
Thy
Fra Hanstholm i nord til Agger Tange i syd.

Landskabsværdier i form af kyst, klitter, klitheder, 
søer og klitplantager. Landskabet rummer store 
nationale og internationale naturværdier, Bl.a. 
Hanstholm vildtreservat.

Mols
Området dækker et landareal på ca. 27.000 ha eller 
ca. 270 km2. Naturen består af græsning, skov og 
kyst. Pleje og beskyttelse af eksisterende natur er 
vigtigst, men også sikring af sammenhæng mellem 
eksisterende naturområder.

Møn
Området fokuserer på Høje Møn (klinten), Ulvshale-
Nyord samt et område, der forbinder de to områder. 
Området har en stor artsrigdom og ejer meget 
sjældne kulturværdier, såsom horndrager (orkide), 
sortplettet blåfugl (sommerfugl) og vandrefalk.

Vadehavet
Område dækker øerne og selve vadehavet. Des-
uden forlandene mellem digerne, strandengene og 
de inddigede marskområder med tilknyttede åsyste-
mer.

Kongernes Nord-
sjælland
Istidslandskab med Gurre sø, Esrum sø og Arresø 
samt Grib Skov. Et område med mange kulturspor i 
landskabet. Der arbejdes med 3 kerneområder og 4 
korridorer.

Nationalparker i Danmark

Lille Vildmose
Højmosen er den største intakte højmose i Vest-
europa. Ca. 7.500 ha er ved at blive fredet.

Skovene og moserne i Tofte og Høstemark rummer 
mange sjældne planter og dyr, bl.a. kronvildt af den 
oprindelige gamle, danske stamme og ca. 300 vild-
svin i Tofte skov.

Der arbejdes i øjeblikket på at skabe 7 nationalparker i Danmark. Det er 
steder, som har en særlig værdifuld natur. 
De 7 områder, som muligvis kan blive til Danmarks første nationalparker, ses 
herunder. 

Læsø
En marin nationalpark med beskyttelse af de marine 
områder omkring øen og strandområderne.

D. 27. sept. 2005 stemte 58 % af beboerne på Læsø 
nej til at arbejde videre med nationalparkideen.

Valgdeltagelsen var på 71%.
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Nationalparker i 
Danmark? 
I en to års periode fra sommeren 2003 har styregrup-
per og arbejdsgrupper i de syv pilotområder set på 
fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger i 
forbindelse med eventuelle nationalparker i Danmark.

Pilotprojekterne gennemførtes i brede samarbejder 
mellem myndigheder, interesseorganisationer og pri-
vate lokalt i områderne. 

I sommeren/efteråret 2005 afl everede projekterne 
deres slutrapporter, der efterfølgende blev vurderet af 
Den Nationale Følgegruppe. Følgegruppen afl everede 
den 1. marts sine anbefalinger til Miljøministeren. Et 
lovforslag om nationalparker i Danmark forventes 
fremsat i efteråret 2006.

 



Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland

Kongernes Nordsjælland
Nationalparken “Kongernes Nordsjælland”  vil blive et stort sammenhæn-
gende område rigt på natur. De store skove og søer er kernen i parken. Den 
vil strække sig fra Tisvilde Bakker og Arresø i vest over Grib Skov og Esrum 
Sø til Gurre Sø og Teglstrup Hegn i øst. 

Imellem disse fi ndes landbrugsområder, som også skal være en del af na-
tionalparken. Vores egen Hellebæk Kohave vil udgøre den østligste del af 
nationalparken. 

Det samlede areal af parken er 39.000 ha.

Styregruppens forslag
Forslaget til Nationalparken er udarbejdet af en styregruppe. Styregruppen har føl-
gende forslag og visioner til nationalparken Kongernes Nordsjælland:

Naturen skal styrkes i parken, og der skal være mere urørt skov. Der skal genetableres 
moser, sumpe og søer. Flere græssende dyr skal sørge for, at der skabes skovenge og 
overdrev. Bævere skal sættes ud på egnede steder, og store rovfugle som havørn og 
fi skeørn skal gives muligheder for at yngle i parken.

Kulturlandskabet skal styrkes. Det gælder landbrugslandskabet med velbevarede 
landsbyer og naturen omkring dem. Det er også slotte og klostre, som står som eksem-
pler på kongemagtens og kirkens indfl ydelse i området. Desuden skal oldtidsspor som 
gravhøje og højryggede agre og skovlandsbyer, voldsteder og hellige kilder bevares og 
gøres synlige.

