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DN Fredensborg høringssvar: Forslag til 

Nationalparkplan 2020-26 for Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland, 4 dec. 2019 

Det er et fint gennembearbejdet dokument som skabelon for det fortsatte arbejde med at føre 

Nationalparken Kongernes Nordsjælland (NKN) ud i livet. 

 

Planen 

Planen er fornuftigvis på nuværende stadium en strategiplan, der angiver udgangspunktet, 

rammerne og udstikker indsatsområder. Aktivitetsplaner/handlingsplaner udspringer 

efterfølgende så heraf. Dette bør anføres i forordet, så man ved, hvad det er man læser. 

 

Det betyder også, at et budgetbreakdown med udgifter hæftet på aktiviteter ikke kan laves på 

nuværende tidspunkt. Der bør dog inkluderes et budget 2020 med hovedposter (fx personale, 

husleje, kontor og samlet allokering til projekter). 

 

Indsatsområder 

De mange løst definerede projektforslag fremstår som et optionskatalog. Alle indsatsområder 

må have objektiver (formål), og der bør angives værktøjer til effektmålinger.  

 

Forskning 

Når nationalparkplanen skal implementeres, må der indledningsvis laves en registrering af 

eksisterende relevant forskning og en anvisning af, hvordan den kan anvendes til gavn for 

nationalparkens aktiviteter. Det sidste gælder i særlig grad forskning, som NKN fremover vil 

støtte. 

 

Kommunerne 

Hvordan vil NKN tilgå de fem kommuner og få samarbejde op at stå ? 

 

Mobilisering af frivillige 

Hvordan vil NKN sikre en effektiv mobilisering af frivillige ? 

 

Klima 

Klimaspørgsmål er så vigtig en ingrediens til sikring af miljøet, at det må spille en rolle i planen. 

I det mindste skal CO2 effekter indgå som et kriterium i projektevalueringer. Klimaløsninger 

kan også indgå som et indsatsområde. 
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Lavbundsjorder 

Regeringen har afsat 200 mil.kr pr. år i en årrække til opkøb af lavbundsområder til udlægning 

til naturarealer. Kan det ske inden for nationalparkens afgrænsning er der fx mulighed for 

naturgenopretning og naturpleje på disse arealer støttet af NKN. 

 

Stier 

Alle forslag til udvikling af stier i Fredensborg Kommune må nøje koordineres med kommunens 

stilplan under udarbejdelse. Der mangler særligt stier mellem statsskovarealerne i 

Fredensborg Kommune, der er med i nationalparken. 

 

Fundraising 

Nationalparkerne er helt underfinansieret på finansloven, og her har de andre nationalparker 

i Danmark været dygtige til at skaffe store ekstrabeløb, som overgår statsbevillingen. Det må 

nøje fremgå af planen, hvordan NKN vil organiserer fundraising — altså en plan/strategi for 

fundraising. 

 

Synlighed 

Der er lavet en grundig plan, og det er vigtigt, at nationalparkens indsats nu bliver synlig i 

områderne, så interessen ikke fordamper. NKN får den opmærksom den fortjener, og planer 

for hvordan den vil gøre en indsats er kun første skridt. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Jens Søndergaard 

Formand 

DN Fredensborg 

 

 

 

Bilag 1: Projektforslag vedr. Fredensborg Kommune  

 

Fra idefasen: 

33: Genopretning af de tidligere strandoverdrev neden for Babylone Skov sammen med 

formidling af kulturspor i området 

34: Udlægning af arealerne nord for Fredensborgvej til ekstensivt græsareal med 

udsåning af vilde danske planter. 

35: Frilægning af den 145 meter rørlagte del af Kovangsgrøften 

36: Forbedring af naturindholdet i vandhuller mellem Grønholtvang og Stenholt Vang 
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37: Naturforbedring af den øverste del af Grønholt Å 

176: Anlæggelse af gang og cykelsti fra Fredensborgvej ved Bogårdsvej til Kelleris 

(frøavlsstationen) 

177: Forbindelse over lokalbanen ml. Præstemosevej og Kratbjerg 

289: Anlæg af et nationalparkformidlingsstøttepunkt i Fredensborg, Under Kronen i 

Jernbanegade. 

351: Børn formidler Natur (som allerede er startet og som vi har kontrakt til) 

374: Formidlingssti i Krogerupskovene med informationspæle – kan enere udbygges 

med elektronisk indhold.  

 

Forslag til NKN plan 4-12-2020: Hvad vil vi 2020-26 (fra Fredensborg Kommune) 

 Samarbejde med eller understøtte, at der oprettes lokale grupper af frivillige 

naturplejere, f.eks. på Stejlepladsen i Humlebæk. 

 Fritlægge eller omlægge delstrækninger af 1-3 vandløb, eksempelvis Esrum Å, 

Egebækken, Gurre Å, Knudemoseløbet og Kovangsgrøften. Oprense 5-10 

vandhuller 

 Understøtte udvikling af overdrev i Kelleris kilen. 

 Bidrage til at genskabe dele af barokhaven omkring Krogerup Højskole 

 Etablere en snorkelsti i Esrum Sø med informationstavler under vandet (ikke 

nævnt hvor) 

 Der placeres et central besøgscenter på Esrum Kloster. Herudover vil 

nationalparkfonden arbejde for, at der etableres mindst én indgang i hver af 

nationalparken øvrige fire kommuner. 

 

 

 

 

 

 


