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INDHOLD FORORD

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har nu nogle år på bagen og har reelt fungeret i et par år 
med sine udadvendte aktiviteter. Opgaverne er bredt foldet ud i forhold til opdraget og de mange 
spændende projektideer, der med borgernes inddragelse er nedfældet i Nationalparkplanen 
2020-2026. Aktiviteterne i 2022 har således rakt fra meget konkrete naturbevaringsprojekter, 
over udvikling og modning af projekter til en bred formidlingsindsats. Mange har været gæster 
eller involveret i arrangementer og undervisning, og det er lykkedes at skabe en spændende lokal 
opbakning fra foreninger og erhvervsliv i kraft af partnerskabsprogrammet og nationalparkpuljen, 
hvor mange ildsjæle har nyt godt af den første uddeling.

I kalenderåret 2022 er der sket et skifte i formandskab og bestyrelsens sammensætning, idet der 
blev nedsat en ny bestyrelse for 2022-2026. Men sekretariatets opgaver har - takket være den første 
bestyrelses grundige arbejde - kunnet fortsætte med ufortrøden hastighed og dygtighed. Her er det 
en anledning til at takke den afgående formand Carl F. Bruun og de afgående bestyrelsesmedlemmer 
for deres store indsats.

Hvem er vi? Ja udover de tørre tal er vi en organisation. Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en 
selvstændig statslig fond, der udover bestyrelse, råd og sekretariat omfatter et udstrakt samarbejde 
med Naturstyrelsen, de fem berørte kommuner, foreninger og organisationer i lokalområdet og 
med virksomheder i partnerskabsprogrammet. Nationalparken er således en levende ’organisme’, et 
fællesskab, der sammen med arealerne, geografien, naturen og kulturarven udgør en samlet helhed 
og årets resultater skal tilskrives dette unikke samarbejde.

Per Kølster
Formand for bestyrelsen i
Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland



HVEM ER VI?

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland er en 
statslig fond, der ledes af en bredt sammensat 
bestyrelse, hvis medlemmer er udpeget af 
miljøministeren for en 4-årig periode. Bestyrelsen 
har ansvaret for at udvikle nationalparken.

I 2022 overgik nationalparken til en ny 
bestyrelsesperiode og i april 2022 udpegede 
daværende miljøminister Lea Wermelin 
nationalparkens 2. bestyrelse. Blandt de 
udpegede er der både gengangere og nye 
ansigter, der i 2023 suppleres af to medlemmer 
fra nationalparkrådet.

Til at rådgive sig har bestyrelsen nedsat et 
nationalparkråd for en tilsvarende fireårig 

periode. Rådet skal medvirke til, at udviklingen 
af nationalparken sker med bred lokal forankring.  
Nationalparkens 2. råd blev nedsat i oktober 
2022 af bestyrelsen.

Bestyrelsen har i 2022 afholdt seks 
bestyrelsesmøder samt et strategiseminar. 
Referater med dagsordener, indstillinger 
og beslutninger kan ses på nationalparkens 
hjemmeside.

Den daglige drift varetages af sekretariatets 
7 medarbejdere. Sekretariatets hovedopgave 
er at bidrage til at udarbejde og gennemføre 
nationalparkplanen.

Du finder nationalparksekretariatet på    
1. sal af Møllegården på Esrum Kloster
& Møllegård. Kom gerne forbi, hvis
du har spørgsmål eller en god idé til et   
projekt i nationalparken.

KONTAKT
Klostergade 12A
3230 Græsted
+45 72 54 30 30

knsj@danmarksnationalparker.dk
nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/
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Parforcejagtlandskabet i Gribskov
Af Daniel Overbeck
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BESTYRELSE
Januar -marts 2022
Carl Frederik Bruun, formand | Poul Erik Pedersen, Næstformand, Friluftsrådet |  Freja Brabæk Kristensen, Fredensborg Kommune |  
Anders Gerner Frost, Gribskov Kommune | Steffen Jensen, Halsnæs Kommune | Benedikte Kiær, Helsingør Kommune | Kirsten Jensen, 
Hillerød Kommune | Peter Skat Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening | Lars Jonsson, Landbrug & Fødevarer | Kirsten Skovsby, 
Danmarks Jægerforbund | Annette Sørensen, VisitDenmark | Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland | Jette Haugaard, 
Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland | Ole Lass Jensen, Nationalparkrådet | Jette Baagøe, Nationalparkrådet

April 2022 -
Per Kølster, Formand | Poul Erik Pedersen, Næstformand, Friluftsrådet | Vacant, Fredensborg Kommune | Anders Gerner Frost , Gribskov 
Kommune | Mads Vergo, Halsnæs Kommune | Birgitte Bergman, Helsingør Kommune | Kirsten Jensen, Hillerød Kommune | Søren Mark 
Jensen, Danmarks Naturfredningsforening | Kaare Larsen, Landbrug & Fødevarer | Carl Holten-Andersen, Danmarks Jægerforbund 
| Annette Sørensen, VisitDenmark | Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland | Jette Haugaard, Foreningen af 
Landbrugere i Kongernes Nordsjælland | Repræsentant fra Nationalparkrådet - nedsættes i 2023 | Repræsentant fra Nationalparkrådet - 
nedsættes i 2023

NATIONALPARKRÅD
Januar -marts 2022
Andreas Kelager, Dansk Botanisk Forening | Dorte Rørbeck Mathiassen, Danmarks Naturfredningsforening | Erik Helmer Pedersen, C4 
Foreningen | Erik Mandrup Jacobsen, Dansk Ornitologisk Forening | Emil Blicher Bjerregård, Særligt udpeget | Frank Allan Rasmussen, 
Industrimuseet Frederiks Værk | Jette Baagøe, Særligt udpeget | Katrine Hofman Bang, Særligt udpeget | Klavs Nielsen, Hellebæk 
Kohaves Venner | Louise Lind Roum, Det Danske Spejderkorps | Luise Gomard, Særligt udpeget | Michael Gyldendal, Museerne 
Helsingør | Michael Houmark-Nielsen, Dansk Geologisk Forening | Ole Hjorth Caspersen, Kulsviergården | Ole Lass Jensen, Museum 
Nordsjælland | Per Frost Henriksen, DGI og DIF | Poul Erik Kandrup, Gribskov Folkeuniversitet | Rigmor Westh Baagøe, Foreningen 
Esrum-Tisvildevejen | Ruth Pedersen, Dansk Vandrelaug | Sally Schlichting, Dansk Ride Forbund | Thomas Elletoft Køster, Gribskov 
Spisekammer | Thomas Færgeman, Skovskolen

Oktober 2022 -
Andreas Kelager, Dansk Botanisk Forening | Birgitte Bentzon Bang, Danmarks Naturfredningsforening | Bo Simonsen, DIF og DGI 
Nordsjælland | Charlotte Åsell Pedersen, Fredensborg Naturskole | Erik Helmer Pedersen, C4 Foreningen | Frank Allan Rasmussen, 
Industrimuseet Frederiks Værk | Henny Green, Lokalforeningsrådet | Jesper Fogt Nielsen, Alsønderup Sogns Lokalråd | Katrine 
Dam Abildgren , Det Danske Spejderkorps | Kirsten Rolfsager, Dansk Handicap Forbund | Klavs Nielsen, Hellebæk Kohaves Venner | 
Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet | Louise Lind Roum, Skovskolen / KU | Marianne Christensen, Støttegruppe for 
økologer i kongernes Nordsjælland | Michael Gyldendal, Flynderupgård | Michael Houmark-Nielsen, Dansk Geologisk Forening | Niels 
Hald, Helsingør Folkeuniversitet | Ole Lass Jensen, Museum Nordsjælland | Peter Plant, LAG Halsnæs-Gribskov | Sally Schlichting, 
Nordsjællands Ridelaug
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HIGHLIGTS FRA 
ÅRET DER GIK

