foldsystemer, hegnstyper, husdyrarter, mv.

Helsingør Kommune

410 Længe før Nationalpark
Kongernes Nordsjælland

En bog om naturen i Nordøstsjælland fra Istid til Nutid Se vedhæftede forord til bogen for nærmere beskrivelse af idéen. Vi forestiller os
Ja
en letlæselig bog i A4 format fyldt med billeder og lokalitetsangivelser, som med udgangspunkt i spændende knoglefund guider læseren
gennem forskellige nordøstsjællandske landskabstyper og forhistoriske perioder. Bogen vil kunne suppleres med eksempelvis billedtekster
på engelsk, og således også henvende sig til turister med interesse i natur- og kulturhistorie.

Privatperson

411 Infotavler landskab

Der opstilles moderne infotavler på særligt udvalgte lokaliteter indenfor nationalparken. Tavlerne skal være både digitale og analoge og i
kort form informere om netop dette landskabs særlige karakter og dannelseshistorie

Privatperson

Andet

Sammenhæng
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Kulturhistorie

413 Konsulent-bistand

Tisvilde hegn har den helt særlige kvalitet, at der her findes en række lokaliteter, der på smukkeste vis belyser de forskellige faser i den
geologiske udvikling, der førte til dannelsen af vores nuværende landskab. Og tillige viser de udfordringer mennesket har haft gennem
tiden med at tilpasse sig til naturens og klimaets skiftende vilkår.
"De private ejendomme i Nationalparken indeholder store natur, kultur og geologi værdier især i sammenhæng med de offentlige
naturarealer, men det er ikke altid at man som lægmand ved præcist hvilken pleje der egner sig bedst for at sikre disse værdier. Vi foreslår
derfor at private lodsejere kan få besøg at en konsulent, som kan hjælpe ejeren med at fastlægge plejetiltag på privat grund samt få
bistand til at søge midler til fx opsætning af hegn til afgræsning, skovrejsning, opsætning af læhegn, braklægning, udlæg til urskov m.m.
Konsulenten kunne eventuelt også skabe kontakt til græsningslaug og høslætslaug, samt inspirere til at indgå partnerskaber f.eks. med
kommuner, DN og DOF.

Geologi og landskab

412 Fra istid til middelalder i
Tisvilde Hegn
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Privatperson

Det Danske Spejderkorps, Claus
Nar Gruppe

"
414 Nationalparkplanen bør
indeholde et kapitel, som
vedrører arealer udenfor
2018-afgrænsningen, der vil
kunne supplere
nationalparken og tilføre
yderligere værdi.

Efter forslaget bør der arbejdes for at inddrage
Ja
- privatejede arealer, der udfylder huller i afgrænsningen og skaber en bedre arrondering af nationalparken, og efter aftale med lodsejeren
- arealer op til eller tæt på den gældende afgrænsning, der i forvejen er underlagt arealrestriktioner (eks. Natura 2000-områder, fredede
områder) , (eksempel Ll. Lyngby Mose, Keldsøfredningen, Pandehave Å-fredningen)
- at landskabsstrøg, som bidrager til at skabe forbindelse mellem kerneområderne Arresø, Tisvilde Hegn, Gribskov/Esrum Sø og Gurre
inddrages
- områder, der vil bidrage med geologisk, historisk eller kulturhistorisk værdi inddrages (eksempelvis Æbelholt Kloster)
- områder, der bidrager til at fremhæve landskabet
- områder, der måtte blive relevante i planperioden, eks. som følge af planlægning el.lign.

Danmarks Naturfredningsforening

415 Sammenhæng i
Nationalparken

Styrke sammenhængen i nationalparken: Huller i Nationalparken som
begrænser mulighederne for at skabe sammenhæng og styrke
naturindholdet. Det drejer sig bl.a. om strækninger mellem Krogenberg
Hegn og Nyrup Hegn samt mellem Esrum Sø og Danstrup Hegn.

Helsingør Kommune

416 Sammenhæng og flere
lodsejere i Nationalparken

Nationalpark Kongernes Nordsjælland bygger på frivillighed og geografisk sammenhæng hvilket betyder at der ved den endelige
fastlæggelse af nationalparkens afgræsning var en række lodsejere der ikke fik mulighed for at blive en del af nationalparken da der ikke
kunne skabes forbindelse på daværende tidspunkt. Siden har flere lodsejere udtrykt ønske om at blive en del af Nationalparken.
På baggrund af Nationalparkens unikke frivilligheds-profil foreslås det derfor at igangsætte en særlig indsats i planperioden for at få flere
frivillige lodsejere med i Nationalparken og dermed skabe en mere sammenhængende Nationalpark.

