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Ved Gurre-Sø holdt Kong Valdemar Jagt,
Smukt Hornet lød gjennem Skoven,
Den stod i sin rigeste Sommer-Pragt,
Og Stjerner funkled’ foroven;
Da raabte Kongen saa lystelig,
Hvor de vilde Skovduer kurre:
„Lad Gud beholde sit Himmerig,
Har jeg kun Gurre!“
- Det er saa deiligt en Sommer-Dag,
Men deiligst i Nattens Stille,
Naar Stjernerne blinke og Droslens Slag
Fortæller om Tovelille.
Jeg troer der er skjønnest i Danmark!

Uddrag af:
”Hvor Nilen vander ægypterens jord”
H. C. Andersen, 184
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Summary

The Gurre castle ruin lies amid a beautiful 
spread of land consisting of types of nature 
that the European Union prioritize. In spite 
of a need for better handling of the castle 
ruins upkeep og reputation, it is visited by 
many and not considered endangered.

DN has worked out of a proposal for the 
conservation of the castle ruin, which the 
municipality and Nature Agency must 
process. The proposal has the characteristics 
of a nature restoration project and it involves 
water level increases and deforestation.

The main objective of the proposal is to 
recreate the view of Gurre lake, which stems 
from a hope to recreate a romantic landscape 
layout as existed in the 1800’s.

The synchronization of the eras for water 
level increase and deforestation is important 
to secure the projectareas authenticity in a 
histortical perspective.

The expanded lake areas created by a water 
level increase in Gurre lake will primarily 
consist of no more than 1 meter depth 
wetlands. The consequenses are flooding of 
paths and a significant decline in areas with 
forestswamp. Additionally, the upkeep of 
these wetlands will require exstensive care 
in the form of constant clearing to avoid reed 
swamp and forestswamp.

The assessment does not encourage the 
implementation of the restoration project, 
from a biological point of view of quality, if all 
fields and values   are weighted equally. 

In a sustainable perspective, both the 
landscape and ruin can be seen as unique 
resources that are worth to pass on to the next 
generation. Depending on which option you 
choose, different qualities are promoted and 
passed on.

Consideration of the proposal based on 
natureperceptions and the different quality  
classifications, clarifies that there are sev-
eral different solutions that all will be right, 
depending on the perceptions and attitudes 
you have. 

Some communities will prioritize cultural 
values   and experiences, while others per-
ceive nature’s independence and the fairytale 
frenzy, as the most ideal. It is the nature-
manager’s job to handle as many interests as 
possible.



Resume

Gurre slotsruin ligger i et smukt naturområde, 
der består af naturtyper, prioriteret af den 
Europæiske Union. Til trods for ønsket om 
bedre formidling, er slotsruinen anerkendt og 
velbesøgt, og vurderes ikke som truet.

DN har udarbejdet et udkast til fredningsforslag 
med karakter af naturgenopretning, 
vandstandshævning og skovrydning, som 
kommunen og Naturstyrelsen skal behandle.

Fredningsforslagets hovedformål er at 
genskabe udsigt over Gurre sø, idet der 
ønskes at sætte fokus på det romantiske 
landskabsbillede, der eksisterede i 1800-tallet. 

Synkronisering af tidsperioden for 
vandstandshævning og skovrydning er vigtig 
for at gøre projektområdet autentisk, i et 
historisk perspektiv. 

De udvidede søarealer der skabes ved en 
hævning af vandstanden i Gurre sø, vil 
primært resultere i lavbundede, under 1 meter 
dybe, vådområder. Konsekvenserne vil være 
oversvømmelse og vådgøresle af stisystem, 
samt markant fald i arealet af naturtyperne 
elle- og askesump og hængesæk. Derudover 
vil opretholdelsen af disse lavbundede arealer, 
kræve massiv pleje, i form af rydning, for at 
undgå tilvoksning af rørsump og skovsump. 
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Vurderingen taler ikke for en gennemførelse 
af genopretningsprojektet, ud fra en biologisk 
kvalitets synsvinkel, hvis alle områder og 
værdier vægtes ligeværdigt.   

I et bæredygtigt perspektiv kan både landskab 
og ruin kan ses som unikke ressourcer, der 
er værd at viderebringe til næste generation. 
Afhængig af hvilken løsning man vælger, 
fremmes og viderebringes forskellige 
kvaliteter. 

Behandlingen af forslaget ud fra  natursyn, 
naturbegreber, og de forskellige kvalitetstyper, 
tydeliggør at der findes flere forskellige 
løsninger som alle vil være rigtige, afhængig af  
hvilke opfattelser og holdninger man har.