Argusblåfugl
Af Lars Rudfeld
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ARRANGEMENTER
på nationalparkens 
bookingportal i årets løb

89

MURSEJLERKASSER
opsat rundt omkring i 
nationalparken

120

NYE TURFOLDERE
er til at finde digitalt 
på hjemmesiden 
eller i papirform 
på besøgssteder, 
turistkontorer og 
biblioteker

5

KR. BEVILLIGET
til projekter gennem 
nationalparkpuljen

906.717

SKOLEELEVER
har deltaget i projektforløbet 
“Kongernes Bioblitz”

1.000

VANDHULLER
er blevet udgravet 
eller oprenset

16



Nyetableret vandhul på Byaasgaard 
Af Signe Hørslev Scharf

NATUR
Det er nationalparkens formål at bevare, styrke og 
udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet 
og dynamik, især for de nationalt og internationalt 
betydningsfulde skove, store søer og klitlandskaber 
samt moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser 
og vådområder og styrke sammenhængen mellem 
naturtyperne.
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NATURPLEJE
Genopretning af natur i Gadevang Mose
Tørvemoser rummer en helt unik natur med 
mange sjældne og fåtallige arter. De er 
forsvundet mange steder, fordi de er drænet 
eller fordi tørven tidligere blev gravet væk 
og brugt til brændsel. De gror ofte til, hvis 
de er for tørre eller på grund af tilførsel af 
næringssalte, der gøder de sjældne planter 
væk. Nationalparken har taget udfordringen 
op i Gadevang Mose. Danmarks Naturfond har 
overdraget mosen til Naturstyrelsen, som i 
samarbejde med nationalparken har fået ryddet 
birke- og elletræer, sat hegn for at græssende 
dyr fremover kan holde vegetationen nede og 
lavet nye broer m.v., så besøgende kan opleve 
den helt særlige natur.

En hjælpende hånd til EU-tilskud
Private lodsejere vil ofte gerne have mere natur 
på deres ejendom, f.eks. ved at få afgræsset 
enge og overdrev, så de ikke gror til, eller ved 
at omlægge marker til græsland. De kan få EU-
tilskud til at hegne, og nationalparken har i 
2022 hjulpet yderligere 5 lodsejere med at søge 
tilskuddet, så græssende dyr kan holde deres 
naturarealer lysåbne til gavn for en varieret flora 
og fauna.

Mere naturgræsning - hvordan
En stor udfordring for mere natur er, at private 
lodsejere ikke selv har dyr til at græsse lysåbne 
naturarealer. Nationalparken har i samarbejde 
med landbrugsrådgivningen i Nordsjælland, 

Agrovi, igangsat et projekt med at undersøge 
mulighederne for, at flere naturarealer kan 
blive afgræsset. Projektet har i 2022 afsøgt 
erfaringer, afdækket udfordringer og er 
kommet med anbefalinger til en ordning, der 
kan fremme naturgræsning. Nationalparken 
arbejder videre med løsninger for den lysåbne 
natur. Nationalparken har også i 2022 afholdt 
temamøde for private lodsejere om naturpleje 
og startet en erfa-gruppe for folk, der arbejder 
med naturpleje i nationalparken.

Naturplan til Krogerup Højskole
Også mere bynære områder rummer potentialer 
for mere natur. Det har et samarbejde med 
Krogerup Højskole om bl.a. højskolens park 
vist. Nationalparken har fået udarbejdet en plan 
for mere natur på højskolens arealer og – efter 
aftale med Naturstyrelsen – på omkringliggende 
skovarealer. Krogerup Højskole tager bolden op 
og vil arbejde for flere vilde blomster og drift af 
park og skov med fokus på dyrelivet.

VANDHULLER TIL INSEKTER OG PADDER
Der mangler vand i det danske landskab. Mange 
vandhuller er drænet væk eller groet til, så 
bl.a. vandinsekter og EU-beskyttede padder 
som spidssnudet frø og stor vandsalamander 
har svære vilkår. Nationalparken har i 2022 i 
samarbejde med lodsejere i nationalparken fået 
gravet eller oprenset i alt 15 vandhuller, bl.a. på 
Arrenæs, hvor håbet er, at den truede løgfrø vil 
genindfinde sig.

NATIONALPARKFONDEN ARBEJDER FOR AT 
BEVARE, STYRKE OG UDVIKLE NATUROMRÅDER 

OG LANDSKABELIGE VÆRDIER. I 2022 VAR FOKUS 
ISÆR PÅ AT SKABE STØRRE SAMMENHÆNG I 

NATUREN, BIDRAGE MED FLERE LEVESTEDER FOR 
SÆRLIGE OG SÅRBARE ARTER OG AT OPNÅ BEDRE 

VIDEN OM NATUREN I NATIONALPARKEN.



HALSNÆS
6 vandhuller
2 hegninger

GRIBSKOV
5 vandhuller
1 hegning

HELSINGØR
5 vandhuller

FREDENSBORG
1 hegning

HILLERØD
2 hegninger

IDEER TIL NYE 
PROJEKTER

Hvis du har ideer til 
nye naturprojekter, er 
du meget velkommen 

til at kontakte 
sekretariatet.

Løgfrø af Lars Rudfeld Løvgræshoppe set på bioblitz i 
Hornbæk af Ib Fagerlund

Naturgenopretning i Gadevang Mose 
af Mikkel Bornø Clausen
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Opsætning af mursejlerkasser
i Helsingør af Jesper Toft

Skovmår af Lars Gejl

BIOBLITZ PÅ GOLFKLUBS AREALER
De fleste forbinder golfbaner med tætklippede, 
golde græsarealer med aktive golfspillere som 
det eneste liv. Men golfbaner rummer et ofte 
overraskende varieret landskab. Det undersøgte 
10 naturkyndige eksperter nærmere i juli 2022 på 
en såkaldt bioblitz arrangeret af nationalparken 
på Hornbæk Golfklubs arealer. På en bioblitz 
tilbringer eksperter op til 24 timer i et geografisk 
velafgrænset område og registrerer alle de dyr og 
planter, som de kan. Det giver et øjebliksbillede 
af naturens mangfoldighed. Blandt de knap 700 
arter, der blev fundet, var der nogle særligt 
sjældne af slagsen. Endda en art, som ikke er set 
i Danmark før: Elle-maskebladlusen. Eksperterne 
fandt bl.a. også 7 flagermusarter og insekter som 
smal filtbi og grønvinget græsløber.

NYE YNGLESTEDER TIL MURSEJLERNE
Mursejleren er i tilbagegang, bl.a. fordi dens 
ynglesteder i byerne forsvinder. Nationalparken 
har i samarbejde med mursejlerne.dk 
gennemført en kampagne for at skabe flere 
ynglesteder for mursejlere. Mursejlerne.dk har 
for nationalparken sat i alt 120 redekasser op, 
især på offentlige bygninger i de fem kommuner, 
bl.a. ved Fredensborg Slot, Frederiksværk 
Bibliotek og på flere skoler i Hillerød, Helsingør 
og Halsnæs kommune. Vi har fået god hjælp fra 
lokale beredskaber. Håbet er, at flere vil slutte sig 
til indsatsen, så mursejleren kan få mange unger 
på vingerne.

