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INDLEDNING

PARFORCEJAGTLANDSKABET
I NORDSJÆLLAND

I 2020 er det fem år siden, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland blev udpeget til UNESCO verdensarv. Fem spændende år
er gået med at konsolidere verdensarven, udvikle samarbejder
og afklare de muligheder og potentialer, som det storslåede
og naturskønne parforcejagtlandskab rummer. Med denne lille
publikation er det ønsket at gøre status over de foreløbige resultater og at løfte blikket for at sætte nye mål for arbejdet med
at beskytte, bevare, formidle og forankre den nordsjællandske
verdensarv.

UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
dækker et areal på mere end 4.500 hektar. Landskabet er fordelt på
tre lokaliteter; Jægersborg Dyrehave og Hegn mod syd samt Store
Dyrehave og den sydlige del af Gribskov i nord.

Med udpegningen til UNESCO verdensarv i 2015 fulgte en
række forpligtelser, som er rettesnoren i arbejdet med parforcejagtlandskabet. Forpligtelser til at værne om sporene efter de
danske kongers storslåede jagter, til at formidle dette særlige
landskab og til at gøre stedet tilgængeligt – både fysisk og
mentalt – for såvel besøgende i områderne som interesserede
på den anden side af kloden.

Kernen i landskabet udgøres af skovene med deres mere end 120
kilometer velbevarede jagtveje, anlagt fra 1670 og frem til starten af
1700-tallet. Sammen med en række markante symbolske markører
som Eremitageslottet og Kongestjernen danner vejene grundlaget for
landskabets udpegning til verdensarv.
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er af Verdensarvskomiteen
under UNESCO udpeget til verdensarv, fordi det exceptionelt velbevarede jagtlandskab ikke blot rummer en stedbunden historie om de
danske kongers parforcejagter, men fordi landskaberne er et universalt vidnesbyrd om:
•

•
•
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Hvordan udvekslingen af barokkens værdier i Europa påvirkede
udviklingen indenfor landskabsdesign i det 17. og 18. århundrede. Landskaberne illustrerer en evolution i landskabsdesign.
Et kulturlandskab, der er skabt som et magtsymbol af den enevældige konge i slutningen af det 17. århundrede.

2

ORGANISATION
Parforcejagtlandskabet er for hovedparten placeret på Naturstyrelsen
Hovedstadens og Naturstyrelsen Nordsjællands arealer. Inklusive de
tilknyttede bufferzoner er verdensarven spredt ud over syv kommuner;
Fredensborg, Gribskov, Hillerød, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte og Allerød. De fem førstnævnte kommuner har sammen med de to
naturstyrelser, Museum Nordsjælland og Det Grønne Museum sæde
i den nedsatte styregruppe, der fungerer som forum for samarbejder
og udvikling af verdensarven. Styregruppen sørger desuden for finansiering og udstikker retning og rammer for det nedsatte sitemanagersekretariatets arbejde.
Den fysiske forvaltning af verdensarven varetages af naturstyrelserne
i samarbejde med kommunernes tekniske forvaltninger. Kommuneplanerne er garant for den juridiske sikring af bufferzonerne, mens
skovloven sikrer bevaring af de udpegede arealer.
Organisationen bag verdensarven baserer sig på et tæt samarbejde
mellem styregruppens medlemmer, der hver og en har ansvar for at
forvalte, udvikle og formidle deres del af verdensarven, understøttet
af et sitemanagersekretariat, til hvis drift de bidrager økonomisk. Siden Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums lukning i 2016 har sitemanagersekretariatet været forankret på Museum Nordsjælland, der har
ansat en site manager med ansvar for driften.
Site manageren har til opgave at understøtte medlemmerne af styregruppens arbejde med verdensarven, skabe mulighed for samarbejder samt sikre en gensidig formidling på tværs af kommunerne
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og aktørerne i verdensarvsområdet. I dialog med de respektive myndigheder og styrelser overvåger sitemanagersekretariatet desuden
udviklingen i verdensarvsområderne.

