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Projekternes målbarhed
Det fremgår af lov om nationalparker og 
Rigsrevisionens evaluering fra 2013 af 
de tre jyske nationalparker, at projekter i 
nationalparkerne skal være målbare. Det 
skal også fremgå af planen, om målene 
forventes opfyldt i den pågældende plan-
periode. Det er altså ikke nok at formulere 
et sæt overordnede rammer for national-
parkens arbejde og udvikling. 

Nationalparkfonden har i lyset af lovgiv-
ning og Rigsrevisionens evaluering fokus 
på at formulere projekter, som er målbare 
i forhold til at styrke og udvikle naturvær-
dier og kulturarv. 

Det tilstræbes, at effekterne af projekter-
ne undersøges nærmere, så eftertiden kan 
drage gavn af projekternes resultater.

Der vil ikke i første planperiode for alle pro-
jekter kunne ses større målbare effekter. 
Det er muligt at måle f.eks. antal vandhul-
ler, der måtte være etableret ved udgangen 
af planperioden, mens den langsigtede ef-
fekt på en paddebestand ikke kan forven-
tes at kunne måles indenfor planperioden. 
Dertil kommer, at projekter til formidling af 
natur og kulturarv, som er afgørende for at 
udbrede forståelsen i befolkningen om at 
passe på værdierne, har en indirekte virk-
ning (bevidsthedsændring), som kan være 
svær at måle.

Nationalparkens afgrænsning 
og sammenhæng
Et særligt emne for Nationalpark Konger-
nes Nordsjælland er nationalparkens af-
grænsning.

Udgangspunktet for nationalparkplanen 
er den grænse, der blev fastlagt i 2018 (se 
omslaget og kapitlet Hvad kan vi?) . Af be-
kendtgørelsen fremgår en målsætning om, 
at der over tid skal skabes en geografisk 
mere sammenhængende nationalpark. 
Det er denne forpligtelse, der bl.a. har af-
født, at der i idéfasen er indkommet en 
række forslag til at justere grænserne samt 
forslag om at inddrage yderligere arealer. 

Nationalparkens grænser er fastlagt med 
bekendtgørelsen og kan alene ændres af 
miljøministeren. Alle ændringer vil forud-
sætte ministerens godkendelse med en 
ændring af bekendtgørelsen. 

Spørgsmålet om nationalparkens afgræns-
ning har i udgangspunktet en anden, tvær-
gående karakter end indsatserne inden for 
de seks emneområder og behandles derfor 
her i indledningen.

Nationalparkfonden er indstillet på at 
igangsætte en proces, der på kort sigt har 
til formål at kvalitetssikre nationalparkens 
afgrænsning samt foretage mindre juste-
ringer af grænserne, hvor lodsejere måtte 
være indforståede. 

Nationalparkfonden ønsker endvidere i 
løbet af planperioden at tage stilling til, 
hvordan målsætningen om mere sammen-
hæng over tid kan opfyldes. Det er fortsat 
et grundlæggende princip, at eventuelle 
udvidelser skal ske i frivillighed.

Som grundlag for dette arbejde vil natio-
nalparkfonden i planperioden 2020-2026:

1. arbejde for mindre, tekniske 
korrektioner af nationalparkens 
grænser. 

2. arbejde for efter anmodning fra 
berørte lodsejere at lave en samlet 
proces for mindre justeringer af 
nationalparkens afgrænsning, f.eks. 
ved at indlemme arealer op til eller 
med funktionel sammenhæng med 

nationalparken, forudsat at arealet 
bidrager til at opfylde formålet med 
nationalparken eller til at skabe en 
mere geografisk sammenhængende 
nationalpark.

3. Opbygge et kartotek over arealer, 
ejet af såvel private som offentlige 
lodsejere, der gerne vil med i 
nationalparken, herunder lodsejere 
som ikke aktuelt grænser op til eller 
har funktionel sammenhæng med 
nationalparken. 

4. Beslutte en proces for på længere 
sigt at skabe en geografisk mere 
sammenhængende nationalpark. 
I planperioden 2020-2026 forventes 
der ikke gennemført væsentlige 
udvidelser af nationalparken, hvor 
private lodsejeres jord inddrages i 
nationalparken. 

Indsatsområder og konkrete 
indsatser

I de efterfølgende afsnit beskrives de kon-
krete indsatser, som nationalparkfonden 
har besluttet at fremme i planperioden 
2020-2026. 

Listerne over projekter i de efterfølgende 
afsnit er ikke udtømmende og kan ikke 
bruges som en tjekliste for, hvad der reali-
seres i planperioden.  

I de fleste tilfælde har nationalparkfon-
den i forlængelse af indsatserne formu-
leret konkrete projekter, som fonden har 
til hensigt at gennemføre i planperioden. 
Indsatser og projekter er i udgangspunk-
tet sideordnede, og rækkefølgen er ikke 
udtryk for en prioritering. 

Nationalparkfonden vil i udmøntningen 
af planen nærmere tilrettelægge arbejdet 
med indsatser og projekter, herunder be-
slutte rækkefølgen.

I nationalparkens område er statslige og 
kommunale myndigheder allerede forplig-
tet til at gennemføre en række indsatser 
for natur og miljø som opfølgning på f.eks. 
Natura 2000-planer, vandområdeplaner 
eller beslutninger truffet af Folketinget, 

f.eks. Naturpakken. Nationalparkfonden 
må ikke overtage disse forpligtigelser, men 
vil nogle steder kunne supplere myndighe-
dernes indsatser.

For nogle indsatser gælder, at der ikke er 
formuleret konkrete projekter i planen. 
For disse indsatser vil der løbende blive 
formuleret projekter i planperioden. Det 
skal ses i sammenhæng med, at udvikling 
af projekter kan være afhængig af myn-
digheders beslutninger, f.eks. Naturstyrel-
sens beslutninger om urørt skov og anden 
biodiversitetsskov.

Endvidere kræver mange projekter forun-
dersøgelser, før det kan afgøres, om de i 
praksis kan gennemføres, og om lodseje-
re kan acceptere mulige løsninger. Dertil 
kommer, at finansiering, myndighedsbe-
handling m.v. vil være afgørende for, om 
de kan gennemføres. Det er således ikke 
givet, at alle projekter, der er nævnt i pla-
nen, kan realiseres. 

Tilsvarende vil der i planperioden kunne op-
stå projekter indenfor de enkelte indsats-
områder, som ikke er nævnt i planen. Helt 
nye indsatsområder kan evt. fordre et sup-
plement til planen, jf. nationalparkloven. 

Alle projekter vil blive godkendt af natio-
nalparkfondens bestyrelse. 

Der vil være overlap mellem projekter in-
denfor de enkelte temaer. Formidlingspro-
jekter vil oftest være direkte rettet mod 
f.eks. formidling af naturværdier eller kul-
turhistoriske lokaliteter, og landskabspro-
jekter vil ofte indeholde både naturmæssi-
ge og kulturhistoriske elementer. 

I de efterfølgende afsnit er projekterne 
opdelt efter deres primære formål. Såle-
des er f.eks. projekter vedr. skiltning m.v. 
indeholdt i afsnittet om formidling, under-
visning og forskning, uanset om skiltene 
måtte formidle natur, kulturhistorie eller 
friluftsliv. 

Fugletur i 
Hammermølleskoven. 
Foto: Klavs Nielsen.

Indsatser 2020-2026
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Natur
Hvad vil vi?
Nationalparkens formål er at styrke natur og biologisk mangfoldighed i nationalparken. 
Det skal ske ved at gennemføre projekter, der kan bidrage hertil. I planperioden 2020-
2026 vil nationalparkfonden have fokus på følgende indsatsområder: 

• Biologisk mangfoldighed i lysåben natur, vandløb og søer
• Biologisk mangfoldighed i skovene
• Bedre og flere levesteder for særlige og sårbare arter
• Ny natur
• Mere viden om naturen.