REGISTRERING AF SKOVMÅR
Den sky og rødlistede skovmår findes i 
Nordsjælland, men hvor udbredt er den? 
Findes den også i de mange småskove? Det har 

nationalparken besluttet sig for at finde ud af ved 
i samarbejde med Aarhus Universitet og frivillige 
fra Naturhistorisk Forening for Nordsjælland 
og Dansk Pattedyrforening at opsætte 30 
vildtkameraer rundt om i nationalparken. 
Projektet afsluttes i 2023.

ODDERENS VEJBARRIERER KORTLAGT
Odderen er tilbage i Nordsjælland! Og det er 
stort, for den har været uddød i Nordsjælland og 
har ikke været fundet i området siden 1960’erne.  
Nu er der fundet trafikdræbte dyr og siden nye 
friske spor. 
Trafikken hindrer artens spredning og 
nationalparken hyrede derfor eksperter på 
Aarhus Universitet til at undersøge problemets 
omfang. Det har mundet ud i en rapport, der 
peger på konkrete lokaliteter, hvor der er et stort 
behov for at gøre noget for at hjælpe odderen 
under vejen via faunapassager. Læs mere om 
projektet på side 15. 

VANDLØB PÅ DAGSORDENEN
Mange vandløb er regulerede, f.eks. rørlagte 
eller udrettede. Den naturlige dynamik med det 
liv, der knytter sig til vandløbene, er forsvundet, 
men kan genoprettes ved at restaurere 
vandløbet, dvs. ved at lægge vandløbene tilbage 
i et mere naturligt forløb. Nationalparken har 
i 2022 fået gennemført forundersøgelser af 
Esrum Å ved Esrum Kloster og Møllegård og 
af Tinghuse Å ved Mårum for at undersøge 
mulighederne for at restaurere strækninger, der 
ligger i nationalparken. I 2023 vil nationalparken 
undersøge, om det er muligt at gennemføre 
projekterne.



Nyetableret vandhul på 
Haldbjerggård 
Af Lars Rudfeld

16
vandhuller har nationalparken 

fået udgravet eller oprenset i 
2022 i samarbejde med private 

lodsejere og kommuner.
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HVOR DER 
ER VAND, ER 
DER LIV

Vandhuller er lig med masser af liv. 
Kvækkende frøer, farvestrålende flyvende 
insekter og skjulte salamandre har vandhullet 
som vigtige levesteder, men desværre er der 
kun en brøkdel af de oprindelige vandhuller 
tilbage, og mange af dem har ofte en dårlig 
vandkvalitet. Naturen i nationalparken er 
påvirket af tidligere og nuværende drift eller 
mangel på samme. Dræning har udtørret 
moser, enge og vandhuller, og variationen 
i økosystemer, naturtyper og levesteder er 
blevet mindre.

De tilgroede, drænede eller forurenede 
vandhuller har betydet, at arter som 
for eksempel den rødlistede løgfrø er 
stærkt truet, fordi der er for langt mellem 
levestederne og isolerede bestande dermed 
risikerer at uddø.

Løgfrøen er en art, som meget få har set, 
og som ikke gør meget væsen af sig. Navnet 
har den, fordi den efter sigende udsender en 

svag løgagtig lugt. Fåtallige og sjældne arter 
som løgfrøen har det svært, fordi de stiller 
store krav til levestederne. Men hvis vi gør 
en indsats for f.eks. løgfrøen, kan det være 
med til at løfte livsbetingelserne for en lang 
række andre arter. Genoprettes vandhuller 
til løgfrø, vil det f.eks. gavne vandinsekter og 
andre padder.

Heldigvis er vandhuller en naturtype, der 
er nem at genoprette eller genetablere, 
og det er sket i stor stil over de seneste 
20-30 år. Denne bølge er nationalparken 
naturligvis også del af. Nationalparken har i 
2022 oprenset 9 vandhuller og etableret 7 
nye. Det er en indsats, der er sket gennem 
tæt samarbejde med private lodsejere i 
nationalparken.

Nationalparken har indgået aftaler med flere 
lodsejere om at genoprette og grave nye 
vandhuller i 2023, så endnu flere padder og 
vandinsekter får bedre levevilkår.



Oddere ved Filsø (ikke i nationalparken)
Af Karin Gustausen
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ROVDYR
PÅ AFVEJE
Odderen uddøde i Nordsjælland i sidste 
århundrede. Derfor var det en paradoksal 
glæde, da der for et par år siden blev fundet to 
døde oddere i hver sin ende af Nordsjælland. 
Glæden var naturligvis ikke over, at de to 
oddere blev fundet døde, men fordi de var et 
bevis på, at den adrætte svømmer forsøger 
at vinde fodfæste igen. Og de er her stadig, 
for der blev i november 2022 fundet friske 
odderspor. Der er masser af gode levesteder 
for odderen i nationalparken, men desværre 
har vi mennesker skabt en hindring for dens 
færden.

Begge oddere var trafikdræbte, og netop 
den tætte trafik i Nordsjælland kan være en 
begrænsende faktor for, at odderen for alvor 
kommer tilbage. Odderne spreder sig især 
langs kysten og langs vandløb. Hvor vandløb 
løber gennem et rør under en vej, kan 
odderen som regel ikke finde ud af at svømme 
igennem røret. Hvis odderen ikke kan gå 
langs vandløbet under vejen, kravler den op 
over vejen for at komme ned til vandløbet 
på den anden side. For en odder er det ren 
refleks. Det er bare ikke den smarteste måde 
at krydse veje på. Der er stor risiko for, at den 
dermed bliver et offer i trafikken, medmindre 
der laves en faunapassage. En faunapassage 
til odder kan for eksempel være banketter 
langs vandløbet under vejen.

Nationalparken   bad i 2022 eksperter    
på   Aarhus Universitet om at undersøge 
problemets omfang i nationalparken. 
Universitetet undersøgte veje, der krydser 
vandløb, der løber i, til eller nær nationalparken, 
og som eksperterne analyserede som 

vigtige spredningskorridorer. Eksperterne 
peger på i alt 11 lokaliteter, fordelt i alle 
fem kommuner, hvor der er stort behov for 
at skabe faunapassage, hvis trafikdrab skal 
undgås. Læs mere i universitetets rapport 
på nationalparkens hjemmeside. I 2023 
vil nationalparken samle repræsentanter 
fra natur-, vej- og vandløbsmyndigheder 
fra fem nordsjællandske kommuner og 
Vejdirektoratet for at drøfte, hvordan der 
evt. kan arbejdes videre med rapportens 
konklusioner.

Odderen er ikke det eneste rovdyr, 
nationalparken har haft projekter med i 
2022. Skovmåren er også kommet på tapetet 
i årets løb - eller rettere på kameraet. 
I efteråret satte en række frivillige fra 
Dansk Pattedyrsforening og Naturhistorisk 
Forening for Nordsjælland vildtkameraer op 
i udvalgte nordsjællandske skove. Det gjorde 
de fordi, de hjælper nationalparken, Aarhus 
Universitet og Naturstyrelsen Nordsjælland 
med at registrere den sky og nataktive 
skovmår.