Gribskov Kommune

Andet

Sammenhæng

Et projekt med bistader for borgere i byen. Man kunne stille bistader til rådighed, som man så kunne “Leje”, gratis. Evt i samarbejde med
ældre ensomme i kommunen, eller hjemløse der så kunne sælge honningen herefter. Jeg tænker især på projektet BoGro som får de
mange beboere i alm byggeri, til at få grønne fingre. Det skaber fælleskab og ejerskab. Det samme kunne gælde for vores vilde blomster i
nationalparkerne, og vores skæve eksistenser i samfundet.
419 Udarbejdelse af klimaplaner i Regeringen har i oktober 2018 præsenteret klimaudspillet ”Sammen om en grønnere fremtid” – hvor Danmark fortsat skal være i front
Nationalparken
som et grønt foregangsland. Ikke nok skal vi opfylde EU-forpligtigelsen om at reducere udledningen af drivhusgasser – men hvorledes kan
vi arbejde med en mere fremtidssikret klimaplan i regi af nationalparken, såvel på statens, kommunernes som de private arealer.
Hvorledes kan vi fremtidssikre nationalparkens bidrag på klimaområdet til glæde for nuværende og kommende generationer samt med
henblik på sikring af parkens respekt og image.
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418 Fælleskab i naturen

Kulturhistorie

Først og fremmest må det prioriteres højt at få en mere sammenhængende NP. Der bør fortsat søges kontakt til lodsejere, hvis jorde
ligger op til parkens grænser for at søge udvidelse, først og fremmest således, at der sikres biologiske korridorer til mulig spredning af flora
og fauna.
Eksempelvis bør de nordlige del af halvøen Halsnæs, fredningen ved Spodsbjerg Fyr sikres sammenhæng med Grønnesse Skov via
sommerhusområde, Ullerup skov, Rorup Mose, den rørlagte Sækkerende til Grønnesse Skov og videre ud til Roskilde Fjord.
Knud Rasmussens hus og den fredede natur omkring det bør indgå i NP.
(Den sammenhængende korridor er foreslået gennem Naturrådet)
Sammenhængen mellem Hvide Klint, Kappelhøj Kilen, Arrenæs og videre nordpå gennem Frederiksværk Skovene (Sørup Hegn) over
Asserbo Golfklub til Arrenakke Bakke og videre til Melby Overdrev, Tisvilde Hegn bør også sikres.
Endvidere bør der arbejdes videre på at inddrage den sydlige del af Arresø, således at NP-kan gå gennem Store Lyngby Skov, gennem
Lyngby Mose til Strø Bjerge. Denne korridor er i forvejen fredet og er grænsefladen til Hillerød Kommune. Den er en væsentlig del af
Nordsjællands natur og landskab. (geologisk, historisk og biologisk).
Man kunne inddrage hele Halsnæs Kommune, hvor naturværdierne er meget fine og varierede. De geologiske forhold med
morænelandskab, klinter langs kysten, dødishuller, skove, hede, plantager, Arresø og stor biodiversitet.
Den kulturhistoriske værdi er værdsat, idet såvel Frederiksværk Industriby som Lynæs fiskerleje er inkluderet i NP. Det bør Fiskeribyen
Hundested, fiskerlejet Kikhavn, fiskerlejet/badebyen Liseleje samt de to landsbysamfund, Melby og Ølsted også være sammen med de
omkringliggende naturområder og landbrug.
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417 Udvidelse så sammenhæng
opnås.
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Forslagsstiller

Danmarks
Naturfredsningsforening Halsnæs

Privatperson

LIKN - Landbrugere i Kongernes
Nordsjælland

Der udarbejdes en klimaplan for skoven og de offentlige arealer samt et paradigma for en klimaplan til frivillig og gratis brug for de private
lodsejere, der måtte ønske en plan for deres ejendom. Således kan vi alle medvirke til at få en nationalpark, der går foran på klimaområdet
og skaber en formidling og forståelse herfor. Vi vil opnå, at nationalparkens brand også opfattes som – ”den nationalpark der mest aktivt
arbejder for og bidrager til et forbedret klima.”
420 Hold på vandet

Forslaget går ud på at man indenfor Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal gøre alt for at holde så længe som muligt på vandet.
Fordelen ved dette er, at naturen ikke som i øjeblikket med blot et par ugers tørvejr er fuldstændig tør og brandfarlig. Det vil sige at det
regnvand, der falder i våde perioder skal holdes tilbage så længe som muligt og tillades at nedsive naturligt. Konkret foreslås, at man
systematisk gennemgår hele området for steder, hvor åløb passerer igennem et gammelt engområde, der kunne tillades at blive
oversvømmet ved kraftig regn.