UNESCO Verdensarv
Danmark har som medlem af UNESCO tilsluttet sig verdensarvskonventionen, der blev vedtaget i 1972 og som ligger til grund for verdensarvsudpegningerne. Konventionen forpligter lande over hele verden til at bevare den
del af verdens kultur- og naturarv, som er umistelig for menneskeheden. Det
sker ved, at stederne optages på Verdensarvslisten. Optagelsen forpligter
til en national sikring og er garant for en international beskyttelse gennem
løbende dialog med UNESCO’s Verdensarvskomite.
Det er UNESCO’s Verdensarvskomite, der træffer beslutning om et givent
steds optagelse på Verdensarvslisten. Forud er stedet blev indstillet af det
pågældende lands regering – i Danmark af kulturministeren. Når et sted
optages på listen, markerer det, at stedet er betydningsfuldt – ikke kun for
indbyggerne i det pågældende land, men for hele klodens befolkning.
Med udpegningen påtager staterne sig en række forpligtigelser som skal
sikre, at verdensarven forvaltes på en bæredygtig måde og bliver formidlet
bredt ud. En formel organisering af dette arbejde, der borger for forpligtelserne og samtidig fungerer som bindeled til UNESCO, skal være på plads
inden udpegningen. Der følger ingen økonomiske midler eller særskilt national lovgivning med udpegning til Verdensarv.
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SAMARBEJDSFLADER
De seneste fem års udvikling i den nordsjællandske verdensarv er
resultatet af det interne samarbejde i styregruppen samt involvering
af eksterne samarbejdspartnere.

De mange samarbejdsflader på tværs af det nordsjællandske landskab har gjort Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland til et vigtigt opmærksomhedspunkt og en uundgåelig medspiller i udviklingen og
branding af Nordsjælland overfor ind- og udland.

Fundamentet for Parforcejagtlandskabet i Nordsjællands virke har fra
starten været et tæt og stærkt samarbejde mellem de kommunale og
statslige myndigheder, de forskellige styrelser med ejerskab til eller
ansvarsbeføjelser i verdensarvsområderne og med de stedlige kulturinstitutioner.

Med brug af UNESCO verdensarv og det værdisæt, som ligger til
grund for UNESCOs virke, er der skabt et unik afsæt for nye samarbejder ud over regionens grænser med mulighed for at tiltrække både
national og international bevågenhed.

Det fælles og koordinerende organ i samarbejdet er den nedsatte
styregruppe, hvis medlemmer ikke blot repræsenterer myndigheder,
forvaltninger og kulturinstitutioner bag, men også har det fælles ansvar for at udvirke de løbende tiltag, der sikrer, udvikler og formidler
verdensarven.

Et eksempel herpå er bl.a. UNESCO og National Geographic’ satsning
World Heritage Journeys Europe, der takket være VisitNordsjællands
store engagement ikke blot trak en stor international konference til i
2018 og fotoudstillingen Rejsen til Europas Verdensarv, men også
har affødt nye spændende netværksmuligheder og samarbejder.

