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Som formand for nationalparkens bestyrelse 
er det med stor glæde, at jeg ser tilbage på 
2021. Nationalparkfondens første hele år i 
drift. 

I den årsberetning, du netop er gået i gang 
med at læse, fremgår de milepæle, vi har 
nået i 2021. Ambitionerne for 2021 var lidt 
større end det vi nåede, men corona-pande-
mien påvirkede også os. 

Spektakulært er det, at vi har indviet Dan-
marks eneste bæverobservationsskjul. I det 
forgangne år har vi også styrket naturen f.eks. 
ved at etablere nye levesteder for padder og 
sommerfugle, som en af mange indsatser. 
Kulturhistorien har vi heller ikke glemt. F.eks. 
har vi bidraget til at udgrave et kongeligt lyst-
slot nord for Hillerød, ukendt for de fleste. 

Bestyrelsen har stort fokus på, at projekterne 
gennemføres med lokal forankring og i sam-
arbejde med lodsejere og eksterne samar-
bejdspartnere. 

Vi er stolte af den store interesse for vores 
partnerskabsprogram. Allerede første år har 
vi således budt velkommen til mere end 50 
partnere. Vi glæder os til at se, hvad vi kan 
sammen. 

Vi har i 2021 haft stor glæde af National- 
parkrådet, der har bistået bestyrelsen løben-
de igennem året og rådgivet i større sager af 
principiel betydning. Rådets medlemmer har 
desuden bidraget med faglig sparring, stort 
lokalkendskab og ikke mindst stort engage-
ment og hjælp. Rådet er vigtige ambassa- 
dører for nationalparken og har været  
med til at forankre nationalparken og dens 
virke blandt indbyggere i hele Nordsjælland. 
Tak for det!

Jeg håber, du er blevet nysgerrig på at  
læse videre i nærværende årsberetning om 
de mange spændende bedrifter, som natio- 
nalparkfonden har nået i 2021.  
 
Rigtig god fornøjelse! 

Carl F. Bruun 
Formand for Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland

Forord
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Foto: Henrik Ærenlund Pedersen
Linnea
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Natur 

Nationalparkfonden arbejder for at styrke eksisterende natur og skabe større 
sammenhæng i naturen. Indsatsen har også fokus på særlige og sårbare arter 
i nationalparken, på at skabe ny natur og på at opnå bedre viden om naturen.
I 2021 har nationalparkfonden gennemført følgende naturprojekter:

Fokus på den sjældne løgfrø 
Nationalparkfonden har fået udarbejdet et 
oplæg til en forvaltningsplan. Vi har sam-
men med en privat lodsejer og Naturstyrel-
sen genoprettet tre vandhuller på Arrenæs i 
nærheden af en truet bestand for at bidrage 
til at sikre bestanden i nationalparken.

Bedre levesteder for sommerfugle og 
hugorme i Gribskov 
Nationalparkfonden har i samarbejde med 
Naturstyrelsen skabt mere lys til skovbun-
den ved Rummelborg Dam ved at fælde 
granskov og ung løvskov. Formålet er især 
at skabe bedre levesteder for sommerfuglen 
spættet bredpande, som er i tilbagegang i 
Danmark, og forhåbentligt redde dens næst-
sidste forekomst i Nordsjælland. Hugormen 
er gået tilbage i Gribskov og vil også få gavn 
af projektet, der fortsætter i 2022.

Vandhuller på private arealer   
Nationalparkfonden har fået oprenset et 
vandhul hos en privat lodsejer ved Esbønde-
rup, hvor der er skabt bedre vilkår for frøer, 
tudser og salamandre, og lavet aftaler med 
flere lodsejere om projekter, der skal gen-
nemføres i 2022.

