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Debat i fire måneder

I dette debat- og informationshæfte finder du en 

beskrivelse af forslaget til Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland. Det samlede forslag består af:

•	 En	beskrivelse	af	grundlaget	og	målsætningerne	

 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

•	 Forslag	til	nationalparkbestyrelsens	sammen-

 sætning

•	 Nationalparkens	økonomiske	grundlag

•	 Udkast	til	bekendtgørelse	om	Nationalpark	

 Kongernes Nordsjælland

•	 En	miljørapport

Forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

er udarbejdet på baggrund af det lokale forslag 

fra 2014 udarbejdet af en lokal styregruppe bestå-

ende af de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, 

Halsnæs, Helsingør og Hillerød samt Nordsjællands 

Landboforening, Frederiksborg Amts Familieland-

brug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lods-

ejerlaug, samt det reviderede forslag til afgræns-

ning på baggrund af den udvidede kommunale 

proces frem til 1. februar 2017.  Forslaget er til debat 

og høring til og med den 23. oktober 2017.

Mulighed for mere debat og information

I høringsperioden gennemfører Miljøstyrelsen 

sammen med Naturstyrelsen en række offentlige 

møder i samarbejde med kommunerne. Du kan 

bag på dette hæfte se oplysninger om tid og sted 

for møderne, som også vil blive annonceret bl.a. 

på www.danmarksnationalparker.dk, i lokale 

dagblade samt på kommunernes hjemmesider. 

På de offentlige møder kan du få mere information 

om nationalparken og dele dine synspunkter med 

andre. 

Har du spørgsmål?

Hvis du efter at have læst dette hæfte skulle have 

nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

Miljøstyrelsen. Kontaktinformation står nederst på 

denne side.

Efter høringsperioden vurderer miljø- og fødevare-

ministeren de indkomne høringssvar og foretager 

på den baggrund eventuelt ændringer i bekendt-

gørelsen. Herefter underskriver og udsteder 

ministeren bekendtgørelsen om Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland, og så er nationalparken 

formelt en realitet.

Kontaktinformation

Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

mst@mst.dk 

Giv din mening til kende

Har du bemærkninger eller forslag, som du mener, skal indgå i den endelige 
beslutning om oprettelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, skal du sende 
dem skriftligt til Miljøstyrelsen. Enten via mail til mst@mst.dk eller som brev til 
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø senest den 23. oktober 2017.

Oprettelsen af nationalparken beror i høj grad på lokal opbakning og borgerinddragelse. 
Derfor er det vigtigt, at du giver din mening til kende.
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Hellebæk Kohave
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Dåvildt Kajakker i Frederiksværk Kanal

Nationalparken omfatter et meget varieret 

landskab, hvor de store skove og søer samt 

kyststrækningerne mod Kattegat gennem mange 

århundreder har dannet ramme og livsvilkår for 

lokalbefolkningen, og hvor kirkens og kongernes 

brug af området har præget landskabet i væsentlig 

grad.

Nationalparken giver gode muligheder for at sikre 

kontinuiteten i den eksisterende natur samt 

udvikling af ny natur og dermed muligheden for at 

øge den biologiske mangfoldighed. Både naturen 

og de mange kulturhistoriske seværdigheder er 

foretrukne udflugtsmål for mange lokale og 

besøgende fra ind- og udland og danner 

rammen om et væld af muligheder for 

oplevelser og friluftsliv for hele hovedstads-

området.

Nationalparken kan være med til at skabe en 

positiv lokal udvikling ved en målrettet indsats for 

at bevare, styrke og synliggøre natur, landskab og 

kulturhistorie gennem samarbejde med lodsejere, 

virksomheder, myndigheder, organisationer, 

uddannelses-, formidlings- og forskningsinstitu-

tioner m.fl.

Tæt samspil

Nationalparken vil udvikle sig i et tæt samspil 

mellem Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, 

og Helsingør kommuner, nationalparkbestyrelsen 

og lokalsamfundet, Naturstyrelsen, organisationer, 

lodsejere, naturgæster samt andre interessenter. 

Samarbejdet mellem aktørerne er afgørende for, 

hvordan nationalparken udvikler sig. Kodeordene 

er frivillighed og lokal medindflydelse. 

Forslag til Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som den femte danske nationalpark på 
grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier- de store skove 
og søer og de mange kulturspor fra kirke- og kongemagt.  Samarbejde, medejerskab og 
planlægning er afgørende for, hvordan nationalparken udvikler sig på længere sigt.
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Roere på Esrum Sø

Troldeskov, Tisvilde Hegn

Krudtværksmøllen, Frederiksværk

En nationalpark bliver ikke skabt fra den ene dag 

til den anden, men vil være resultatet af en lang-

sigtet planlægning og udvikling over en længere 

årrække. Denne opgave skal den kommende 

nationalparkbestyrelse tage sig af. 

Nationalparkens grænser

Miljø- og fødevareministerens forslag til afgræns-

ning tager udgangspunkt i Forslag til Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland fra december 2014 med 

senere inddragelse af yderligere arealer fra den 

efterfølgende lokale proces, der blev gennemført 

med det formål at skabe en mere sammenhæng-

ende nationalpark. Afgrænsningen afspejler den 

lokale proces, som har bygget på et princip om 

frivillighed for private lodsejere i forhold til at lade 

arealer indgå i nationalparken.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland udgør 

ca. 25.800 hektar og omfatter de store søer 

Arresø og Esrum Sø, de store skovområder 

herunder Gribskov og Tisvilde Hegn, kystland-

skaber langs Kattegat, Øresund og Roskilde Fjord 

samt slotsruinerne, slottene, Esrum Kloster og de 

gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk. 