De fem indsatsområder overlapper hinanden, bl.a. fordi de forskellige naturtyper ofte 
støder op til hinanden og indgår i et tæt samspil, og fordi levesteder overlapper na-
turtyper. Der er derfor stort potentiale i projekter, der dækker over flere naturtyper og 
bidrager til at skabe sammenhæng mellem forskellige naturtyper.  

Målet for nationalparken er at understøtte en sammenhængende natur, hvor skellet 
mellem forskellige naturtyper opblødes yderligere, så f.eks. grænserne mellem lysåben 
natur og skov nedbrydes, og der skabes mere naturlig dynamik til gavn for den biologi-
ske mangfoldighed. Målet er mere selvforvaltende natur, som kan klare sig med mindre 
eller på længere sigt uden pleje eller anden menneskelig indgriben. 

I en længere årrække vil der dog være behov for aktivt at sikre naturværdier, som er i 
fare for at forsvinde, f.eks. gennem pleje. At sikre eksisterende biologisk mangfoldighed 
har forrang for ny natur. 

Havørn. Foto: Lars Gejl.

Hvad siger nationalparkens bekendtgørelse? 

I nationalparkens bekendtgørelse er der defineret følgende formål og målsætnin-
ger for naturområdet:

Formål: 
• At bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dyna-

mik, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde skove, store søer og 
klitlandskaber samt moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådom-
råder og styrke sammenhængen mellem naturtyperne.

Målsætninger: 
• De væsentligste naturtyper som de store skove og store søer, klitlandskaber, 

moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder skal bevares, og 
deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes.

• Der skal ske en fortsat styrkelse af biodiversiteten i skovene f.eks. ved at udlæg-
ge sammenhængende skovområder til biodiversitetsformål eller styrke biodiver-
siteten gennem stor strukturel variation med dødt ved, gamle træer m.m.

• Kulturskabt natur som dyrket skov, eng og overdrev skal bevares, og deres kvali-
tet og mangfoldighed skal styrkes og sikres gennem drift og pleje.

• Sårbare naturområder og arter skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved 
planlægning af faciliteter, stiforløb og formidling m.v.

Natur
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Biologisk mangfoldighed i lysåben natur, vandløb og søer

Fokus vil være på ikke-skovbevoksede naturtyper, der kan bidrage til at øge den biologi-
ske mangfoldighed, på at skabe sammenhæng og på at forebygge forringelser. Indsatser-
ne skal gennemføres i frivillighed og i tæt samarbejde med lodsejerne. 

Måling af den biologiske mangfoldighed vil tage udgangspunkt i de indikatorer, som 
anvendes i det statslige indeks for naturkvalitet, som bl.a. bruges i forhold til naturbe-
skyttelseslovens § 3 og habitatnatur.

INDSATSER

Biologisk mangfoldighed i skovene 

Der pågår et stort arbejde med at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed i de 
statsejede skove i nationalparken. 

Nationalparkfonden vil i dialog og tæt samarbejde med Naturstyrelsen og evt. kommu-
nale og private lodsejere arbejde for at øge naturindholdet i skovene mod en større grad 
af selvforvaltning, så vilde dyr og planter og naturlige processer får bedre vilkår.

Græsning i 
Hellebæk Kohave.
Foto: Klavs Nielsen.

Biologisk mangfoldighed i den lysåbne natur
Nationalparkfonden vil arbejde for at fremme projekter, der kan forbedre na-
turindholdet på lysåbne naturtyper i nationalparken, f.eks. ved at rydde vegeta-
tion og forbedre vandstandsforhold. Der vil være særlig fokus på lokaliteter, der 
kan bidrage væsentligt til den biologiske mangfoldighed. 

Eksempler på projekter:
• Sikre græsning, høslet og anden pleje på udvalgte lysåbne arealer, f.eks.           

i Gribskov
• Identificere og understøtte indsats for 3-5 små naturperler med sårbar natur, 

eksempelvis overdrevsareal i Valby Hegn
• Samarbejde med eller understøtte, at der oprettes lokale grupper af frivillige 

naturplejere, f.eks. på Stejlepladsen i Humlebæk og ved Babylone Skov.

Bedre naturkvalitet i vandløb og søer
Nationalparkfonden vil arbejde for at fremme projekter, der kan forbedre
naturindholdet i vandløb og søer, og som ikke er omfattet af statens vandplaner. 

Eksempler på projekter er:
• Fritlægge eller omlægge delstrækninger af 1-3 vandløb, eksempelvis             

Esrum Å (Gribskov), Egebækken, Gurre Å og Knudemoseløbet (Helsingør) og 
Kovangsgrøften (Fredensborg) 

• Oprense 5-10 vandhuller til gavn for f.eks. padder eller guldsmede og          
koordineret med Indsats for arter (side 130).

Sammenhæng mellem naturområder
Nationalparkfonden vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng mellem natur-
områder, så det bliver lettere for arter at sprede sig til og mellem naturområder. 

Eksempel på projekt:
• Projekt med forbedring af sjældne padders levesteder (se side 130) vil have 

fokus på størst mulig økologisk sammenhæng.  

Livtag med invasive arter
Invasive arter er eller kan potentielt blive en trussel mod naturen. Nationalpark-
fonden vil arbejde for at bekæmpe og forebygge spredningen af invasive arter.

Eksempler på projekter:
• Etablere en gruppe af frivillige, der forebygger og bekæmper invasive arter
• Støtte eksisterende frivilliggrupper som f.eks. Pileurt-banden.

INDSATSER

Naturindhold i urørt skov og anden biodiversitetsskov
Nationalparkfonden vil i samarbejde med Naturstyrelsen og i forbindelse med 
styrelsens forvaltningsplaner arbejde for at fremme projekter, der øger den 
biologiske mangfoldighed i de skove, som er udpeget som urørt skov og anden 
biodiversitetsskov.

Eksempel på projekt:
• Mere helårsgræsning, gerne med hjemmehørende arter, i f.eks. Gribskov.

Biologisk mangfoldighed i de øvrige skove
Nationalparkfonden vil i samarbejde med Naturstyrelsen, kommunale og private 
lodsejere arbejde for at fremme projekter, der øger den biologiske mangfoldig-
hed i skovene, også udenfor urørt skov og anden biodiversitetsskov, f.eks. ved at 
genoprette naturlige vandstandsforhold. Udvikling af projekter i de statslige skove 
vil ske i sammenhæng med arbejdet med forvaltningsplaner for statens skove.

Eksempel på projekt:
• Græsning på Helsingør Kommunes arealer i Vestkilen udvides til om muligt at 

omfatte dele af det statsejede Teglstrup Hegn.

Natur
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Bedre og flere levesteder for særlige og sårbare arter 

Mange arter i nationalparken er truede eller i tilbagegang, især på grund af, at deres 
levesteder forringes. Det gælder bl.a. padder og sommerfugle. Der er et stort behov for 
at sikre levesteder for arter, som er på vej til at forsvinde, eller at genopbygge bestande. 
Indsatser vil skulle gennemføres i tæt samarbejde med private og offentlige lodsejere. 

INDSATSER

Indsats for arter
Nationalparkfonden vil arbejde for at forbedre forholdene og genoprette eller 
skabe levesteder for arter, som er truede eller i tilbagegang, f.eks. padder, fugle 
og sommerfugle, og arbejde for at genoprette bestande.

