
       Naturparken mellem  

     Farum og Slangerup 

Foreningen Naturparkens Venner 



Hvorfor her? 

50 km2 uden 
skæmmende anlæg 
eller tæt trafik 



Naturparken  
er Danmarks 
ældste større 
naturpark fra 
1942. 
 

Den ligger i det 
mest markante 
område af 
Nordsjælland 

Nationalt geologisk interesseområde 
Naturstyrelsen - NGI 148 - Farum Naturpark 
 

Begrundelsen et unikt netværk af tunneldale –
eneste af sin art i Danmark – og et stort 
forskningsmæssigt potentiale. 
 

Hvorfor her? 



Mølleåens tunneldal 

Eksempel på tunnedal  gravet af vand under isens tryk - Istiderne slut 12-13.000 f. Kr.  



Bronzealderhøjen Ryethøj – Vintersolhverv 2010 



Smeltevandssletten fra Ryethøj mod Oremosen 

Randmoræne og gletsjerport ved Ryethøj 



Ganløse Eged 

Buresø 

Flodernes 
grus-åse 

Nældesø 

Den 2 km 
lange Langås 
(Relieffoto) 

Broskov 
Bakke 



Usædvanligt gode betingelser for biodiversitet 
Hovedpunkt i Naturplan Danmark 

Relieffoto med jordbund og hovedvandskel 

Nærhed ved vandskellet 
betyder renere vand. 



Arkæologi 





Sct. Hans 2011 på kanten af Mølleådalen 

Helleristning af hjulkors 
ved Sct. Hansbålet på 
kanten af Mølleådalen – 
bronzealderens 
solsymbol. 

De markante istidsforma-
tioner  synes at have resulte-
ret i sakrale landskaber: 



Vejstrøgene 

5.500 år gammel 
infrastruktur bevaret 
på dalskråningerne 

Sammenhæng mellem hulveje , 
gravhøje, bopladser og samlingsplads 





Hviderne Historisk tid 



Bastruptårnet 

Danmarks ældste borgruin opført 1130. 

Antageligt kongeligt vagttårn ved vejen. 

Hviderne 

Jørlunde herredskirke 



Roskildebispens Farumgård  
administrationsgård med  
vandmølle 1370 



Mølleåens vandkraft 

Råstofferne i Farum Lillevang 
Industrielt pottemagerværksted 

Roskildebispens aktiviteter udover landbrug 



Kongernes 

Nordsjælland 

fra 1500-tal 

Kongeligt 

ryttergods 

og 

jagtdistrikt 

Da de brune 

middelalderveje 

forsvandt, blev 

Naturparken et øde   

grænseoverdrev 

mellem 9 sogne, 

hvilket beskyttede 

natur og oldtidsspor 



Naturparkens historie 
begynder med oplysningstiden og 
Rousseau’s interesse for naturen 
Mennesket skal leve i samklang med naturen  

Discipel: 
Louise Reventlow på Farumgård 
1759-68 



Interressen gjaldt 
guldalderlandskabet  

ved Farum Sø, 
 mens skovene i resten af 

landet var misrøgtede 







1800-tallets  gæster i Farum: 
 
Kunstnerne  og  
kongefamilien 

Chr. VIII ”Der er jo her i Farum et sandt paradis! 
Her kan man leve af natur og poesi!” 



Romantikernes Bastrup Ruin 

 ( Illustreret Tidende 2/9 1860 ) 

1865 med tur fra Holte 
over Farum til Bastrup 



Farumgårds indsats 1890-1906 Overretss. V.M. Amdrup 
bestyrelsesformand ved: 
Farumgård  
Farum Sten og Grus 
Fiskebæk Hotel 
Bådfarten 
Slangerupbanen 
 
Hovedkraft ved etablering 
af DN (+ formand) og  
naturfredningslov  



Slangerupbanens indsats 1906-36 

Johs.V. 
Jensen 



Farum som turiststed 



Den offentlige indsats 

• Betænkningen om ”Københavnsegnens Grønne Områder”, 1936 

• Staunings særlov om foreløbige fredninger, 1938 / 1940 

 

Hensynet til 
storbyens befolkning  
– rekreativ tankegang 



Fredningen af den senere naturpark 1938. 
Det åbne kulturlandskab i vest kom med. 



4/10 1942 Naturparken 
mellem Farum  
og Slangerup 

Faglig arbejdsgruppe 
Statsgeolog Sigurd Hansen 

Lærerhøjskolen Emdrupborg 

Nobel-prisen  1944 

Stauning indkaldte 
og døde 2 
måneder senere. 





