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Kort 1: Nationalpark Kongernes Nordsjælland Gribskov 

http://gk-

270.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=da3bdcb4561

049ab8f3e5fd8a8da18eb   

 

Til Miljøstyrelsen 

Villingebæk: 20. oktober, 2017  

Høringsvar – Nationalpark Kongernes Nordsjælland Gribskov: Forslag om inklusion af sti. 

 

Den altoverskyggende udfordring med hensyn til nationalparken er dens manglende sammenhæng. 

Visse steder ligner den en samling frimærker tilfældigt spredt ud over et stort bord. Dette gælder 

ikke mindst i Gribskov kommune. Det nordøstlige hjørne af kommunen omkring Pannehave Ådal 

ved Dronningmølle, Villingebæk og ’Rusland’ har en utrolig koncentration af natur- og 

kulturværdier på blot nogle få kvadratkilometer. 

Desværre er nationalparken også her underligt 

usammenhængende (Kort 1). 

Grunden til den manglende sammenhæng er, at 

det har været op til den enkelte lodsejer at 

tilmelde sin jord. Naturligt er nogle villige til det 

– mens andre ikke er. Resultatet er derefter – 

manglende sammenhæng. Nytten af 

fællesområder til at sikre en bedre sammenhæng 

kan derfor potentielt være enorm. Vi er derfor en 

gruppe individuelle beboere og 

grundejerforeninger i området mellem 

Pannehave Å og kommunegrænsen til Helsingør, 

der foreslår inklusion i nationalparken af 

kirkestien mellem Villingebæk og Villingerød 

Kirkeby. 

Området omkring Pannehave Ådal har været 

beboet siden de første mennesker kom til 

Danmark efter istiden. Utallige fund af 

fortidsminder fra sten- og bronzealderen vidner 

om dette (Kort 2). Fra 1100-tallet op til nyere tid 

var Villingebæk et aktivt fiskerleje. Fra 

slutningen af 1800-tallet og indtil sidst i 

1940erne var hovederhvervet dog fremstilling af 

op mod 11 millioner teglsten årligt til 

byggeboomet i København. Stenene blev først 

sendt med skib – men efter, at Helsingør-

Hornbækbanen blev forlænget, foregik det med 

tog. 

http://gk-270.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=da3bdcb4561049ab8f3e5fd8a8da18eb
http://gk-270.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=da3bdcb4561049ab8f3e5fd8a8da18eb
http://gk-270.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=da3bdcb4561049ab8f3e5fd8a8da18eb


2 
 

 
Kort 2: Pannehave Ådal, Villingebæk. Vejkort (2017) + Højt 

målebordsblad (1842-1899). Fredede (røde) og ikke fredede 

fortidsminder (blå). 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/   

 

Landskabet og naturen i og omkring ådalen er unikt. Oprindeligt blev det formet af smeltevand fra 

Øresundsgletsjeren, som løb mod nord. For cirka 7000 år siden var ådalen en fjord og er også i dag 

et vådområde med hvad, det indebærer af fauna og flora. Den store sandflugt i 1500-1600-tallene 

skabte det store bagvedliggende bakkelandskab med lyng, ege og enekrat. 

Konkret foreslår vi, at den sti, der 

begynder ved Nordkyststien og 

Rudolph Tegnersvej, og som via 

bronzealderhøjene på Kullavej leder 

videre ad Strandparken, Kildedalen, 

Maarevej, Månehøjen ned i en del af 

Pannehave Ådal, som nok er fredet – 

men pt. ikke er en del af den 

foreslåede nationalpark. Efter at være 

krydset over Pannehave å og den 

storslåede flade tidligere fjordbund 

stiger man op ad de gamle lyngklædte 

klitter og bydes velkommen til 

nationalparken og Tegners museum 

af statuen Sejren fra 1921. Fra toppen 

af klitterne kan man se udover det 

lyngdækkede område kaldet Rusland 

og Tegners statuer til Villingerød 

kirke, der tidligere har været stiens 

endemål (Kort 3 – anneks). 

Denne sti, som vi foreslår integreret i 

nationalparken, har været benyttet af generationer i mere end 150 år, inklusiv af Rudolph Tegner 

mellem sit sommerhus på Tegnersvej og museet. Stien er således selv en del af områdets 

kulturhistorie. 

Vi står gerne til rådighed for yderligere uddybning og forklaring. 

Med venlig hilsen, 

Erik Blas og Marie Heering, Maarevej 2 – email: erik@blas.dk, telefon: 61 45 15 25 

Lars Winkelmann, Maarevej 3 – 5 

Claus Christiansen og Jesper Didrichsen, Maarevej 4 

Christian, Tove og Hans Kloch, Maarevej 7 

Inger Pedersen, Månedalen 4 

Stefanie Brun, Månedalen 7A 

Lene Visti, Månehøjen 6 

Pernille Krogh, Grænsestien 12 

Nils Lassen, Solbakkevej 10 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/
mailto:erik@blas.dk
https://maps.google.com/?q=M%C3%A5nedalen+4%0D+3100+Hornb%C3%A6k&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=M%C3%A5nedalen+7A%0D+3100+Hornb%C3%A6k&entry=gmail&source=g
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Kira Eggers, Solbakkevej 16 

Thomas Visbo, Solbakkevej 24C 

Lisbeth og Benny Andersen, Solbakkevej 59 

Jens Hornum og Merete Rude, Teilmanns Allé 7 

Marlene & Michael Wøidemann, Teilmanns Allé 8 

Peter Fangel Poulsen, Teilmanns Allé 9 

Anne Mette Fangel Poulsen, Teilmanns Allé 9 

Bettina Thaisen, Teilmanns Allé 11 

Susanne Larsen, Teilmanns Allé 12 

Grundejerforeningen Månehøjen v/Ken Thomassen, Månehøjen 5 og Jørgen Brinch, Månehøjen 10  

Grundejerforeningen Månedalen v/Ib Steffensen, Månedalen 7B 

Grundejerforeningen Fuglevangen v/Kjell Nilsson, Skovduevej 12 

 

/anneks.  
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Anneks – kort 3: Sti foreslået til inklusion i Nationalparken Kongernes Nordsjælland.  

 