Igennem årene har styregruppen nedsat forskellige ad hoc og stående arbejdsgrupper, der har fokuseret på specifikke opgaver eller problemstillinger, og hvori udefrakommende aktører og organisationer,
frivillige som professionelle, er blevet budt ind. Arbejdsgrupperne har
bl.a. afsøgt muligheden for etablering af besøgscentre ligesom de har
stået bag afviklingen af fotoudstillingen i tilknytning til World Heritage
Journeys Europe.
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MÅL MED ARBEJDET
Med udpegningen til verdensarv sætter UNESCO rammerne for arbejdet med stederne i forhold til forvaltning, bevaring og beskyttelse,
mens det er op til hvert enkelt sted at forløse det potentiale, som en
verdensarvsudpegning rummer.
Idet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland dækker over syv kommuner, to styrelser og flere museer har et væsentligt mål i de første fem
år været at finde en fælles retning for arbejdet med verdensarven
samt afklare parternes forventninger, engagement og mulige samarbejdsflader. En praksis for forvaltningen og sikringen af verdensarven
har også været vægtet højt.
Et vedvarende ønske for styregruppen har været at bruge udpegningen til at skabe en fælles identitetsmarkør for området såvel indadtil
i kommunerne som udadtil i markedsføring og turismeudvikling. Et
vigtigt arbejde der løbende foregår.
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Nationalpark Kongernes Nordsjælland
I de kommende år vil særligt samarbejdet med Nationalpark Kongernes
Nordsjælland kunne skabe nye muligheder for udvikling og synliggørelse af
den nordsjællandske verdensarv.
Med et geografisk overlap mellem Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland og
nationalparken, og et fælles fokus på at sikre de særlige nordsjællandske
natur- og kulturværdier, rummer samarbejdet med Nationalpark Kongernes
Nordsjælland unikke muligheder for udvikling, synliggørelse og markedsføring af verdensarvsområdet.
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MONITERING
En væsentlig forpligtelse, der følger med udpegningen til Verdensarv,
er den vedvarende beskyttelse og sikring af områderne. Klimaændringer, slitage fra besøgende og den fysiske udvikling i og omkring
verdensarvsarealerne udgør en potentiel fare for de værdier, der ligger
til grund for udpegningen og som de ansvarlige styrelser og myndigheder løbende har fokus på. Den årlige moniteringsrapport skal påpege eventuelle trusler og være et grundlag for det videre samarbejde
omkring forvaltningen af verdensarven.
En fælles indsats på tværs af styregruppens repræsentanter har i
de forgangne fem år sikret, at truslerne mod Parforcejagtlandskabet
i Nordsjælland ikke har været graverende. Den årlige monitering har
dog kortlagt en række udsatte steder, der kræver ekstra bevågenhed,
og som der løbende tages vare på, for at værdierne i landskabet
bevares.

FNs verdensmål
I arbejdet med at realisere FNs verdensmål er UNESCO blevet udnævnt til at
koordinere indsatsen med mål 4, kvalitetsuddannelse til alle. For at nå dette
og støtte op om de øvrige mål har den danske UNESCO-nationalkommission
udarbejdet en strategi for 2019-2022, der i de kommende år sætter rammerne om arbejdet med verdensmålene i Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.
Gennem en bæredygtig forvaltning og udvikling af Parforcejagtlandskabet og
via igangsættelse af inkluderende formidlingstiltag med fokus på iscenesættelse, internationalt udsyn og brug af naturen, kan Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland bidrage til realisering af målene.
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Den årlige monitering er et konkret vidnesbyrd om det tværkommunale og -museale samarbejde omkring beskyttelse af verdensarven.
Moniteringen har desuden bidraget med en fælles forståelse af og
tilgang til verdensarvens værdier, der bl.a. har udmøntet sig i de fælles retningslinjer og formuleringer for beskyttelse af verdensarven og
bufferzonerne, som i 2017 blev implementeret i de syv kommuners
reviderede kommuneplaner.
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Verdensarven som aktivt landskab

Parforcejagtlandskabet på frimærket

En interessant målgruppe for formidling af verdensarven er motionister og
ryttere der med deres fysiske aktiviteter bidrager til oplevelsen af parforcejagtlandskabet som et aktivt landskab, skabt til fysisk udfoldelse og motion.
På initiativ af en række private rideklubber, understøttet af sitemanagersekretariatet, lanceredes i 2018 appen Parforce rideruter, der via interaktive kort
leder de ridende på vej gennem verdensarven på endags- eller flerdagsture,
inspirerer til nye oplevelser og anviser opstaldning- og overnatningsmuligheder
i og omkring verdensarven.

I 2020 kom parforcejagtlandskabet på 30 kronersfrimærket, da PostNord lancerede en ny frimærkeserie med danske verdensarvsmotiver. Forud var gået
en dialog med sitemanagersekretariatet.
Med frimærket og det tilknyttede markedsføringsmateriale er den nordsjællandske verdensarv kommet bredt ud sammen med fortællingen om, at også
Danmark rummer store værdier og bidrag til vores fælles globale fortælling.