 

Nationalparkens afgrænsning ser du på kortet side 

4-5. Du kan også zoome ind og se nærmere på 

grænsen på www.danmarksnationalparker.dk

Forslaget til nationalparkens afgrænsning 

følger som udgangspunkt matrikelgrænserne 

for ejendomme ejet af lodsejere, der i den lokale 

proces har ønsket at indgå i nationalparken, samt 

grænserne vedr. statslige og kommunale arealer, 

og omfatter desuden bysamfund og sommerhus-

områder. 

Nationalparken består af store statsejede arealer, 

der administreres af Naturstyrelsen. En væsentlig 

del af disse statsejede arealer er udpeget som 

Natura 2000-områder, der omfatter internationalt 

værdifuld natur. Nationalparken omfatter også en 

række private arealer, hvor kommunerne har været 

i direkte dialog med lodsejerne om at indgå i 

nationalparken.
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Stejleplads, Lynæs

Isfugl

Esrum Kloster marked

Stengærde, Store Dyrehave

Præstegård, Lille Lyngby

Kejserkåbe

Islandske heste

 Lystfiskere, Strødam Engsø
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Parforcejagtlandskab, Store Dyrehave
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Biodiversiteten undersøges Bøgeskov, Gribskov

Naturen skal styrkes

Nationalparken rummer mange væsentlige 

naturværdier herunder en lang række naturtyper 

og særlige plante- og dyrearter, som optræder på 

nationale og internationale lister over fredede eller 

beskyttelseskrævende naturtyper og arter. 

Nationalparken omfatter bl.a. de store skove 

Gribskov, Tisvilde Hegn, skovene omkring 

Helsingør og de store søer Arresø, Esrum Sø og 

Gurresø samt de værdifulde kystnære natur-

områder med klitter samt enge, overdrev, moser 

og højmoser.

Med oprettelsen af nationalparken kan der ske en 

styrkelse af naturværdierne i området. National-

parken kan bl.a. gennem frivillige aftaler med lods-

ejere om naturgenopretningsprojekter og etable-

ring af spredningskorridorer være med til at skabe 

større og bedre sammenhængende naturområder 

og dermed bevare og styrke naturtypernes kvalitet 

og mangfoldighed. Nationalparkbestyrelsen kan 

også gennem frivillige aftaler om f.eks. ekstensiv 

drift arbejde for, at der etableres forbindelse i det 

åbne land. På denne måde kan der sikres bedre 

spredning af områdets plante- og dyrearter 

mellem kerneområderne. Endvidere kan de 

forskellige naturtiltag f.eks. betyde en reduceret 

næringsstoftilførsel til søer, moser, enge og vand-

løb til gavn for mange sjældne arter. 

Nationalparken kan være med til at styrke forbind-

elsen mellem kerneområderne/Natura 2000-

områderne, og herved kan det også betyde en 

generel styrkelse af en række naturtyper og arter. 

Det gælder bl.a. en række skovområder, som 

rummer biologisk værdifuld skov. Nationalparken 

kan endvidere være med til, gennem f.eks. 

involvering af frivillige, at understøtte den indsats 

for bekæmpelsen af invasive arter, som allerede 

finder sted bl.a. i det kystnære landskab. 

Målsætninger for 
Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland
Målsætningerne for nationalparken sætter rammerne for den indsats, som nationalpark-
bestyrelsen gennem frivillige aftaler skal forsøge at understøtte. Grundlæggende handler 
det om, hvordan nationalparken skal udvikle sig på lang sigt.
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Landskabet skal sikres 

Få steder i Danmark findes en så varieret natur- 

geografi samlet på et så relativt begrænset 

område som Nordsjælland. Landskabet blev 

formet under den seneste istid, hvor isen i lange 

perioder bevægede sig frem og tilbage under 

kulde- og varmeperioder. Der opstod rand-

moræne- og dødislandskaber, issøbakker og 

-lavninger. En betydelig del af områdets lavtlig-

gende terræn lå desuden under havniveau i den 

seneste istid, og da landet langsomt hævede sig 

efter isens forsvinden, opstod de høje kyst-

skrænter langs nordkysten. Senere i perioden 

1500-1800 var området plaget af flyvesand, og 

indlandsklitterne sætter stadig sit præg på den 

nordvestlige del af Nordsjælland. De naturgeogra-

fiske forhold danner udgangspunkt for et meget 

varieret naturindhold i området. De store skove og 

søer; de mange vådområder, men også de mere 

næringsfattige arealer har udgjort fundamentet for 

arealanvendelsen.

Nationalparken omfatter et karakteristisk skov-

landskab med Gribskov og landets største søer 

Arresø og Esrum Sø. Mellem de store statsejede 

områder i nationalparken findes både større og 

mindre privatejede arealer, der indeholder 

eksempler på Nordsjællands stærkt varierede 

naturindhold. I nationalparkområdet findes bl.a. 

flere værdifulde overdrev og lysåbne arealer, som 

er afhængige af en særlig pleje eller driftsform for 

at bevare deres udtryk. Kongernes brug af 

området gennem tiden har resulteret i en unik 

bevarelse af særlige skovlandskaber for kongejagt. 

Nationalparken kan være med til at understøtte, 

at områdets geologiske og landskabelige værdier 

bliver styrket og bevaret. Nationalparkbestyrelsen 

har mulighed for f.eks. at indgå frivillige aftaler og 

samarbejdsprojekter bl.a. vedr. pleje af landskabets 

natur og øget synliggørelse af landskabets former. 

Formidlingen af nationalparkens landskabsværdier 

og landskabsdannelse kan styrkes f.eks. gennem 

frivillige aftaler om etablering af nye faciliteter og 

målretning af eksisterende formidlingstiltag. 

Kulturhistorien skal være synlig

Nationalparken rummer to UNESCO Verdensarv 

sites; Parforcejagtlandskabet i Gribskov og Store 

Dyrehave samt Kronborg Slot. Sammen med 

slottene Fredensborg og Frederiksborg og 

områdets slots- og klosterruiner fortæller de 

historien om kirkens og kongernes indflydelse 

på landskabet i Nordsjælland. 