Nye artsrige græslande på vej  
Græsland er kendetegnet ved vilde dyr og 
planter, der er tilpasset varme og tørre leve-
steder, som er holdt lysåbne gennem græs-
ning. Nationalparkfonden har i samarbejde 
med Fredensborg Kommune igangsat et 
projekt med at skabe et artsrigt græsland ved

at høste et blomsterrigt overdrev og udsprede 
høet på tidligere kornmarker i Kelleris-kilen. 
Kommunen vil få arealet græsset for at øge 
chancerne for, at blomster som hulkravet kod-
river og blåhat vil dukke op. I samarbejdemed 
nationalparken vil der blive skabt mere natur i 
området - f.eks. vandhuller til spidssnudet frø, 
der er i tilbagegang i Danmark. 

Mere græsland   
Vi har arbejdet med at fremme græsland 
ved at udsprede blomsterhø på tidligere 
landbrugsarealer i et demonstrationspro-
jekt for mere natur hos en privat lodsejer 
i Karlebo. På denne lodsejers arealer har 
nationalparken allerede i 2020 fået gravet 
vandhuller, støttet en ansøgning om hegn 
og medvirket til at en vandløbsrestaurering 
er undervejs.

Hjælp til lodsejere til græsning af  
naturarealer  
Nationalparkfonden har ydet konsulentbistand 
til 6 private lodsejere, så de har kunnet opnå 
tilskud fra Landbrugsstyrelsen på sammenlagt 
ca. ½ mio kr. til at hegne arealer. Det gør det 
muligt for lodsejerne at udsætte græssende 
dyr, der skaber mere varieret natur.

Flere levesteder til flagermus  
I samarbejde med Naturstyrelsen er en af 
de gamle bunkere i Gribskov blevet ind-
rettet som levested (herunder vinterhi) for 
flagermus. Projektet fortsættes i 2022 med 
formidling af flagermus i samme bunker.
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Natur 

Nationalparkfonden har igangsat  
projekter, der skal give bedre viden  
om naturen i nationalparken.

Foto: Peter Lassen 
Gribskov Pælevej fra nord til Grønholt

Registrering af flagermus   
Disse tre undersøgte områder har vist sig 
vigtige for flagermus: Store Dyrehave (8 ar-
ter), Marienlyst Slotshave (8 arter) og parken 
ved Krogerup Højskole (7 arter). Den i Dan-
mark sjældne nordflagermus blev hørt ved 
Marienlyst for kun anden gang nogensinde i 
Nordsjælland. 

Vegetationsundersøgelser i Magle- 
mosen i Gribskov  
Nationalparkfonden har finansieret registre-
ringer som opfølgning på undersøgelser i 
1981 og 2001, så der sikres en lang tidsserie. 
Ved undersøgelsen blev fundet en rødlistet 
mosart (almindelig strengløv), som til trods 
for sit navn er et sjældent fund. Faktisk så 
sjælden, at den ikke er set i Danmark siden 
1978, og aldrig før er fundet i Gribskov. 

Botaniske klenodier
10 sjældne plantearter er blevet kortlagt på 
baggrund af eksisterende kilder og feltbesøg, 
bl.a. den fine plante ved navn enblomstret 
vintergrøn, den elegante linnea og den und-
selige lysesiv (rapporten færdiggøres i 2022).

God praksis for naturpleje    
Nationalparkfonden har oprettet et forum for 
lodsejere, myndigheder og nationalparken, 
som skal understøtte arbejdet med mere og 
bedre naturpleje på især private arealer.
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Kulturhistorie 

Det er nationalparkens formål at bevare og styrke det kulturhistoriske  
landskab ved at gennemføre projekter, der kan bidrage til at beskytte,  
dokumentere og udvikle områdets kulturarv. Ved at binde den rige kultur-
arv i nationalparken sammen med nutiden, ved at gøres den relevant og 
nærværende. I 2021 har nationalparkfonden gennemført følgende projekter 
på det kulturhistoriske område:

Foto: Camilla Hey 
Bronzehjorte i Store Dyrehave

9

Kulturhistoriske vandringer 
et samarbejde med Industrimuseet i Frede-
riksværk og Hellebæk-Aalsgaards Egnshi-
storiske Forening, gennemførte national-
parkfonden henover sommeren en række 
ture, der formidlede de to byers helt særlige 
historie. Formålet var bl.a. at fortælle histo-
rien om kanoner og geværer til den danske 
hær og flåde, der igennem 17-1800-tallet 
foregik i de to nordsjællandske fabriksbyer. 

