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2020 har været et helt særligt år i Natio-
nalpark Kongernes Nordsjælland. Året hvor 
nationalparken kom i drift. En milepæl som 
jeg er stolt af. Sammen med bestyrelsen,  
nationalparkrådet, sekretariatet samt 
lodsejere, frivillige, foreninger m.m. har vi 
taget hul på at realisere den brede vifte af 
indsatser og projekter, som er beskrevet i 
nationalparkplanen.  

I juni 2020 vedtog bestyrelsen nationalpark-
planen. I 2020 har nationalparken således 
været i drift i 6 måneder og nationalparken 
er kommet virkelig godt fra start. 

Vi har allerede realiseret flere projekter fx 
forbedret natur hos to private lodsejere. 
Andre projekter- en ganske lang række  
- er vi i gang med at forberede.  

Fælles for alle projekter er, at de bidrager  
til at udvikle nationalparken til gavn for vilde 
dyr, lokalbefolkning og besøgende. Det er 
meningsfuldt og spændende arbejde. Et 
godt udgangspunkt for at stoltheden og 
glæden over de fælles værdier, som natio-
nalparken repræsenterer, vil vokse hos os 
alle i de følgende år.

Carl F. Bruun 
Formand for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland

Forord
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Foto: Marianne Lund Ujvári 
Danstrup Hegn

Nationalparkplan og ny bekendtgørelse 

Nationalparkfondens største fokus i 2020 har været at færdiggøre og få 

vedtaget nationalparkplanen. Sekretariatet har arbejdet intenst med de mere 

end 400 forslag til ideer og projekter fra foreninger, borgere og myndigheder 

og omformet mange af dem til konkrete indsatser. Der er lagt et stort arbej-

de i at sammenfatte fortællingen om nationalparkens natur, kulturhistorie, 

friluftsliv, geologiske og landskabelige værdier, lokalsamfund, erhverv og 

turisme. 

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 var i høring frem til 4. marts 2020. 

Høringen medførte ikke væsentlige ændringer til planen, og bestyrelsen  

vedtog Nationalparkplan 2020-2026 i juni. 

Resultatet er blevet en gennemillustreret nationalparkplan, hvor de første 

1.500 eksemplarer blev revet væk og 2. oplag er blevet trykt til glæde for 

lokale og besøgende.

En ny bekendtgørelse for nationalparken trådte i kraft i maj 2020, da national- 

parken blev udvidet med området omkring Gurre Slotsruin.
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Natur 

Nationalparkfonden har til formål at styrke eksisterende natur og skabe 

større sammenhæng i nationalparkens natur. Indsatsen har også fokus på 

særlige og sårbare arter i nationalparken.

Efter vedtagelsen af nationalparkplanen har nationalparkfonden gennemført 

følgende projekter:

Foto: Lars Gejl 
Løgfrøen er truet. Sjællands største bestand findes i 
Alsønderup og Annisse.
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Bedre natur i Karlebo-området  
Nationalparkfonden har styrket naturen i 
korridoren mellem Grønholt Hegn og Store 
Dyrehave og genoprettet fire vandhuller 
hos en privat lodsejer ved at afbryde dræn 
og lave ”paddeskrab” i naturlige lavninger i 
landskabet. Der er udarbejdet et projekt for 
næste etape: at genskabe et rørlagt vandløb 
og mere varieret flora.

Flere levesteder til den sjældne løgfrø  
Nationalparkfonden har genoprettet et 
vandhul og forbedret to eksisterende leve-
steder for den sjældne løgfrø.

Støtte til lokal naturpleje  
Nationalparkfonden har betalt et kursus i le- 
slåning til en gruppe lokale frivillige, der i 
samarbejde med Fredensborg Kommune vil 
genoprette strandoverdrev ved Humlebæk 
Havn.

Hjælp til lodsejere til græsning  
af naturarealer  
Nationalparkfonden har givet støtte til 5 
private lodsejere, så de kan søge tilskud til at 
få hegnet arealer til græsning fra en ordning, 
som nu kan udnyttes i nationalparkerne.

Da nationalparkernes støtte til naturprojekter 
i visse tilfælde kan komme i strid med EU’s 
statsstøtte-regler, er de fem nationalpark-
fonde gået sammen og har bedt Kammer-
advokaten om at udrede nationalparkernes 
muligheder for at lave naturprojekter uden 
at komme i strid med disse statsstøttereg-
ler. Derved kan nationalparkerne fremover 
i endnu højere grad leve til deres formål på 
naturområdet.