På tilsvarende vis har Hillerød Kommune i 2017 lavet to cykelruter, der leder
besøgende rundt i verdensarven, så de også via deres cykler skaber liv på
jagtvejene som fortidens jægere.
13

14

IDENTITETSMARKØR OG
FORANKRING
Via skilte og informationsstandere i landskaberne har styregruppen i
de forgange fem år arbejdet på at formidle verdensarven. Som UNESCO verdensarv er Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland forpligtiget
til at arbejde for såvel en lokal forankring som på en international
synlighed.
I 2018 blev ved Helsingørmotorvejen opsat brune turistoplysningstavler, der synliggør tilstedeværelsen af verdensarven i Jægersborg Dyrehave og Hegn, og som sammen med de kommunale henvisningsskilte
hertil og til Store Dyrehave og Gribskov bidrager til at øge kendskabet
til og den lokale bevidsthed om verdensarvens tilstedeværelse.

World Heritage Journeys Europe
Som led i markedsføring af en række udvalgte europæiske verdensarvslokaliteter blev Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland i 2019 en del af UNESCO og
National Geographic´s store satsning World Heritage Journeys Europe. Satsningen har til formål at skabe en bæredygtig turisme gennem synliggørelse af

Museernes og naturstyrelsernes løbende formidling og sitemanagersekretariatets tilstedeværelse ved lokale arrangementer som by- og
kulturfester, Naturens Dag og andre kommunale og lokale arrangementer har ligeledes bidraget til at få skabt synlighed om verdensarven.

verdensarvslokaliteter, der rummer potentiale til flere besøgende og som kan
tilbyde supplerende oplevelser.
I et tæt samarbejde mellem VisitNordsjælland og sitemanagersekretariatet er
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland som eneste danske verdensarvslokalitet
blevet repræsenteret i satsningen, der foruden en hjemmeside og en særudgave af National Geographic ‘s populære magasin også rummer en fotoudstilling. I efteråret 2019 blev fotoudstillingen vist på Skodsborg Station og skal
efterfølgende rundt i de øvrige kommuner med verdensarv i Nordsjælland.
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FORMIDLING
I de forgangne fem år har styregruppens medlemmer hver for sig og
på tværs af verdensarvsområderne igangsat en løbende udbygning
af formidlingstilbud i og omkring verdensarven. Ved de centrale parkeringspladser ind til parforcejagtlandskabet har de to naturstyrelser
opstillet skilte der formidler fortællingen om parforcejagtlandskabet
og verdensarvsudpegningen, ligesom det er muligt her at tage foldere, der guider besøgende rundt i verdensarvsområderne. I Gribskov
stod Naturstyrelsen Nordsjælland i 2019 desuden bag lanceringen
af et mobilspil, der sender børn og børnefamilier på parforcejagt i
skoven. I Store Dyrehave findes en tilsvarende analog rute, der leder
de besøgende på sporet af kronhjorten.
En række lokale formidlingstiltag, bl.a. pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen og formidlingsappen Motes, der pt. er under udvikling, har inddraget formidlingen af parforcejagtlandskabet i deres arbejde. Sitemanagersekretariatet har understøttet arbejdet med viden og sparring.
En vigtig ambassadør for formidlingen af Parforcejagtlandskabet i
Nordsjælland er de stedlige udbydere af guidede ture og rundvisninger. I de forgangne år har der derfor i samarbejde med Naturstyrelsen
været afholdt regelmæssige informationsmøder for guider og kaperkuskene i Jægersborg Dyrehave med henblik på at opdatere dem på
viden om verdensarven og fortællingerne bag. I de kommende år vil
arbejdet blive opprioriteret i takt med at det planlagte samarbejde
med VisitNordsjælland, Skovskolen og Nationalpark Kongernes Nordsjælland om udbygning af et guidekorps indledes.
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Skovlegepladsen Kronhjorten
I 2019 indviede Naturstyrelsen Hovedstaden et nyt friluftområde ved Skodsborg Station, der bl.a. omfatter skovlegepladsen Kronhjorten, designet over
historien om kongernes parforcejagt i den tilstødende Jægersborg Dyrehave
og Hegn. På legepladsen kan børn klatre rundt i konstruktioner, der forestiller
jagthunde, heste, en segnende kronhjort og en ivrig konge.
Legepladsen er et eksempel på, hvordan udpegningen til Verdensarv kan
bruges til at skabe lokal identitet og vartegn for området.
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SKOLETJENESTE
Rundt i Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland findes en række udbydere af undervisnings- og skoletjenesteforløb, der i deres formidling af
lokalområderne løbende er i berøring med verdensarven.
Der har længe været ønske om at udbyde konkrete undervisningsforløb med afsæt i verdenarven og få kvalificeret udbydernes viden
om parforcejagtlandskabet. På baggrund heraf blev arbejdet med udvikling af skoletjenestetilbud iværksat i efteråret 2019, hvor første
skridt blev taget af Museum Nordsjælland understøttet af sitemanagersekretariatet. Samtidig blev fundamentet lagt for etablering af et
netværk af lokale og regionale udbydere af skoletjenesteforløb, som
det er målet at udvikle videre på i de kommende år.
I regi af Naturskolen Eghjorten er der senest påbegyndt udvikling af
endnu et skoletjenesteforløb, hvor landskabets udlægning er afsættet
for undervisningen.
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Forskning
Parallelt med udvikling af nye formidlingstiltag og undervisningstilbud er det
nødvendigt at få udbygget viden om parforcejagtlandskabet og ikke mindst
selve parforcejagten. Undersøgelserne forud for udpegning til verdensarven
i 2015 har givet et veldokumenteret grundlag at forstå udlægning af landskabet ud fra. Imidlertid mangles endnu viden om parforcejagternes konkrete
afvikling og jagtens kulturelle og sociale betydning for kongernes virke.
I 2020 er arbejdet med udbygning af viden om de kongelige parforcejagter
indledt i et samarbejde mellem Museum Nordsjælland og sitemanagersekretariatet. Med en bevilling på 726.000 kr. fra Kulturministeriets Forskningsudvalg
vil forskningsprojektet Den kongelige Parforcejagt fra 2021 til udgangen af
2022 kaste nyt lys over den nordsjællandske verdensarv.