Haveplan for den romantiske have 
I samarbejde med Marienlyst Slots Venner 
har nationalparkfonden udarbejdet en have-
plan for den romantiske have ved Marien-
lyst Slot. Den romantiske have er en glemt 
perle, der, da den blev anlagt omkring år 
1800, var en af de første og også smukkeste 
landskabshaver i Danmark. Haveplanen skal 
danne rammen for den videre udvikling af 
haven, så den forvandles tilbage til tidligere 
tiders storhed, samtidig med at biodiversite-
ten øges til gavn for naturen.  

Lystslottet Frydenborg 
De fleste kender Frederiksborg Slot i Hille-
rød, men de færreste ved, at der nord for 
slottet tidligere har ligget et lille lystslot kal-
det Frydenborg. Lystslottet blev revet ned 

i slutningen af 1600-tallet og i juni 2021 
gik nationalparkfonden i samarbejde med 
arkæologer fra Museum Nordsjælland på 
jagt efter resterne af Frydenborg. Selvom 
fundamentet af slottet ikke dukkede op af 
mulden, bød udgravningen på flere spæn-
dende fund, bl.a. en sølvmønt dateret 1661. 
Projektet kunne gennemføres takket være 
velvillighed fra den private lodsejer, der ejer 
området, hvor slottet tidligere lå.

Bronzehjorte i Store Dyrehave 
I efteråret kunne børn og barnlige sjæle gå 
på jagt efter 8 store bronzehjorte i Store 
Dyrehave, da Parforcejagtlandskabet i Nord-
sjælland i samarbejde med nationalparkfon-
den igangsatte en skattejagt-konkurrence, 
der formidler historien om verdensarvsområ-
det i Store Dyrehave i børnehøjde. 

Kongernes aftryk på Nordsjælland 
Nationalparkfonden har i samarbejde med 
Museum Nordsjælland igangsat et forsk-
ningsprojekt, der har til formål at undersøge, 
hvordan de enevældige konger har påvirket 
det nordsjællandske landskab. Deres aftryk 
er mest tydeligt i form af de store slotte 
og tilhørende haver, men deres påvirkning 
findes også mange andre steder: I skovene, i 
byerne og det samfund, der blev opbygget i 
16-1700-tallet. 
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Friluftsliv 

Et af nationalparkens formål er at styrke mulighederne for friluftsliv 
og sikre muligheder for særlige natur-, landskabs-, og kulturhistoriske  
oplevelser i det nordsjællandske landskab med dets skove, søer, kyst- 
landskaber og kulturmiljøer.

Foto: fra toppen tv. 
Bæverskjul af Mette Aaskov Knudsen  
Hjorteplatform af Mette Aaskov Knudsen
Fugleplatform af Lars Rudfeld

Friluftsfaciliteter 
I 2021 har Nationalparkfonden bidraget til 
opførelse af tre store friluftsfaciliteter, som 
giver de besøgende helt enestående mulig-
heder for at komme tæt på fugle og pattedyr 
i nationalparken. 

Bæverne ved Arrenæs 
Ved Dronningholm Mose på Arrenæs er op-
ført et bæverobservationsskjul i samarbejde 
med Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen. 
Dette skjul tilsammen med to formidlings-
plancher skal give unikke muligheder for at 
iagttage bæverne i deres naturlige levested.

Se på hjorte i Tisvilde Hegn 
I Tisvilde Hegn har Nationalparkfonden sam-
men med Naturstyrelsen etableret en hjor-
teobservationsplatform. Med sin beliggenhed 
i et skovbryn, med udsigt over en større åben 
slette, gives der mulighed for, at gæster kan 
spotte kronvildt og andre af de større hjorte- 
og vildtarter, som holder til i Tisvilde Hegn.