Nogle befolkningsgrupper vil prioritere 
kulturværdier og oplevelser, mens andre 
opfatter naturens uafhængighed og den 
eventyrlige vildhed, som det mest ideelle. Det 
er forvalterens opgave at varetage så mange 
interesser som muligt.
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Baggrund for projektet

I 2012 udarbejde en lokalafdeling af 
Danmarks Naturfredningsforening et 
udkast til fredningsforslag for landskabet 
omkring Gurre Slotsruin, der er beliggende 
i det nordøstsjællandske Kvistgård, ca. 6 
km fra Helsingør. Den højtliggende ruin 
fremstår i dag der hvor Gurre Slot blev opført 
tilbage i 1100-tallet. Foreningen begrunder 
fredningsforslaget med fortællingen om 
slottets oprindelige placering i et lysåbent 
landskab, præget af søer og vådområder, som 
gennem de sidste århundreder har ændret 
karakter til et betydeligt mere tilgroet og lukket 
område. Formålet med fredningen er at skabe 
en større sammenhæng mellem slotsruinen 
og de tilstødende landskabselementer, præget 
af kulturhistoriske spor. Flere elementer i 
forslaget er af en karakter som lovmæssigt 
kræver at Naturstyrelsen Nordsjælland og 
Helsingør kommune skal stå for behandling af 
sagen. I denne forbindelse har jeg, under mit 
praktikophold hos Naturstyrelsen, arbejdet 
med projektet.

Opgaveformål 

Formålet med opgaven er at bidrage til 
Naturstyrelsens beslutningsgrundlag forud 
for eventuel anbefaling af fredningsforslagets 
naturgenoprettende elementer, der kan 
fremhæve de kulturhistoriske værdier og 
skabe bedre sammenhæng mellem Gurre 
slotsruin og det omkringliggende landskab. 

Problemformulering 

I opgaven redegøres der for områdets 
nuværende situation, oplevelsesværdier 
registreres  og fredningsprocessen afklares. 
Konsekvenser for landskabet, ved en eventuel 
gennemførelse af de naturgenoprettende 
elementer i  fredningsforslaget, visualiseres. 
Forslaget vurderes derudover i forhold til 
kultur- og landskabshistorie. Det synliggøres 
hvilke naturkvaliteter forslaget fremmer og 
begrænser. Afslutningsvis præsenteres en 
række anbefalinger, der kan bruges i det 
videre arbejde med landskabet omkring Gurre 
slotsruin. 

1. Indledning
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Metode

Opgaven tager udgangspunkt i 
fredningsforslaget, stillet af Danmarks 
Naturfredningsforening. 
Gennem litteraturstudier af blandt andet 
lovtekster og handlingsplaner, har jeg  
afklaret hvad en fredning er og hvordan en 
fredningsproces forløber.

For at redegøre for områdets muligheder, har jeg 
foretaget en registrering af oplevelsesværdier 
i området, med udgangspunkt i en metode 
udarbejdet af Skov & Landskab.
 
I forbindelse med vurdering af den historiske 
autenticitet i naturgenopretningen, har jeg via 
omfattende litteraturstudier af arkælogiske 
udgravninger og naturvidenskabelig 
undersøgelser, afklaret de kultur- og 
landskabshistoriske forhold.

Konsekvenserne af de naturgenoprettende 
elementer i fredningsforslaget er illustreret, 
på baggrund af højdekurvekort fra GIS.
 
For at vurdere disse konsekvenser og redegøre 
for hvilke kvaliteter der kan fremmes ved 
denne naturgenopretning, har jeg anvendt 
en metode til værdisætning af biologisk 
naturkvalitet, som er udviklet af DMU. 
Derudover har jeg beskæftiget mig med 
vurdering af naturkvalitet i et bæredygtigt 
perspektiv, beskrevet af Finn Arler.
 
For at afklare på hvilket grundlag forslaget er 
stillet, har jeg beskæftiget mig med forskellige 
opdelinger af natursyn og naturbegreber.

De enkelte analyser og metoder er forklaret 
yderligere i afsnittene, hvori de anvendes. 

Endelig er ovenstående systematiseret, for at 
kunne give nogle kortfattede anbefalinger til 
det videre forløb i projektet.
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2. Introduktion til 
 området

 I det smukt kuperede landskab i 

den nordøstlige del af Sjælland, finder 

man Tikøb landsogn. Midt heri ligger 

Gurre sø, omfavnet af store skovområder 

samt græsningsarealer med talrige 

vandhuller og moser. Syd for søen snor den 

smalle Gurrevej sig på en middelalderlig 

vejdæmning, forbi den højtliggende ruin, 

der i sin storheds tid fremstod som Gurre 

slot. 

Figur 1.0 - Skilt til ruinen på Gurrevej
11



Figur 1.1 - Kort over Nordsjælland
Figur 1.2 - Kort over området ved Gurre

Figur 1.3 - Oversigtkort over nærområdet 

Slotssøen

Slotsruinen

Gurre sø

Tørlagte Lille Gurre sø

Ellesumpen

Ellesumpen
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Figur 1.4 Gurre Sø, set fra stien

Den lavbundede Gurre sø ligger skjult bag 
et bredt bælte af skov. Udsigt  over vandet 
fås kun fra den offentlige sti, der gør det 
muligt at gå rundt om den ca. 210 ha store sø. 
Herfra kan de særlige naturtyper, der findes i 
området, opleves på nært hold. Karakteristisk 
for søen er desuden det brede bælte af tagrør, 
der som følge af den lave vandstand, vokser 
langs søens bred.