Eksempler på projekter:
• Flere levesteder (vandhuller og levesteder på land) for sjældne padder,  

herunder løgfrøer mellem Arresø og Gribskov og på Arrenæs
• Forbedre ca. 10 levesteder for sommerfugle i f.eks. skovmoser og på             

Skansebakken i Hillerød
• Udarbejde forvaltningsplaner for 2-3 truede arter eller artsgrupper, f.eks.      

løgfrø og sommerfugle
• Genudsætte odder og eventuelt andre nøglearter i nationalparken
• Etablere 1-2 ynglefugle-øer i søer, f.eks. i Alsønderup Engsø
• Skabe bedre vilkår for hulrugende fugle ved at bygge redekasser til f.eks.      

ugler og hvinand og opsætte dem i nationalparken
• Etablere overvintringssteder til flagermus i 1-2 bunkers i Gribskov.

Lokale kræfter bidrager til bedre natur
Nationalparkfonden vil arbejde for, at lokale foreninger og lokalbefolkningen kan 
bidrage til at forbedre forholdene for vilde dyre- og plantearter.

Eksempler på projekter:
• Understøtte naturpleje og mere natur på golfbaner, f.eks. ved at udarbejde en 

håndbog i samarbejde med udvalgte golfklubber
• Understøtte og formidle det gode eksempel og samarbejder, f.eks. private 

lodsejeres indsats for mere mangfoldig natur.

Ny natur

Potentialet for at skabe ny natur gælder især på arealer omkring eksisterende natur-
arealer, som i dag anvendes til andre formål. Indsatsen vil skulle gennemføres i tæt 
samarbejde med private og offentlige lodsejere.

INDSATSER

Græsland og overdrev
Nationalparkfonden vil arbejde for, at der bliver skabt mere græslandsnatur og 
flere overdrev i nationalparken.

Eksempler på projekter:
• Understøtte arbejdet med store sammenhængende græslande på Arrenæs
• Understøtte udvikling af overdrev i Kelleris-kilen
• Understøtte udvikling af overdrev i Rørtangkilen og Vestkilen ved Helsingør.

Nye vandhuller
Nationalparkfonden vil arbejde for at etablere nye vandhuller, bl.a. til padder, 
hvor det kan understøtte naturindholdet i lokalområdet.

Eksempel på projekt:
• Arbejde for 1-2 nye vådområder på mager jordbund i den vestlige del af       

nationalparken f.eks. Tisvilde Hegn.

Mere vild natur
Nationalparkfonden vil understøtte kommunernes og privates arbejde med at 
skabe vild natur, f.eks. i byer og langs veje.

Timian gror på 
sandede overdrev.
Foto: Lars Rudfeld.

På golfbaner i 
nationalparken er 
der mulighed for at 
integrere naturhensyn 
og golfspil.
Foto: Asserbo Golf 
Club.

Natur
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Indsatsen for naturen bør hvile på et fagligt grundlag. Grundlaget kan kvalificeres ved at 
sammenfatte eksisterende viden om den lokale natur, supplere viden gennem kortlæg-
ning og overvågning og ved at sikre bedre formidling af denne viden. 

Viden kan både anvendes som grundlag for projekter og som grundlag for at evaluere 
indsatser og til formidling af natur. Overvågning og kortlægning skal ske i fuld forståelse 
med lodsejerne. 

INDSATSER

Eksisterende naturværdier
Nationalparkfonden vil arbejde for at iværksætte kortlægning af særlig natur i 
nationalparken, registrere naturkvaliteten, følsomhed i forhold til forstyrrelser og 
evt. plejebehov på natur, som kan supplere den statslige naturovervågning og 
understøtte nationalparkfondens arbejde med natur.

Eksempler på projekter:
• Genbesøge og kortlægge planter og insekter på 5-10 lokaliteter med            

tidligere registreringer
• 1-3 bioblitzer (fageksperters kortlægning på udvalgte lokaliteter), f.eks. på 

Asserbo Golf Clubs naturarealer.

Overvågning af særlige arter eller naturtyper
Nationalparkfonden vil arbejde for at iværksætte overvågning af udvalgt natur, 
bl.a. knyttet til nationalparkens konkrete projekter, som ikke er omfattet af stats-
lig naturovervågning, bl.a. gennem brug af frivillige.

Eksempler på projekter:
• Overvåge bestanden af bæver
• Samarbejde med Danmarks Artsportal, så data fra nationalparken             

indrapporteres.

Effektmåling
Nationalparkfonden vil arbejde for, at naturprojekter, der iværksættes af national-
parkfonden, hvis det er relevant, effektvurderes med kort lægning af eksisterende 
forhold (baseline) og overvågning af efterfølgende udvikling i naturtilstand i pro-
jektområdet for bl.a. at kunne dokumentere resultater af indsatser. 

Måling af naturkvaliteten vil tage udgangspunkt i de indikatorer, som anvendes
i de statslige indeks for naturkvalitet, som bl.a. bruges i forhold til naturbeskyt-
telseslovens § 3 og habitatnatur. Følgeforskning i samarbejde med universiteter 
kan også blive relevant. 

Behov for vurderinger vil blive identificeret løbende.

God praksis for naturpleje på private arealer
Nationalparkfonden vil arbejde for videnopsamling, samarbejde om og 
formidling af erfaringer med naturgenopretning og pleje af natur til private 
lodsejere, foreninger og virksomheder.

Eksempler på projekter:
• Rådgive om naturpleje og naturgenopretning
• Nedsætte en naturpleje-erfagruppe.

Natur

Parti fra 
Strødam-reservatet. 
Foto: Jarlfonden.
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Gl. Færgestræde i Helsingør.  
Foto: Klavs Nielsen. 

Kulturhistorie
Hvad vil vi?

Det er nationalparkfondens formål at bevare og styrke det kulturhistoriske landskab ved 
at gennemføre projekter, der kan bidrage til at beskytte, dokumentere og udvikle områ-
dets kulturarv og være med til at binde den rige kulturarv i nationalparken sammen med 
nutiden ved at gøre den relevant og nærværende. 

I planperioden 2020-2026 vil nationalparkfonden have fokus på følgende kulturhistori-
ske indsatsområder: 

• Bevare, pleje og istandsætte den fysiske kulturarv
• Den levende kulturarv
• Mere viden om kulturarven.

Den kongelige kulturarv i fokus

Der vil i den første planperiode være særlig fokus på at støtte kulturhistoriske projekter, 
der arbejder med den kulturarv, som knytter sig til kongernes tilstedeværelse i Nord-
sjælland. Den kongelige kulturarv afspejles i hele nationalparkens område og alle sam-
fundslag. Den knytter sig til alt fra borgruiner, slotte, kanaler og vejanlæg til historien 
om de lokale bønder, der fæstede under kronen. I nationalparken ligger desuden to 
UNESCO verdenskulturarvsområder, Kronborg Slot og Parforcejagtlandskabet i Nord-
sjælland, der på hver deres måde repræsenterer en unik historie, der relaterer sig til 
kongemagten i området.   

Dette fokus er ikke ensbetydende med, at der ikke vil blive arbejdet med andre historiske 
emneområder og perioder, men projekter, der undersøger, beskytter, udvikler og formid-
ler den kongelige kulturarv vil have høj prioritet.

Hvad siger nationalparkens bekendtgørelse? 

I nationalparkens bekendtgørelse er der defineret følgende formål og målsætning 
for området kulturhistorie:

Formål: 
• At bevare og styrke kulturhistoriske helheder og enkeltelementer inden for na-

tionalparken.

Målsætning: 
• Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af natur 

og landskab skal bevares, synliggøres og formidles, herunder især slottene, de 
landskabelige spor efter kirkens og kongernes brug af området samt industri-
kulturen.

Kulturhistorie
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Bevare, pleje og istandsætte den fysiske kulturarv
Nationalparken er fyldt med spor fra fortiden, fra slotte over jagtlandskaber til gravhøje. 
Myndigheder, museer og foreninger arbejder på at beskytte denne særlige kulturarv i 
nationalparken.

