
 

I korridoren mellem Arresø og Gribskov   
og mellem Tulstrup og Alsønderup 



 
 
Kulsviergården 
Er det lokale forsamlingshus og idrætshal gården er  
omdrejningspunktet for idræt og foreningslivet i 
Alsønderup og Tulstrup.  
 
Hillerød Vest Skolen 
Har 120 elever fra 1 til 6 klasse i Alsønderup 
 
Idrætsforeningen 
Består af  10 afdelinger og har aktiviteter for unge og ældre. 
Foreningen har også en teaterforening som hvert år leverer  
en sjov og ofte spændende forestilling.. 
 
Alsønderup Vandværk 
Forsyner de ca. 1700 forbrugere i området med rent vand 
 
Borgerforeningen 
Lokal forening som hjælper med at skabe grupper og 
Fælleskab i lokalsamfundet 
 
Lokalrådet 
Koblingen mellem lokalsamfundet og Kommunens forvaltning  
sørger for bringe lokalsamfundets interesser videre til politikerne 
 
Købmanden 
Den tidligere brugsforening i Alsønderup, der nu fungerer som  
købmanden i området. Mario og Inga har næsten altid åbent  
med en åbningstid 7 til 19 alle ugens dage 
 
Mangholm 
Den lokale gårdbutik og landbrug. Tine og Torben producerer   
økologiske produkter, som sælges fra gårdbutikken . 
 
FDF Spejderne 
Holder til ved Baunetbakken og er aktive mange steder i naturen 
 

Foto fra Baunetbakken i Alsønderup 

Denne folder er skabt på baggrund 
af et samarbejde mellem foreninger 
og erhverv i Alsønderup og Tulstrup 
 
Vi ønsker at bidrage til udviklingen 
af Nationalparken til glæde for lokale 
og besøgende 



 
 
 
 

Vores ønske er at skabe et støttepunkt for Nationalparken , som tager udgangspunkt i  
Kulsviergården og vi vil medvirke til at udvikle og forankre Nationalparken i lokalsamfundet 
 
Sammen ønsker foreningerne, Skolen , Kulsviergården og erhvervet at skabe nye muligheder og  
tilbud i forbindelse med besøg i Nationalparken. Kulsviergården  og besøgsgården Mangholm har 
både mødelokaler, og faciliteter, som kan servicere lokale og besøgende.  
 
 Korridoren mellem Gribskov og 
Arresø byder på mange natur- 
oplevelser og muligheder 
 
Noget har vi allerede skabt, men  
der er meget, som kan udnyttes  
bedre og udvikles yderligere 
 
Støttepunktet er regionalt og vi  
ønsker derfor at samarbejde  både 
med Hillerød Kommune og National- 
parken  
 Indvielse af Kulsvierhytten på nationalparkens 

fødselsdag 2018 



I Korridoren i området mellem Alsønderup og  
Tulstrup og mellem Arresø og Gribskov 
 
Med Alsønderup Enge og Nejede Vesterskov udgør 
den en vigtig korridor i Nationalparken Kongernes 
Nordsjælland 
 
Landskabet er meget smukt og varieret. Det er et 
dødislandskab skabt i forbindelse med sidste istid 
for ca. 10.000 år siden. 
 
Store dele af landskabet var frem til midten af 1600 
tallet dækket af skov, men Kulsviernes trækuls- 
produktion i Nordsjælland skabte det åbne landskab 
som vi nu ser. 

 

1 Fugletårnet ved  Alsønderup Enge 
 
2 Det grønne område ved Arresø 
 
3 Baunetbakken Alsønderup 
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Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev åbnet i juni 2017. Parkens areal  26.254 ha  
og 81 % af dette er statsejet jord.  
 
Den indeholder to UNESCO verdensarv områder samt flere slotte  og kulturminder  
 
Naturindholdet, og ikke mindst landskabet, er  mangfoldigt og varieret. Historien er 
lang og det ses mange steder i kulturlandskabet 

Nationalparken udgøres 
af det skraverede grønne og  
blå areal 



Nejede Vesterskov er en mindre, men gammel skov der ligger mellem Alsønderup og  
Arresø. Skoven er udpeget som urørt skov og biodiversitetsskov. Om foråret fyldes  
den af hvide anemoner. I skoven findes bl.a. hjortevildt, havørn, bæver og grævling og  
skoven er  derfor bedst egnet til stille oplevelser. 
 



Bæver i Pøleå mellem arresø og Nejede Vesterskov 



sløjfer 

 
 

2 

3 

Udeaktiviteter giver eleverne nogle fordele 
som skal supplere det som skolerne allerede 
er gode til.  Udeskoler påvirker læreprocessen 
med konkrete aktiviteter oplevelser og fælles- 
skab. Samtidig øger det den fysiske aktivitet 
og fremmer derved indlæring og naturfaglig 
Dannelse. 