Friluftslivet skal udbygges, så besøgende får gode muligheder for at opleve naturen, 
kulturen og for at drive et aktivt friluftsliv. Det skal for eksempel gøres ved at udbygge 
gang-, cykel- og ridestier og ved at oprette skovvandrehjem. Cykel- og bådleje skal ud-
bygges, og det skal være muligt at sejle i kano og kajak fra Dronningmølle til Sørup i 
Esrum Sø. 

Formidling skal ske gennem 3 formidlingscentre, et i den vestlige, et i den centrale, og 
et i den østlige del. 

Nationalparken tilgodeser naturen, dyr og men-
nesker. 

Nationalparken giver mere lys og åben løvskov. Søer og vandhuller skal tilgodeses i Kongernes 
Nordsjælland

Styregruppen foreslår, at Kongernes Nordsjælland kommer til at bestå af 3 
kerneområder og 4 korridorer.
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Kerneområder og korridorer

Kerneområder og korridorer
I forslaget til nationaIparken Kongernes Nordsjælland fremgår det, at 
parken kommer til at bestå af 3 kerneområder. Disse kerneområder er alle 
områder, som er statsejede i dag. Kerneområderne er ikke sammenhæn-
gende, og man fore stiller sig derfor, at de kan forbindes med korridorer.

Hellebæk Kohave 

- en del af nationalparkens kerneområde

Hvad er en korridor
Korridorer er et meget bredt begreb, som kan indeholde mange naturtyper. 
Først og fremmest er det afl ange grønne områder, som adskiller sig fra om-
givelserne.

For Kongernes Nordsjælland vil korridorernes primære formål være, at 
skabe forbindelse mellem parkens kerneområder, så parken kommer til at 
virke sammenhængende, også i de områder hvor den ikke er det.

Det kan for eksempel være grønne korridorer, som gør det let for dyrene at 
bevæge sig fra et kerneområde til et andet. 

Det kan også være stier, som giver gående og cyklister en forbindelseslinje 
mellem parkens kerneområder, måske endda uden at skulle passere trafi -
kerede veje.

Foto Axel Mortensen

Rød glente - kan den blive en almindelig ynglefugl i Kongerne Nordsjælland?
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Naturværdier i korridorerne

Korridor 1
Denne korridor benyttes allerede i dag af en mindre bestand af kronhjorte i Tisvilde Hegn, 
når de strejfer til Harager Hegn og ind i Gribskov. Korridoren bør i højere grad sikre og 
forbedre kronhjortenes spredningsmuligheder, for eksempel ved etablering af faunapas-
sager.

Naturmæssig forbindelse mellem kerneområderne kan især skabes i de lavtliggende om-
råder, hvor et sammenhængende netværk af enge, moseområder og enkelte vådområder 
kan genskabes. Dette kan ske gennem en udbygning af eksisterende naturområder og 
ved at genskabe naturlige vandstandsforhold, fx i Mønge Åmose og vådområder ved To-
bro Å. Områdets højereliggende partier rummer også et stort potentiale for etablering af 
lysåben natur ved afgræsning og pleje.

Korridor 2
På de lavtliggende tidligere fjordarealer med Søborg Sø og Esrum Å-området, som nu i 
stort omfang er tørlagte, kan der skabes naturlige vandstandsforhold og sammenhæn-
gende vådområder ved at indstille dræning. Vådområdegenopretning vil også kunne 
skabe sammenhæng mellem Søborg Sø og Esrum Å-området og via Keldsø området til 
den fossile fjord omkring Pandehave Å.

Ved etablering af græsningsarealer i Firhøj-Hesbjerg området og det kuperede terræn 
langs østsiden af Esrum Sø kan der også skabes store sammenhængende naturområder 
med overdrev og enge i et kuperet terræn.

Flere steder vil der ved områdets vandløb og vandløbsnære arealer kunne skabes sam-
menhængende naturområder med våde naturtyper i de laveste områder og med tidvis 
vanddækkede og afgræssede enge på de lidt højereliggende arealer.

Korridor 3
Mellem Teglstrup Hegn og Horserød Hegn indeholder korridoren Knudemose og moser 
ved Nygård og ved Øerne, som alle er næringsfattige naturområder af høj kvalitet. Mod 
nordøst afgrænses korridoren af vandløbet Østerbækken.

