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Nye motorvejsskilte viser vej til 

verdensarven 
En brølende kronhjort, Eremitageslottet og en vejstjerne. Det er motivet på de brune fem meter høje 

turistskilte, som nu er sat op ved Lundtofteafkørslen på Helsingørmotorvejen. Skiltene skal inspirere de 

kørende turister til at besøge Jægersborg Dyrehave og Hegn, der er UNESCO verdenskulturarv under 

navnet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. 

De brune skilte er en landsdækkende ordning, der viser vej til de vigtigste attraktioner rundt omkring i 

Danmark. De første skilte blev sat op som en forsøgsordning tilbage i 2012, og resultaterne derfra har 

været så gode, at tiltaget nu er gjort permanent. Derfor er Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland blandt 

de seværdigheder, som nu kan gøre opmærksom på sig selv ved motorvejen. 

”Ifølge Vejdirektoratet passerer ca. 80.000 bilister hver dag forbi på Helsingørmotorvejen. Vi forventer 

jo ikke, at det er dem alle sammen, der drejer ind og besøger Dyrehaven, men det er et rigtig godt 

blikfang og kan hjælpe især turister, der ikke kender området så godt, til at finde vej til Dyrehaven”, 

udtaler Anders Kring, der er site manager for Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. 

Et unikt område 

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland består af Jægersborg Dyrehave og Hegn, Gribskov og Store 

Dyrehave. Området er UNESCO verdensarv, fordi det fortæller en unik historie om de danske kongers 

brug af jagten og landskabet som et magtsymbol.  

Hvert år besøger flere millioner mennesker området, og sporene efter kongernes jagt er noget af det, 

der gør Dyrehaven unik: Traditionen med de mange hjorte opstod, fordi de skulle bruges til kongernes 

jagt. Eremitageslottet blev bygget som et jagtslot, hvor kongen kunne spise og drikke med sine gæster. 

Og mange af vejene i Dyrehaven blev bygget som jagtveje til kongen og hans jægere.  

UNESCO som blikfang 

Parforcejagtlandskabets brune motorvejsskilt har fået en særlig UNESCO-undertavle med logo, som er 

tilegnet de steder i landet, der er udnævnt som UNESCO verdensarv, f.eks. Roskilde Domkirke, Kronborg 

og Stevns Klint. Det giver skiltene et ekstra løft, mener Anders Kring: 

”Jægersborg Dyrehave og Hegn er jo et fantastisk område i sig selv, men ved at det også er en del af 

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, viser vi, at det er et historisk kulturområde i verdensklasse”. 
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Samarbejde er vejen for verdensarven 

Turistskiltene ved Helsingørmotorvejen er sat op på initiativ af de samarbejdspartnere, der beskytter og 

udvikler verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, med god opbakning fra flere lokale 

kræfter og frivillige ildsjæle. 

Lyngby-Taarbæk Kommune er én af de kommuner, som er med i projektet, og kommunen står også for 

skiltningen fra motorvejsafkørslen ved Lundtofte til Hjortekærporten, der skal guide trafikanterne 

sikkert til Dyrehaven. 

 

FAKTABOKS: 
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland dækker tre skove: Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg 
Dyrehave og Hegn. Området blev optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv i 2015. 
 
En række statslige styrelser, kommuner og museer samarbejder om at beskytte og udvikle 
verdensarvsområdet: 
 

• Naturstyrelsen 

• Slots- og Kulturstyrelsen 

• Allerød Kommune 

• Fredensborg Kommune 

• Gribskov Kommune 

• Hillerød Kommune 

• Lyngby-Taarbæk Kommune 

• Rudersdal Kommune 

• Det Grønne Museum 

• Museum Nordsjælland 
 
Læs mere om Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland på den officielle hjemmeside www.parforce.dk 
 

 

Billedtekster: 

Foto 1: Den nye turistoplysningstavle viser vej til Jægersborg Dyrehave og Hegn, der er en del af UNESCO 

Verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Foto: Parforcejagtlandskabet i 

Nordsjælland 

 

Foto 2: Eremitageslottet, der ligger lige midt i Dyrehaven, er et af de mange spor fra kongernes jagt i 

området. Foto: Sune Magyar 

 

Foto 3: Eremitagesletten, der strækker sig foran slottet, er berømt for sine mange hjorte, der græsser i 

området. Foto: Sune Magyar 

http://www.parforce.dk/