I planperioden ønsker nationalparkfonden at bidrage til dette arbejde ved at igangsætte 
tiltag, der er med til at beskytte og udvikle kulturlandskabet og bevare og istandsætte 
fortidsminder, anlæg og bygninger af central betydning for nationalparkens historie.  

INDSATSER

Sikring af fortidsminder, anlæg og bygningsværker af høj 
historisk værdi
Nationalparkfonden vil i samarbejde med relevante myndigheder understøtte 
projekter, der fritlægger, plejer og bevarer enkeltelementer i landskabet i form af 
slotte, fortidsminder, anlæg, industriminder og andre kulturspor, samt synliggøre 
og formidle disse, så flere får viden om og forståelse for den historie, der knytter 
sig til nationalparken. 

Eksempler på projekter:
• Pleje, synliggøre og formidle tilflugtsborgen ved Buresø i Gribskov
• Pleje af 4-5 udvalgte strækninger af stendiger, f.eks. stendiget omkring       

Store Dyrehave  
• Pleje, sikre og formidle Gurre Slotsruin.  

Bevaringsværdige kulturlandskaber og parker
I planperioden vil nationalparkfonden arbejde for at bevare, styrke og genskabe 
bevaringsværdige kulturlandskaber og historiske parkanlæg. Især kulturland-
skabet i skoven og slotsparkerne vil være i fokus.

Indsatsen gennemføres ved at bidrage til pleje- og bevaringstiltag eller igangsætte 
udviklingsprojekter, der styrker landskaberne og parkernes historiske autenticitet. 

Eksempler på projekter: 
• Synliggøre det kulturhistoriske landskab ved Hammermøllen og proberhuset i 

Hellebæk i samarbejde med Naturstyrelsen og det lokale foreningsliv
• Bidrage til at genskabe og formidle dele af Marienlyst Slots romantiske land-

skabshave i sam arbejde med Marienlyst Slots Venner og Helsingør Kommune
• Bidrage til genskabe dele af barokhaven omkring Krogerup Højskole 
• Renæssance-køkkenhaven i Frederiksborg Slotspark synliggøres og formidles i 

samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket vil supplere de eksisterende 
barok- og landskabshaver i parken.

Den levende kulturarv
Nationalparken har en særlig kulturarv. Ikke kun i form af de mange fysiske levn fra forti-
den, men også i kraft af den immaterielle kulturarv, der holdes i live gennem traditioner, 
arbejdsformer og lignende. 

I planperioden vil det være et fokusområde at styrke især de traditioner, der knytter sig til 
perioden, hvor området var krongods. Nationalparkfonden vil understøtte projekter, der 
holder gamle håndværk, landbrugs- og skovdriftsmetoder i live og levendegør historien, 
så flere får viden om tidligere traditioner. 

INDSATSER

Arbejdende laug
Nationalparkfonden ønsker at arbejde for at der etableres nye eller understøtte 
eksisterende arbejdende laug, der viderefører de gamle traditioner og metoder, 
som har været anvendt af lokalbefolkningen i nationalparken gennem århund-
reder. Der vil særligt være fokus på laug, der arbejder med høslet, kulsvidning, 
møller og skovbrug. Indsatsen kan desuden bidrage til naturpleje og formidling.  

Eksempel på projekt: 
• Understøtte 3-4 laug, der f.eks. kan udføre høslet på udvalgte arealer i       

Grib skov og Teglstrup Hegn.

En levende historie
Nationalparkfonden ønsker at arbejde for at levendegøre den kultur historie, som 
knytter sig til området. Det kan være ved at afholde arrangementer og skuespil  
af høj kvalitet, der bringer fortiden til live.  

Eksempler på projekter: 
• Understøtte, at Frederiksborghesten genindføres på engene omkring Esrum 

Kloster og på vange i Gribskov 
• Bidrage til 1-3 historiske arrangementer, f.eks. et parforcejagtarrangement,  

fejring af Fredensborg Slots 300 års fødselsdag i 2022 og industrihistorisk 
event i Frederiksværk.

Skibsklarergården 
i Helsingør. 
Foto: David Amzallag / 
Museerne Helsingør. 

Kulturhistorie
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Mere viden om kulturarven
En betragtelig del af nationalparkens kulturhistorie er veldokumenteret og velbeskrevet 
gennem det undersøgelses- og formidlingsarbejde, som er foretaget af alt fra frivillige 
ildsjæle til lokale museer til nationale forskningsinstitutioner. Der er dog potentiale for at 
samle denne viden og bidrage med ny viden indenfor emner, som ikke allerede er belyst.  

Det er derfor et indsatsområde for nationalparkfonden at igangsætte projekter, der kort-
lægger og indsamler viden, så områdets historie bindes bedre sammen, og igangsætte 
undersøgelser, der bidrager med ny viden. 

INDSATSER

Kortlægning af kulturarven
Nationalparkfonden vil i planperioden arbejde for at skabe overblik over den 
væsentligste kulturarv i nationalparken, f.eks. ved at kortlægge særligt interes-
sante eller udsatte fortidsminder, anlæg, landskaber, bygninger og kulturmiljøer.

Eksempler på projekter: 
• Udarbejde et kulturhistorisk atlas over nationalparken
• Undersøge den menneskelige påvirkning af landskabet, f.eks. med fokus 

på tørvegravning, vand- og vindmøllekraft, teglværker, kulmiler og fersk-
vandsfiskeri.

Klostrenes og kongernes Nordsjælland
Nationalparkfonden vil i planperioden understøtte arkæologiske og historiske 
undersøgelser, der kan indsamle og bidrage med ny viden om perioden, hvor  
kirkens, klostrenes og kongernes tilstedeværelse i Nordsjælland var særlig mar-
kant, og hvordan denne tilstedeværelse har præget alle samfundslag. Dette  
skal ske i samarbejde med arkiver og museer m.m.

Eksempel på projekt:
• Medfinansiere 3-5 arkæologiske undersøgelser af nedlagte bebyggelser i    

skovene, f.eks. den tilsandede landsby Torup i Tisvilde Hegn.

Industriens historie
Nationalparkfonden ønsker i planperioden at arbejde for, at der indsamles viden 
om den industrihistorie, der er med til at binde nationalparken sammen, og hvor-
dan samspillet mellem landskabet, naturens ressourcer og lokalbefolkningen har 
udviklet området.  

Sporene efter dette samspil ses blandt andet i form af vandmøller, teglværker og 
en række kongelige industrier, hvor der blev fremstillet kanoner, krudt, geværer 
og kugler mv. til den danske hær og flåde, men også nyere industri f.eks. Det 
Danske Staalvalseværk i Frederiksværk og Helsingør Skibsværft. I planperioden vil 
der løbende blive identificeret projekter knyttet til indsatsen.

Kulturhistorie

Skipperhuset ved Fredensborg Slotspark. 
Foto: Daniel Overbeck / The Newborn.
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Melby Overdrev i august. 
Foto: Marianne Lund Ujvári. 

Friluftsliv
Hvad vil vi?
Det er nationalparkens formål at styrke mulighederne for friluftsliv. Det skal ske ved at 
gennemføre projekter, der kan bidrage hertil. 

I planperioden 2020-2026 vil nationalparkfonden have fokus på følgende indsatsområ-
der:

• Alle ud i det fri
• Hensynsfuldt friluftsliv
• Anlæg og faciliteter til friluftslivet.

De tre indsatsområder vil i et vist omfang overlappe hinanden, bl.a. kan aktiviteter være 
afhængige af anlæg og faciliteter. 

Adgang og hensyn i fokus

Indsatserne vil fokusere på, at der skal skabes bedre mulighed for at bevæge sig på tværs 
af nationalparken. Det er samtidig afgørende, at det sker i respekt for naturværdierne 
og under hensyntagen til andre brugere, f.eks. den stille skovgæst. Prioriteringen ligger 
i forlængelse af de målsætninger, der fremgår af bekendtgørelsen for nationalparken.