Skovmåren blev totalfredet i 1934 og har 
haft en spredt fremkomst i Danmark, især 
i store, ældre skove. Vi ved at arten er i 
Gribskov, men der er mange “hvide pletter” 
på det nordsjællandske skovmårkort. Derfor 
indsamles de data, der registreres på 
vildtkameraerne frem til sommeren 2023, 
hvorefter registreringerne sammenfattes 
af Aarhus Universitet i en rapport, der 
forhåbentlig kan give os nye oplysninger om 
skovmårens udbredelse.



Skipperhuset ved Esrum Sø
Af Tine Uffelmann

KULTURHISTORIE
Det er nationalparkfondens 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. 
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GURRE SLOTSRUIN
Nationalparkfonden har gennem 2022 arbejdet 
på projektet ”Nyt liv til Gurre Slotsruin”, hvor 
der bl.a. er blevet færdigudviklet et prospekt for 
projektet. Projektet har til formål, i samarbejde 
med eksterne fonde og interessenter at 
restaurere og formidle ruinen og skabe nye 
muligheder for at komme til og fra ruinen. I 2022 
har nationalparken i øvrigt været i dialog med 
naboer og interessenter.

PLEJE AF UDVALGTE KULTURSPOR
Nationalparken har i 2022 arbejdet på at 
synliggøre kulturhistoriske enkeltelementer 
og helheder ved at pleje en længere strækning 
af et stendige ved Græsted-Aggebo Hegn, 
samt Norske Bakke og Arresødal-lejren nær 
Frederiksværk. De to sidstnævnte steder er 
plejet, så den landskabelige oplevelse styrkes og 
de kulturhistoriske spor er blevet synliggjort.

ESRUM MØLLE OG STENHOLT MØLLE
Nationalparkfonden har i 2022 igangsat første 
del af et projekt, der har til formål at restaurere 
og formidle Esrum Vandmølle. I efteråret blev de 
indledende arbejder på møllen gennemført, som 
færdiggøres primo 2023. Derved kan møllen 
igen få liv og formidle historien. Syd for Esrum Sø 
ligger Stenholt Mølle, hvis historie går tilbage til 
klostertiden. I 2022 gennemførtes i samarbejde 
med de lokale lodsejere en undersøgelse, der 
havde til formål at afklare om mølledammen kan 
reetableres og møllen istandsættes.

KONGERNES AFTRYK I NORDSJÆLLAND
Nationalparkfonden har afsluttet et toårigt 
forskningsprojekt, der har undersøgt det aftryk 
som især Christian d. 5. og Frederik d. 4 har 
haft i nationalparkens område. Projektet har 
haft fokus på både bygningsværker, landskaber 
og befolkningen. Projektet er gennemført i 
samarbejde med Museum Nordsjælland og 
indgår i et større forskningsprojekt støttet af 
Kulturministeriets Forskningsudvalg.
Resultaterne fra projektet er bl.a. blevet 
formidlet gennem en række guidede ture - dem 
kan du læse mere om på side 31.

INDUSTRIENS SPOR I NATIONALPARKEN
Nationalparkfonden har i samarbejde med 
Industrimuseet Frederiks Værk udviklet og 
udgivet en ny folder, der formidler vigtige 
industrihistoriske kulturspor i nationalparken. 
Folderen skal inspirere til at tage ud på tur og 
opleve den helt særligt kulturarv, der går på 
tværs af nationalparken.

NATIONALPARKFONDEN ARBEJDER FOR AT 
PLEJE, BEVARE OG FORMIDLE KULTURARVEN 
I NATIONALPARKEN. I 2022 HAR DER VÆRET 

SÆRLIG FOKUS PÅ AT PLEJE, UNDERSØGE OG 
FORMIDLE KULTURSPOR I SKOVENE OG ARBEJDE 
MED DEN HELT SÆRLIGE INDUSTRIHISTORIE, DER 

KNYTTER SIG TIL NATIONALPARKEN.



Skovvej i Gribskov
Af Signe Hørslev Scharf
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EN VEJ ER IKKE 
BARE EN VEJ

Der findes motorveje, bjergveje, stilleveje og 
omveje. Der findes veje, som strækker sig på 
tværs af kontinenter og veje der ender blindt. 
Ingen ved, hvornår vi mennesker begyndte 
at bygge veje, men fra de tidligste tider har 
vi haft brug for at skabe forbindelser, der 
kunne knytte os tættere sammen og lette 
vores færden gennem tætte skove, kuperede 
landskaber og vådområder.

I nationalparken har vi også mange veje. 
Konkrete, fysiske spor efter mennesker, der 
af den ene eller anden grund har ønsket af 
skabe adgang og forbindelser. Faktisk har 
vi i nationalparken et af de ældste kendte 
vejanlæg i Danmark. På kanten af Holløse 
Bredning er der spor efter en plankebro, 
dateret tilbage til stenalderen. Sporene er 
gemt i mulden, men en “nyere” brolagt vej 
fra jernalderen er synlig den dag i dag.

Selv sten har brug for en kærlig hånd engang 
i mellem. Derfor er pumpen, der afvander 
området, blevet repareret, så stenvejen er 
synlig og tilgængelig. Vi supplerer arbejdet 
med at afrense vejen og gennemføre 
undersøgelser, der skal give ny viden om 
dette unikke fortidsminde og formidle 
historien.

Veje kan dog også bygges i andet end 
sten. Det vidner vores skove om, hvor der 
løber hundredevis af kilometer af grusveje. 
Grusveje til glæde for alle os, der færdes 
i skoven. På gåben, på cykel, til hest. Men 
oprindeligt blev de ikke anlagt for fornøjelsens 
skyld. De havde funktion som transportveje, 

arbejdsveje eller jagtveje. Af den sidstnævnte 
har en helt særlig slags i nationalparken – 
parforcejagtveje. Parforcejagtvejene blev 
anlagt i slutningen af 1600-tallet til netop 
Parforcejagt. Ligesom jernaldervejen ved 
Holløse Bredning lettede parforcejagtvejene 
adgangen i et uvejsomt terræn; de bakkede 
nordsjællandske skove. Men her var formålet 
dog langt fra almennyttigt. De blev skabt 
til kongen og hans jægere, så de nemt og 
effektivt kunne forfølge jagtens bytte – 
oftest en stor kronhjort.

Vi har dog ikke megen viden om, hvordan 
parforcejagtvejene blev anlagt og 
konstrueret. For nogle måske en nørdet 
detalje, men for andre en vigtig brik i at 
forstå den ingeniørkunst og det arbejde, der 
ligger bag systemet af veje, der i 2015 blev 
udpeget som UNESCO verdensarv.

I efteråret 2022 gennemskar grabben fra 
en 9 tons tung gravemaskine udvalgte 
parforcejagtveje og lavede snit, der blotlagde 
lagene i vejene. Herefter gik arkæologer 
fra Museum Nordsjælland i gang med at 
undersøge. Og hvad gemte sig så under 
overfladen? Hverken gyldne brolægninger 
eller farverige fliser, men lag af sand, grus 
og grene, der stabiliserede underlaget. I de 
våde områder fandt de lange grene, der lå på 
tværs af vejen og skabte et solidt underlag. 
Dermed har det været muligt at færdes selv 
med tungere køretøjer. Til glæde for den 
jagtglade Christian d. 5., når han skulle på 
parforcejagt.



