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Foreningerne Hellebæk Kohaves Venner og DOF Nordsjælland foreslår her oprettelse af en naturnationalpark i 
Hellebæk med i alt tre hegninger. Forslaget sætter biodiversitet og naturgenopretning i centrum, som det er 
hensigten med lov om naturnationalparker, men tilgodeser i høj grad også lokalt friluftsliv.  

De præcise hegnslinier skal naturligvis justeres, men vi præsenterer her i fællesskab en naturnationalpark, der 
omfatter i alt tre hegninger (gul, grøn og blå hegning) som er uddybet i det følgende.  

Vi anbefaler og vil støtte, at der kun anvendes hårdføre køer og heste, og dermed alene et lavt el-hegn. Dette 
anser vi for både biologisk tilstrækkeligt, samt væsentligt for lokal opbakning. 

Vi har i dette forslag integreret de forslag, vi siden 2017 har haft dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland om.  

Endelig bygger forslaget på det arbejde Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune allerede har sat i 
gang om en samhegning af det fredede kommunale naturareal Den Grønne Vestkile, og en del af Teglstrup 
Hegn. 

Det er værd at bemærke, at den nuværende hegning, på i alt 235 ha, i snart 15 år har haft græssende køer, og 
løbende er blevet udvidet uden problemer. For snart tre år siden overgik man til ekstensiv helårsgræsning uden 
vinterfodring og antallet af køer blev reduceret med over totredjedele. Alle typer af friluftsliv har foregået og 
forgår i hegningen, og lokalbefolkningen er vandt til de græssende køer.  

Vi ønsker, at køerne i en kommende naturnationalpark skal være reproducerende, således at der opnås 
erfaringer med dette. Dyrene kan GPS-mærkes for hurtigere lokalisering ved tilsyn og mærkning af kalve.  

Galloway tyrekalv i nuværende hegning Hellebæk Kohave. Dyret står på trækbanen, et 
industrihistorisk, beskyttet kulturminde. Det indsatte kort viser den nuværende hegning 
på 234 hektar inklusiv sø-arealer (kort fra NST NSJ) 
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Naturnationalpark Hellebæk – i alt tre hegninger, der tilgodeser natur og friluftsliv 
 
Naturnationalparken består af i alt tre hegninger (gul, grøn og blå), der opdeles af Esrumvej – og tilgodeser 
særligt ryttere og hundeluftere.  
 
Øvrige dele af friluftslivet kan fungere uhindret – herunder også MTB. Det viser erfaringer fra hele landet, 
samt også fra den nuværende hegning i Hellebæk Kohave gennem 15 år. Derfor kan MTB-ruten ”Det Blå 
Spor” kan bibeholdes, men bør justeres for at beskytte fredede kulturminder.  Desuden kan flere hundrede 
fuglekiggere fortsat observere forårsfugletræk i Kohaven.  
 
Græsningstrykket i de skovdækkede dele af hegningernne vil være relativt lavere end i de lysåbne dele, da 
køer og heste primært vil opholde sig, hvor de finder mest og nemmest føde. Risiko for skader på 
kulturminder må derfor anses for minimal, hvilket bekræftes af erfaringerne. Indtil videre har der ikke været 
skader, og slet ikke efter det lavere græsningstryk blev indført for snart 3 år siden.  
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GUL HEGNING 
Den nordlige hegning, nord for Esrumvej, er en 
udvidelse af den nuværende hegning og er lavt 
el-hegn.  
 
I hegningen er der hårdføre reproducerende 
køer og heste fx exmoor, men mindre hesterace 
kan evt vælges af hensyn til kulturminder. 
 
Hegnslinien er i vest – langs Skindersøvej – 
trukket ind, således at ryttere kan passere her 
fra nord til syd. I øst kan hegnslinien også 
trækkes mere ind i skoven end det viste, så 
ryttere her kan passere.  
 
Nuværende hundeskov i nord bibeholdes og er 
derfor ikke hegnet med. MTB-spor bibeholdes. 

 
 

 
 

 

Syd for Esrumvej etableres to hegninger – 
også med lavt el-hegn.  
 
BLÅ HEGNING bygger videre på 
eksisterende plan om samhegning.  
Nuværende græsningsaftale bibeholdes og 
de nuværende konik-heste bibeholdes, og 
bestanden bør udvides for at øge 
græsningstryk i skovdelen.  
 
MTB-spor bibeholdes. Meget sjældent 
benyttet ridesti rykkes til grøn hegning.  
 
GRØN HEGNING etableres med lavt hegn 
og kun med hårdføre køer.  
Stor rydning er under tilgroning af birk og 
bør ryddes forud for udsætning. 
 
Ridestier etableres og mærkes op. MTB-
spor kan bibeholdes.  
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
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