Naturen er yderligere styrket i national-
parken ved, at Folketinget har besluttet at 
etablere en af Danmarks første naturnatio-
nalparker i Gribskov. Naturnationalparken 
vil sammen med yderligere udpegninger af 
urørt skov, fremme arbejdet for mere og 
bedre skovnatur og endnu større naturople-
velser i nationalparken.
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Kulturhistorie 

Det er nationalparkens formål at bevare og styrke det kulturhistoriske  

landskab ved at gennemføre projekter, der kan bidrage til at beskytte,  

dokumentere og udvikle områdets kulturarv og være med til at binde  

den rige kulturarv i nationalparken sammen med nutiden ved at gøre  

den relevant og nærværende.

Foto: Anker Heegaard 
Billedet af Søren Kierkegaardstenen i Gribskov  
vandt 2. pladsen i fotokonkurrencen.
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Nyt liv til Gurre Slotsruin  
Projektet har til formål at bevare og for-
midle ruinen. Der er i samarbejde med en 
landskabsarkitekt udviklet et prospekt for 
området og påbegyndt dialog med fonde 
om støtte. 

Nationalparkfonden har efter nationalpark-
planens vedtagelse påbegyndt følgende 
større, kulturhistoriske projekter:

Udvikling af en haveplan for den roman-
tiske have ved Marienlyst Slot  
Projektet skal revitalisere haven ud fra de 
oprindelige haveplaner og sikre en udvikling 
af området med kulturhistoriske- og natur-
mæssige interesser i forening. 

Udvikling af kulturmiljøet i Hellebæk  
Området omkring Hammermøllen i Hel-
lebæk gemmer på en række værdifulde 
kulturhistoriske spor, som projektet ønsker 
at genoprette, pleje og formidle. Projektet 
udvikles i samarbejde med Hellebæk-Aals-
gaards Egnshistoriske Forening og Natursty-
relsen Nordsjælland 

Frederiksborghesten tilbage på engene  
ved Esrum Kloster  
Projektet har til formål at bringe det levende 
stykke kulturarv, Frederiksborghesten, tilbage 
til området omkring Esrum Kloster. 
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Friluftsliv 

Nationalparkfondens formål er, blandt 

mange ting, at styrke mulighederne 

for friluftsliv og særlige natur-, land-

skabs- og kulturhistoriske oplevelser i 

det varierede kulturlandskab med sko-

ve, søer, kystlandskaber og bymiljøer.

11

Et af de projekter, der er igangsat i 2020, 
er etablering af et bæverobservationsskjul. 
Nationalparkfonden har i samarbejde med 
Halsnæs Kommune påbegyndt anlæg af et 
bæverobservationsskjul ved Dronningholm 
Mose på Arrenæs, hvor Naturstyrelsen velvil-
ligt har stillet arealer til rådighed.  

Nationalparkfonden har i 2020 endnu ikke 
igangsat projekter i denne kategori, men 
arbejder løbende på at forberede projekter, 
som vil blive realiseret i de kommende år.
  

Geologi og landskab 

Nationalparkfondens formål er at 

bevare og styrke de landskabelige 

og geologiske værdier i det rigt vari-

erede moræne- og dødislandskab.

 
 
Foto: Marianne Lund Ujvári 
Ryttere på Melby Overdrev



Formidling, uddannelse og forskning 

Nationalparkfonden har i 2020 haft fokus på at formidle nationalparkens 

natur- og kulturhistoriske værdier til lokalbefolkningen. Mulighederne for at 

afholde arrangementer i nationalpark-regi har – som for alle andre – været 

begrænset af COVID 19. Nationalparkfonden har afholdt følgende projekter: 

Sommer i Vores Natur  
Nationalparkfonden deltog i Friluftsrådets 
store satsning  Sommer i Vores Natur. Den 
planlagte store event blev på baggrund 
af forsamlingsforbud i samarbejde med 
Naturstyrelsen Nordsjælland erstattet af et 
”oplev-selv-naturen-koncept” med gode 
ideer og opgaver om naturen, understøttet 
af muligheden for på bestemte dage hen 
over sommeren at møde en naturvejleder på 
udvalgte poster i nationalparken.