Læringbasen ved skolen blev i 2016 
Doneret af Friluftsrådet og TRYG fonden. 
Den indgår som en vigtig base 
for skolens udeaktiviteter og National-
parken skaber større fokus på udelæring 
 
Men der er behov for bedre adgang til 
de naturområder, som findes ved skolen 
via nye stisløjfer samt oplysningsrum og 
en naturvejleder funktion. 

Indvielse af læringsbasen 

Udvalgsformand Rikke Macholm  
indvier læringsbasen 





   

Tidligere var der langt flere markveje og  
stier der førte gennem landskabet. I dag er 
mange af dem forsvundet.  
 
Den mest benyttede sti i området er derfor  
cykelstien mellem Tulstrup og Alsønderup,  
men den er ikke den mest spændende. 
 
Vi ønsker at indgå aftaler om mindre  
trampestier, der  kan udspringe fra byområderne  
og som vil kunne virke som spor i landskabet. 
 
Det er forudsætning, at dette sker i samarbejde 
med lodsejerne og efter deres betingelser. 
 
Det kunne skabe bedre vilkår for både gåture og ridning 
 
 
 

Stavgængere på tur 

Malthe orienterer sig 



Eksempler på trampestier 



Markvejen til Mangholm 



Tine fra Mangholm 

Foto: Tina Brok Hansen  

Mario foran sin butik i Alsønderup 

Høstmarked på Mangholm 

Både Købmanden og gårdbutikken 
kan medvirke til at servicere de 
besøgende. I begge butikker findes 
mulighed for indkøb på turen 

På den økogiske 
besøgsgård Mangholm 
findes en gårdbutik og en 
lille café som begge er 
åbne i weekenden.  
 
Man kan også vandre 
langs mindre stier, der 
følger gårdens marker og 
folde 



 
• Opsætter  informative tavler ved Kulsviergården, som  beskriver natur – og  

landskabsoplevelser i korridoren mellem Gribskov og Arresø  
 
• Udpeger ruter og stisløjfer i form af trampestier i samarbejde med de 
     de lokale lodsejere 
 
• Sørger for adgang til toilletter og en cykelstation ved Kulsviergården 

 
• I samarbejde med Købmanden udvikles en besøgsservicestation 

 
• Arbejder for en naturvejlederordning for skoler og institutioner  
 
• Afholder naturparksarrangementer sammen med de lokale foreninger 

 
• Udvikler en “naturparkskasse” til brug for udeskolernes brug af Nationalparken 
     Kassen skal placeres i Kulsvierhytten til brug for undervisningen 
 
• Undersøger muligheden for at etablere en Kulsviersti mellem Arresø og Nødebo 

At Kulsviergården og foreningerne sammen gør følgende:   



Bålhytten monteres 2018 

Kulsvierhytten indviet 2018 

Projektet involverer borgere og brugere 
på flere måder, nogle af disse er 
innovative og repræsenterer en 
nytænkning i forhold til samarbejde om 
drift og pleje. 
 
Der er aktuelt et partnerskab mellem 
forsamlingshus og idrætshal 
Kulsviergården, skolen, HFO1 og HFO2  
idrætsforening, spejdere.  
 
Vi ønsker også, at samarbejde med  
Hillerød Kommune og Hillerød 
Forsyning. 
 
Areanvendelsen vil være dynamisk og  
og kan derfor tilpasses kommunens og 
Forsyningens behov og andre 
deltageres behov. 



Ole Hjorth Caspersen, medlem af Nationalparkrådet  
Næstformand Alsønderup Vandværk 
Bestm. Borgerforeningen 
Email. ohc@ign.ku.dk 
Tlf. 93565299 

Carsten Lynge, Formand for Kulsviergården 
Email. Kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk 
Tlf.  48286540 
Pibemøllevej 7  3400 Hillerød 

Martin Rieva Formand for Borgerforeningen 
Email.  borger@alsønderup.nu 
Tlf. 40732716 
Formand for borgerforeningen 
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Tidlig morgen på Baunetbakken I Alsønderup 



Har du nye gode ideér er du velkommen til at sende dem til mig så vil jeg bringe dem videre til 
Nationalparkrådet  
Ole Hjorth Caspersen   
Kontakt mig på Email. ohc@ign.ku.dk 
Tlf. 93565299 
Lyngbakken 38 I Alsønderup 

 
Kort beskrivelse af forslaget: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Berører dit forslag andres jord ?  Ja/nej   
Hvis ja, har du et samarbejde med jordejer omkring dit forslag ? 
 
Hvilke emner berører forslaget? (Sæt kryds – gerne ved flere) 
 
     Natur        Geologi og landskab       Kulturhistorie  Friluftsliv 
  
      Erhverv og turisme          Forskning, uddannelse og formidling        Andet 
 
Navne/organisation forslagsstiller: 
Mail:                                    Tlf: 
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