Cyklister i Gribskov
Af Signe Hørslev Scharf

FRILUFTSLIV
Det er nationalparkens formål at styrke 
mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, 
landskabs- og kulturhistoriske oplevelser i 
det varierede kulturlandskab med skove, søer, 
kystlandskaber og bymiljøer.
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TURFOLDERE
I foråret udgav nationalparken 3 nye turfoldere 
med oversigtskort over attraktioner og 
friluftsmuligheder i nationalparken. Én dækker 
den vestlige, én den midterste og én den 
østlige del af nationalparken. Engelsksprogede 
nationalparkgæster kan nu også gå på 
opdagelse med turfoldere som følgesvend, for 
de tre inspirationsfoldere er udgivet på både 
dansk og engelsk. Turfolderne kan findes på 
nordsjællandske biblioteker, på Esrum Kloster 
og Møllegård og i inforummet ved Fredensborg 
Slot.

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE
Nationalparken samarbejder med den 
socialpædagogiske organisation LAVUK om 
at få skabt overblik over ruter og faciliteter i 
nationalparken, som er tilgængelige for personer 
med forskellige former for funktionsnedsættelse. 
I 2022 blev 15 ruter, der ligger på offentligt ejede 
arealer i nationalparken, kortlagt og beskrevet. 
Projektet fortsætter ind i 2023, hvor målet er at 
ruterne bliver gjort tilgængelige og kommer til 
at leve online.

FRILUFTSFACILITETER
I 2022 har arbejdet med at etablere nye faciliteter 
til friluftslivet i nationalparken afventet indsatser 
i Naturstyrelsen Nordsjælland, der har fået tilført 
mange midler til netop dette. Nationalparken 

har realiseret en del friluftsfaciliteter gennem 
Nationalparkpuljen. Læs mere om puljen på side 
34.

NORDSJÆLLANDS VANDREFESTIVAL
Nationalparken deltog i efteråret i Nordsjællands 
Vandrefestival med en infostand, der delte ud af 
inspiration til oplevelser i nationalparken og gode 
råd for færdsel i naturen. I løbet af festivaldagene 
faciliterede nationalparken vandreaktiviteter 
på Esrum Møllegård for 10 skoleklasser og 
tilrettelagde i samspil med studerende fra 
Natur- og kulturformidleruddannelsen 5 varige 
kulturhistoriske vandreruter til undervisningen 
for skoleklasser.

FRILUFTSLIV OG STORE GRÆSSERE I 
NATURNATIONALPARK
Mere end 80 lokale borgere deltog i 2022 i 
en workshop i Hellebæk Kohave faciliteret 
af Naturstyrelsen, Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland og Københavns Universitet. Temaet 
for workshoppen var, hvordan vi kan indrette 
Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup 
Hegn, så der både er plads til de planteædende 
pattedyr og samtidig tage hensyn til det særlige 
naturindhold, de kulturhistoriske værdier og 
de rekreative interesser. Borgerne kom med 
input og workshoppen, der fandt sted i et stort 
telt midt i Hellebæk Kohave, fik karakter af ‘et 
forsamlingshus’ i naturen.

NATIONALPARKFONDEN HAR I 2022 HAFT FOKUS PÅ, 
AT FÅ ALLE UD I DET FRI OG OPLEVE DEN HELT SÆRLIGE 

NATUR OG DET ENESTÅENDE KULTURLANDSKAB I 
VORES ALLE SAMMENS KONGERNES NORDSJÆLLAND. 

TILGÆNGELIGHED HAR VÆRET PÅ DAGSORDENEN, 
FOR AT GØRE DET NEMMERE FOR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÆTTELSER AT KOMME UD OG OPLEVE 
NATIONALPARKEN.



Kinnediabas-sten ved temasti
i Hornbæk Plantage
Af Signe Hørslev Scharf

GEOLOGI OG 
LANDSKAB
Det er nationalparkfondens formål at bevare og styrke de 
landskabelige og geologiske værdier i det rigt varierede 
landskab. Det skal ske ved at gennemføre projekter, der 
kan bidrage hertil og som kan danne grundlag for at styrke 
oplevelsen af landskabet. 
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UDSIGTSKILER
De store gletsjere formede under sidste istid 
grundstrukturen i det landskab, nationalparken 
dækker. Nogle af nationalparkens højeste 
punkter, som er dannet af isens bevægelser, 
er i dag skovdækkede. Nationalparken har i 
samarbejde med Naturstyrelsen gennemført 
rydninger af skov, så oplevelsen af landskabet 
styrkes. Det gælder på Fruebjerg i den centrale 
del af Gribskov, hvor der er skabt udsigt langt 
mod syd, vest og nord, og Lodsbakke i den 
nordlige del, hvor man nu kan se helt til Øresund.

TEMASTI I HORNBÆK PLANTAGE
Hornbæk Plantage rummer mange spor fra istiden 
for mere end 10.000 år siden, men også spor fra 
sandflugten i 1600-1700-tallet. Nationalparken 
har i samarbejde med Naturstyrelsen lavet en 
temasti, som fører dig gennem overraskende 
dramatiske landskaber i plantagen, og hvor nye 
skilte fortæller historier om isens og sandflugtens 
hærgen. Stien åbnes i 2023.

MERE VIDEN OM GEOLOGIEN OG 
LANDSKABERNE I NATIONALPARKEN
Nationalparken fortsætter arbejdet med at 
sammenfatte viden om nationalparkens geologi 
og fortælle landskabets historie. I 2022 er der 
blevet lavet en rapport, som beskriver landskabet 
i den sydlige del af Gribskov, i Store Dyrehave 
og dele af Fredensborg Kommune. Rapporten 
supplerer beskrivelsen fra den vestlige del, 
og beskrivelsen af resten af nationalparken er 
planlagt gennemført i 2023.

GRUNDSTENEN I NATIONALPARKEN ER 
LANDSKABET. ALT HVAD VI OPLEVER PÅ VORES 

VEJ GENNEM NATIONALPARKEN BYGGER PÅ 
RESULTATET AF GEOLOGISKE PROCESSER. 

NATIONALPARKENS ARBEJDE HAR I 2022 HAFT 
SÆRLIGT FOKUS PÅ AT SYNLIGGØRE LANDSKABER 

OG DE GEOLOGISKE VÆRDIER.



Skolepiger laver bioblitz
Af Signe Hørslev Scharf

FORMIDLING, 
UNDERVISNING
OG FORSKNING
Det er et mål for nationalparken at styrke 
formidling, undervisning og forskning. De tre 
områder fungerer både som separate, men også 
tværgående indsatser, hvor målet er, at endnu flere 
børn, unge og voksne får glæde af og viden om 
nationalparken og dens mange værdier.
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INDGANGE OG SKILTE I LANDSKABET
Besøgscenter på Esrum Møllegård
Nationalparken har i 2022 arbejdet videre 
med det flerårige projekt, der på sigt munder 
ud i et ‘centralt besøgscenter’ i forbindelse 
med Esrum Kloster og Møllegård. Formålet 
med besøgscentret er blandt andet, at det skal 
formidle og øge kendskabet til nationalparken og 
inspirere til, hvordan de besøgende kan opleve 
den.

Kommunale info-steder
Foruden det midlertidige inforum på Esrum 
Kloster og Møllegård, der åbnede i 2021, 
åbnede et nyt info-sted ved Vaffelhuset i 
Fredensborg dørene for offentligheden i 2022. 
De resterende info-steder er i proces og udvikler 
nye spændende faciliteter for både borgere og 
turister. Info-stederne er del af en større plan 
for formidlingsindgange i de fem kommuner i 
nationalparken. Formatet af info-stederne er 
forskelligt, men fælles for dem alle er, at de skal 
formidle den stedbundne fortælling og lede de 
besøgende videre ud til oplevelser og aktiviteter i 
landskabet. Nationalparken har oprettet et forum 
for formidlingsindgange, hvor repræsentanter 
fra de forskellige kommuner og institutioner 
kan dele ud af erfaringer og lade sig inspirere til 
udviklingen af info-stederne.