Hvad siger nationalparkens bekendtgørelse? 

I nationalparkens bekendtgørelse er der defineret følgende formål og målsætnin-
ger for området friluftsliv: 

Formål: 
• at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhi-

storiske oplevelser i det varierede kulturlandskab med skove, søer, kystlandska-
ber og bymiljøer.

Målsætninger: 
• Mulighederne for friluftsliv samt natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevel-

ser skal styrkes.
• Udvikling af friluftsliv og muligheder for besøgende i nationalparken skal ske på 

et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, kommunerne, 
turisterhvervet, kulturhistoriske museer og øvrige relevante aktører.

Friluftsliv
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Alle ud i det fri

At sikre adgang til nationalparkens natur- og kulturværdier er afgørende for at kunne 
opfylde formålet med nationalparken. Offentligheden har allerede i dag udbredt ad-
gang til størstedelen af nationalparken. Nationalparkfonden vil i tæt samarbejde med 
Naturstyrelsen, kommuner og private lodsejere arbejde for at udbygge og forbedre 
adgangen i respekt for værdier og ejerskab. 

INDSATSER

Styrke sammenhængende stisystemer og ruter
Nationalparken vil arbejde for, at de omfattende stisystemer og ruter i national-
parken bindes bedre sammen, og der kan være behov for at styrke sammenhæn-
ge, f.eks. mellem nationalparkens delområder eller af hensyn til såvel den almene 
som den specialiserede bruger.

Eksempler på projekter:
• Skabe flere sammenhængende stisystemer mellem Gribskov og Arresø i         

dialog med lodsejere, brugergrupper, kommuner og Naturstyrelsen
• Etablere et stiforum på tværs af brugergrupper til dialog om forskellige          

behov for stisystemer
• Understøtte, at der etableres tematiske ruter for lokale og besøgende, eksem-

pelvis pilgrimsruter, genskabe kirkestier, parforce-rideruter og stier til geologi-
ske formationer mm. 

• Undersøge muligheder for certificering af forskellige typer stier, f.eks. som 
fjernvandrestier.

Forbedre adgangen for alle 
Adgangen til nationalparkens værdier skal være for alle, herunder også borge-
re med funktionsnedsættelse. Nationalparkfonden vil arbejde for at synliggøre, 
forbedre og skabe nye muligheder for adgang.

Eksempel på projekt:
• Kortlægge adgangsforhold og basisfaciliteter til borgere med funktionsned-

sættelser i samarbejde med LAVUK m.fl.  

Flere fællesskaber
Nationalparkfonden vil understøtte lokalt forankrede fællesskaber og netværk for 
at styrke friluftslivet og få flere i ud naturen, øge forståelsen for vores fælles natur 
og kultur og forbedre sundhed og trivsel. 

Fællesskaberne kan kræve koordination og kan evt. udvikles på basis af frivillige.

Eksempel på projekt: 
• Etablere og understøtte gå-fællesskaber med forskellige temaer.

Alle skal kunne  
få glæde af at være 
i naturen.
Foto: Morten Engelsted, 
Pibergården LAVUK.

Hensynsfuldt friluftsliv
Det er en forudsætning, at udvikling af friluftslivet sker under hensyntagen til natur- og 
kulturværdier og andre brugeres mulighed for at opleve nationalparken. Det er vigtigt at 
erkende, at man ikke kan have alle aktiviteter eller tilgodese alle hensyn på det samme 
areal. Nationalparkfonden vil sammen med lokalbefolkning og lodsejere arbejde på, at 
friluftslivet kan udfoldes med respekt for natur- og kulturværdier til glæde for alle.

INDSATSER

Forebygge konflikter 
Nationalparkfonden vil arbejde målrettet på at forebygge konflikter mellem 
forskellige interesser i samarbejde med foreninger og lodsejere og udvikle ret-
ningslinjer for færdsel og ophold. 

Eksempler på projekter:
• Formulere og formidle kodeks for god opførsel i nationalparken (Codes of 

Conduct) i samarbejde med brugergrupper og lodsejere
• Medvirke til at minimere konflikter mellem hegning og adgang for frilufts   livet i 

store indhegninger med kvæg og andre græssere, f.eks. i Gribskov og Helle-
bæk Kohave.

Kanalisere forskellige brugergruppers færdsel
Nationalparkfonden vil arbejde for at fremme projekter, der understøtter arbejdet 
med at kanalisere forskellige brugergruppers færdsel, så evt. konflikter mellem 
brugergrupperne undgås eller bearbejdes.

Eksempel på projekt:
• Udbygge, tydeliggøre og formidle zonering mellem forskellige friluftsinteresser, 

herunder skabe større forståelse for nødvendigheden af at adskille aktiviteter, 
f.eks. mountainbikes og andre brugergrupper.

Friluftsliv
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Anlæg og faciliteter til friluftslivet
Friluftsliv fordrer, at der findes anlæg og faciliteter i nationalparken. Der er mange øn-
sker om nye anlæg, som kan supplere eksisterende faciliteter. Faciliteter og anlæg kan 
være med til at kanalisere færdsel og undgå forstyrrelser af dyreliv og slid på sårbare 
områder. Nationalparkfonden vil arbejde på at etablere bedre faciliteter til friluftslivet i 
nationalparken, herunder skabe bedre adgang for borgere med funktionsnedsættelser.

INDSATSER

Bedre faciliteter til overnatning
Nationalparkfonden vil arbejde på at imødekomme efterspørgslen på flere og 
bedre faciliteter til overnatning i form af shelters og andre muligheder for at 
overnatte. 

Eksempler på projekter er:
• Etablere et shelter i en bunker i Gribskov
• Etablere 1-3 hestebomme og pausefolde ved udvalgte sheltere
• Etablere familiehytter i Saltruplejren.

Bedre faciliteter til at opleve nature og landskab
Nationalparkfonden vil arbejde for, at der etableres faciliteter, så man kan komme 
tættere på vilde dyr uden at forstyrre unødigt, f.eks. skjul eller tårne. Også bedre 
”rastemuligheder for mennesker” kan have stor værdi. Med flere besøgende kan 
behovet for toiletfaciliteter vokse.

Eksempler på projekter er:
• Etablere et bæverskjul på Arrenæs
• Etablere 1-2 fugletårne, f.eks. ved Pøleåens munding i Arresø
• Etablere 1-2 platforme eller skjul til oplevelse af hjortevildtet, f.eks. i  

Tisvilde-området
• Placere borde/bænkesæt i nationalparken
• Bidrage til at kortlægge behovet for og forbedre/etablere toiletfaciliteter på 

stærkt besøgte steder
• Genopføre observationstårnet ved Melby Overdrev.

Nye muligheder for friluftsliv
Friluftslivet udvikler sig, og innovative forslag kan give anderledes muligheder for 
at komme ud i naturen og give nye oplevelser. Nationalparkfonden vil arbejde for 
at skabe nye muligheder for friluftsliv.

Eksempler på projekter er:
• Skabe mulighed for oplevelser i trækronerne ved at udpege særlige klatretræer 

i samarbejde med lokal klatreklub
• Etablere en snorkelsti i Esrum Sø med informationstavler under vandet, som 

formidler de arter, som lever i søen.

Friluftsliv

Legepladsen  
Havtyren ved Liseleje. 
Foto: Halsnæs 
Kommune.
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Klitter ved Melby Overdrev. 
Foto: Lars Rudfeld.

Geologi og landskab
Hvad vil vi?
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 styre oplevelsen af landskabet. 

I planperioden 2020-2026 vil nationalparkfonden have fokus på følgende indsatsområ-
der:

• Bevare og synliggøre geologiske værdier og landskaber
• Øget viden om naturhistorie, geologi og landskabsværdier

Hvad siger nationalparkens bekendtgørelse? 