Kongens skov – verdens arv
I forlængelse af udpegningen til verdensarv viste Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i 2015 udstillingen Kongens skov – verdens arv, der satte fokus
på parforcejagtlandskabets spændende historie og var første skridt i arbejdet
med at synliggøre den nordsjællandske verdensarv. Samtidig blev bogen med
samme titel udgivet, skrevet af tidligere direktør for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Jette Baagøe på basis af det nomineringsmateriale, der lå til grund
for udpegningen.
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PERSPEKTIVER OG
POTENTIALER
Parforcejagtlandskabet har i de første fem år konsolideret sig og
skabt en central platform for udvikling og samarbejder på tværs af
myndigheder og kommuner i Nordsjælland. Arbejdet forsætter i de
kommende år, hvor målet samtidig er at få forløst en del af det store udviklings- og turismepotentiale, som med udpegning til UNESCO
verdensarv i 2015 tilførtes Nordsjælland. Det drejer sig ikke blot om
at få udviklet formidlingen, men også at få forankret den store og
vidtstrakte nordsjællandske verdensarv i fysiske indgange, der sikrer,
at verdensarven bliver stedsliggjort og konkret for både lokale og turister.
De næste års udvikling i Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland fokuserer med andre ord på etablering af en bæredygtig udvikling, der
sikrer verdensarvsværdiernes opretholdelse, styrker den lokale bevågenhed og stolthed over parforcejagtlandskabet samt forløser turismepotentialet i verdensarvsudpegningen.

Som hjemsted for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og
to UNESCO verdensarvssteder med kongeligt islæt, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland og Kronborg Slot, og som nabo
til endnu en verdensarvslokalitet med kongelige proveniens –
Roskilde Domkirke – besidder Nordsjælland en helt unik position til at folde en stor samlet historie ud om kongernes tidligere brug af et stort sammenhængende landskab til lige dele
repræsentation, rekreation og fornøjelse.
Her indtager Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland en vigtig
rolle som indgang og forståelsesramme for de øvrige nordsjællandske attraktioner, der gennem parforcejagtvejenes snorlige
løb bliver bundet sammen til én sammenhængende fortælling
med talrige facetter.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland skal være et kulturelt fyrtårn
og en samarbejdspartner, der via formidlingen af verdensarvsområdet
binder regionen sammen på tværs af kommunegrænserne. Landskabet skal sammen med de øvrige aktører i det nordsjællandske skabe
afsæt for en ny og bæredygtig turisme, der kan gå hånd i hånd med
UNESCO’s værdisæt.
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