Naturindgange
Når naturgæster fremover sætter bilen på en af 
parkeringspladserne på Naturstyrelsens arealer, 
vil de måske opdage, at skiltet i de røde pæle 

har fået sig en makeover. Nationalparken og 
Naturstyrelsen har i samarbejde lavet en plan for at 
udskifte en række af de forældede ankomstskilte, 
så indholdet er opdateret og skiltet kan agere 
som naturindgang. En naturindgang er et 
startpunkt for en tur, der inspirerer til oplevelser 
og attraktioner i området. Indhold og layout af 
det første skilt blev klar i slutningen af 2022 og 
ni øvrige skilte er under udarbejdelse. De første 
skilte vil blive sat i jorden i løbet af 2023.

VISUEL IDENTITET
Som led i brandingen af Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland har nationalparken fået defineret 
sin visuelle identitet. Målet med den visuelle 
identitet er, at den afspejler nationalparkens 
værdier, vision og det, der er særegent ved 
Kongernes Nordsjælland, i et tidsvarende og 
enkelt udtryk. Den visuelle identitet er udmøntet 
i en designguide, der skal sikre en rød tråd og 
kontinuitet på tværs af alle kanaler. Blandt andet 
i den beretning du læser netop nu. Måske du 
har bidt mærke i de grafiske ikoner, den sobre 
grønlige farvepalette og den varme typografi?

KONGERNES BIOBLITZ
I løbet af sommeren 2022 inviterede 
nationalparken i samarbejde med 5 
nordsjællandske kommuner en  række  
skoleklasser til at deltage i projektforløbet 
‘Kongernes Bioblitz’. Læs mere om projektet på 
side 29.

 2022 HAR VÆRET I ET ÅR I FULD 
TRAV PÅ FORMIDLINGSFRONTEN, OG 

NATIONALPARKEN HAR ARBEJDET MED 
EN BRED VIFTE AF PROJEKTER BÅDE UDE I 
LANDSKABET OG I DET DIGITALE UNIVERS.



Fiskeørn i Gribskov
Af Lars Gejl

KIG MED
Scan her, og følg med

live fra tårnfalkekassen

LIVESTREAM FRA REDEN
Esrum Kloster har i mange år haft et par tårnfalke 
boende i en kasse på klostrets gavl. I 2022 fik 
nationalparken sat et kamera op, og sendte 
livestream direkte fra reden, så enhver kunne 
følge med i falkenes familieliv. Fire sultne unger 
blev det til, fra æg til friske baskende vinger.
 
Også fra toppen af et nåletræ i Gribskov, har 
du kunnet følge med i en familieforøgelse.  
Fiskeørnen yngler som et af de eneste steder i 
Danmark i Gribskov. Nationalparken har i 2022 
med økonomisk støtte sikret, at Naturstyrelsens 
fiskeørne-cam fortsat kunne sende livestream 
fra reden. Ørneparret gjorde sig igen i år godt til 
rette i deres rede med friskfangede fiskemiddage 
til deres to kluntede unger. Følg med på 
nationalparkens hjemmeside, når der tændes for 
kameraerne igen i foråret 2023.
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FREDENSBORG SLOTSHAVE
Nationalparken har i samarbejde med Slots- og 
Kulturstyrelsen udviklet nye skilte, en ny folder 
og etableret faciliteter i Fredensborg Slotshave 
med det formål at formidle slottets, havens 
og Esrum Søs historie og natur. Projektet blev 
gennemført i anledning af, at Fredensborg Slot i 
2022 kunne fejre sit 300-års jubilæum. 

GÅ I KUNSTNERNES FODSPOR
Nationalparkfonden udgav ved årsskiftet hæftet 
”Malernes Nordsjælland – gå i kunstneres 
fodspor i Nationalpark Kongernes Nordsjælland”.  
En række kunstnere – bl.a. Hammershøi, Lundby 
og Skovgård - har i 1800-tallet og starten af 
1900-tallet været betaget af den Nordsjællandske 
natur. Hæftet giver inspiration til, hvordan 
læseren kan besøge de steder, hvor kunsterne 
har malet motiver fra nationalparken. Hæftet er 
sat til salg hos lokale forhandlere i 2023.

NYT NATUREVENTYR
Nationalpark Kongernes Nordsjælland har i 2022 
fået udviklet et natureventyr i omgivelserne 
omkring Esrum Kloster & Møllegård. Eventyret 
er målrettet børn i alderen 4-9 år og udspiller sig 
som en skattejagt langs en børnevenlig rute. Man 
finder eventyret i app’en “Natureventyr”.

HJEMMESIDE
I 2022 er nationalparkens hjemmeside løbende 
blevet udviklet og optimeret, så den fremstår 
mere brugervenlig. Forældede sider er skåret 
fra og særligt ‘Oplev Nationalparken’-sektionen 
har fået med kniven og står til en opdatering 
i løbet af 2023. I januar 2023 lancerede 
nationalparken et engelsk site for internationale 
og engelsksprogede brugere.

Tag et kig på den her:
eng.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/



40
klasser deltog i 2022 

i projekforløbet 
‘Kongernes  Bioblitz’

Elever til bioblitz
Af Jim Karlstrøm Jensen
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“Ak, barndommen er ikke som den var 
engang”. Du hører måske til dem, der 
sukkende hører dig selv sige disse ord, med 
mindet om naturen som dine små barnebens 
legeplads i kontrast til nutidens skærme 
som lokkemad til et liv inden døre. Men 
det er desværre en kendsgerning, at børn 
og unge generelt har mindre kontakt til 
naturen og dermed stadig svagere kendskab 
til den danske naturs mangfoldighed. Indsigt 
i naturen, dens detaljer og dynamik er et 
vigtigt grundlag for, at børn og unge kan 
udvikle forståelse for og kompetencer til at 
tage vare på naturen.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
rummer nogle af landets mest artsrige 
naturområder, og er derfor et ideelt 
udgangspunkt for at bidrage til den læring, 
som er nødvendig for at opnå større indsigt. 
Derfor har nationalparken i samarbejde med 
Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, 
Fredensborg Kommune, Helsingør 
Kommune og Hillerød Kommune startet 
projektet ‘Kongernes Bioblitz’, der inviterer 
skoleklasser ud i naturen og åbner elevernes 
øjne for biodiversitet.

I løbet af sommeren i 2022 skiftede ca. 
1.000 elever fra nordsjællandske 4.-6. 
klasser klasselokalet ud med de grønne 
naturområder i nationalparken. Her fik 
eleverne biodiversitetsbegrebet ind under 
huden ved at gennemføre bioblitzer med 
hjælp fra deres lærere, lokale naturvejledere 
og en række frivillige naturentusiaster. 
Bioblitz er et velkendt koncept blandt 

naturens fagfolk, når der skal kortlægges 
arter i naturområder. 

Oprindeligt er Bioblitzen udviklet til at 
forløbe over 24 timer, men i en modificeret 
mini-version kan den give skoleelever en unik 
indsigt i naturens mangfoldighed, begejstre 
og udvikle en nysgerrighed efter at lære 
mere. Det kan også bidrage til den nationale 
naturvidenskabsstrategi og understøtte, 
at flere børn og unge interesserer sig for 
naturfag. Det er nationalparkens håb, 
at projektet bidrager til børn og unges 
naturdannelse og på samme tid giver en unik 
indsigt i, hvor vigtigt det er, at vi beskytter 
alle arterne og deres levesteder.