I nationalparkens bekendtgørelse er der defineret følgende formål og målsæt-
ninger for området geologi og landskab. 

Formål: 
• At bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det rigt varierede 

moræne- og dødislandskab.

Målsætning: 
• Nationalparkens karakteristiske, varierede istidslandskab og det særegne kultur-

landskab med samspil mellem skov, søer og landbrug skal bevares og synliggøres.

Geologi og landskab
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Bevare og synliggøre geologiske værdier og landskaber

Nationalparkens landskab fortæller historien om årtusinders geologiske processer og 
menneskets udnyttelse af naturgrundlaget til landbrug, skovbrug, råstofindvinding mm. 
Historien kan gøres levende, hvis geologiske værdier og landskaber synliggøres for lo-
kalbefolkning og besøgende. 

INDSATSER

Synliggøre geologiske spor i landskabet 
Oplevelse og forståelse af geologiens historie forudsætter, at geologiske struk-
turer er synlige. Nationalparkfonden vil arbejde for, at særlige geolo giske spor i 
landskabet fremhæves. 

Eksempler på projekter:
• Fritlægge udvalgte dele af 1-3 geologiske profiler, f.eks. ved Multebjerg i 

Gribskov og langs kysten, med henblik på at ”åbne geologiske vinduer” for 
offentligheden  

• Fritlægge mindre sandflugtsflader og klitsystemer på en lokalitet i Asserbo 
Plantage eller Tisvilde Hegn. 

Synliggøre karakteristiske landskaber
Landskabet bliver påvirket af menneskelige aktiviteter, så oplevelsen af landskabet 
sløres. Nationalparkfonden vil arbejde på at fremhæve karak teristiske landskaber.

Eksempel på projekt:
• Understøtte, at landskaber fritlægges ved, at der bliver vedligeholdt og skabt 

indsigts- og udsigtskiler på 1-3 lokaliteter, f.eks. Fruebjerg i Gribskov og kyst-
skrænt i Hornbæk efter dialog med Naturstyrelsen.

Øget viden om naturhistorie, geologi og landskabsværdier

Der findes stor viden om de generelle geologiske processer og konkrete lokaliteter og 
landskaber i Nordsjælland, men der er behov for at samle og formidle denne viden, så 
den bl.a. kan danne grundlag for at styrke lokalbefolkningens og besøgendes oplevelse 
af værdierne. Bedre viden kan også danne grundlag for en indsats for at synliggøre de 
geologiske og landskabelige værdier. 

Der er behov for at supplere viden ved at kortlægge særlige lokaliteter og indsamle ny 
viden og gøre os klogere på samspillet mellem menneske og landskab.

INDSATSER

Indsamle viden om geologi og landskabsudvikling
Nationalparkfonden vil arbejde for at få beskrevet og undersøgt den lokale geo-
logi, landskabets udvikling og historie og det historiske samspil mellem natur og 
kultur.

Eksempler på projekter:
• Beskrive sandflugtens historie i Nordsjælland som et samspil mellem natur-

kræfter, herunder klimaet, og menneskets udnyttelse af landskabet
• Belyse samspillet mellem råstofindvinding og landskabsændringer, f.eks.  

med indvinding af ler til tegl, stenindvinding, grus- og sandgravning til  
byggeri, industri mm.

• Kortlægge historien om skoven i landskabet og tidsmæssig variation i  
biologisk mangfoldighed

• Undersøge mulighederne for at gennemføre undersøgelser af geologiske lag  
i udvalgte søer og moser, f.eks. boringer og analyser heraf.

Kortlægge geologiske værdier 
Nationalparkfonden vil arbejde for, at der kortlægges geologiske værdier som 
grundlag for en prioriteret indsats.

Eksempler på projekter:
• Kortlægge og beskrive særlige geologiske lokaliteter i nationalparkens område
• Identificere bevaringsværdige landskaber som grundlag for at forvalte og for-

midle landskabet.

Dødishul. 
Kappelhøjkilen ved 
Frederiksværk.
Foto: Klavs Nielsen.

Geologi og landskab
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Foto: Flemming Kirstein.

Formidling, undervisning og forskning
Hvad vil vi?
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. 

I planperioden 2020-2026 vil nationalparkfonden have fokus på følgende indsatsområ-
der: 

• Strategi for formidling og besøgscentre
• Formidling til lokalbefolkning og besøgende
• Undervisning til børn og unge
• Forskning og evaluering. 

Fagligt fokus

I denne første planperiode vil fokus være biodiversitet, især knyttet til søer, skove og 
lysåben natur. På det kulturhistoriske område vil historien om kongernes påvirkning af 
samfundet og landskabet få særlig opmærksomhed. På emneområdet geologi og land-
skab vil samspillet mellem det geologiske landskab og mennesket spille en central rolle.

Hvad siger nationalparkens bekendtgørelse? 

I nationalparkens bekendtgørelse er der defineret følgende formål og målsætnin-
ger for området formidling, undervisning og forskning: 

Formål: 
• At styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kultur-

historiske samt friluftsmæssige værdier.

Målsætninger: 
• Formidling af nationalparkens natur, landskab og kulturhistoriske værdier skal 

styrkes i samarbejde med lokalsamfundet gennem koordinering, udbygning og 
etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

• Forskning i nationalparken skal styrkes gennem samarbejde med forskningsin-
stitutioner.

• Undervisning af børn og unge vedrørende nationalparken skal styrkes bl.a. gen-
nem etablering af faciliteter og undervisningstilbud for at øge kendskabet til 
nationalparkens natur, landskab, kulturhistorie, jordbrug, friluftsliv og miljø.

Formidling, undervisning og forskning
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Strategi for formidling og besøgscentre

Det er en målsætning i planperioden 2020-2026, at formidlingen udvikles i fællesskab 
med de mange aktører i nationalparkens område, så der sikres en fælles identitet og en 
mere koordineret indsats på formidlingsområdet ved f.eks. at arbejde strategisk med 
nationalparkens formidling, skabe netværk og samarbejde og udvikle fysiske indgange 
til nationalparken.

INDSATSER

Indgange til nationalparken
Der placeres et centralt besøgscenter i forbindelse med Esrum Kloster og Mølle-
gård i Gribskov Kommune. Herudover vil nationalparkfonden arbejde for at der 
kan etableres mindst én indgang i hver af nationalparkens øvrige fire kommuner.

En samlet formidling
Nationalparkfonden vil udarbejde en samlet strategi for nationalparkens formid-
ling. Strategien har til formål at kortlægge den eksisterende formidling i national-
parkens område og på baggrund heraf lave en plan for, hvordan nationalparkens 
formidling skal udvikles og kvaliteten sikres, f.eks. ved at foretage en analyse, 
hvor centrale målgrupper udpeges. 

Formidlernetværk
Nationalparkfonden vil etablere et formidlernetværk bestående af kultur- og 
naturformidlere. Formålet vil være at samarbejde om konkrete projekter og 
initiativer, der bidrager til at udvikle formidlingen og undervisningen på tværs af 
nationalparken og emnerne natur, kultur, landskab mv. 

Esrum Møllegård. 
Foto: Marianne Lund 
Ujvári.

Formidling til lokalbefolkning og besøgende
Nationalparkens natur, landskab, kulturhistorie mv. formidles allerede af en række aktø-
rer gennem udstillinger, informationsfoldere, guidede ture, apps mv. Det er dog muligt 
at styrke formidlingen af natur, landskab og kulturhistorie, især ude i selve national-
parken, og gøre det nemmere for besøgende at lære mere om området, f.eks. ved at 
uddanne turguider, lave foldere og afholde arrangementer. 

INDSATSER

Guidekorps – den personlige formidling
Nationalparkfonden vil i planperioden arbejde på at etablere et guidekorps og 
netværk bestående af professionelle og/eller frivillige formidlere, som kan stå for 
guidede ture og arrangementer i nationalparken. 