Fugleplatform med god tilgængelighed
Ved Holløse Bredning er opført en fugleob-
servatørplatform, som giver adgang for alle 
fugleinteresserede, også til de gæster, som 
har funktionsnedsættelser. En god vej og en 
designet rampe giver alle mulighed for at 
komme op på platformen, hvorfra der er en 
vidtstrakt udsigt over Holløse Bredning og det 
varierede og rige fugleliv.

Hensynsfuldt friluftsliv 
Nationalparken har som formål at arbejde 
målrettet på at forebygge konflikter mellem 
forskellige interesser i de grupper, som be-
nytter naturen. Dette formål deler national-
parken med de fire andre danske national-
parker. De fem nationalparker har derfor 
samarbejdet omkring formulering af et sæt 
gode råd til hensynsfuld færdsel i Danmarks 
natur.
Nationalparkfonden har sat fokus på disse 
gode råd ved at udgive postkort og formidle 
de gode råd på foldere mv. 

Græsning og friluftsliv 
Nationalparkfonden har i 2021 bidraget 
økonomisk til et forskningsprojekt, der har 
til formål at sammenstille en vejledning for 
implementering af græsning som en integre-
ret del af naturforvaltningen. Dette er for at 
sikre, at opfyldelse af de forvaltningsmæs-
sige formål sker i forståelse og samspil med 
de andre funktioner af arealerne med fokus 
på de rekreative anvendelser og publikums 
adgang. Projektet gennemføres af Køben-
havns Universitet og fortsætter i 2022.

11
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Geologi og landskab 

Nationalparkfonden arbejder for at bevare og synliggøre geologiske  
værdier og værdifulde landskaber, samt for at skaffe mere og bedre  
viden om geologi, naturhistorie og landskaber.

Foto: Rasmus Andersen 
Hornbæk Strand

Nationalparkfonden har i 2021 i samarbej-
de med Naturstyrelsen igangsat et projekt 
med formål at synliggøre istidslandskabet og 
sandflugt i Hornbæk Plantage. Målet er at få 
en temasti, hvor emnerne formidles, og der 
er i 2021 gennemført udsigtsrydninger ud 
mod Øresund og inde på sandflugtsvolden.

Nationalparkfonden har endvidere i 2021 
fået gennemført to projekter for at skaffe 
mere viden. Det ene projekt går i detaljer 
med de geologiske forhold i den vestlige del 
af nationalparken. Det andet projekt skaber 
overblik over den eksisterende viden om 
sandflugtens historie i Nordsjælland – særligt 
med fokus på nationalparkområdet.

I krydsfeltet mellem natur, landskabets histo-
rie og formidling har nationalparkfonden 
støttet Museum Nordsjællands udgivelse 
af en bog ”Knoglefund fortæller”. Bogen 
handler om dyrelivet (pattedyr, fugle og fisk) 
i det nordsjællandske landskab fra sidste 
istid frem til nu.

13
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Formidling, undervisning og forskning 

Nationalparkfonden har i 2021 haft fokus på at formidle nationalparkens 
natur- og kulturhistoriske værdier til lokalbefolkningen. 
Nationalparkens formidlingsindsats rækker ud mod flere forskellige mål- 
grupper: Skolebørn, familier, voksne, foreninger, lokalbefolkning og turister. 
Formidling sker både gennem arrangementer og aktiviteter, men også gen-
nem foldere, udstillinger og anden type skriftlig formidling.

15

Nationalparkens centrale besøgscenter 
I foråret 2021 blev der indrettet et lille info- 
rum om Nationalpark Kongernes Nordsjæl-
land på Esrum Møllegård. Denne udstilling 
giver en kort introduktion til nationalparkens 
forskellige indsatser og den geografiske 
udbredelse i Nordsjælland. I forbindelse med 
info-rummet udgav nationalparken i samar-
bejde med Esrum Kloster og Naturstyrelsen 
en vandrertursfolder, der tager gæster med 
på en 4 km lang rute ved Esrum Kloster og 
Esrum Sø, gennem skov og over eng.