Fotokonkurrence  
Nationalparkens toårs fødselsdag blev fejret 
med en fotokonkurrence, hvor knap 100 
borgere indsendte billeder af deres yndlings-
steder i nationalparken. Vinderbilledet ses på 
forsiden af Årsberetning 2020 og de øvrige 
tre vinderbilleder på s. 8, 18 og 22.

Novellekonkurrence 
I foråret blev der udskrevet en novellekonkur-
rence ”Skriv så blodet sprøjter” i skolernes 
ældste klasser. Dette skete i samarbejde med 
bl.a. UNESCO Parforcejagtlandskabet i Nord-
sjælland i anledning af 350 året for parforce-
jagtens indførelse i Danmark. Eleverne skulle 
skrive en novelle på baggrund af parforce-
jagtens blodige historie i de nordsjællandske 
skove. Vindernovellen blev skrevet af en elev 
fra Hillerød Lille Skole og kan læses på s. 20.

Nationalparkens formidlernetværk 
Nationalparkfonden har afholdt et årligt net-
værksmøde for natur- og kulturformidlere 
fra nationalparkens område samt deltaget i 
nationalparkernes formidlernetværk, der har 
til formål at videndele og udvikle fælles pro-
jekter på tværs af de danske nationalparker.
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Teglstrup Hegn. Sommer i Vores Natur blev støttet af Nordea-fonden, Aage V. Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden.
Foto: Marianne Lund Ujvári 



Lokalsamfund, erhverv og turisme 

Et af nationalparkfondens formål er, blandt mange ting, at understøtte en 

udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt 

for beskyttelsesinteresserne. 

Destinationsudvikling 
Nationalparkfonden har deltaget i VisitNord-
sjællands projekt om destinationsudvikling 
af nationalparken. Et 2-årigt projekt, der vil 
løfte 8-10 udvalgte nationalpark-tematisere-
de service- og oplevelsessteder. 

Partnerskabsprogram 
I december 2020 vedtog bestyrelsen 
retningslinjer for nationalparkens partner-
skabsprogram. Det beskriver hvordan lokale 
foreninger, virksomheder mv. kan anvende 
nationalparkens logoer på produkter og i 
markedsføring. Retningslinjerne blev udviklet 
af et udvalg bestående af råds- og bestyrel-
sesmedlemmer. 
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Foto: Esrum Kloster 



Resultatopgørelse 2020: 

Indtægter

Finanslovsbevilling

Bevilling

Finanslovsbevilling i alt

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter

Naturstafetten 1

Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i alt

Indtægter i alt

Udgifter

Udviklings- og driftsopgaver

Nationalparkplan & beretning

Bestyrelse, råd og udvalg

Administration, budget og bevilling

Biologisk mangf. lysåben natur, vandløb, søer

Biologisk mangfoldighed i skovene

Bedre levesteder for særlige sårbare arter

Ny natur

Mere viden om naturen

Bevare, pleje, istandsætte fysisk kulturarv

Den levende kulturarv

Mere viden om kulturarven

Hensynsfuldt friluftsliv

Anlæg og faciliteter til friluftslivet

Strategi for formidling og besøgscentre

Formidling til lokalbefolkning og besøgende

 

 

 9.300.000

9.300.000

 

71.500

71.500

9.371.500

 

 

1.071.248

510.035

865.910

264.012

19.659

50.537

10.177

3.469

24.521

8.599

6.245

8.789

7.632

71.078

59.645
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Økonomisk beretning 
 
Nationalparken modtog ved sin oprettelse i 2018 en toårig startbevil-
ling på 6,7 mio. kr. I midten af 2020 vedtog nationalparkbestyrelsen 
Nationalparkplan 2020-2026 og modtog herefter en driftsbevilling for 
2020 på 9,3 mio. kr. Nationalparkplanen udgør rammen for, hvordan 
nationalparkfonden anvender sin bevilling.  

1 Naturstafetten / Sommer i Vores Natur blev støttet af Nordea-fonden, Aage V. Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden.



