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Høringssvar til forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland 

 
Danmarks Jægerforbunds følgegruppe til Nationalpark Kongernes Nordsjælland har 
med stor interesse gennemlæst forslaget til nationalparkplan 2020 og har følgende 
få bemærkninger. 
 
Generelt bemærker vi en meget grundig gennemgang af nationalparkområdet i 
forslaget til nationalparkplan og ser mange spændende perspektiver for Danmarks 
Jægerforbund og de lokale jægere både i forhold til at styrke naturindsatsen og 
tage del i formidlingen i området, herunder være en del af oplevelseskulturen. 
 
Derudover har vi følgende bemærkninger til forslag til nationalparkplan for 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland: 
 

Natur 
 
Relationer gennem dannelse af lav 
Danmarks Jægerforbund bakker op om de fem indsatsområder, som nævnes på side 
127, men mener samtidig, at nationalparken bør have øje for forarmelsen af 
naturen i det åbne land. Den manglende fokus på dette område hænger naturligvis 
sammen med et foreløbigt begrænset antal lodsejere med agerjord inden for 
nationalparkens grænser. Her ser jægerforbundet en mulighed for ad 
frivillighedens vej successivt at skabe relationer mellem lodsejerne og 
nationalparken og derved øge opbakningen til nationalparken hos lodsejernaboerne 
ved at lægge op til at styrke naturen i det åbne land også. Det kan f.eks. ske 
gennem dannelse af lav (hvilket harmonerer med det nederste eksempel på side 
130). På den måde kan det meget store behov for at gøre en aktiv indsats for 
naturen i agerlandet opfyldes over tid. Indsatsen skal sikre, at der ikke bliver skabt 
en A- og B-natur. Der skal arbejdes for at fremme biodiversiteten overalt i den 
danske natur. 
 
Afgræsning med husdyr 
På side 129 gives der et eksempel på et projekt gående på mere helårsgræsning og 
gerne med hjemmehørende arter i f.eks. Gribskov. Det tolker vi som afgræsning 
med hjortevildt i høje hegn. Store hegninger, som hæmmer vildtets frie 
bevægelighed, strider mod det stærke ønske i forbindelse med etableringen af 
nationalparken om korridorer gennem agerlandet, hvor vildtet kan bevæge sig frit.  
Jægerforbundet lægger stor vægt på størst mulig tilgængelighed og fri 
bevægelighed for såvel besøgende som vildtet i hele nationalparken. Der bør 
således ikke opsættes hegn, som dels giver dele af området karakter af dyrehave 
med en unaturlig stor bestand af hjortevildt, dels hæmmer de besøgendes frie 
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adgang til området. Helårsafgræsning kan alternativt foretages af husdyr holdt 
inde af lave og glatte hegn, som vildtet let kan passere.  
 
Naturpleje på private arealer 
Side 132 nederst gives der eksempler i forhold til naturpleje, som jægerne kan 
byde ind med. Her tænkes især på bekæmpelse af invasive arter, som f.eks. mink, 
men også i relation til skadevoldende vildt har jægerne mulighed for at bidrage 
med både viden og praktisk udførelse. Dertil kommer jægernes erfaringer i forhold 
til generel naturpleje, som også kan sættes i spil. Det vil være de lokale 
jagtforeninger og jægerråd, der kan være med til at organisere en sådan indsats, 
hvilket også spiller op til nationalparkfondens ønske om at oprette frivilliggrupper 
(Side 160). 
 

Kulturhistorie 
 
Jagtkulturen er mere end parforcejagten 
I relation til at skaffe mere viden om kulturarven inden for nationalparkområdet vil 
jægerforbundet advokere for, at jagtkulturen i området har været meget andet 
end de kongelige parforcejagter. Her tænker vi både på den helt almindelige 
jægers jagt og jagten som et bidrag til husholdningen hos fattige dele af 
befolkningen. Vi vil generelt gerne bidrage til større indsigt i jagtkulturen gennem 
formidling, herunder f.eks. via nedenstående forslag til pop up-museum. 
 
Pop up-museum 

Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm er blevet flyttet til det Grønne Museum på 

Gammel Estrup. Det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseums vennekreds har 

imidlertid fortsat sit virke i form af Jagtens og Skovens Venner. Denne forening 

gennemfører aktiviteter af høj faglig standard på de steder og med de lokale 

ressourcepersoner, som kan formidle viden og oplevelser på de relevante steder.  

Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan etablere sådanne pop up-

museumsaktiviteter som indsats nævnt under ”Den levende kulturarv”, side 137. 

Her vil UNESCO’s Verdenskulturarv med parforcejagtlandskabet være et oplagt 

eksempel, ligesom allemands-strandjagten i Roskilde Fjord, Isefjord, Kattegat og i 

Øresund rundt om Nordsjælland vil være det. 

Friluftsliv  
 
Balance mellem benyttelse og beskyttelse 
I relation til friluftsliv lægger nationalparkfonden op til, at der skal findes den 
rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af de naturværdier, som er 
grundlaget for netop friluftslivet. Den tilgang bakker Danmarks Jægerforbund fuldt 
og helt op, ligesom jægerforbundet med tilfredshed noterer sig, at man er 
opmærksom på, at hegning af dyr af hensyn til naturpleje kan give udfordringer for 
friluftslivet. Endelig tilslutter jægerforbundet sig nationalparkfondens ønske om at 
forebygge konflikter mellem forskellige interesser i samarbejde med foreninger og 
lodsejere og udvikle retningslinjer for færdsel og ophold.   
 

Formidling 
 
Vildtkød som ressource 
I formidlingssammenhæng har jagten og dermed også vildtet en særlig plads i 
Kongernes Nordsjælland. Den plads skal udnyttes til at sætte fokus på vildtet som 
ressource i alle tænkelige events, lige fra det mest naturnære 
formidlingsarrangement med primitiv madlavning over bål til 
gourmetrestauranternes fantastiske kreativitet med vildtkødet. Vildtet skal blive 
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en del af forretningernes sortiment, og der skal være mulighed for, at befolkningen 
kan få en fornemmelse af vildtet fra jord til bord i diverse nationalparkaktiviteter. 
 
Formidling på besøgscentre 
for at fremme formidlingsindsatsen i nationalparken anbefaler jægerforbundet, at 
der etableres besøgscentre, som kan benyttes af de frivillige organisationer som 
formidlingsfacilitet. Etableringen af besøgscentrene bør ske i samarbejde med de 
frivillige organisationer, så der udvikles det nødvendige ejerskab. Jægerforbundet 
foreslår desuden, at samtlige formidlingsaktiviteter bliver koordineret af 
nationalparksekretariatet, f.eks. via en virtuel opslagstavle. 
 
Formidlingskoncept – Bliv Naturligvis! 
På Side 155 lægges der op til udvikling af nye undervisningstilbud og -materialer, 
som kan benyttes af lokale daginstitutioner, skoler mv. enten på skoler eller ude i 
naturen. Her kan formidlingskonceptet Bliv Naturligvis, der er et samarbejde 
mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund med støtte fra 
Nordea-fonden, blive sat i spil. Konceptet er målrettet skolebørn, ved at skoler kan 
rekvirere en lokal jæger eller fisker til at fortælle om jagt, fiskeri og især natur.  
 
Evidensbaseret virke 
Danmarks Jægerforbund støtter nationalparkfondens intentioner om at styrke den 
eksisterende forskning og vidensformidling i området og ser gerne, at 
nationalparkfonden får kortlagt den evt. manglende forskning, så driften af 
nationalparken kan ske på et evidensbaseret grundlag.  
 
DJ vil bidrage aktivt til NP Kongernes Nordsjælland  
Danmarks Jægerforbund lægger stor vægt på at bidrage aktivt til Danmarks 
nationalparker. Med det mener vi både at bidrage med viden, erfaring og stor 
faglighed til projekter og lignende, men også i relation til udvikling og drift af 
nationalparkerne gennem deltagelse i beslutningsprocesser.  
Jægerne vil naturligvis gerne bidrage ved at bevare og synliggøre jagtens helt 
særlige kulturmiljø i dette område med rødder langt tilbage i tiden. Jagtens rolle 
som kulturbærer – også i det moderne samfund – skal ikke undervurderes.  
Danmarks Jægerforbund ønsker således i samarbejde med de øvrige organisationer 
at være en aktiv spiller i Nationalpark Kongernes Nordsjælland gennem bred 
formidling af natur, jagt og vildtforvaltning til gavn og glæde for naturen, 
lokalbefolkningen og turister i hele nationalparkens geografiske udstrækning.  
 
Vi ser frem til at tage del i arbejdet med at gøre Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland til et levende, spændende, inspirerende og oplevelsesrigt sted at 
besøge for såvel lokalbefolkningen som turister.  
 

 
  
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 
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