I løbet af de kommende år vil der blive arbej-
det intensivt med at udvikle et nyt centralt 
besøgscenter for Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. Denne proces er startet op i 
2021 med spændende konsulentbistand og 
rapporter fra BARK Rådgivning A/S og Seis-
monaut, samt projektet ”Turismeudvikling i 
Nationalparken Kongernes Nordsjælland” (se 
afsnit om Lokalsamfund, erhverv og turisme). 
Der er blevet afholdt flere webinarer, hvor lo-
kale og interessenter har været inviteret til at 
bidrage med ideer og holdninger til et frem-
tidigt besøgscenter. Derudover er der blevet 
afholdt udviklingsseminarer med fagpersoner, 
der med deres baggrund indenfor natur, kul-
tur og oplevelseserhvervet har bidraget med 
spændende tanker og input til projektet.
 

Vores Vejr fra DR TV var på rundtur mellem 
de fem nationalparker i Danmark i somme-
ren 2021. En uge i juli gæstede de Natio-
nalpark Kongernes Nordsjælland. Gennem 
landsdækkende TV fik danskerne et ene-
stående billede af de spændende natur- og 
kulturområder, som nationalparken rummer.

Nationalparkfonden har i 2021 styrket den 
kulturhistoriske formidling i samarbejde 
med Naturstyrelsen, ved at opdatere flere 
eksisterende informationsskilte og etablere 
flere nye skilte på de statslige arealer, der 
fortæller om en række kulturhistoriske spor i 
nationalparken. 

Formidlingsaktiviteter, der foregår i National-
park Kongernes Nordsjælland, kan nu findes 
på en ny bookingportal, som blev åbnet i 
2021. Den giver overblik over alle de aktivi-
teter, som findes i regi af nationalparken og 
på dennes arealer. Man finder portalen på 
nationalparkens hjemmeside. Arrangementer 
udbydes både af nationalparken og af natio-
nalparkpartnerne.

Foto: fra toppen tv. 
Børnebioblitz og Vores Vejr  
af Marianne Lund Ujvári
Naturkunstnerne maler af Ukendt
Partnerdag i Nationalparken  
af Mette Aaskov Knudsen

QR-link til bookingportal
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Foto: Marianne Lund Ujvári 
Naturens Dag 2021
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Formidling, undervisning og forskning 

Følgende arrangementer er blevet afholdt i 2021:

Nat i naturen  
Et landsdækkende event, hvor der gen-
nem en uge i april blev afholdt en række 
aktiviteter med fokus på oplevelser i mørket. 
Nationalparken koordinerede gennemførel-
sen af 4 arrangementer. Her deltog i alt 50 
børn og voksne.

Nationalparkens fødselsdag d. 29. maj 
En gruppe studerende fra Natur- og kul-
turformidleruddannelsen på Skovskolen på 
Skovskolen planlagde og gennemførte et 
børnefamiliearrangement ved Dronningens 
Bøge i Gribskov. Her deltog 25 børn og 
voksne.

Kongelige aftener sammen med Esrum 
Kloster 
Nationalparkfonden stod for tilrettelæggelse 
af en børnebioblitz med naturvejleder Bjørli 
Lehrmann. Her deltog 40 børn og voksne.

Naturens Dag 
Formidlingsarrangement på Esrum Mølle-
gård med børnefamilier som målgruppe.  
Her deltog mere end 100 børn og voksne.

Nordsjællands Vandrefestival 
Denne festival blev afholdt for første gang i 
september 2021 med en lang række med-
virkende fra Nordsjælland. Nationalparken 
var tilstede med en infostand samt holdt 
oplæg om vandring og hensynsfuld færdsel 
i naturen.

Danske naturkunstnere skildrer 
natur og kulturarv 
14 kunstnere var inviteret af nationalparken 
til at male motiver fra nationalparken.

Foredragsrække om nationalpark  
Kongernes Nordsjælland 
Hen over vinteren 2021-22 har nationalpark-
fonden tilrettelagt fire foredrag om naturen 
og kulturen i nationalparken. Vi har været 
heldige at få dygtige og vidende oplægshol-
dere til at holde disse foredrag. 