  

Undervisning til børn og unge

Forskning og evaluering

Frivillighed og forankring

Partnerskaber og lokal erhvervsudvikling

Bæredygtig turisme og lokale produkter

Sammenhæng i nationalparken

Destinationsudvikling af nationalparken

Ikke-fordelt løn

Udviklings- og driftsopgaver i alt

Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter

Naturstafetten

Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i alt

Udgifter i alt

Årets resultat

 

43.135

925

1.850

97.068

19.973

463

59.938

58.582

3.263.488

 

179.850

179.850

3.443.338

5.928.162
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Opsparing 

Opsparingen ultimo 2020 udgjorde:

Opsparingen overføres til efterfølgende år. Hovedparten af opsparingen 

er reserveret til projekter i henhold til Nationalparkplan 2020-2026:

Reserveret til projekter i 2021

Reserveret til projekter i 2022

Reserveret til projekter i 2023

Reservationer i alt

Øvrige balanceposter

Hensættelser til indefrosne feriepenge, feriepenge og opsparet fleks

Hensættelse til reetablering af lejemål i forbindelse med fraflytning

Deposita (husleje) vedr. lejemålet Klostergade 12A, 1. sal, 3230 Græsted

Hensættelser til tilsagn om tilskud

Hensættelser i alt :

Anlægsaktiver

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har ingen anlægsaktiver.

 

7.944.216  

3.300.000 

1.900.000 

1.800.000 

7.000.000

394.828 

50.000 

33.150 

0 

477.978
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Nationalparkbestyrelsens medlemmer 

Formand

Fredensborg Kommune

Gribskov Kommune

Halsnæs Kommune

Helsingør Kommune

Hillerød Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Landbrug & Fødevarer

Danmarks Jægerforbund

VisitDenmark

Naturstyrelsen

Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland

Nationalparkrådet

Nationalparkrådet Indtil 1. juli 2020: vakant

 

Carl Frederik Bruun

Freja Brabæk Kristensen

Anders Gerner Frost

Steffen Jensen

Benedikte Kiær 

Kirsten Jensen

Peter Skat Nielsen

Poul Erik Pedersen

Lars Jonsson

Kirsten Skovsby

Annette Sørensen

Jens Bjerregaard Christensen

Jette Haugaard

Ole Lass Jensen

   Fra 2. juli 2020: Jette Baagøe

Nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat 

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland er en statslig fond, der ledes af en bestyrelse, 
hvis medlemmer er udpeget af miljøministeren. De fem kommuner, en række interesseor- 
ganisationer og lodsejerne – herunder Naturstyrelsen – er repræsenteret i bestyrelsen,  
som har 15 medlemmer.

Til at rådgive sig har bestyrelsen nedsat et nationalparkråd, som består af 22 medlemmer, 
der hver er indstillet af lokale foreninger og organisationer.  

Bestyrelsen har holdt fem bestyrelsesmøder i 2020, mens rådet har holdt fire rådsmøder  
og en temadag. Bestyrelsen og rådet blev betjent af et sekretariat på fire medarbejdere.
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Nationalparkrådets medlemmer 

Kulsviergården

Gribskov Spisekammer

Dansk Botanisk Forening

Hellebæk Kohaves Venner

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Geologisk Forening og Nationalkomiteen for Geologi

Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og Danmark Naturfredningsforening Halsnæs

Museerne Helsingør

Industrimuseet Frederiks Værk

Museum Nordsjælland

Idrætsrådet i Gribskov Kommune, Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening

DGI og DIF

Dansk Vandrelaug og Dansk Vandrelaug Nordsjælland

Foreningen Esrum-Tisvildevejen

C4 Forening

Det Danske Spejderkorps og en række spejder- samt børne- og ungdomsorganisationer

Gribskov Folkeuniversitet og Helsingør Folkeuniversitet

Skovskolen

Særligt udpeget

Særligt udpeget

Særligt udpeget

Særligt udpeget

 

Ole Hjorth Caspersen (Formand)

Thomas Elletoft Køster (Næstformand)

Andreas Kelager

Klavs Nielsen

Erik Mandrup Jacobsen

Michael Houmark-Nielsen

Dorte Rørbeck Mathiassen

vakant

Frank Allan Rasmussen

Ole Lass Jensen

Sally Schlichting

Per Frost Henriksen

Ruth Pedersen

Rigmor Westh Baagøe

Erik Helmer Pedersen

Louise Roum

Poul Erik Kandrup

Thomas Færgeman

Emil Blicher Bjerregård

Luise Gomard

Katrine Hofman Bang

Jette Baagøe

Ekskursion til Snogbroen
Foto: Poul Erik Pedersen 



Foto: Tine Uffelmann 
Billedet af Bøgeholm Sø  
vandt 3. pladsen i fotokonkurrencen. 
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Vindernovellen ”Parforce répétée” 

De stod alle på række med næsen mod kongen. De var alle adelige, tilhørte 

den højeste samfundsklasse: grever, baroner og hertuger. De var blevet invi-

teret af Christian den 5., kongen af Danmark. Enevældig og guddommelig. 

