
Helhedsplaner for delområder i 
Frederiksborg Amt 
 
Frederiksborg Amt i samarbejde med 
Kommuner, interesseorganisationer og lokale museer 
 
Udførte og planlagte projekter 
 
Baggrund og formål 
Ud fra et ønske om en sammentænkning af virkemidlerne for rekreative, natur- og 
miljømæssige interesser, udfærdigede Frederiksborg Amt flere delområdeplaner.  
 
Amtet var opdelt i 13 delområder, som var afgrænset ud fra vandløbsoplande og  
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Figur 1: Kort over de 13 delområder i Frederiksborg Amt. (Kilde: Frederiksborg Amt) 

 
landskabelige forhold. Amtet færdiggjorde 4 delområdeplaner og havde flere planer under 
udarbejdelse ved amtets lukning med udgangen af 2006.  
 
Ved at udfærdige en helhedsplan for naturforvaltningen, var det hensigten at man ville 
kunne tilgodese natur og kulturmiljø på en regional skala, men med et stort 
detaljeringsniveau i form af beskrevne projekter inden for delområdet. Man kunne således 
se på de større landskabelige sammenhænge i landskabet og derudfra præcisere hvilke 
konkrete projekter på lokalt niveau, der var hensigtsmæssige og ønskeligt at udføre i den 
kontekst.  
 
Delområdeplanerne fungerede som et katalog med en lang række ideer til natur og 
miljøprojekter. De konkrete mål bag planerne var: 
 

• Forbedre levemulighederne og spredningsmulighederne for de vilde dyr og planter 
• Forbedre vandmiljøet

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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• Fremhæve terrænformerne og sammenhængene i landskabet 
• Fremhæve de kulturhistoriske værdier og kulturmiljøerne 
• Give flere muligheder for adgang og ophold i det åbne land 
• Øge befolkningens kendskab til værdierne i området gennem forskellige 

informationsaktiviteter 
 
Delområdeplanerne fastlage arealanvendelsen for en 10-årig periode. Hvor det var 
hensigtsmæssig at skabe f.eks. en spredningskorridor blev der planlagt for dette, og 
projektet ville så blive implementeret når mulighederne var til stede for det. Alle projekter 
blev kun gennemført med lodsejernes velvilje for projektet.  
 
Som udgangspunkt for ideerne til projekter så man på mulighederne i naturgrundlaget og 
behovet for forbedringer indenfor et samlet naturgeografisk område. De foreslåede 
projekter indgik i en helhed og opfyldte flere mål på en gang i overensstemmelse med 
amtets regionplan. Samlet set giver projekterne et forslag og et udgangspunkt for tiltag, 
der vil forbedre både den fysiske og funktionelle sammenhæng i landskabet til gavn for 
dyre og plantelivet.  
 
Efter amtets lukning er delområdeplanerne viderebragt til de respektive nye kommuner, 
der nu forvalter områderne. Kommunerne vil herefter tage delområdeplanerne med i deres 
arbejde med kommuneplanerne i det omfang det er muligt. 
 
Delområdeplanerne kan stadig ses på Frederiksborg Amts hjemmeside   
(http://www.fa.dk/natur/del_web/ )  
 
Teknisk udførelse 
Amtet udfærdigede en bred vifte at ideer til projekter, der kunne være med til at styrke 
sammenhængen mellem naturområder. Det var f.eks. frilægning og genslyngning af åer, 
græsning af eng, overdrevs og kystarealer, udvidelse af strandengsarealer, friholdelse af 
kilder og kildevæld for skovdrift, naturgenopretning af enge, overdrev og vandløb, rydning 
af opvækst på fortidsminder samt en lang række forslag til stiforløb m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Frilægning af den tidligere rørlagte Donse å. Formålet med frilægningen var at give fisk muligheden 
for at vandre op i åen for at gyde og dermed skabe sammenhæng for vandrende fisk i å-systemet. (Foto 
Frederiksborg Amt) 
 
Naturtype 
Alle eksisterende naturtyper i Frederiksborg Amt 
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Arter  
Arter tilknyttet de eksisterende naturtyper i Frederiksborg Amt 
 
Opdragsgiver:  
Frederiksborg Amt 
Efter 1.1.2007 
Respektive kommuner i det tidligere Frederiksborg Amt 
 
Skala 
Lokalt og regionalt 
 
Virkning på flora/fauna 
Ukendt 
 
Budget 
Der var naturligvis forskelligt budget for de respektive projekter, men det kan nævnes at 
generelt var projekterne finansieret af Frederiksborg Amt og i nogle tilfælde i Frederiksborg 
Amt og kommunerne i fællesskab. Herudover var der til mange projekter mulighed for 
ekstern finansiering i form af diverse støttemuligheder.  
 
Evaluering  
Ingen evaluering 