Naturformidling for børnefamilier
I samarbejde med en lokal naturvejleder, er 
der i efteråret 2021 afholdt tre arrangemen-
ter for børnefamilier. Her har der samlet set 
deltaget 60 børn og voksne.
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Lokalsamfund, erhverv og turisme  

Et af nationalparkens mange formål er at understøtte en udvikling   
til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for  
beskyttelsesinteresserne.

Foto: Tine Uffelmann 
Hornbæk Plantage

I 2021 bød nationalparkfonden mere end 50 
nye partnere velkommen. Partnerskaberne er 
indgået for at skabe godt samarbejde med 
det lokale forenings- og erhvervsliv. De nye 
partnere deltog i et introkursus, der klædte 
dem på med viden om nationalparken og det 
gode værtsskab i nationalparken. I efteråret 
afholdt nationalparken den første årlige part-
nerdag. Her mødtes partnerne for at skabe 
nye samarbejder og udvikle kernefortællinger 
med udgangspunkt i områdets natur, kultur 
og mange andre værdier.

I 2021 har nationalparkfonden bidraget 
til følgende projekter: 

Turismeudvikling  
VisitNordsjælland har i 2019-2021 gennem-
ført projektet ”Turismeudvikling i National-
park Kongernes Nordsjælland”. Projektet 
var støttet af midler fra Erhvervsfremme-
bestyrelsen og nationalparkfonden indgik, 
sammen med en række andre aktører, som 
samarbejdspartner. Igennem projektet blev 
der i 2021 udviklet en række pilot-projek-
ter med bæredygtige turismeoplevelser og 
en økonomisk model for turismeudvikling i 
nationalparken. 

Bæredygtig turisme
I 2021 deltog nationalparkfonden i et forsk-
ningsprojekt ledet af Syddansk Universitet i 
samarbejde med en række danske natur- og 
nationalparker. Forskningsprojektet havde 
til formål at undersøge, hvordan der kan 
udvikles bæredygtig turisme i naturområ-
der med respekt for beskyttelsesinteres-
serne. Nationalparken var bl.a. vært for en 
workshop med en række lokale aktører, der 
i fællesskab pegede på, hvor der er potentia-
le for at udvikle turismen i nationalparken 
og hvor der er behov for at beskytte natur, 
landskaber mv.

Nationalparkpulje  
Ved årets udgang åbnede nationalparkfon-
den for en ny pulje, der kan søges af private 
lodsejere i nationalparken og foreninger 
med ikke-kommercielle formål. Puljen er sat 
i verden for at støtte projekter, der bidrager 
til at opfylde nationalparkens formål - f.eks. 
projekter der gavner naturen, kulturarven 
eller friluftslivet. 
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Resultatopgørelse 2021:  

Indtægter

Finanslovsbevilling

Konsulentbesparelser

Bevilling i alt

Indtægter på eksternt finansierede projekter                                                                     

Formidling til lokalbefolkning og besøgende

Naturstafetten

Indtægter på eksternt finansierede projekter i alt                                                                     

Samlede indtægter i alt                                                                     

Udgifter

Udviklings- og driftsopgaver

Nationalparkplan & beretning

Bestyrelse, råd og udvalg (se note)

Administration, budget og bevilling m.m.

Biologisk mangf. lysåben natur, vandløb, søer

Biologisk mangfoldighed i skovene

Bedre levesteder for særlige sårbare arter

Ny natur

Mere viden om naturen

Bevare, pleje, istandsætte fysisk kulturarv

Den levende kulturarv

Mere viden om kulturarven

Alle ud i det fri

Hensynsfuldt friluftsliv

Anlæg og faciliteter til friluftslivet

Bevare, synliggøre geologiske værdier og landskaber

Øget viden naturhistorie, geologi, landskab

Strategi for formidling og besøgscentre

Formidling til lokalbefolkning og besøgende

Undervisning til børn og unge

 

9.400.000 

 -100.000

9.300.000

 