Af potentielle naturområder indeholder korridoren lavbundsarealer, som ved tilkastning 
af drængrøfter og kapning af dræn rummer mulighed for etablering af nye lysåbne vå-
dområder. Disse nye naturområder vil kunne etableres i tilknytning til eksisterende moser, 
hvorfra karakteristiske vådbundsarter vil kunne sprede sig. Fjernelse af næringsstoffer til 
etablering af næringsfattige voksesteder vil kunne ske ved slåning af arealerne og fjer-
nelse af afslået materiale.

En række stednavne, hvori overdrev indgår – Saunte, Borsholm, Gurre, Horserød - vidner 
om, at der i korridoren tidligere har været udlagt permanente græsningsarealer, som vil 
kunne genoprettes.

Korridor 4
I denne korridor er der et stort og varieret naturindhold, som kan udbygges til fl ere sam-
menhængende naturstrøg. Langs ådalene kan jord udlægges til permanente græsning-
sarealer. Langs Pøleåen vil dette kunne forbedre spredningsmulighederne mellem de 
lavvandede søer Alsønderup Engsø og Solbjerg Engsø, samt mellem skovområderne Ne-
jede Vesterskov og Gribskov.

Flere steder i området er der højereliggende områder, hvoraf nogle rummer en værdifuld 
og sjælden overdrevsvegetationen, mens andre rummer et stort potentiale for genopret-
ning ved pleje og græsning.

Genskabelse af Lyngby Mose, som et stort lavvandet vådområde i Arresøens opland, 
vil kunne reducere næringsstoftilførslen til Arresø og bidrage til genopretning af søens 
økologi. Endelig er rørlagte vandløb en spredningsbarriere i det nuværende landskab. Ved 
at frilægge de rørlagte dele af Hessemose Å og Tinghuse Å vil der kunne skabes fl ere 
levesteder.

Etableringen af en nationalpark i Nord sjælland rummer store muligheder 
for at bevare eller genskabe naturområder. Ved at forbinde kerneområderne 
med 4 korridorer kan der skabes en sammenhængende nationalpark. 
De 4 korridorer indeholder allerede i dag en række værdifulde naturområder. 



Korridor 3

Korridoren mellem Indelukket og Hellebæk Kohave. Her kan der 
laves stier, til gavn for mennesker og dyr .

Gemt i skoven ligger en 
tunneldal.

Den skovklædte ås hæver sig 
over den fl ade moræne slette.

Korridor 3 er “vores” lokale korridor. Korridoren forbinder skovene ved Gurre 
Sø i kerneområde III med Teglstrup Hegn og Hellebæk Kohave.
De mest karakteristiske landskabselementer er vandløb, lavbundsarealer, 
mosearealer, en tunneldal og en skovklædt ås.

Landskabet i korridor 3
Korridoren er karakteriseret af en fl ad og åben moræneslette, det markante landskabs-
element Horneby Ås og tunneldal, samt af et strøg af lavbundsarealer, der strækker 
sig frem til moseområderne ved Holmene.

Korridoren indeholder desuden et stort gammelt overdrevslandskab ved de kulturhis-
torisk vigtige landsbyer Saunte og Borsholm. På den fl ade moræneslette ligger lands-
byen Borsholms dyrkningsjorder omkranset af skovbryn. Ved Risby Hegn fi ndes rester 
af en gammel bondeskov.

Korridorens markante løvskovsklædte åsdannelser og vandløbene Vester- og Øster-
bækken løber parallelt med kysten.

Bedre sammenhæng i 
landskabet
Den landskabelige sammenhæng og oplevelsesværdierne i 
området kan styrkes ved:

Reetablering af vådområder samt etablering af trampesti i 
tunneldalsstrøget langs Østerbækken.

Rydning af nåletræsbeplantninger og pleje af moserne i 
Holmene.

Genskabelse af glidende overgang mellem græsningsover-
drev og græsningsskov udenfor skovgærdet mellem Risby-
vang og Bors holm.

Korridoren fra Indelukket (tv) til 
Hellebæk Kohaven (th).

