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Fakta om Nationalpark Kongernes Nordsjæl-

land 

 

Danmarks næststørste nationalpark 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er den femte 

danske nationalpark og er med sine ca. 26.250 ha 

Danmarks næststørste nationalpark. 

 

Den største nationalpark er Nationalpark Vadehavet på 

ca. 146.000 ha (inkl. 30.000 ha på land). 

 

De fire øvrige nationalparker 

 Thy blev oprettet i 2008 

 Mols Bjerge blev oprettet i 2009 

 Vadehavet blev oprettet i 2010 

 Skjoldungernes Land blev oprettet i 2015 

 

Se mere på www.danmarksnationalparker.dk 

 

Danmarks Nationalparker 

Oprettelsen af de danske nationalparker følger af en 

bred politisk aftale fra 2007/2008 mellem forligsparterne 

bag nationalparkloven (Venstre, Liberal Alliance, Det 

Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialde-

mokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalparkens baggrund 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget på 

grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kultur-

historiske værdier.  

 

Omkring halvdelen af nationalparken er Natura 2000-

områder med internationalt betydningsfuld natur. Natio-

nalparken rummer derfor meget væsentlige naturvær-

dier herunder en lang række naturtyper og særlige 

plante- og dyrearter, som optræder på nationale og 

internationale lister over fredede eller beskyttelseskræ-

vende naturtyper og arter.  

 

Nationalparken omfatter de store skove som Gribskov, 

Tisvilde Hegn, skovene omkring Helsingør og de store 

søer Arresø, Esrum Sø og Gurre sø men også de vær-

difulde kystnære naturområder med klitlandskaber samt 

enge, overdrev, moser og højmoser. 

 

De mange historiske kulturspor omfatter bl.a. parforce-

jagtsystemet i Gribskov og slottene Fredensborg, Fre-

deriksborg og Kronborg, ligesom Esrum Kloster og de 

gamle industrimiljøer med bl.a. våben og krudtprodukti-

on i Hellebæk og Frederiksværk.  

 

Nationalparkens afgrænsning har taget udgangspunkt i 

et lokalt forarbejde gennemført af en styregruppe be-

stående af de fem involverede kommuner i samarbejde 

med lokale interesseorganisationer. 
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