Hvis du vil vide mere
www.danmarksnationalparker.dk

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

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

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

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

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

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

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

Kongernes Nordsjællands
Natur- og Lodsejerlaug
e-mail pb@dlr.dk
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Hvorfor vi skal have en

i Nordsjælland?
Visionen for Nationalpark Kongernes Nordsjællands er at skabe en sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de statslige naturarealer, herunder
Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn. Kongernes Nordsjælland er særegen
ved en kombination af høj kvalitet af natur og landskaber og en hidtil uset deltagerdemokratisk proces der giver store muligheder for at parken kan vokse.
FAKTABOKS

NATUREN
•

•

•

Parken indeholder store skovarealer med
nogle af de biologisk rigeste skove i Danmark.
Den i forvejen store artsdiversitet vil vokse, både det store potentiale på de statslige arealer sættes i spil, men også når
områderne bindes sammen med mosaikker af forskellige naturtyper.
Nationalparkens kystlandskaber langs
både Øresund, Kattegat og Roskilde Fjord
rummer høje kystskrænter, åbne skove,
lange sandstrande og små stemningsfulde fiskerlejer.

Med en fælles Nationalpark som ramme vil
de fem involverede kommuner fremadrettet
kunne foretage en langt mere koordineret
naturpolitisk prioritering og udvikling.

i Gribskov og Store Dyrehave vidner om
flere hundrede års kongelig jagtinteresser.
•

•

•

Kongernes Nordsjælland har en enestående og allestedsnærværende kulturhistorie fra oldtidshøje til klostre og kongemagtens helt særlige historie.
Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg
Slotte viser kongemagtens tilstedeværelse i området gennem historien, hvor
Kronborg tilmed er udpeget som UNESCO
verdensarv.
Mod vest er Frederiksværk et eneståede
eksempel på den industrielle udvikling i
Danmark og udpeget som nationalt industriminde.

NATIONALPARKOMRÅDET I TAL
Private arealer med tilsagn

KULTUREN

Kommunale arealer

•

Bysamfund, sommerhusområder og småejendomme

Hele Nordsjælland har gennem historien
og frem til i dag været vigtige jagtområder
– både for kongen, adlen og den almindelige befolkning. Parforcejagt-systemet

Statslige arealer

I alt

1.519 ha

FRIVILLIGHED SOM
BÆRENDE PRÆMIS
•

Forslaget er et produkt af en unik dialogproces
båret af lokaldemokrati og et højt deltagerantal.

•

Ingen lodsejere i det åbne land er medtaget
mod deres vilje.

•

Ca. 200 lodsejeres jord er en del af forslaget –
flere positive lodsejere er ikke med i forslaget,
da deres jord ikke er direkte forbundet med de
omfattede områder.
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•

Kongernes Nordsjælland indeholder store
statslige arealer, da nationalparken reelt vokser ud fra de arealer, der tidligere var kirkens
og kongens, og som i dag ejes af staten.
I første fase er ca. 1.500 ha privatejet jord med.
Nationalparken er kun lige begyndt og dette
tal kan mangedobles, når mulighederne ved at
ligge i nationalparken viser sig for flere lodsejere, som senere får mulighed for at tilslutte sig
nationalparken.
Kysten er et reelt supplement til det oprindelige
udpegningsgrundlag.

• Næsten 2/3 af nationalparken udgøres af
NATURA-2000-områder.
• Gribskov er en af Danmarks
ældste skove, hvori der findes
mange fortidslevn, interessante naturområder og
kulturelle mindesmærker.
• Gribskov har Danmarks
største vildtlevende bestand
af dådyr.
• Esrum Sø er Danmarks
vandrigeste sø og næst
største sø.
• Arresø er Danmarks største
sø og huser en af de rigeste
fuglebestande i Danmark.
• Melby Overdrev er det største
lynghedeområde på Sjælland.
• Skidendam er en af de eneste
aktive højmoser på Sjælland.
• Kronborg slot er udnævnt
som UNESCO verdensarv.
• Frederiksborg slot kaldes
Danmarks smukkeste slot.