Nationalparkområdet har været beboet siden 

stenalderen og rummer mange gravhøje og 

stensætninger bl.a. i Valby Hegn. Nationalparken 

rummer mange fredede fortidsminder, fredede 

bygninger samt beskyttede sten- og jorddiger. 

Mange af disse kulturspor er i dag skjulte eller 

vanskelige at opdage. De værdifulde kulturmiljøer, 

landskabelige helheder og bevaringsværdige 

bygninger er sårbare overfor ændringer. 

Nationalparken kan være med til at understøtte 

arbejdet for at beskytte og synliggøre de mange 

kulturspor i området f.eks. gennem formidling, 

genskabelse og restaurering af damme, oprens-

ning af kanaler, voldgrave eller skovgræsning og 

anden synliggørelse af gamle hulveje og skovveje. 

Nationalparken kan sammen med en lang række 

andre aktører desuden være med til at sikre et 

alsidigt formidlingstilbud til lokale og besøgende i 

området.

Bæredygtigt friluftsliv

På grund af sin størrelse, variation og nærhed 

til hovedstaden tiltrækker Nordsjælland ikke kun 

lokale brugere af arealerne, men giver alle 

besøgende mulighed for et meget varieret frilufts-

liv med både naturoplevelser og motion i forskel-

lige form. 

Mulighederne for at opleve naturen, landskabet og 

kulturhistorien er i dag allerede gode, ikke mindst 

fordi der allerede i dag findes en god infrastruktur 

og et varieret og veletableret udbud af oplevelses-

muligheder og friluftsliv i nationalparkområdet. 

Esrum Kloster & Møllegård, slottene og områdets 

øvrige besøgs- og formidlingssteder fungerer i dag 

som vigtige støttepunkter for friluftslivet i området 

samt for formidling af kulturhistorien, landskabet 

og naturen og danner dermed en naturlig ramme 

for oplevelsen af nationalparken. 

Med en nationalpark kan de mange eksisterende 

initiativer og indsatser få en ny dimension, og 

nationalparken kan understøtte de mange lokale 

aktører i forhold til at sikre, at friluftsliv og natur-

oplevelser sker på et bæredygtigt grundlag og i 

samarbejde med lokalbefolkningen. 

Mere formidling

Områdets besøgs- og formidlingssteder fungerer i 

dag som støttepunkter for friluftsliv og formidling 

af kulturhistorien, landskabet og naturen, og her 

er der mulighed for udbygning. Formidlingen af 

de kulturhistoriske værdier i området varetages af 
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Havørreder

Stendysse, Valby Hegn

Lille Lyngby Mose

Majgøgeurt, Arrenæs

Gurre SøHøslet i Gribskov



12   Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Skovmår

museerne i området, Esrum Kloster & Møllegård, 

slottene og Naturstyrelsen Nordsjælland. National-

parken kan være med til at sætte fokus på formid-

lingen af naturen og de kulturhistoriske værdier i 

området i samarbejde med områdets forsknings-, 

formidlings- og uddannelsesinstitutioner. På den 

måde kan nationalparken være med til at forene 

forskning, uddannelse og formidling af national-

parkens indhold og værdier. 

Nationalparkens bestyrelse kan i samarbejde med 

lokalbefolkningen arbejde for at understøtte 

koordineringen af de eksisterende oplevelsestilbud 

og muligheder, som findes i området. National-

parken kan også i samarbejde med lokalbefolk-

ningen og bl.a. Naturstyrelsen understøtte, at et 

evt. øget antal besøgende i området kan hånd-

teres på en hensigtsmæssig måde. 

Undervisning og forskning er vigtig

Nationalparkbestyrelsen skal arbejde for at 

understøtte forskningen og styrke undervisningen 

i nationalparken ved at understøtte de mange 

eksisterende initiativer i samarbejde med andre 

lokale aktører. Nationalparken kan medvirke til at 

skabe nye faciliteter og undervisningstilbud såsom 

udeskoleundervisning og andet, der vil være med 

til at styrke forståelsen for områdets natur og 

kulturhistorie, landskab og udnyttelse af natur-

ressourcerne.

Det er desuden en vigtig opgave for bestyrelsen 

at følge udviklingen af nationalparken og løbende 

tage stilling til, om nationalparken udvikles i 

samspil med omgivelserne, og om bekendt-

gørelsens målsætninger opfyldes. Dette kan bl.a. 

ske med udgangspunkt i data fra det nationale 

overvågningsprogram for vand og natur 

(NOVANA), besøgstal fra turistbranchen m.m., 

men bestyrelsen kan også iværksætte supple-

rende undersøgelser.  

Lokal udvikling

Når Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

bliver etableret, forventes det at tiltrække flere 

besøgende til nationalparken. Men med en 

fornuftig planlægning kan hensynet til naturen 

sikres, samtidig med, at man minimerer eventuelle 

gener for områdets beboere og lodsejere.

Lodsejere i nationalparken vil få mulighed for at 

indgå frivillige aftaler med nationalparkbestyrelsen. 

Formålet med sådanne aftaler er at skabe bedre 

vilkår for udvikling og styrkelse af natur, landskab, 

kulturhistorie og friluftsliv – og kan f.eks. omhandle 

særlig drift af arealer, pleje af fortidsminder eller 

friluftsfaciliteter.

Det vurderes, at en nationalpark kan få positiv 

indvirkning på turisterhvervet og komme det lokale 

erhvervsliv såvel som lokalsamfundet til gode. Bl.a. 

hotel- og restaurationsbranchen samt ikke mindst 

de kulturhistoriske attraktioner forventes at kunne 

profitere af en forventet stigning i antallet af besø-

gende. Samtidig vurderes det, at en øget opmærk-

somhed på området kan være med til at styrke 

de mange initiativer vedr. produktion af lokale 

fødevarer. En kommende brandingeffekt som følge 

af nationalparkens oprettelse vil kunne resultere i 

en styrkelse af det lokale erhvervsliv. 

