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Bidrag til Nationalparkplan:
”Retningslinjer i Nationalpark Kongernes Nordsjælland for beskyttelse og benyttelse
af naturværdierne”
Nationalpark Kongernes Nordsjællands naturlige særkende skal være, at denne
nationalpark altid i sit virke fastholder, udvikler og fremtidssikrer naturen og dens
mangfoldighed.
Alle de aktiviteter, der kan forgå i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, bygger på en
forståelse af, at man er gæster i værdifuld natur, når man færdes i nationalparken. Man
kan her ikke slide på naturen. Man må gerne nyde og opleve den på måder, så hverken
dyr, planter, landskab eller kulturværdier påvirkes negativt af de aktiviteter, der åbnes op
for i parken. Store dele af nationalparken er udpeget til kommende urørt skov og
biodiversitetsskov. Understøttelsen af denne fremtid skal lyse ud af hele den forvaltning af
vores fælles naturarv, der vil være.
Således bliver Kongernes Nordsjælland i stand til at leve op til lovgrundlaget for parken
ved, at det bliver muligt både at være aktiv gæst i parken samtidig med, at alle både nu og
i fremtiden kan opleve stor natur.
Det fremgår således af Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland, at det er
naturen, der er i fokus, og at friluftsliv m.m. skal indordne sig dette:
•

Kap. 1, § 2 stk. 1: ”Formålet med at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland er:
at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik,
især for de nationalt og internationalt betydningsfulde skove, store søer og
klitlandskaber samt moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder og
styrke sammenhængen mellem naturtyperne.”

•

Kap. 2, § 3 stk. 7: ”Udvikling af friluftsliv og muligheder for besøgende i
nationalparken skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med
lokalbefolkningen, kommunerne, turisterhvervet, kulturhistoriske museer og øvrige
relevante aktører.”
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•

Kap. 2, § 3 stk. 8: ”Sårbare naturområder og arter skal beskyttes mod slitage og
forstyrrelse ved planlægning af faciliteter, stiforløb og formidling m.v.”

Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland bifalder dette og forventer, at
Nationalparkbestyrelsen og andre interessenter tager dette til efterretning, når der
eksempelvis skal prioriteres mellem forskellige projekter, og når der skal vælges mellem
”beskyttelse og benyttelse”.
Ekstensive former for rekreativ udnyttelse skal som hovedregel foretrækkes frem for
friluftsliv, der forstyrrer eller på anden måde påvirker nationalparkens naturværdier og de
oplevelsesmæssige muligheder for det flertal, der forventes at komme for at opleve
nationalparkens natur. Særligt følsom natur bør helt friholdes for forstyrrelser.
Jagt, større mountainbike arrangementer, aktiviteter om natten og orienteringsløb i
fuglenes yngletid er eksempler på aktiviteter, der ikke hører hjemme i en nationalpark,
hvor det er naturen, der er i fokus.
Der må derfor være et tydeligt værdisæt indlejret i alle parkens aktiviteter, således at de
”fodaftryk”, som gæster og brugere af nationalparken afsætter, aldrig forringer
naturværdierne eller oplevelserne af at være gæst i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
En tydelig markering af et sådant værdisæt er forudsætningen for, at også fremtiden kan
byde på en nationalpark med netop det indhold, som publikum efterspørger, og som
naturen har brug for, at en nationalpark sikrer og udvikler.
Stier og andre rekreative anlæg bør udformes med stor respekt og med minimalt
”fodaftryk” i de omgivelser, hvori de opstilles. Friluftslivet bør fokusere på aktiviteter, der
kan gennemføres med minimal påvirkning af den natur, de foregår i.
Formidlingen bør være ekstensiv, enkel og målrettet brugerne. Publikum skal informeres,
men ikke fratages glæden ved at opdage tingene selv.
Formidling og friluftsliv skal fokusere på det, der er unikt for netop Nationalpark
Kongernes Nordsjælland, og som man ikke kan opleve andre steder.
Mange besøgende er ikke et mål i sig selv. Skal Nationalpark Kongernes Nordsjælland
være bæredygtig og langtidsholdbar, skal der satses på unikke kvalitetsoplevelser, der er
værd at køre efter.
Med venlig hilsen
Luise Ekberg
Formand for DOF Nordsjælland
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