
Supplerende kommentarer fra DOF-Nordsjælland om NNP Hellebæk Kohave-

Teglstrup Hegn 

DOF-Nordsjælland ønsker at være en aktiv og positiv medspiller i udviklingen af Naturnationalpark 

Hellebæk Kohave-Teglstrup Hegn, navnlig for at bevare og fremme biodiversiteten. 

Regeringen og Naturstyrelsen-Nordsjælland som forvalter har dog ikke gjort det nemt for sig selv ved at 

udpege et område, der grænser umiddelbart op til en af landets 10 største byer, og som udnyttes intensivt 

til friluftsliv.  

Naturen har førsteprioritet, men samtidig er der en massiv friluftsudnyttelse af området. Hvordan forener 

vi det?  

Derfor er der en særlig udfordring for Naturstyrelsen Nordsjælland her som forvalter af området, i lyset af 

at naturen og naturbeskyttelsen skal have højeste prioritet.  Og i lyset af at friluftsaktiviteter ikke må 

medføre forringelser af naturgrundlaget i naturnationalparken. 

DOF-Nordsjælland mener dog, at denne udfordring kan løses, hvis man tænker kreativt. 

Området har stor betydning for fuglelivet, herunder sjældne og forstyrrelsesfølsomme arter som Rød 

Glente, Lærkefalk, Krikand, Sortspætte, Hvepsevåge, Rødrygget Tornskade, Duehøg, Lille Flagspætte, 

Svaleklire og Skarv. 

DOF-Nordsjælland mener, at der er behov for en detaljeret kortlægning af områdets vigtigste fuglefore-

komster, samt en efterfølgende analyse af, hvordan man kan styre friluftslivet udenom disse for at beskytte 

dem. 

Hvis der skulle vise sig at være behov for det, bør man derefter være parat til at nytænke stinettet, og sætte 

sig sammen og prøve at få tingene til at gå op i en højere enhed. Dette kan f.eks. ske ved at flytte veje, stier, 

mountainbikespor og ridespor. 

Man bør friholde områder med særligt sjældne eller forstyrrelsesfølsomme fuglearter for færdsel, som helt 

forstyrrelsesfri zoner. Det bør endvidere være muligt at afspærre en havørnerede med nærmeste omgivel-

ser for publikumsfærdsel, hvis de skulle slå sig ned, som der var tilløb til i foråret 2022. Det bør være en 

rimelig forventning i en udpeget naturnationalpark. 

DOF-Nordsjælland er bekymret for den tiltagende tilgroning igennem en årrække med bl.a. Rød-el, slåen og 

tjørn af de lysåbne arealer i Kohaven, herunder de naturbeskyttede §3 overdrev og enge. Der bør ske en 

massiv rydning som førstegangspleje af disse tilgroede arealer. I lyset af, at Staten har plejepligt på egne, 

naturbeskyttede arealer, og i respekt for fredningsbestemmelserne, som skal sikre at de åbne arealer 

bevares i den udstrækning de havde ved fredningen. Vi mener ikke, at dette kan overlades til køerne at 

afgøre, hvor der skal være åben natur. Mange åbentlandsfugle i Kohaven er afhængige af græs- og 

overdrevsarealer som fødesøgnings- og yngleområder, bl.a. Sanglærke, Vibe, Gulspurv, Stær, Allike og 

Musvåge.                                                                                                                                                           

Genskabelse af moser og vådområder ved naturlig hydrologi, som det fremgår af oplægget, er noget som 

DOF støtter varmt. 

På DOF-Nordsjællands vegne.  DOF-Nordsjællands kommunerepræsentant for Helsingør 
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