Nationalparkens bestyrelse vil få en aktiv rolle 

gennem samarbejdsaftaler, partnerskaber og 

aftaler om ekstern finansiering, som kan medvirke 

til en styrket lokal udvikling i nationalparken. Et 

væsentligt element er bl.a. at styrke samarbejdet 

om lokale initiativer, der kan fremhæve, bevare og 

udvikle områdets karakteristiske natur og under-

støtte formidlingen af områdets kulturhistorie. 
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Vådområde, Teglstrup Hegn

Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver 

oprettet som en fond. På den måde kan en selv-

stændig bestyrelse lede nationalparken og kan 

bl.a. indgå aftaler, købe fast ejendom og lignende. 

Sammensætningen af nationalparkens kommende 

bestyrelse skal afspejle et afbalanceret hensyn til 

de mange forskellige interesser, der knytter sig til 

nationalparken.

Miljø- og fødevareministeren udpeger formanden for 

nationalparkbestyrelsen, når nationalparken er opret-

tet. Med udgangspunkt i nationalparklovens bestem-

melser og det lokale forslag til organisering foreslås 

følgende sammensætning af bestyrelsen:

•	 Fredensborg	Kommune

•	 Gribskov	Kommune

•	 Halsnæs	Kommune

•	 Helsingør	Kommune

•	 Hillerød	Kommune

•	 Naturstyrelsen

•	 Danmarks	Naturfredningsforening

•	 Friluftsrådet

•	 Landbrug	&	Fødevarer

•	 Danmarks	Jægerforbund

•	 Dansk	Skovforening

•	 Lodsejerrepræsentant

•	 1 -2	pladser	til	Nationalparkrådet

Nationalparkfond 
Kongernes Nordsjælland 
og nationalpark-
bestyrelsen
Nationalpark Kongernes Nordsjælland oprettes som en selvstændig fond, der får en 
selvstændig bestyrelse, som skal varetage mange forskellige interesser. Bestyrelsen 
har ikke mulighed for at indføre restriktioner eller på anden måde tvinge regler og 
bestemmelser igennem.
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Den lokale proces blandt lodsejerne har bygget på 

frivillighed. Det er derfor vigtigt, at den endelige 

bestyrelsessammensætning også afspejler dette. 

Sammensætningen af bestyrelsen fastlægges først 

endeligt efter den offentlige høring af forslaget.

Nationalparkbestyrelsen skal jf. nationalparkloven 

bestå af en formand og 6-12 medlemmer. Når 

nationalparkrådet er nedsat, tiltrædes bestyrelsen 

af 1-2 medlemmer udpeget af miljø- og fødevare-

ministeren efter indstilling fra nationalparkrådet.

Bestyrelsen kan således foruden formanden bestå 

af op til 14 medlemmer alt efter, om det lokale 

nationalparkråd får tildelt én eller to pladser. Natio-

nalparkrådet nedsættes af nationalparkens besty-

relse og skal bistå bestyrelsen samt sikre bred lokal 

indflydelse på nationalparkens drift og udvikling. 

Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt muligt 

have tilknytning til området, så den lokale for-

ankring sikres. Bestyrelsen udpeges for fire år, og 

genudpegning af formanden og de enkelte med-

lemmer kan ske én gang. Nationalparkbestyrelsen 

og dens sekretariat skal sikre den daglige admini-

stration af nationalparken og skal blandt andet 

udarbejde en nationalparkplan. Arbejdet foregår i 

tæt dialog med nationalparkrådet, borgere, lodseje-

re, organisationer, myndigheder og foreninger og 

andre med interesse for nationalparken. 

Bestyrelsen har ikke mulighed for at indføre 

restriktioner eller på anden måde tvinge regler og 

bestemmelser igennem. Bestyrelsen kan ikke gen-

nem sit virke etablere restriktioner på jagt, land-

brugsdrift, adgangsforhold eller anlæg af stier uden 

aftale med de berørte lodsejere. Bestyrelsen kan 

derimod indgå frivillige aftaler med lodsejere om 

naturpleje og ændret drift – eller samarbejdsaftaler 

med foreninger og institutioner om f.eks. formidling 

og markedsføring af nationalparken. Nationalpark-

bestyrelsen har også mulighed for at købe jord og 

ejendomme til nationalparken bl.a. i forbindelse 

med naturgenopretningsprojekter.
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Løgfrø Gurre Slotsruin

Esrum Sø

Den første nationalparkplan forventes at ligge klar i 

2020. Herefter afsættes en årlig bevilling på finans-

loven til nationalparkens drift og udvikling.

Bestyrelsens muligheder 

Bestyrelsen kan herudover skaffe penge til 

nationalparkens drift og udvikling via tilskuds-

ordninger, medfinansiering, partnerskaber og 

ekstern finansiering. Nationalparken kan også 

modtage arv og gaver. Derudover kan bestyrelsen 

indgå samarbejdsaftaler med institutioner, 

foreninger, firmaer og andre, som kan have en 

interesse i at støtte nationalparken.

Bestyrelsen kan arbejde for, at lodsejere inden for 

nationalparken udnytter og søger tilskud efter de 

gældende natur- og miljøordninger. Bestyrelsen 

har også mulighed for indenfor gældende regler at 

udbetale tilskud og indgå i samarbejdsprojekter. 

Kommunerne har gennem en årrække taget 

formelt og økonomisk ansvar for forarbejdet til 

nationalparken. Kommunerne forventes fortsat at 

deltage aktivt i samarbejdet med bl.a. Naturstyrel-

sen om at udvikle nationalparken. 