3.360

24.060

27.420

9.327.420

 

 

47.292

682.514

1.045.863     

548.814

58.133

372.164

82.065

263.201

317.309

59.405

189.319

159.258

56.347

817.782

80.310

165.492

564.409

785.717

252.301
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Økonomisk beretning 

For at realisere Nationalparkplan 2020-2026 modtog fonden i 2021 
en finanslovsbevilling på kr. 9,4 mio. kr. Det samlede budget for 2021 
var på 12,6 mio. kr. Der var dermed budgetteret med kr. 3,3 mio. kr. 
fra opsparingen ultimo 2020. Nationalparkplan 2020-2026 udgør 
rammen for, hvordan nationalparkfonden anvender sin bevilling. 
  



  

Forskning og evaluering

Frivillighed og forankring

Partnerskaber og lokal erhvervsudvikling

Bæredygtig turisme og lokale produkter

Sammenhæng i nationalparken

Udviklings- og driftsopgaver i alt:

Eksternt finansierede projekter

Naturstafetten 

Eksternt finansierede projekter

Udgifter i alt

Resultat (indtægter minus udgifter)

 

21.244

95.194

432.874

75.125

953

7.173.085

27.711

27.711

7.200.796

2.126.624
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Opsparing 

Primo saldo 2021

Årets resultat

Saldo pr. 31.12.2021

Hensættelser (Kr.) 

Hensættelser til feriepenge og opsparet fleks

Hensættelser til reetablering af lejemål i forbindelse med fraflytning

Deposita (Kr.) 

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

Øvrige balanceposter 

Skyldige omkostninger

 

7.944.216  

2.126.624

10.070.840

 

-217.136

-50.000

 

26.520  

 

-7.684
 

Note om anlægsaktiver:

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har ingen anlægsaktiver

 

Note om eventualforpligtelser:

Ingen

Note: Der er i årsrapporten foretaget reklassifikation af udgifter vedr. Bestyrelse, råd 

og udvalg 168 t.kr. (bogført på forkert delregnskab). Reklassifikationen har en afledt 

effekt på opsparingen pr. 31.12.21. Beløbet rettes bogføringsmæssigt i 2022.
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Nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat 

Nationalparkfond Kongernes Nordsjælland er en statslig fond, der ledes af en bestyrelse, hvis 
medlemmer er udpeget af miljøministeren. De fem kommuner, en række interesseorganisati-
oner og lodsejerne er repræsenteret i bestyrelsen. Herudover sidder Naturstyrelsen i bestyrel-
sen, både som lodsejer og som myndighed. Bestyrelsen består af 15 medlemmer.

Til at rådgive sig har bestyrelsen nedsat et nationalparkråd, som består af 22 medlemmer, 
der hver er indstillet af lokale foreninger og organisationer.  

Bestyrelsen har holdt seks bestyrelsesmøder i 2021, mens rådet har holdt fire rådsmøder. 
Bestyrelsen og rådet blev betjent af et sekretariat på fem medarbejdere.

Udover at afholde møder, har nationalparkrådet gennemført en faglig ekskursion i Strødam 
reservatet, og flere af rådets medlemmer har deltaget i møder med Den lokale projektgruppe 
for Naturnationalpark Gribskov. 

Rådets medlemmer har, i egenskab af deres deltagelse i forskellige faglige temagrupper, 
bidraget til sekretariatets udviklingen af nye projekter. Herudover har repræsentanter fra na-
tionalparkrådet og bestyrelsen sammen indgået i de to udvalg: Partnerudvalget og Puljeud-
valget og har herved understøttet arbejdet med udviklingen af nationalparken.