Nationalparken har som led i projektet 
finansieret en stor grejtrailer, der indeholder 
en masse nyttigt udstyr, som kan bruges af 
eleverne til at indsamle og undersøge dyr og 
planter.

KLASSELOKALER UNDER ÅBEN HIMMEL

KONGERNES 
BIOBLITZ

Projektet giver eleverne en ene-
stående mulighed for at få åbnet 
øjnene for biodiversiteten og forstå 
vigtigheden af, at vi beskytter alle 
arterne og deres levesteder

”
Jim Karlstrøm Jensen
Projektleder for Kongernes Bioblitz 
og lærer i Halsnæs Kommune



Naturens Dag på
Esrum Kloster & Møllegård
Af Marianne Lund Ujvári

13 
arrangementer har 

nationalparken 
afholdt i 2022



TAG MED...

Se hvilke arrangementer 
nationalparken og partnere 
holder i år på bookingsiden. 

Scan her.
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ARRANGEMENTER, 
TURE & FOREDRAG

Nationalparken inviterer hvert år 
besøgende og nysgerrige sjæle til en 
række arrangementer og foredrag. 2022 
var ingen undtagelse, og en masse lokale 
og gæster fik i løbet af året fornøjelsen 
af at opleve nationalparken eller blive 
klogere på områdets natur og historie ved 
arrangementer og foredrag.

NATURENS UGE
Ligesom de forgangne år har nationalparken 
deltaget i de nationale mærkedage for 
naturoplevelser, Naturens Uge. I 2022 var 
temaet ‘Naturen tæt på dig’, og sammen 
med Naturstyrelsen Nordsjælland og en 
række frivillige organisationer inviterede 
nationalparken børn og deres familier til at 
opleve et masse forskellige naturaktiviteter 
ved Esrum Møllegård. Ti forskellige aktører 
havde gjort stande klar med sjov og naturspas 
for alle, der lagde vejen forbi.

KUNSTWORKSHOPS
I efteråret deltog personer med kreative 
årer i fire kunstworkshops afholdt af 
Flynderupgård og Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland.  De fire workshops blev ledet 
af Det Mobile Akademi, der har specialiseret 
sig i at tage folk med ud og undervise i det fri.

FOREDRAG OG GUIDEDE TURE
Kongernes aftryk i Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland
I forlængelse af et forskningsprojekt i 
samarbejde med Museum Nordsjælland har 
nationalparken inviteret til foredrag om den 
kongelige tilstedeværelse i Nordsjælland. 
På tre efterfølgende guidede historiske 
ture i foråret kunne alle interesserede gå 
i dybden med emnerne fra foredraget i 
Store Dyrehave, Fredensborg Slotshave og 
Frederiksborg Slotshave.

Velkommen til edderkoppernes verden
De færreste har en brændende passion for 
edderkopper, men det har naturformidler 
og biolog Frederik Leck Fischer, der en 
sen novemberaften holdt foredrag om 
edderkoppernes forunderlige verden. Salen 
var fyldt med engagerede tilhørere.

FAMILIETUR MED FUGLE-BINGO
Flere børnefamilier listede rundt på jagt 
efter fantastiske fugle en februardag i 2022 
ved Solbjerg Engsø. Nationalparken havde 
inviteret til Fugle-bingo-tur for børn og deres 
familier ledsaget af en lokal naturvejleder og 
hendes udstoppede musvåge.



Nationalparkpartnere til 
partnerdag på Mangholm
Af Signe Hørslev Scharf

LOKALSAMFUND, 
ERHVERV OG 
TURISME
Det er et mål, at nationalparken udvikles i samarbejde med og 
til glæde for det omkringliggende samfund. Lokal forankring og 
samarbejde med lokalbefolkning, lodsejere, erhvervsliv, foreninger, 
museer og andre aktører er afgørende for, at nationalparkfonden 
kan opfylde sine målsætninger.
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PARTNERSKABSPROGRAMMET
I 2022 kunne nationalparkfonden byde 
nye partnere velkommen til netværket 
af 61 lokale aktører i nationalparken. 
Partnerskabsprogrammet er søsat for at stimulere 
udvikling og skabe godt samarbejde med det 
lokale forenings- og erhvervsliv. De nye partnere 
blev klædt på med viden om nationalparken og 
rollen som nationalparkpartner til et introkursus 
efterfulgt af den årlige partnerdag. Her 
mødtes den brede flok af partnere for at skabe 
nye samarbejder på tværs og netværke om 
bæredygtige oplevelser i naturområder. Nogle 
partnere inviterer glade nationalparkgæster ud i 
det fri, nogle huser områder til unikke oplevelser 
og andre er skarpe på formidlingen, og sammen 
bidrager partnerne til at gøre nationalparken til 
et spændende sted at opleve.

Partnerskabsprogrammet skal sikre, at partnerne 
udbyder ydelser og produkter af høj kvalitet og 
med en klar forbindelse til nationalparken og dens 
formål. Partnerne får blandt andet lov til at bruge 
nationalparkens logo til at markedsføre deres 
ydelser og produkter, ligesom de har mulighed 
for at lægge deres ture og arrangementer på 
nationalparkens bookingportal.

NATIONALPARKPULJE
2022 blev året, hvor nationalparkfonden kunne 
give tilsagn om tilskud på mere end 900.000 
kr. til ansøgere af Nationalparkpuljen. Puljen 
støttede projekter bredt fordelt over hele 
nationalparken og i takt med, at månederne gik, 
blev flere og flere af projekterne til realitet. Læs 
mere om puljen og hvilke projekter, der modtog 

støtte på næste side. Nationalparkpuljen blev 
en så stor succes, at bestyrelsen besluttede at 
gentage puljen igen i 2023. Derfor blev der ved 
årets udgang åbnet for ansøgninger til en ny 
runde af Nationalparkpuljen, der i 2023 er sat til 
750.000 kr.

BÆREDYGTIG TURISME:
PÅ CYKEL I NATIONALPARKEN
Nationalparkfonden deltog i 2022 i et projekt 
ledet af VisitNordsjælland i samarbejde med 
Dansk Cykeltursime og nationalparkens fem 
kommuner. Projektet, der er støttet af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse, har til hensigt at 
borgere og gæster får nemmere ved at opleve 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland på cykel. 
Konkret arbejdes der på at etablere flere “hubs”, 
hvor det er muligt at leje cykler og bevæge sig 
ud i nationalparken, og udvikle turforslag og nye 
oplevelser. Projektet fortsætter i 2023.

NETVÆRKSMØDE MED LOKALE 
LODSEJERE
En eftermiddag i juni samledes en flok lodsejere 
i nationalparken til et fyraftensmøde i Lille 
Lyngby. Her var naturen sat på dagsordenen, hvor 
nationalparken inspirerede til, hvordan man som 
lodsejer kan få mere natur på landejendommene.   
Mere end 230 private lodsejere i Nordsjælland 
har frivilligt lagt deres jord ind i nationalparken, 
hvilket giver dem mulighed for at samarbejde 
med nationalparken om projekter der styrker 
og udvikler naturen. Den mulighed har mange 
af lodsejerne grebet, og netværksmødet i juni 
inspirerede flere til at tage del i udviklingen.