Det var en ære at få lov til at komme med til en af hans parforcejagter.  

Hver gang, inden jagten, samlede kongen alle sine gæster og aftalte spillet.

”Er I kommet for at jage hjorten?”, råbte 
kongen. ”Ja”, svarede gæsterne i kor. ”Er I 
kommet for at løbe den helt træt?”. ”Ja!” 
”Helt træt, så den slet ikke kan stå på sine 
egne ben?!”. ”JA!!!”. ”Er I kommet for 
at…”, her holdt kongen en lille kunstpause, 
han fortsatte: ”…dræbe hjorten?” De kigge-
de alle på hinanden og derefter på kongen. 
En af greverne fik fremstammet: ”Det er vel 
udelukkende kongens privilegie?” Kongen 
smilede og sagde så: ”For det må I godt”. 
Stilheden lagde sig som en tung dyne i salen. 
”Vil I gerne dræbe hjorten?” spurgte kon-
gen. Alle mændenes usikkerhed forvandle-
des til begejstring på mindre end et sekund. 
”JA!!!” sagde de så i kor og hujede og 
klappede. Kongens smil bredte sig næsten 
helt op til kronen.

Skiftende toner blev blæst ud af det snurrede 
jagthorn. Så var jagten i gang. Hundene blev 
sendt af sted og lige efter kom hestene med 
rytterne og så til sidst vognen med kongen. 
Dagens heldige gæster var to grever og tre 
hertuger. Den stærkeste af gæsterne var 
grev Knut. Han havde glædet sig umådeligt, 
lige siden han have fået den hvide konvolut 
med det røde sejl. Det var landets bedste 
jægere, der var kommet for at løbe hjorten 
træt. Herefter var det normalt kongens op-
gave, når hjorten var løbet træt at stå ud af

kareten, tage sin hirschfænger og dræbe den 
forsvarsløse hjort, som nu ikke kunne andet 
end at ligge på jorden og se sin egen død i 
øjnene. Men denne dag var det anderledes. 
I dag var det gæsternes tur til at forsøge at 
bore metallet igennem hjortens hjerte . En 
hver mands drøm! Og så lige foran kongen. 
For på den måde at bevise, hvad man var 
værd.

Hjorten spænede gennem træer og over 
floder. Med hunde, heste og ryttere efter sig. 
Grev Knut var en af de allerforreste ryttere 
sammen med hertug Valdemar. Grev Knut 
følte sig næsten som selve kongen. Hjorten 
skulle dø, og det var ham, der skulle udføre 
dåden. Aldrig havde han følt sig så magt-
fuld og betydningsfuld. Han var konge over 
dyrenes konge.

Hjorten var omringet. Grev Knut havde alle-
rede lagt hånden fast omkring det lille jagts-
værd. Han vidste, at det nu kun var ham og 
hjorten. Han vidste, at han burde have lukket 
øjnene for ikke at ændre mening i sidste øje-
blik. Men han forstod det ikke. Han kunne 
jo godt se sit bytte i øjnene uden problemer. 
Dyr havde jo ingen sjæl, huskede han sig selv 
på. Han hævede jagtsværdet over hovedet, 
stirrede dyret lige i de sorte glasøjne. Øjnene 
var som et spejl, hvori han så sig selv stå klar
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Novelle af Ronja Emilie Clemens Tillebeck 
1. plads i novellekonkurrencen som blev arrangeret 
i et samarbejde mellem UNESCO Parforcejagtland-
skabet i Nordsjælland, Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland, Frederiksborg Amts Avis og Hillerød 
Bibliotekerne.

til at dræbe. Han følte sig mærkelig til mode 
og fik lyst til at fjerne blikket, men det var 
som frosset fast. Havde hjorten mere kontrol 
over ham, end han selv havde? Var det ind-
bildning? Den hjort var ikke en normal hjort! 
Pludselig sortnede det for ham. Han faldt og 
forsvandt en dyb søvn.