Ideen var: Folkelig anskuelsesundervisning 
 

Fra det tidspunkt var Naturparken reelt etableret 

  Thorvald Vognsen 
 

   ”Her er et stykke land, som smeltevandet og den 

   store isbræ havde formet for tusinder af år siden.  
  

   Her er spor af menneskets færd fra fortid til nutid.  
 

   Her er flora og fauna, som er velkendt også mange 

   andre steder. Det er typisk dansk natur.”  
 

Geologi 

 

Arkæologi 

 /Historie 
 

Natur 



Det senere forløb: 
 

Fingerplanen ”overflødiggjorde” foreløbige fredninger 
 

DN og Frederiksborg Amt 

 genoptog fredningsarbejdet sidst i 80’erne. 
 

Aksens 75 års fredning / 150 års interesse 

 beskyttede Naturparkens værdifulde biotoper. 

Naturen 

Usædvanligt gode betingelser for biodiversitet pga. geologi og tidlige fredninger – Naturparken kan derfor ikke flyttes 



Usædvanligt gode betingelser for biodiversitet 

Aksen udpeget som EU Natura 2000 habitat i 1998. 



• EU - Natura 2000 - området 

Naturstyrelsens               Kommunerne 
plan       og Naturstyrelsen 
       udfører 

16 forskellige 
naturtyper 

Habitat- og fugle-
beskyttelsesområde 



Småsøerne – 
en af Sjællands fineste blomsterenge 





Sortemosen 



Sortemosen 

Sortemosen 



Gedevasen 



Nattergal / Vandstær 





Naturstyrelsens Miljømilliard-projekt 
Klevad Eng i Natura 2000-området 
direkte op ad Transportkorridoren. 



Udsigt over Mølleådalen, hvor den 
passeres af den forældede Transport-
korridor. I kærene nedenfor blev flere af 
EU Natura 2000-områdets udpegnings-
arter registreret ved udpegningen. 



Bastrup Sø 



Småsøerne 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEsLXLvI7MAhUqEpoKHY8GA8MQjRwIBw&url=http://www.luontoportti.com/suomi/da/kukkakasvit/torve-viol&psig=AFQjCNFR2hgX6YleKSKTIG25SyVD7wDvZg&ust=1460735117846544




Langesødalen 





Udsigt over Oremosedalen, hvor den 
passeres af den forældede Transport-
korridor. Området blev fredet af 
Naturklagenævnet i 2010. 









Jørlunde 



Vrange Bøge, Slagslunde Skov 



Ryet Skov 







Friluftsliv – Folkesundhed og livskvalitet 

FNV’s nytårstur ad Søris’ på det økologiske landbrug 



Naturens rekreative 

brugergrupper 

FNV’s højsommertur 

Bastrup Sø rundt 



Farum Sø Rundt 



Mountainbikes 



Cykling 

Ridning 

Badning 



Børn og unge i 
naturen? 
 
Ny naturvejleder 



 

Etablerede fredninger og stier har sikret kvalitet som nationalpark 

Fredning Fredsskov Natura 2000 

Stisystemerne 

Foreningen Naturparkens Venner 

Naturpark Cykelsti 

Vandresti 

S 

S 

S 

Trafikvej u/ cykelsti  



FNV’s Turguide på hjemmeside og smartphone –  www.fnv.dk 
 

Turene omfatter 16  rundture for cykler eller gående med en række alternativer, som 
kan kombineres på forskellig vis. Desuden en cykelrute på 20 km mellem S-stationerne 
Farum og Ølstykke, hvor cyklen kan medbringes med S-toget. I alt 143 seværdigheder. 

http://www.fnv.dk/


Vision - Politiken 1959 
Vejdirektoratet gennem 100 år 

A6 

Ring 5 ikke en del af den 
oprindelige Fingerplan. Ifølge 
Fingerplanens fader, Steen Eiler 
Rasmussen, skulle Nordsjælland 
være attraktiv beboelse, mens 
byen skulle udvikle sig mod 
sydvest (SER 1960).  



Truslen fra Ring 5 Transportkorridoren skal respekteres 
- som Naturklagenævnet godkendte Ganløse-fredningen. 
 

”Det er uerstattelig natur” 



Naturparken mellem  

Farum og Slangerup 

Foreningen Naturparkens Venner 