Korpset skal bygge videre på den eksisterende natur- og kulturformidling i  
samarbejde med f.eks. naturcentre og museer, men også supplere med nye tilbud 
til glæde for lokalbefolkning og turister.  

Eksempler på projekter: 
• Uddanne turguider i samarbejde med Skovskolen og andre uddannelsesinstitu-

tioner, der skal afholde guidede ture i sommerperioden 
• Uddanne ”nationalpark junior rangers” (alder 13-17 år) i samarbejde med 

f.eks. spejdergrupper 
• Ansætte en natur/kulturvejleder, der kan bidrage til at udvikle den personlige 

formidling i nationalparken.

Kurser til formidlere, naturvejledere og guider
Nationalparkfonden ønsker at udbyde kurser i samarbejde med de lokale natur-
skoler, museer og andre formidlingsaktører, der skal skabe videndeling på tværs 
af de forskellige fagligheder og udvikle mulighederne for at inddrage national-
parken i formidling og undervisning.

Klogere på nationalparken
Nationalparkfonden vil i planperioden arbejde for, at der udvikles foldere, bø-
ger og digitale løsninger, der formidler natur, kulturhistorie, landskab, geologi, 
friluftsliv m.m.

Eksempler på projekter: 
• Udvikle et eller flere kort over nationalparken digitalt og på tryk, der            

formidler lokaliteter, ruter og seværdigheder i nationalparken
• Udvikle tematiske ruter, der går igennem forskellige landskabstyper i             

nationalparken 
• Udgive en rigt illustreret bog om nationalparken 
• Understøtte udgivelse af bog om natur, landskab og geologi i Nordsjælland  

fra istid til nutid
• Formidle de mange myter og folkesagn, der knytter kulturhistorien, naturen  

og landskabet sammen
• Kortlægge og synliggøre, hvor kunst kan opleves i naturen i nationalparken.

Formidling, undervisning og forskning
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INDSATSER – FORTSAT

Formidling i landskabet
Nationalparkfonden vil arbejde for, at der etableres skilte, informationsstandere 
og andre elementer, der formidler naturen, kulturhistorien, landskabet mv. til de 
besøgende, der færdes i nationalparken. Dette skal bl.a. bidrage til at udvikle 
forskellige tematiske spor og ruter, som binder nationalparken bedre sammen.
 
Eksempler på projekter:  
• Formidle kystlandskabets historie med fokus på spor i landskabet, f.eks.    

sandflugtsplantager, badehoteller mv.
• Synliggøre og formidle en række skjulte kulturhistoriske perler i nationalpar-

ken, f.eks. oldtidsvejen ved Holløse Bredning, skovlandsbyer i Gribskov og den 
gamle kongevej i Nyrup Hegn  

• Videreudvikle den kulturhistoriske rute fra Hammermøllen til Flynderupgård
• Formidle natur, landskab og kulturhistorie gennem samarbejde med kunstnere, 

f.eks. ved at udvikle et kunstspor der kan synliggøre kunst i nationalparken.

Lær din nationalpark at kende 
I planperioden vil nationalparkfonden være med til at arrangere og afholde
foredrag og kurser, der formidler viden og forskning, målrettet den brede befolk-
ning, f.eks. i samarbejde med højskoler og folkeuniversiteter. 

Eksempel på projekt: 
• Afholde foredrag, f.eks. gennem etablering af et Nationalpark Folkeuniversitet 

eller højskolekurser, der formidler natur, landskab, kulturhistorie mv. 

Nationalparken som vidensportal
Nationalparkfonden vil i planperioden arbejde på at videreudvikle hjemmesiden til 
en portal, hvor interesserede bl.a. kan finde viden og information om formidlings-
tilbud og mulighederne for at besøge nationalparken.

Arrangementer med fagligt fokus
Nationalparkfonden vil i planperioden bidrage til at afholde arrangementer og 
events med fokus på nationalparkens værdier. 
 
• Invitere danske naturkunstnere (DANE) til at skildre nationalparkens natur
• Afholde fotokonkurrence med billeder fra nationalparkens lokaliteter 
• Fortsat deltage i Naturens Dag.

Undervisning til børn og unge

Nationalparkens kultur og natur formidles allerede til børn og unge af lokale naturvej-
ledere, formidlere på museer og guider. Nationalparkfonden ønsker at bidrage til at 
udvikle undervisningen, både på skolerne og ude i nationalparken, så endnu flere børn 
og unge får glæde af den natur og kulturhistorie, der knytter sig til nationalparken. 

INDSATSER

Nationalparken i skolen – skolen i nationalparken. 
Nationalparkfonden vil arbejde for at udvikle nye undervisningstilbud og -materi-
aler, som kan benyttes af lokale daginstitutioner, skoler og ungdoms uddannelser, 
enten på skolen eller ude i naturen. 
 
Undervisningen varetages som udgangspunkt af de eksterne aktører, men 
nationalparken kan være med til at udvikle og koordinere indsatsen, samt 
understøtte skolernes mulighed for at besøge nationalparken, f.eks. gennem 
hjælp til transport og mobile grejbanker. 

Eksempler på projekter:
• Undersøge muligheden for at starte en ”nationalparkbus” med materialer     

og grejbank, der kan anvendes af lokale skoler
• Afholde 1-3 bioblitzer om året, hvor skolebørn er med til at undersøge         

naturindholdet på udvalgte arealer. 

Uddannelse af lærere og undervisere
Nationalparkfonden ønsker at skabe muligheder for videndeling og  
udvikling på tværs mellem undervisningsinstitutioner, naturskoler, museer mv. og 
nationalparken, så mulighederne for at inddrage nationalparkens værdier i pæda-
gogik og undervisning i daginstitutioner, på skoler og andre typer af uddannelses-
steder udvikles. 

Eksempler på projekter:
• Undersøge interessen for at udvikle kurser til undervisere med fokus på  

nationalparken 
• Samarbejde med projektet ”Børn formidler natur” om at udvikle kurser og 

materiale til pædagoger og undervisere.

Børnehavebørn 
undersøger, hvad 
der kribler og krabler 
i græsset. 
Foto: Anne Hjerrild 
Rønning.
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Forskning og evaluering

I planperioden 2020-2026 vil nationalparkfonden arbejde målrettet på at styrke den 
eksisterende forskning og vidensformidling i området. Dette skal ske i samarbejde med 
forskningsinstitutioner ved at støtte projekter, der giver ny viden og bidrager til at evalu-
ere nationalparkens indsatser.

INDSATSER

Forskning i nationalparkens værdier
Nationalparkfonden vil understøtte forskning af særlig relevans indenfor natur, 
kulturhistorie, geologi, landskab og friluftsliv. 

Eksempler på projekter:
• Igangsætte tværfagligt forskningsprojekt om kulturlandskabet i Gribskov med 

særlig fokus på kulturskoven
• Understøtte udviklingen af et forskningsprojekt, der med afsæt i Øresundstold-

regnskaberne vil bringe nye perspektiver på, hvordan varer og viden bevægede 
sig på tværs af landegrænser og hvordan disse strømninger satte sit varige 
aftryk på Helsingør og resten af Kongernes Nordsjælland

• Effekter af helårsgræsning på naturværdier.

Evaluering af indsatser
Nationalparkfonden vil igangsætte evalueringer af projekter og indsatser, bl.a. i 
samarbejde med forskningsinstitutioner og lignende. Evalueringerne skal være 
med til at dokumentere, vurdere og formidle effekter og resultater af projekter. 
Behovet for evaluering vil blive identificeret løbende. 

Uglen har siden 
antikkens Grækenland 
været et symbol på 
lærdom og visdom. 
Her ses en natugle, 
der kigger ud fra sit 
hul i et træ.
Foto: Jens Ole 
Andersen.
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Foto: Esrum Kloster & Møllegård.