Da han vågnede, havde han det som om, 
han havde sovet i en evighed. Gulvet var 
hårdt. Han huskede ikke, at han var kommet 
hjem, eller at han var faldet i søvn på gulvet. 
Han forsøgte at rejse sig op på to ben, men 
det var som om, at det var meget rarere 
at stå på fire ben… hvad havde han lavet 
dagen før? Han kunne ikke komme i tanke 
om det. Pelsjakken gik meget langt ud over 
hænderne. Så langt, at han ikke kunne se 
sine fingre… Pludselig huskede han… hjor-
ten! Fik han overhovedet skudt den, eller var 
nogen kommet ham i forkøbet? De tomme 
øjne, som han havde stået og gloet ind i, i en 
evighed. Pelsjakken var varm, og han synes, 
den sad meget tæt. Han var nu pludselig 
ganske sikker på, at det ikke var hans jakke, 
og hvad var det for et gulv han lå på? Han 
prøvede at knappen jakken op, men det var, 
som om fingrene ikke ville få fat på noget. 
Så fik han øje på dem; klovene…. de fine 
hvide fingre havde klisteret sig sammen til to 
mørke klumper… Han var i chok. Hvordan 
var dette gået til?! Pludselig kunne han høre 
stemmer og latter. Døren til stalden blev 
åbnet, og stald drengen skubbede ham ud af 
stalden. Ud i lyset, hvor kongen og gæsterne 
stod klar. Jagthornet blæste jagten i gang. 
Instinktivt og grebet af panik, begyndte 
han at løbe mod træerne for at finde et 
gemmested. Ingen tid til at tænke. Hen mod 
træerne, ned i floden. Nej. Vand. Videre. 

Spring. Fald... Videre. Han kiggede sig over 
skulderen. Hundene var lige i hælene på 
ham nu. Men allerforrest var der to ryttere. 
Den ene kendte han. Det var Valdemar og 
den anden var…. ham selv! Hvordan kunne 
det lade sig gøre. Han var jo her. Langsomt 
gik den op for ham, han var jo ikke her. Han 
var ham, men han var ikke ham. Og han var 
hjorten, og han kom selv imod ham med en 
hirschfænger i højre hånd. Han vidste, hvad 
der nu ville ske. Han kunne mærke benene 
under sig langsomt give op. Han huskede, 
hvad der skulle ske nu. Manden stirrede ham 
ind i øjnene. Måske kunne han på en eller 
anden måde få ham til at indse at han ikke 
var en normal hjort, hvis han stirrede længe 
nok. Manden løftede hirschfængeren højt 
over hovedet klat til at hugge. Blodet frøs til 
is i hans årer og han stivende af rædsel.

Han åbnede øjnene, var vist faldet lidt i 
staver, men han glædede sig til at få lov til 
at jagte hjorten. Han hørte kongen råbe: ”Er 
i kommet for at jagte hjorten!”. ”Ja! råbte 
han så højt han kunne...!”
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Hvad er vores formål? 

Formålet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland er:

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens 
mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, 
især for de nationalt og internationalt be-
tydningsfulde skove, store søer og klitland-
skaber samt moser, enge, rigkær, overdrev, 
heder, højmoser og vådområder og styrke 
sammenhængen mellem naturtyperne,

2) at bevare og styrke de landskabelige og 
geologiske værdier i det rigt varierede mor-
æne- og dødislandskab,

3) at bevare og styrke kulturhistoriske helhe-
der og enkeltelementer inden for national-
parken,

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og 
særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske 
oplevelser i det varierede kulturlandskab med 
skove, søer, kystlandskaber og bymiljøer,

5) at styrke forskning, undervisning og for-
midling af natur-, landskabs- og kulturhi- 
storiske samt friluftsmæssige værdier,

6) at understøtte en udvikling til gavn for 
lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med 
respekt for beskyttelsesinteresserne og

7) at styrke bevidstheden om områdets vær-
dier gennem inddragelse af befolkningen i 
nationalparkens etablering og udvikling.

 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet den 29. maj 2018 som Danmarks femte 
nationalpark. Nationalparken er med sine 263 km2 den næststørste nationalpark i Danmark. 
Over 70 % af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder, og 45 % af skovarealet i 
nationalparken er udlagt til biodiversitetsformål. En af Danmarks største skove, Gribskov, og 
landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er alle en del af nationalparken sammen med 
hele to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. 82 
% af nationalparkens areal er ejet af staten, 14 % af private lodsejere og 4 % af de fem 
kommuner i nationalparken. 
 

Hvem er vi?

 
 
Foto: Vivian Larsen 
Gurre Sø. 4. plads i fotokonkurrence sommer 2020
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