Vest for Borsholm rummer landskabet både en tunneldal og en ås. I baggrunden ses Hornbæk.
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Indsatsområder i korridor 3
set fra luften

Set fra Kohaven mod vest (pil 3)

Borsholm (pil 1) Borsholm (pil 2)

Set fra Nygård (pil 4)

I korridor 3 er der nogle områder, som kaldes indsatsområder. Her vil man 
gøre en særlig indsats, enten fordi området er særlig bevaringsværdigt, eller 
simpelthen fordi man får meget natur for “pengene”.

Indsatsområder
I korridor 3 er der fl ere områder, hvor man vil 
gøre en særlig indsats. På kortet er de mar-
keret med grønt.

Disse områder kan være særlig bevarings-
værdige, som for eksempel landsbyen Bors-
holm og området omkring.

Det kan også være områder, hvor det er 
meget oplagt at forbinde kerneområderne, fx 
hvis de allerede hænger næsten sammen. 
Det gælder området fra Hellebæk Kohave 
og til Indelukket i Horserød Hegn.
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Forudsætninger 
Det er vigtigt for landbruget at pege på, at oprettelsen af en national-
park skal have opbakning fra lokalbefolkningen og fra de mennesker, 
hvis ejendomme og jord skal ligge i nationalparken. 

Der afsættes tilstrækkelige og nye statslige midler til national-
parken

Der skal foretages en detaljeret planlægnings- og offentlighed-
sproces, når nationalparken skal etableres

Der skal gælde samme vilkår og regler for ejendomme og er-
hverv, som ligger indenfor nationalparken, som der gælder 
udenfor

Tiltag, som skal forbedre nationalparken, skal principielt ske ved 
frivillighed 

Hvis der sker indgreb, som indebærer tab, skal der ske fuld kom-
pensation til de berørte lodsejere

Hvis man bor umiddelbart op til nationalparkens kerneområde, 
skal man have mulighed for at lade sin jord indgå i nationalpark-
en.

•

•

•

•

•

•

Landbrugets forslag til 
Kongernes Nordsjælland

Landbruget har sammen med andre organisationer været med i en så kaldt 
styregruppe. Styregruppen er kommet med forslag til, hvordan national-
parken skal afgrænses og hvilket indhold, den skal have. Men på grund af 
uenighed i styregruppen har landbruget valgt at komme med sit eget forslag 
til miljøministeren.

Forslaget 
Nationalparken skal bestå af kerneområdet Grib Skov og Es-
rum Sø. Beskyttelsen af naturen skal være i centrum, og der 
skal gøres en indsats for at fremme naturværdierne. 

Fra nationalparken skal der gå korridorer ud til forskellige af 
statens arealer. I alt 7 forskellige korridorer, som er markeret 
med grønt på kortet herunder. Disse grønne korridorer skal 
have udgangspunkt i økologiske forbindelseslinier, der alle-
rede fi ndes.  

Desuden skal eller kan der etableres adgangsveje til forskel-
lige kulturhistoriske minder fx til Gammel Tulstrup Mølle og 
Esrum Kloster og Kanal.

Landbrug, søer og skove ligger som en mosaik i landskabet. Brede korridorer giver plads til mere lysåben 
natur. Billedet er taget fra det område, der hedder Øerne med et kik hen over Gurre Sø. I baggrunden ses 
Esrum Sø. 

Nå - hvad har vi så der?
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Borsholm landsby

Borsholmgård set 
fra Borsholmvej.

foto Margrethe Tjalve

I dag er der seks gårde tilbage i Borsholm landsby

Borsholm er en af Danmarks bedst beskrevne landsbyer. Den er speciel ved, 
at mange gårde stadig ligger samlet i et landsbyfællesskab.

Foto Henrik Schurmann

Borsholm landsby 
Her ligger mange gårde stadig samlet i et landsbyfællesskab. En 
del af gårdene i Borsholm er altså aldrig fl yttet ud til markerne efter 
landboreformerne i 1789, som det ellers er almindeligt herhjemme. Af 
samme grund er hele byen fredet, og man må ikke bygge til eller bygge 
nye huse i selve landsbyen. 

En fægyde fører ud fra landsbyen, og på markerne syd for landsbyen lig-
ger fl ere gravhøje

Landevejen mod Holmene over det gamle overdrev følger en bæk i et 
smukt dalstrøg og fortsætter på den gamle rullestensås, hvor der kun lig-
ger enkelte husmandssteder.

Borsholm er en af de bedst beskrevne landsbyer i Danmark, fordi den som 
ejet af Esrum Kloster blev beskrevet i klosterets brevbog.

