
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Halsnæs 

 

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer 

Jakob Lausen jacl@halsnaes.dk, 27572821 

 

 

*Jeres VILDE projektside: https://halsnaes.dk/borger/natur 

 

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  

Store dele af de kommunalt ejede arealer er overgået til vild natur, nogle steder går 
græssende dyr året rundt og skolebørn, finder det ganske naturligt at skolestien går  
gennem ny genvildede naturområder. På de lidt mindre arealer forvaltes flora og fauna 
via tilpasset græsning med dyr.  
 
Alle naturvirkemidler er taget i brug.  
 
Kommunen har sammen med Grønt Råd sikret en bred tilslutning i offentligheden og 
borgere og besøgende oplever at alle Halsnæs mange forskellige naturtyper trives.  

Mange sommerhusejere tilslutter sig vildheden og nu flytter overdrevsarterne ind i 
sommerhusområderne. Sjove samarbejder er opstået og trives mellem hestefolk og 
strand-nelliker, sommerhusejere og gyvelkvælere og ikke mindst landbrugere og løgfrø 
 
Store landområder på Arrenæs, Kappelhøj, Kikhavn, Lynæs og ikke mindst de marine 
nye stenrev ved Hundested inviterer flora fauna og folket indenfor, så ingen er i tvivl om 
at ” Halsnæs vil VILDERE med naturen ! ”  

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 
 
Vi vil det vilde rå og autentiske.. og at vi i den ”ånd” har sikret sammenhængen, 
forbedret og udvidet områder med rå, regionale og nationalt særegne natur.    
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Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 

Søge at erhverve endnu uskadte privatejede naturområder i Halsnæs Kommune og 
støtte varige naturgenopretningsprojekter - meget gerne i samarbejde med andre 
offentlige eller private institutioner, virksomheder og lodsejere.  
Én af drømmene er at Naturmillionen evt. kan anvendes på Arrenæs, således at 
halvøen i 2025 nu er et enestående naturområde i Danmark:  

Hér vil de dramatiske bakkedrag og vide udsigtspunkter til Danmarks største sø, 
kombineret med de mange forskellige naturtyper spredt over hele halvøen – tilbyde helt 
usædvanlige natur- og landskabsoplevelser.  
 
Arrenæs er nu landskendt for, trods sin lidenhed, at være et naturområde man kan 
"forsvinde i" efter få minutters vandring.  
 
På ankomststederne er man blevet mødt af flere ruteforslag af forskellig længde og 
varighed.  
 
Udover hovedruterne vil et utal af trampe-stier gennem småskove, moser, enge, 
overdrev og rørskov inspirere den eventyrlystne til at gå på opdagelse. Mange 
ankommer til Arrenæs fra fjordstien langs Roskilde Fjord eller vandvejen fra fjorden via 
Arresø Kanal.  
 
Centralt på halvøen er de tidligere store monotome omdriftsarealer nu aktivt konverteret 
til artsrige lysåbne naturtyper. Hér på mere end 100 hektar lever vilde græssere på de 
sandede bakker og våde engstrøg. Området er så stort, at man ikke oplever det 
indhegnet da man kan færdes frit - også udenfor stierne.  

Bæver og odder holder fast til og kan iagttages i området.  

En boardwalk og et særlig designet bæverskjul løber gennem den tyste ellesump - og er 
blevet et udflugtsmål i sig selv. Ønsker man at opleve de helt store vingefang - havørn, 
fiskeørn eller rørhøg, så er Arrenæs nu stedet, hvor disse arter oftest spottes i 
Nordsjælland. Hér ses de nemt jagende ud over Danmarks største sø. Om foråret høres 
og ses tranetrækket fra de talrige bronzealderhøje på næsset.  

De tørre som de helt våde naturtyper afløser ubrudt hinanden. Arrenæs er blevet stedet, 
hvor både amatører samt professionelle naturforskere kan følge og forske i 
naturtypernes dynamik. Dynamikken skyldes til dels græsningsfoldenes størrelse, men 
også et resultat af fokuseret rewilding med nøglearterne bæver og vildkvæg. Den 
såkaldte "open end" naturforvaltning monitoreres af forskere og den konstante øgning af 
artsdiversitet begejstrer og fascinerer på internationalt niveau.  

I sommerhalvåret afholdes særlige basecamps for studerende, der beskæftiger sig med 
natur-, landskab- og forvaltningsprocesser. De studerende overnatter i det fri og 
deltager aktivt i reel naturpleje som en del af kursusforløbet. Samtidig modtager man 
undervisning i omdannede naturrumskursuslokaler i Brederød eller Auderød.  

Arrenæs er desuden kendt for et af Sjællands største sammenhængende engområder. 
Hér på Arrenæs’ østkyst blomstrer orkideerne i 100.000-vis. Engene holdes lysåbne 
året rundt af de vilde græssere og pilekrattet holdes i ave af bæver. Endelig valfarter 
astrologisk interesserede til Arrenæs’ nordlige dele. I efterårsmånederne afholdes der 
stjerneskudsture og nordlys-oplevelser. Hér findes jo Hovedstadsområdets absolut 
mørkeste sted. Ingen lys forurening opløser nattemørket og området stiller en 



udsædvanlig stor himmelbue til rådighed. Begrebet nat-natur-tur har sin oprindelse 
herfra. Særligt designede "Kig-op bænke" og "Stjerne-senge" indbyder den stille 
besøgende til at studere himmelrummet. Nordlys, meteorsværme og stjerneskud 
opleves bedst midt i Arresø - på Arrenæs. 

 

 

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk. 

http://www.dkvild.dk/

