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Verdensarvsområde lancerer ny 

hjemmeside 
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der er UNESCO verdensarv, lancerer en ny hjemmeside, som skal 

fortælle den spændende historie om verdensarvsområdet og inspirere til at besøge Gribskov, Store 

Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn. 

Tusindvis af mennesker besøger hvert år de tre nordsjællandske naturområder Gribskov, Store Dyrehave 

og Jægersborg Dyrehave og Hegn. Men ikke alle tænker over, at områderne – udover at være flot natur 

– også er unik kultur. 

”Det at være UNESCO verdensarv er et udtryk for, at det her er kultur i absolut verdensklasse. Men det 

giver selvfølgelige kun mening for folk, hvis vi fortæller om det”, udtaler site manager for 

verdensarvsområdet Anders Kring Mortensen. 

De stier og veje, som skærer områderne på kryds og tværs, stammer tilbage fra 1600-tallet, hvor den 

danske kong Christian den 5. brugte skovene som sit private jagtområde. Han byggede vejene til sin 

favoritjagt, parforcejagt. Jagten krævede, at kongen og hans mange jægere og heste kunne bevæge sig 

hurtigt og nemt gennem skoven. I alt blev der bygget mere end 120 kilometer veje, der blev anlagt efter 

et avanceret matematisk system. Et system, der ifølge Anders Kring Mortensen skal ses fra luften: 

”Det er faktisk nemmest at se, hvor imponerende et vejnet det er, hvis du sidder i en helikopter. Men 

sådan én har vi ikke lige til rådighed. Derfor bruger vi kort, fotos og filmoptagelser på vores hjemmeside 

til at give et indtryk af, hvad det drejer sig om”. 

Verdensarvsområdet udvikles ved fælles hjælp 

Parforcejagtlandskabet dækker et stort område af den nordsjællandske natur. Derfor er det også et 

bredt spektrum af samarbejdspartnere, der arbejder på at beskytte og formidle verdensarvsområdet. 

Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Det Grønne Museum (tidl. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum), 

Museum Nordsjælland og hele seks nordsjællandske kommuner – Gribskov, Fredensborg, Hillerød, 

Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk – står bag projektet. 

”Vi er jo mange, der rigtig gerne vil udvikle det her og fortælle historien. Hjemmesiden er et vigtig skridt 

i den retning, og vi vil i de kommende måneder og år arbejde sammen på, at der skabes en masse 

spændende og lærerig formidling. På den måde kan endnu flere lokale og turister få glæde af naturen og 

kulturen i områderne”, afslutter Anders Kring Mortensen. 
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Den nye hjemmeside har adressen www.parforce.dk og fortæller på dansk, engelsk og tysk om 

verdensarvsområdet historie og de muligheder, der er for at besøge det. 

http://www.parforce.dk/