Borsholmgård
Den ældste og mest anseelige gård i landsbyen. Borsholm hed oprin delig 
Birgirsholm, formodentlig efter den mand, som har grundlagt gården 
allerede i tidlig middelalder eller måske endog i oldtiden. Allerede den-
gang i 1200-tallet var der udover bøndergårde en hovedgård, som også 
var ladegård (avlsgård) for Esrom kloster.

Som ladegård for Esrom kloster var her bosat en herremand, væbner 
Per Ly (1485-97), som formentlig bestyrede klostrets jordegods omkring 
Borsholm. Man mener, at Struense ejede gården kortvarigt omkring 
1770. Desuden har fl ere af Helsingørs engelske købmænd været ejere af 
gården.

Gårdens hovedhus var omkring 1900 en lang, lav bygning. Den blev byg-
get om i 1916-17 til en toetages bygning med to fl øje, mansardtag og 
frontespice. 

Man kender gården fra TV-serien om Morten Korch, Fra Stillebækken.

Alléen som fører til 
Borsholmsgård.

Fægyden

Fægyden blev brugt 
når dyrene skulle på 
mar ken eller hjem til 
gården. Den gamle fæ-
gyde fra Borsholm gård 
går i lige linje til Risby 
Vang, hvor billedet er 
taget fra. Borsholmgård 
kan anes i det fjerne.

foto Henrik Schurmann

Fra den åbne 
gårdsplads går 
kvæg og men-
nesker ud i 
markerne og 
skoven ad Fæ-
gyden.
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Borsholm og jordene omkring

I Risby Vang kan man enkelte steder stadig se det gamle stendige i skoven. Bønderne i 
Borsholm havde en del af skoven til græsning. På den anden side af diget måtte dyrene  
ikke komme - det var kongens jagtområde. 

Der er fl ere gravhøje i Risby Vang. De ligger tæt ved diget der afgrænser Borsholms jorde, 
og det er sikker vigtige folk fra Bors holm der ligger her.

foto Henrik Schurmann foto Henrik Schurmann

I 1560 blev jorden i og omkring Borsholm opdelt i 10 lige store stykker, et for 
hvert af de 10 gårde der var i landsbyen dengang.

Jorden opdeles
Efter salget af landsbyen til kronen i 1560 blev jorden opdelt i 10 lige store gårde. 
Jorden i bymarken (den dyrkede jord) blev rebet op i 10 lige store dele fordelt på 
omkring 300 agre, det var Nydams Vang, Kirkevangen og Klosterriis Vang. Alle-
rede nu var en af gårdene lagt sammen med en anden, der således havde dob-
belt så meget jord. Agrene var fordelt mellem gårdene med en ager til hver gård, 
altid i samme rækkefølge.

De 3 vange dyrkedes regelmæssigt med skiftende afgrøder hvert år: 1. år rug, 
2. år byg og 3. år fælled, dvs. udlagt til hvile. Desuden var der Havrevang, der 
dyrkedes hvert år; denne jord lå mellem Klosteriis Vang og Hornbæks mark.

Borsholm bliver til kongeligt 
jagtterræn
Frederik II ønskede at skaffe sig store, sammenhængende vildtbaner i Nordsjæl-
land. Fra tiden mellem 1560 til 1789 hørte de 12 gårde – dvs. 8 gårde og 4 hus-
mandssteder - samt den nu kaldte ”Bursholm Hovedgaard” med tilliggener under 
Kronborg.

Det var under dødsstraf forbudt at dræbe kongens vildt. Bønderne kunne derfor 
ikke blive hjortene kvit ved at jage dem, og de kunne endvidere risikere at blive 
angrebet af hanhjortene, som navnlig i ”brommetiden” gik til angreb på menne-
sker. For at kunne bevare sæden på markerne, ansatte man en ”hjorterydder”, 
som i sommerhalvåret skulle fordrive vildtet fra markerne. 

Landsbyen havde ingen skov til brænde uden kongens skov, som bønderne 
fi k udvist brænde af, men som de ikke selv kunne skove i, eller nogen mølle. 
Bønderne lod male på vejrmøllen i Helsingør eller endog i Dronningmølle.foto Henrik Schurmann

Strædet - den oprindelige landsbygade. Her ligger husene tæt, og her fi ndes det 
typiske landsbymiljø.