LOKALSAMFUNDET ER VÆSENTLIGT FOR 
NATIONALPARKFONDENS UDVIKLING. I 2022 
ER NETVÆRKET AF ENGAGEREDE PARTNERE 

BLEVET UDVIDET, OG DER HAR VÆRET SÆRLIGT 
FOKUS PÅ INDDRAGELSE AF LOKALE BORGERE 

OG LODSEJERE - STORE SOM SMÅ.



I 2021’s sidste vintermåneder åbnede 
nationalparkfonden for en ny pulje, der kunne 
søges af private lodsejere i nationalparken og 
foreninger med ikke-kommercielle formål. Det 
førte til, at der tikkede 27 ansøgninger med mange 
gode projektideer ind i sekretariatets mailboks. 
Blandt de mange ansøgere kunne 14 foreninger 
og lodsejere sætte gang i projektsejlene med 
puljetilskud i ryggen.

Projekterne, der har modtaget støtte, dækker 
bredt, men fælles for dem alle er, at de 
understøtter nationalparkens formål om at 
skabe bedre natur, bevare kulturarven og udvikle 
nye muligheder for friluftslivet. Fuglekasser, 
trætelte, pleje af fredede stendiger og etablering 
af vandhuller er blot nogle eksempler på de 
mange spændende projekter, der har modtaget 
støtte. Nationalparken håber, at tilskuddene 

fra nationalparkpuljen kan være med til at 
imødekomme den store interesse, der er for 
at opleve og samtidigt beskytte naturen og 
kulturhistorien i Kongernes Nordsjælland.

NATIONALPARKPULJE  
GØR DRØMME TIL 

VIRKELIGHED

Vi er glade for, at vi med National-
parkpuljen kan støtte op om spi-
rende projektideer blandt de lokale 
lodsejere, foreninger og ildsjæle, 
der mangler midler for at realisere 
projekterne.

”
Per Kølster
Bestyrelsesformand i Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland

Ny bålhytte ved Frydenborg
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ET UDPLUK 
AF STØTTEDE 
PROJEKTER 

HALSNÆS NATURKLUB
Indkøb af Tentsile-trætelte, hængekøjer, 
liggeunderlag, Primus-sæt og trækvogne, 
der har dannet rammen for skoleklassers og 
børnefamiliers oplevelser i naturen.

HILLERØD STADSGILDE
Opgradering af den grønne naturkilde 
Frydenborg, der er opholdsted for flere 
spejdergrupper. Tilskuddet er blevet brugt til 
en stor bålhytte med plads til 50 personer.

ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
Etablering af en 3,5 km trampesti - 
Kulsvierstien - mellem Kulsviergården i 
Alsønderup, besøgsgården Mangholm og 
Nejede Vesterskov.

HORNBÆK GOLFKLUB
Indkøb af 147 stærekasser, 2 tårnfalkekasser 
og 6 hvinandekasser, der er sat op rundt 
omkring på golfklubbens arealer.

MAARUM KULSVIERLAUG
Indkøb af 10 borde-bænkesæt til besøgende 
på kulsviernes mileplads i Gribskov.

LOKALSAMFUND, ERHVERV OG TURISME

Antal ansøgninger

27
Bevilliget beløb

906.717 kr.

Teltur i Halsnæs Naturklub

Bænke på kulsviernes mileplads i Gribskov

Ny bålhytte ved Frydenborg



ØKONOMISK 
BERETNING

Resultatopgørelse i 2022

INDTÆGTER
Finanslovsbevilling
Konsulentbesparelser
Bevilling i alt
Formidling til lokalbefolkning og besøgende
Undervisning til børn og unge
Eksternt finansierede projekter
Indtægter i alt

UDGIFTER
Udviklings- og driftsopgaver
Nationalparkplan & beretning
Bestyrelse, råd og udvalg
Administration, budget og bevilling
Biologisk mangf. lysåben natur, vandløb og søer
Biologisk mangfoldighed i skovene
Bedre levesteder for særlige sårbare arter
Ny natur
Mere viden om naturen
Bevare, pleje og istandsætte den fysiske kulturarv
Den levende kulturarv
Mere viden om kulturarven
Alle ud i det fri
Hensynsfuldt friluftsliv
Anlæg og faciliteter til friluftslivet
Bevare og synliggøre geologiske værdier og landskaber
Øget viden om naturhistorie, geologi og landskab
Strategi for formidling og besøgscentre
Formidling til lokalbefolkning og besøgende
Undervisning til børn og unge
Forskning og evaluering

9.500.00
-100.000

9.400.000
13.010

16.000
0

9.429.010

129.539
625.383

1.459.1 1 7
1.622.998

43.912
289.973
109.132

364.550
645.130

61.025
84.234
291.233
227.907
300.627
397.300

63.856
411.475

1.039.821
263.622

1.800



ÅRSBERETNING 2022

OPSPARING
Primo saldo 2022
Årets resultat
Saldo pr. 31.12.2022

10.070.840
-166.751

9.904.089

DEPOSITA
Husleje vedr. lejemålet Klostergade 12A, 1. sal, 3230 Græsted 26.520

HENSÆTTELSER
Hensættelser til reetablering af lejemål i forbindelse 
med fraflytning
Hensættelser vedr. afvigne tilsagn (Nationalparkpulje)
Skyldige feriepenge
Hensættelser i alt

-50.000
-112.500
-160.784
-323.284

ØVRIGE BALANCEPOSTER
Skyldige omkostninger -6.329
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Frivillighed og forankring
Partnerskaber og lokal erhvervsudvikling
Bæredygtig turisme og lokale produkter
Sammenhæng i nationalparken
Udvikling af nye projekter i nationalparken
Udviklings- og driftsopgaver i alt
Eksternt finansierede projekter
Udgifter i alt
Årets resultat

971.394
151.478
34.629

1.125
4.501

9.595.761
0

9.595.761
-166.751
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KORT OM 
NATIONALPARKEN
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 ca. halvdelen er 
skov, hvoraf 90 % er udlagt til biodiversitetsformål. En af 
Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største 
søer, Arresø og Esrum Sø, er 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. 
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FORMÅL

At bevare, styrke og udvikle naturen, dens 
mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, 
især for de nationalt og internationalt 
betydningsfulde skove, store søer og 
klitlandskaber samt moser, enge, rigkær, 
overdrev, heder, højmoser og vådområder og 
styrke sammenhængen mellem naturtyperne

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er 
en selvstændig statslig fond. Formålet 
med fonden er at udvikle nationalparken 
inden for rammerne af den fastsatte 
lov og bekendtgørelse. Fonden har en 
årlig grundbevilling på finansloven, som 
kan suppleres med ekstern finansiering.
Fonden ejer ingen jord i nationalparken, 
men udfører i samarbejde med lodsejere 
projekter på arealet.

1

2

3

4

5

6

At bevare og styrke de landskabelige og 
geologiske værdier i det rigt varierede 
moræne- og dødislandskab

At bevare og styrke kulturhistoriske helheder 
og enkeltelementer inden for nationalparken

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

At styrke forskning, undervisning og  formidling 
af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt 
friluftsmæssige værdier

7

At understøtte en udvikling til gavn for 
lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med 
respekt for beskyttelsesinteresserne

At styrke bevidstheden om områdets værdier 
gennem inddragelse af befolkningen i 
nationalparkens etablering og udvikling.

NATIONALPARKEN HAR TIL FORMÅL:



NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND
Klostergade 12, DK-3230 Græsted

nationalparkkongernesnordsjaelland.dk