Lokalsamfund, erhverv og turisme
Hvad vil vi?
Det er et mål, at nationalparken udvikles i samarbejde med og til glæde for det om-
kringliggende samfund. Lokal forankring og samarbejde med lokalbefolkning, lodsejere, 
erhvervsliv, foreninger, museer og andre aktører er afgørende for, at nationalparkfonden 
kan opfylde sine målsætninger.

Fra 2020-2026 vil nationalparkfonden arbejde med følgende indsatsområder:

• Frivillighed og forankring 
• Partnerskaber og lokal erhvervsudvikling
• Bæredygtig turisme og lokale produkter.

Udvikling med respekt for natur og kulturværdier
Nationalparkfonden skal i samarbejde med lokalbefolkning, erhvervsliv, foreninger m.m. 
udvikle nye tilbud, aktiviteter og faciliteter til glæde for både eksisterende og nye bru-
gere af området. Det er en målsætning for nationalparkfonden, at nye tiltag sker ud fra 
nationalparkens overordnede målsætning, der handler om at fremme natur, kulturhisto-
rie og friluftsliv i området. Herudover skal tiltagene tage hensyn til sårbar natur og kultur, 
lodsejere og lokalbefolkning. Turisme- og erhvervsudvikling skal ske på et bæredygtigt 
grundlag.  

Hvad siger nationalparkens bekendtgørelse? 

I nationalparkens bekendtgørelse er der defineret følgende formål og målsætnin-
ger for lokalsamfund, erhverv og turisme: 

Formål: 
• At understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, 

med respekt for beskyttelsesinteresserne
• At styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolknin-

gen i nationalparkens etablering og udvikling.

Målsætninger: 
• Formidling af nationalparkens natur, landskab og kulturhistoriske værdier skal 

styrkes i samarbejde med lokalsamfundet gennem koordinering, udbygning og 
etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

• Udvikling af friluftsliv og muligheder for besøgende i nationalparken skal ske på 
et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, kommunerne, 
turisterhvervet, kulturhistoriske museer og øvrige relevante aktører.

• Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

Lokalsamfund, erhverv og turisme
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Frivillighed og forankring

Lokalsamfundene og lokalbefolkningens ejerskab og opbakning er afgørende for nati-
onalparkens udvikling. Derfor ønsker nationalparkfonden fra 2020-2026 at iværksætte 
en række initiativer, der henvender sig til og inddrager lokalsamfundene og lokalbefolk-
ningen, så flere får viden om og stolthed omkring nationalparken og dens værdier.

INDSATSER

Lokalsamfundet som løftestang
Nationalparkfonden ønsker at skabe en god dialog og godt samarbejde med 
lokalsamfundet f.eks. omkring fælles projekter. Dette skal bl.a. ske ved at afhol-
de dialogmøder samt udvikle og støtte lokale projekter indenfor særligt natur, 
kulturhistorie og friluftsliv. 

Eksempler på projekter:
• Invitere til 3-6 dialogmøder i lokale forsamlingshuse i løbet af de første to år af 

planperioden
• Igangsætte 3-5  demonstrationsprojekter i samarbejde med lokale lodsejere, 

hvor natur-, kultur-, og friluftlivsprojekter afprøves 
• Oprette en ”Nationalparkpulje”, hvor foreninger o.lign kan søge om midler til 

lokale projekter, der understøtter nationalparkens målsætninger.

Frivilliggrupper
Nationalparkfonden ønsker at inddrage frivillige til opgaver, der understøtter 
nationalparkens formål f.eks. formidling og fortidsminde- og naturpleje. Frivillig-
grupperne skal være et supplement til allerede eksisterende initiativer. 

Samarbejde med lodsejere og foreninger
Nationalparkfonden ønsker at inddrage lodsejere, lokale foreninger og borger-
grupper i udviklingen af nationalparken. Det er en forudsætning for nationalpar-
kens arbejde, at private lodsejere altid inddrages, hvis der er planer om at igang-
sætte projekter, der berører deres jord, og at eventuelle tiltag kun sker med deres 
accept. 
 
Eksempler på projekter: 
• Nationalparken kan indkalde lodsejere/landbrugere, foreninger, kommuner 

og Naturstyrelsen til temamøder om sammenhængende projekter til fælles 
udvikling.

Partnerskaber og lokal erhvervs udvikling

Nationalparkfonden ønsker i planperioden at etablere samarbejder med både foreninger, 
institutioner og virksomheder og bidrage til at synliggøre det lokale erhvervsliv. Derfor 
ønsker nationalparkfonden i perioden 2020-2026 at iværksætte en række initiativer, der 
inddrager lokale aktører i at udvikle nationalparken. 

INDSATSER

Partnerskaber og logo
Nationalparkfonden udvikler et partnerskabsprogram som ramme for nationalpar-
kens samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og andre aktører i lokal-
området. Partnerskabsprogrammet skal bl.a. indeholde retningslinjer for brug af 
nationalparkens logo til markedsføring af lokale produkter, oplevelser og services 
samt bidrage til at kvalitetssikre oplevelser f.eks. guidede ture. 

Synlige erhvervspartnere
Nationalparkfonden vil synliggøre og formidle nationalparkens partnere digitalt og 
på tryk. Dette kan ske via nationalparkens digitale platforme og fælles initiativer, 
der styrker partnernes synlighed og afsætningsmuligheder. 

Eksempel på projekt:
• Udvikle et kort, der skal synliggøre nationalparkens partnere over for lokale og 

besøgende.

Erhvervet som ambassadør
Nationalparkfonden vil etablere og facilitere et erhvervsnetværk, der binder lokale 
virksomheder sammen på tværs af nationalparken. Som medlem af netværket 
skal virksomhederne opleve klare fordele i form af f.eks. kurser om, hvordan de 
kan samarbejde med nationalparken til gavn for både deres kunder og national-
parken. 

Lokalsamfund, erhverv og turisme
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Bæredygtig turisme og lokale produkter

En nationalpark skal opleves, derfor vil nationalparkfonden fra 2020-2026 bidrage til 
at udvikle bæredygtige oplevelser for lokale og besøgende (se definition på bæredygtig 
turisme på side 100). Oplevelserne udvikles i samarbejde med lokalbefolkningen, er-
hvervslivet, attraktioner, museer og turistoperatører.

INDSATSER

Bæredygtige oplevelser og produkter
Nationalparkfonden vil arbejde for, at der skabes oplevelsespakker ved at binde 
partnere og andre aktører sammen f.eks. fødevareproducenter, overnatningsste-
der, oplevelsesvirksomheder og attraktioner. 

I samspil med frivillige, guider og naturvejledere skal der tilbydes attraktive pro-
dukter, der styrker nationalparken som udflugtsmål, til glæde for alle brugere.  

Eksempler på projekter:
• Understøtte udvikling af Esrum-Tisvildevejen
• Arbejde for flere cykeludlejningssteder 
• Understøtte hesteturisme, f.eks. ved at bidrage til at udvikle guidede            

hestevognsture
• Bidrage til turismeprojekt i samarbejde med VisitNordsjælland, der skal         

udvikle nationalparken som en bæredygtig turistdestination
• Understøtte et naturmæssigt bæredygtigt fiskeri i nationalparken, herunder et 

aktivt lystfiskeri og om muligt et erhvervsfiskeri på Arresø på arter, der kan tåle 
fiskeri.

Information til lokale borgere og turister
Nationalparkfonden vil kommunikere målrettet til lokale og besøgende digitalt og 
på tryk og på flere sprog, blandt andet i samarbejde med VisitNordsjælland.  

Cykler ved 
Solbjerg Engsø. 
Foto: Jens Ole 
Andersen.
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Fredensborg Slotspark. 
Foto: VisitNordsjælland.
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