Nationalparkens 
økonomi
Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland modtager ved oprettelsen en opstartskapital 
på 6 mio. kr. fra staten. Beløbet skal dække de første udgifter til at etablere og drive 
sekretariatet, udarbejde den første nationalparkplan og udføre andre aktuelle opgaver.
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Tislvilde Hegn og 
Melby Overdrev
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Esrum Kloster

Omkring 58 % af nationalparkens område er 

allerede i dag udpeget som internationale natur-

beskyttelsesområder (Natura 2000). Kommunerne 

skal derfor fortsat i deres planlægning følge regler-

ne for de internationale naturbeskyttelsesområder. 

Der indgår også fredede arealer svarende til 6 % af 

nationalparkens landareal. Ca. 7 1 % af national-

parkens landareal er desuden i Kommuneplan 

2013 for de fem kommuner udpeget som større 

sammenhængende landskaber eller bevarings-

værdige landskaber, og ca. 23 % er udpeget som 

kulturhistoriske bevaringsværdier eller værdifuldt 

kulturmiljø.

Det betyder eksempelvis, at beboere og besøg-

ende i nationalparken fortsat skal søge om 

tilladelser hos de samme myndigheder som hidtil. 

Det er også fortsat kommunen eller staten, der 

fører tilsyn med, at gældende regler overholdes 

indenfor Natura 2000-områder og inden for natur- 

og miljøregulering samt planlovgivning generelt. 

Oprettelsen af nationalparken ændrer ikke på de 

gældende muligheder for at opføre driftsbyg-

ninger eller få tilladelser efter landzonereglerne.

Nationalparkbestyrelsen skal arbejde for at nå 

de mål, der er fastsat for nationalparken, men 

bestyrelsen har ikke myndighedsopgaver. 

Bestyrelsen har som udgangspunkt mulighed for 

at gøre indsigelse efter planloven og er klage-

berettiget efter naturbeskyttelsesloven, planloven, 

vandløbsloven, råstofloven og skovloven. Denne 

mulighed kan benyttes, hvis andre myndigheder 

udarbejder planer eller træffer afgørelser, som evt. 

er i modstrid med nationalparkens målsætninger.

Hvilket lovgrundlag 
gælder i nationalparken?
Der gælder det samme lovgrundlag indenfor som udenfor nationalparken. Beboere og 
lodsejere i nationalparken skal derfor ikke forholde sig til nye regler eller restriktioner. 
Kommunerne er repræsenteret i nationalparkens bestyrelse og forventes at arbejde 
for nationalparkens formål og målsætninger.
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Dronningholm Slotsruin og Mose
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Stor skallesluger

Badende i Liseleje

Vestkilen, Helsingør

Hvad er en dansk nationalpark?

Den enkelte nationalpark skal sammen med de 

andre nationalparker i Danmark repræsentere 

de vigtigste danske naturtyper. Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland omfatter nogle af 

Danmarks mest enestående og værdifulde store 

skove samt landets største søer. 

Formålet med en dansk nationalpark er at 

styrke og udvikle naturen, landskabet og de

kulturhistoriske værdier – og samtidig give 

danskerne og andre besøgende bedre mulig-

heder for at opleve, bruge og opnå viden om 

natur, landskab og kulturhistorie.

Hertil kommer, at nationalparken vil kunne 

medvirke til at styrke den lokale erhvervsudvikling 

f.eks. i form af øget turisme.

Kan afgrænsning og indhold ændres?

I høringsperioden kan der komme forslag til, at 

afgrænsningen eller bekendtgørelsens øvrige 

indhold skal ændres. Er der tale om forslag til 

væsentlige ændringer, som miljø- og fødevare-

ministeren er enig i, sendes et ændret national-

parkforslag i ny offentlig høring. Er der tale om 

mindre arealændringer, eller andre forhold, som 

efter en samlet betragtning bør indgå i national-

parken, kan ministeren foretage justeringerne uden 

at foretage fornyet høring.

Om nationalparkloven
Nationalparkloven fastlægger en række mål og kriterier for udpegning af nationalparker. 
Der er ikke noget entydigt krav til, hvad en dansk nationalpark skal indeholde, eller 
hvordan den skal se ud. 
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Når bekendtgørelsen er udstedt, og national-

parken er oprettet, er nationalparkgrænsen fast-

lagt. Stiller enkelte lodsejere senere forslag om en 

beskeden udvidelse, som er i overensstemmelse 

med nationalparkens formål, kan miljø- og 

fødevareministeren ændre nationalparkens 

afgrænsning i bekendtgørelsen uden at sende 

ændringerne i offentlig høring.

Stilles der derimod senere forslag om større eller 

betydende ændringer af nationalparkens grænser, 

betragtes det som en ændring af bekendtgørel-

sens grundlag, der kun kan vedtages efter en ny 

beslutningsprocedure, som er fastlagt i national-

parkloven, herunder en offentlig høring på mindst 

16 uger.

Hvordan bliver nationalparken organiseret?

En nationalpark oprettes som en fond med en 

selvstændig bestyrelse (se side 13). Bestyrelsen er 

uafhængig af miljø- og fødevareministeren, men 

er underlagt forvaltningsloven og almindelige 

forvaltningsretlige regler samt statens regler for 

budgetlægning, honorarer mv.

Bestyrelsen skal nedsætte et nationalparkråd, 

der rådgiver bestyrelsen og sikrer en bred, lokal 

indflydelse. I arbejdet med at etablere, udvikle og 

drive nationalparken, får bestyrelsen hjælp fra et 

sekretariat. 

Hvad laver nationalparkbestyrelsen?

Nationalparkbestyrelsen skal etablere og udvikle 

nationalparken. Bestyrelsen skal bl.a. udarbejde en 

nationalparkplan, og det er bestyrelsens opgave 

derefter at gennemføre nationalparkplanen inden 

for bekendtgørelsens og lovgivningens rammer – 

samt ud fra de undersøgelser, som danner grund-

lag for beslutningen om at oprette nationalparken.