Privatperson

426 Dæmpe støj fra Gribskovbanen
427 Skovkirkegård

Andet

425 EU-forprojekt

Sammenhæng

424 Økonomi fordeling af midler

Form., udd. og forsk
Lokal., erhverv og
turisme
Frilufstliv

422 Tvær-kommunal
En ny fælles pulje skal sikre gode muligheder for at hente viden fra andre parker, før den nye plan besluttes, ligesom puljen - med
Nationalpark-pulje – Godt fra eksterne gearing - kan yde tilskud til opstart af nye park-traditioner
start med en god plan for
hele Nordsjælland
423 Økonomi
Vi foreslår, at NP Kongernes Nordsjælland følger NP Skjoldungernes Land ved fordeling af økonomien.
20% til Natur og landskab
15% til Kulturhistorie og kultur
15 % til friluftsliv
15% til Formidling, undervisning og forskning
15% til Lokalsamfund, erhverv og turisme

Kulturhistorie

Vi fremsender hermed et forslag til habitat i det fredede område vest for Pandehave å.
Et habitat som tilgodeser både mennesker og dyr og områdets natur. Forslaget er udformet som en sø med en ø, hvor øen giver ynglende
fugle fred for rovdyr og lignende.
Etableringen af en sø, med tilløb fra omkringiiggende områder, vil løse de stigende oversvømmelsesproblemer i området, hvor både
stierne og tunnelen under jernbanen er berørt. I visse perioder er der ufremkommeligt i området for gående og cyklende. På stierne og
under jernbanetunellen er der o 2017 lagt 20 cm stabilgrus på – hvilket slet ikke er tilstrækkeligt. Der oversvømmes stadig.
Søen vil få sit vand fra de nærliggende områder mod øst, syd og vest og fra Pandehaveåen inden udledningen fra rensningsanlægget, der
er placeret for enden af Blåmejsevej. Ligesom der bør etableres et overløb fra søen til Pandehaveåens nordlige løb, så vandstanden bliver
konstant. Endvidere vil en sø hurtigt blive med fiskebestand, en gevinst for både fugle og mennesker.
Området er ved at vokse til i siv grundet oversvømmelserne, og sivene gør at landskabet ikke er åbent længere - som Gribskov Kommune
og vi andre ønsker det skal være.
At tunellen er oversvømmet betyder at folk bevæger sig op over jernbanen for at komme til havet. Gribskovbanen har været så
elskværdige at opsætte et gelænder, så det er muligt, men også farligt at bevæge sig over.
Hvis ikke området naturplejes, vil det sprige til i skov, hvilket er startet. For at undgå dette kunne vi foreslå afgræsning med kvæg eller får,
hvilket også vil være en gevinst for de omkringboende og de besøgende.
De mange besøgende til Tegners Museum vil kunne have stor glæde af området, og gøre ophold ved søen.
Vi vil med glæde se frem til et møde med sekretariatet for Kongernes Nordsjælland, og en besigtigelse på åstedet, hvor vi kan uddybe
vores argumenter.
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421 Etablering af sø ved
Pandehave Å
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Forslagsstiller

Grundejerforeningen
Strandparken I II III

Ja

Privatperson

Danmarks
Naturfredsningsforening Halsnæs

Naturprojekter bør vægtes højt. Derfor bør de tildelte financielle midler fordeles med 40% til natur og resten fordeles ligeligt mellem
øvrige emner. Jvf. Skjoldungernes land.
Hvad kan kongernes Nordsjælland lære af og med andre europæiske nationalparker? Ganske givet en hel del. EU har en række
programmer til innovation og videndeling. EU kontoret yder støtte til organisationer der ønsker at gå ind i projekter, således at
omkostningerne til deres ansøgningsproces dækkes. Det foreslås af afdække hvilke EU projekter Nationalparken med fordel kan deltage i.

Privatperson

Forslagsstiller ønsker få dæmpet signalstøjen (tuderi) fra Gribskovbanen. Forslaget går ud på at ændre til signaler, der kun kan høres lokalt
og ikke over hele skoven.
Da der er en del mennesker der ikke er medlem af folkekirken er der behov for alternative gravpladser. Der må være plads til det og der
mangler en skovkirkegård i Nordsjælland. Et sted hvor man kunne strø æsken ud eller et sted hvor man kunne købe sig ret til et nedsætte
urnen.

Beboere i Gadevang, Søbo og
Nødebo
Privatperson

Halsnæs Kommune