Nationalparkbestyrelsens medlemmer 

Formand

Fredensborg Kommune

Gribskov Kommune

Halsnæs Kommune

Helsingør Kommune

Hillerød Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Landbrug & Fødevarer

Danmarks Jægerforbund

VisitDenmark

Naturstyrelsen Nordsjælland

Foreningen af Landbrugere i Kongernes Nordsjælland

Nationalparkrådet

Nationalparkrådet

 

Carl Frederik Bruun

Freja Brabæk Kristensen

Anders Gerner Frost

Steffen Jensen

Benedikte Kiær 

Kirsten Jensen

Peter Skat Nielsen

Poul Erik Pedersen

Lars Jonsson

Kirsten Skovsby

Annette Sørensen

Jens Bjerregaard Christensen

Jette Haugaard

Ole Lass Jensen

Jette Baagøe
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Nationalparkrådets medlemmer 

Kulsviergården

Gribskov Spisekammer

Dansk Botanisk Forening

Hellebæk Kohaves Venner

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Geologisk Forening og Nationalkomiteen for Geologi

Danmarks Naturfredningsforening Gribskov og Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs

Museerne Helsingør

Industrimuseet Frederiks Værk

Museum Nordsjælland

Idrætsrådet i Gribskov Kommune, Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening

DGI og DIF

Dansk Vandrelaug og Dansk Vandrelaug Nordsjælland

Foreningen Esrum-Tisvildevejen

C4 Forening

Det Danske Spejderkorps og en række spejder- samt børne- og ungdomsorganisationer

Gribskov Folkeuniversitet og Helsingør Folkeuniversitet

Skovskolen

Særligt udpeget

Særligt udpeget

Særligt udpeget

Særligt udpeget

 

Ole Hjorth Caspersen (Formand)

Thomas Elletoft Køster (Næstformand)

Andreas Kelager

Klavs Nielsen

Erik Mandrup Jacobsen

Michael Houmark-Nielsen

Dorte Rørbeck Mathiassen

Indtil 10. maj 2021: vacant.       Fra 11. maj 2021: Michael Gyldendal, leder af Flynderupgård

Frank Allan Rasmussen

Ole Lass Jensen

Sally Schlichting

Per Frost Henriksen

Ruth Pedersen

Rigmor Westh Baagøe

Erik Helmer Pedersen

Louise Roum

Poul Erik Kandrup

Thomas Færgeman

Emil Blicher Bjerregård

Luise Gomard

Katrine Hofman Bang

Jette Baagøe

Strødam
Foto: Jarlfonden 
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Foto: Tine Uffelmann 
Bøgeholm Sø  
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Foto: Tine Uffelmann 
Bøgeholm Sø  



26 Organisationsdiagram er gældende fra 1. februar 2022.
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Hvad er vores formål? 

Formålet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland er:

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, 
dens mangfoldighed, kontinuitet og dyna- 
mik, især for de nationalt og internationalt 
betydningsfulde skove, store søer og klit- 
landskaber samt moser, enge, rigkær, over-
drev, heder, højmoser og vådområder og 
styrke sammenhængen mellem naturtyperne,

2) at bevare og styrke de landskabelige og 
geologiske værdier i det rigt varierede mor-
æne- og dødislandskab,

3) at bevare og styrke kulturhistoriske helhe-
der og enkeltelementer inden for national-
parken,

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

5) at styrke forskning, undervisning og for-
midling af natur-, landskabs- og kulturhisto-
riske samt friluftmæssige værdier,

6) at understøtte en udvikling til gavn for 
lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med 
respekt for beskyttelsesinteresserne og

7) at styrke bevidstheden om områdets vær-
dier gennem inddragelse af befolkningen i 
nationalparkens etablering og udvikling.

 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet den 29. maj 2018 som Danmarks femte 
nationalpark. Nationalparken er med sine 263 km2 den næststørste nationalpark i Danmark. 
Over 70 % af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder, og 45 % af skovarealet i 
nationalparken er udlagt til biodiversitetsformål. En af Danmarks største skove, Gribskov, og 
landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er alle en del af nationalparken sammen med 
hele to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.  
82 % af nationalparkens areal er ejet af staten, 14 % af private lodsejere og 4 % af de fem 
kommuner i nationalparken.  
 

Hvem er vi?



Årsberetning 2021 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Klostergade 12A, 3230 Græsted
www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk
knsj@danmarksnationalparker.dk
 

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826 