Nationalparkplanen skal indeholde en beskrivelse 

af de natur- og landskabsmæssige samt kultur-

historiske værdier i nationalparken – og indeholde 

mål for, hvordan disse værdier kan styrkes og 

udvikles. Der skal også opstilles målsætninger for 

lokal udvikling og styrkelse af friluftsliv, formidling 

og forskning i nationalparken. Målene skal være i 

overensstemmelse med nationalparkloven og med 

bekendtgørelsen for nationalparken og må ikke 

stride mod anden lovgivning. Planen skal også 

indeholde en beskrivelse af, hvordan de enkelte 

mål kan nås. Bestyrelsen evaluerer nationalpark-

planen og vedtager en ny plan hvert sjette år.

Nationalparkbestyrelsen skal sikre information om 

og formidling af områdets værdier. Samarbejde 

med eksterne parter, f.eks. Naturstyrelsen, skoler, 

foreninger, selvejende og statslige institutioner er 

afgørende i forhold til at styrke mulighederne for 

friluftsliv og oplevelser samt for at understøtte den 

lokale udvikling. Bestyrelsen skal også medvirke 

til en fælles markedsføring af de danske national-

parker.

Bestyrelsen har mulighed for at klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet over visse afgørelser truffet 

af kommune, region eller stat, hvis afgørelserne 

har indvirkning på nationalparken. Bestyrelsen kan 

som udgangspunkt også gøre indsigelse over for 

planforslag, der har væsentlig betydning for 

nationalparkens udvikling.

Hvilken rolle har nationalparkrådet?

Nationalparkens bestyrelse nedsætter et lokalt 

nationalparkråd. Nationalparkrådet bistår besty-

relsen i arbejdet med at udvikle nationalparken. 

Det kan f.eks. være at skabe rammer for lokal 

debat og idéudvikling eller at nedsætte en arbejds-

gruppe for friluftsliv, der kan give bestyrelse og 

sekretariat ideer til forbedringer i nationalparken. 

Nationalparkrådet skal have en bred sammen-

sætning og skal afspejle de interesser, der findes i 

nationalparken. På den måde sikres en bred lokal 

deltagelse og indflydelse. Medlemmerne skal 

som udgangspunkt have enten lokal tilknytning til 

nationalparken eller have særlige fagkundskaber 

om forhold i parken. I rådet kan der også sidde 

personer, som hverken repræsenterer en organisa-

tion eller er lokale, men som har en stor interesse 

for nationalparken.

Nationalparkrådet vil få 1-2 pladser i nationalpark-

bestyrelsen, og rådet vælger selv, hvilke personer 

der skal indstilles. Der kan dog ikke indstilles 

personer fra organisationer, som allerede har en 

plads i bestyrelsen. 
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Naturlegeplads ”Havtyren”, Liseleje 

Hvinænder

Arresø Grøn buxbaumia

Hornbæk Havn

Cykelsti ved Pøleå Arresø Kanal
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Bilag 1. Udkast til bekendt-
gørelse om Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland

I medfør af § 3, § 8, § 14, stk. 6, og § 29, stk. 3, i lov 

om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 120 af 

26. januar 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen opretter Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland og indeholder regler for 

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland.

 Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter de arealer, der er 

vist på kortbilag 1.

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland er:

 1) 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,

 2) at bevare og styrke de landskabelige og 

geologiske værdier i det rigt varierede moræne- og 

dødislandskab,

 3) at bevare og styrke kulturhistoriske helheder 

og enkeltelementer inden for nationalparken, 

 4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige 

natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser i det 

varierede kulturlandskab med skove, søer, kystland-

skaber og bymiljøer,

 5) at styrke forskning, undervisning og formidling 

af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt frilufts-

mæssige værdier, 

 6) at understøtte en udvikling til gavn for lokal-

samfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for 

beskyttelsesinteresserne,

 7) at styrke bevidstheden om områdets værdier 

gennem inddragelse af befolkningen i nationalpar-

kens etablering og udvikling.

Kapitel 2

Målsætninger for nationalparkens udvikling

§ 3. Følgende overordnede målsætninger skal 

lægges til grund for nationalparkfondens arbejde 

med udviklingen af Nationalpark Kongernes Nord-

sjælland:

 1) 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. 

 2) Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, 

der fortæller om brugen af natur og landskab skal 

bevares, synliggøres og formidles, især slottene og 

andre landskabelige spor efter kirkens og 

kongernes brug af området.

  3) Der skal ske en fortsat styrkelse af biodiver-

siteten i skovene f.eks. ved at udlægge sammen-

hængende skovområder til biodiversitetsformål 

eller styrke biodiversiteten gennem stor strukturel 

variation med dødt ved, gamle træer m.m.

 4) Kulturskabt natur som dyrket skov, eng og 

overdrev skal bevares, og deres kvalitet og mang-

foldighed skal styrkes og sikres gennem drift og 

pleje. 

 5) Nationalparkens karakteristiske, varierede 

istidslandskab og det særegne kulturlandskab med 

samspil mellem skov, søer og landbrug skal bevares 

og synliggøres.

 6) Mulighederne for friluftsliv samt natur-, land-
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skabs- og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

 7) Udvikling af friluftsliv og muligheder for 

besøgende i nationalparken skal ske på et bære-dyg-

tigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen, 

kommunerne, turisterhvervet, kultur-

historiske museer og øvrige relevante aktører.

 8) Sårbare naturområder og arter skal beskyttes 

mod slitage og forstyrrelse ved planlægning af 

faciliteter, stiforløb og formidling m.v.

 9) Formidling af nationalparkens natur, landskab 

og kulturhistoriske værdier skal styrkes i samarbejde 

med lokalsamfundet gennem koordinering, udbyg-

ning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner 

og faciliteter.

 10) Forskning i nationalparken skal styrkes 

gennem samarbejde med forskningsinstitutioner.   

 11) Undervisning af børn og unge vedrørende 

nationalparken skal styrkes bl.a. gennem etablering 

af faciliteter og undervisningstilbud for at øge kend-

skabet til nationalparkens natur, landskab, kultur-

historie, jordbrug, friluftsliv og miljø. 

 12) Udviklingen af nationalparken skal ske i 

samspil med omgivelserne.

 13) Nationalparkens udvikling skal følges og 

evalueres.

Kapitel 3

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland

§ 4. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland har 

til formål at etablere og udvikle Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland.

§ 5. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland 

ledes af en bredt sammensat bestyrelse, der 

udpeges af miljø- og fødevareministeren. Medlem-

merne skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

 Stk. 2. Fonden afholder udgifterne til et sekretariat, 

der bistår bestyrelsen i dens arbejde, og som 

udfører opgaver i forbindelse med administration af 

fondens midler, planlægning og information mv.

§ 6. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland 

udarbejder en nationalparkplan for etablering og 

udvikling af nationalparken, og fonden skal virke for, 

at planen gennemføres, jf. lovens § 10.

 Stk. 2. Nationalparkplanen skal være vedtaget 

senest xx. xxx. 20xx.

 Stk. 3. Fonden skal sikre, at der informeres om 

nationalparken, og at befolkningen inddrages i 

beslutninger om planlægningen, udviklingen og 

driften af nationalparken, jf. lovens § 10.

 Stk. 4. Fonden udfører i øvrigt de opgaver, der er 

fastlagt for fonden i lov om nationalparker. 

§ 7. Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nord-

sjælland nedsætter et nationalparkråd for national-

parken, der skal være rådgivende for national-

parkbestyrelsen i sager af større betydning og om 

principielle spørgsmål.

 Stk. 2. Nationalparkrådet nedsættes for en 

periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode.

§ 8. For at realisere den i § 6 nævnte nationalpark-

plan, kan nationalparkfonden indenfor formålet med 

nationalparken anvende de virkemidler, der fremgår 

af lovens § 14, stk. 1-5.

§ 9. Nationalparkfonden kan i medfør af [planlovens 

§ 29 c] fremsætte indsigelse over for et planforslag, 

hvis forslaget har væsentlig betydning for national-

parkens udvikling. 

 Stk. 2. Nationalparkfonden kan ikke varetage 

myndighedsopgaver efter natur- og miljølovgivning 

i øvrigt, herunder ikke regulere jagt, adgangsforhold 

og jordbrug.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser og ikrafttrædelse

§ 10. Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland kan 

fastsætte vilkår i forbindelse med indgåelse af afta-

ler om ydelse af lån og tilskud m.v. efter lovens § 14.

 Stk. 2. Fonden påser, at tilskud og lån m.v. anven-

des i overensstemmelse med vilkårene for tilskud-

det eller lånet.

 Stk. 3. Fonden kan bestemme, at tilsagn om 

tilskud helt eller delvis skal bortfalde, at tilskud skal 

tilbagebetales eller lån opsiges, hvis tilskudsforud-

sætningerne eller vilkårene ikke overholdes.

 Stk. 4. Tilsvarende gælder, hvor der er givet 

urigtige eller vildledende oplysninger, eller 

modtageren har fortiet oplysninger af betydning 

for fondens afgørelse.

§ 11. Nationalparkfondens vedtagelse af en 

nationalparkplan kan påklages til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgs-

mål efter reglerne i lovens kapitel 6.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. xxx. 

20xx.

Miljø- og Fødevareministeriet, ......... 20xx
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Bilag 2. Resumé 
af miljørapport

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 

og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 

2015 med senere ændringer) foretaget en miljø-

vurdering af udkast til bekendtgørelse om National-

park Kongernes Nordsjælland, og på baggrund 

heraf udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten er 

i offentlig høring til og med den 23. oktober 2017.

Formål, indhold og forhold til andre planer

Formålet med udstedelse af bekendtgørelsen er 

at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

og fastsætte regler for nationalparkbestyrelsens 

arbejde.

Miljøvurderingen er alene foretaget i forhold til 

det alternativ, at der ikke oprettes en nationalpark 

(nul-alternativ). Der er for en række miljøparametre 

givet en status for området i dag og den forventede 

udvikling, hvis en nationalpark ikke oprettes. Der 

er endvidere foretaget en vurdering af positive og 

negative miljøkonsekvenser, såfremt nationalpar-

ken oprettes. Følgende miljøparametre indgår i 

miljøvurderingen:

•	 Geologi	og	landskab

•	 Naturværdier

•	 Kulturarv

•	 Friluftsliv	og	formidling

•	 Befolkning	og	erhverv

Nationalparkbestyrelsen har bl.a. til opgave at 

udarbejde og gennemføre en nationalparkplan. 

Planen må ikke stride mod vandplaner og Natura 

2000-planer for skov og natur, kommuneplaner, 

lokalplaner, råstofplaner samt Fingerplanen. Natio-

nalparkbestyrelsen kan som udgangspunkt gøre 

indsigelse efter planloven og er klageberettiget 

efter naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbs-

loven, råstofloven og skovloven.

Geologi og landskab

Nationalparkområdet omfatter et stærkt 

varierede moræne og dødislandskab. De varierede 

naturgeografiske forhold danner den dag i dag 

grundlag for arealudnyttelsen. Store dele af de 

eksisterende skove er beliggende på arealer, som 

har været skovbevoksede gennem århundreder 

og de mange vådområder og mere næringsfattige 

arealer, præget af flyvesand og aflejringer af grus 

har udgjort fundamentet for den eksisterende 

udnyttelse af landskabet. I nationalparkområdet 

findes flere værdifulde overdrev og lysåbne arealer 

på de næringsfattige jorde, f.eks. Melby Overdrev, 

som er afhængige af en særlig pleje eller drifts-

form for at bevare deres udtryk. Det forventes, at 

der med oprettelsen af nationalparken vil ske en 

styrkelse af områdets geologiske og landskabelige 

værdier bl.a. gennem projekter med pleje af land-

skabets natur og øget synliggørelse af landskabets 

former.

Naturværdier

Nationalparkområdet rummer meget væsentlige 

naturværdier herunder en lang række naturtyper 

og særlige plante- og dyrearter, som optræder på 

nationale og internationale lister over fredede eller 

beskyttelseskrævende arter. Nationalparkområdet 

omfatter de store skove som Gribskov, Tisvilde 

Hegn og skovene omkring Helsingør samt de store 

søer Arresø, Esrum Sø og Gurresø, men rummer 

også værdifulde kystnære naturområder med 

klitter samt enge, overdrev, heder, moser og høj-



moser, hvoraf flere er placeret i landskabsstrøg 

mellem de store Natura 2000-områder. Det vurde-

res, at en nationalpark f.eks. gennem frivillige aftaler 

om pleje af arealer vil kunne styrke og bevare natur-

typerne, som bl.a. er truet af tilgroning og visse 

steder af næringsstofbelastning. Naturgenopret-

ningsprojekter samt etablering af sprednings-

korridorer kan være med til at skabe større og 

bedre sammenhængende naturområder og der-

med bevare og styrke naturtypernes kvalitet 

og mangfoldighed.

Kulturarv

Nationalparkens kulturmiljøer repræsenterer vigtige 

udsnit af det nordsjællandske kulturlandskab med 

særlige kendetegn fra kirkens og kongernes brug 

af området. De værdifulde kulturspor og kultur-

miljøer ligger meget tæt og tilføjer nationalparken 

et unikt præg. Kulturarven spiller en helt central 

rolle for etableringen af en nationalpark i Nordsjæl-

land, og oprettelsen af nationalparken kan være 

med til at bevare og synliggøre områdets kultur-

historiske værdier. Med oprettelsen af en national-

park er der gode muligheder for at styrke allerede 

igangværende initiativer, og nationalparkens 

bestyrelse kan med nationalparkplanen desuden 

sætte fokus på synliggørelse og formidling af de 

kulturhistoriske værdier og samspillet mellem 

menneske og natur. Nationalparken kan være 

med til at understøtte konkrete tiltag i samarbejde 

med øvrige aktører, herunder kommunerne og de 

kulturhistoriske museer i området.

Friluftsliv og formidling

Der findes allerede i dag mange og varierede 

oplevelsesmuligheder og faciliteter for friluftsliv i 

nationalparkområdet. Formidlingen af de kultur-

historiske værdier i området varetages af en lang 

række aktører bl.a. af museerne, kommunerne, 

Esrum Kloster & Møllegård, slottene og Natursty-

relsen Nordsjælland. Nationalparkens bestyrelse 

kan i samarbejde med de lokale aktører og lokal-

befolkningen understøtte koordineringen af de 

eksisterende oplevelsestilbud og muligheder, som 

findes i området. Oprettelsen af nationalparken 

forventes at give en stigning i antallet af besøgende 

i området, hvilket kan resultere i øget trafik og 

slidtage på nogle arealer. Nationalparkbestyrel-

sen kan være med til at afhjælpe dette gennem 

samarbejde med kommunerne og lodsejerne. 

Forsknings- og uddannelsesinstitutioner i området 

kan sammen med nationalparken også være med 

til at forene forskning, uddannelse og formidling af 

national-parkens indhold og værdier. 

Befolkning og erhverv

Nationalparkområdet omfatter udover de store 

naturarealer både by. Byerne langs kysten samt 

den ældste og centrale del af Helsingør og 

Frederiksværk i den vestlige del af nationalparken 

er attraktive besøgsmål for hele hovedstads-

området og danner ramme om særligt éndags-

turisme på grund af de mange kulturhistoriske 

attraktioner og gode rammer for friluftsliv. Som-

merhusturismen og de mange veletablerede 

initiativer bl.a. omkring lokal fødevareproduktion 

og forskellige former for oplevelsesøkonomi er 

ligeledes af stor betydning for lokalområdet. En 

kommende nationalpark vil kunne understøtte de 

mange initiativer, og en brandingeffekt som følge af 

nationalparkens oprettelse forventes kunne styrke 

det lokale erhvervsliv. Der vil fortsat være mulighed 

for at drive og udvikle land- og skovbrugserhverv, 

da rammevilkårene er de samme indenfor som 

udenfor nationalparken. 



Hvis du vil vide mere
Læs mere om de danske nationalparker på www.danmarksnationalparker.dk

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen gennemfører sammen med Fredensborg, 

Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner en række offentlige møder 

om forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland i høringsperioden:

•	 Den 1 1 /9 kl. 19-21: Offentligt møde i Gribskov Kommune.

  Mødested: Esrum Kloster, Klostergade 12, Esrum, 3230 Græsted

 

•	 Den 12/9 kl. 19-21: Offentligt møde i Fredensborg Kommune.

  Mødested: Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

 

•	 Den 13/9 kl. 19-21: Offentligt møde i Halsnæs Kommune.

  Mødested: Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk

 

•	 Den 19/9 kl. 19-21: Offentligt møde i Helsingør Kommune.

  Mødested: Flynderupgård, Agnetevej 9, 3060 Espergærde

 

•	 Den 21/9 kl. 19-21: Offentligt møde i Hillerød Kommune.

  Mødested: Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

 

Her kan du give din mening til kende
Høringssvar sendes til Miljøstyrelsen senest den 23. oktober 2017 på 

mst@mst.dk. Miljø- og fødevareministeren medtager alle indkomne 

høringssvar i sin beslutning om oprettelse af Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland, inden bekendtgørelsen underskrives.

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø 

www.mst.dk