Gurre sø,  de tilstødende skovarealer og 
områderne omkring ruinen er alle statsejede. 
Selve slotsruinen er fredet som fortidsminde, 
mens hele den lavbundede Gurre sø og de 
omgivne skove er beskyttet som Natura2000-
område. 
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Reguleringer og bindinger 

Området er i dag beskyttet af flere forskellige 
lovgivninger. Arealerne forvaltes både som 
naturbeskyttelseslovens §3-områder, og den 
Europæiske Unions Natura 2000-områder, 
herunder habitatdirektivet. Selve slotsruinen 
og resterne af gamle kapel er  fredet 
fortidsminde. 

Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af 
beskyttede naturområder i den Europæiske 
Union. Formålet med beskyttelserne er at 
bevare og beskytte naturtyper samt vilde 
dyre- og plantearter, som er sjældne, sårbare, 
truede eller karakteristiske for EU-landene. 
Udpegningerne tager udgangspunkt i 
fuglebeskyttelsesdirektivet, habitatdirektivet 
samt de tidligere udpegede Ramsarområder. 

I den Europæiske Union begyndte 
naturbeskyttelsesarbejdet i 1979, ved 
indførelse af Fuglebeskyttelsesdirektivet. 
Direktivet udpeger og beskytter levesteder for 
en række fuglearter, og indbefatter de tidligere 
udpegede Ramsarområder. I 1992 blev  
habitatdirektivet udarbejdet i forbindelse med 
FNs biodiversitets konvention i Rio, da der var 
konstateret tilbagegang i mange naturtyper og 
naturlige levesteder for dyr og planter. Alle 
medlemslandene er via direktivet forpligtet 
til at stoppe tilbagegangen af de naturtyper og 
arter, som er af betydning for EU. 
(Agger et al., 2005)

Områdeudpegningen gør det nemmere at 
sikre beskyttelse, opretholdelse og kontrol 
af en gunstig bevaringsstatus for de, på 
lokaliteten, identificerede naturtyper og 
arter. Der bliver lavet planer for hver af de 
registrede  områder, hvori der fastlægges 
målsætninger og indsater for området.  
Bevaringsforpligtelsen af de særlig naturtyper 
og arter, kan som forvaltningsform anses som 
værende statisk og konserverende, idet den 
ikke tager hensyn til en naturlig dynamik. 

Natura 2000

Figur 1.6 Fredede fortidsminder

Figur 1.5 Natura 2000-områdets afgrænsning

Gurre slotsruin
Sankt Jakobs 
Kapel
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En naturtypes bevaringsstatus 
er gunstig, når: 

•	 Arealet med naturtypen i det naturlige 
udbredelsesområde er stabilt eller øges

 
•	 Den særlige struktur og de særlige 

funktioner, der er nødvendige for 
naturtypens opretholdelse, er til stede og 
vil være det fremover

•	 Bevaringsstatus for de arter, der er 
karakteristiske for naturtypen, er 
gunstig.

En arts bevaringsstatus 
anses for gunstig, når:

•	 Bestandsudviklingen viser, at arten på 
lang sigt vil opretholde sig selv 

•	 Artens naturlige udbredelsesområde 
hverken er i tilbagegang eller vil blive 
mindsket

•	 Der er og vil sandsynligvis fortsat være 
et tilstrækkeligt stort levested til på lang 
sigt at bevare artens bestande 

Habitatdirektivets 
bilag IV arter:

•	 En række arter, som er omfattet 
af en særlig beskyttelse i henhold 
til habitatdirektivet. Disse arters 
levesteder samt yngle- og rastepladser 
skal beskyttes mod ødelæggelse. 
Beskyttelsen er generel og gælder 
således ikke kun i udpegede områder, 
men alle de steder hvor arterne 
forekommer.

§3 områder

§ 3 i den danske naturbeskyttelseslov værner 
om særlige følsomme naturtyper, ved at 
beskytte mod ændringer i deres naturtilstand. 
Omkring 10 procent af Danmarks areal er 
beskyttet af denne paragraf, som dækker 
naturtyperne: sø, mose, fersk eng, strandeng, 
hede, overdrev og vandløb. Disse naturtyper 
er beskyttede overalt, hvor de forekommer 
i Danmark, hvorfor et areal godt kan være 
beskyttet, selv om det ikke er registreret 
sådan. Ønsker ejeren at foretage ændringer 
på et beskyttet naturareal, skal han søge 
om dispensation hos kommunen. Mange 
af §3 arealerne er også beskyttet af EU-
lovgivningens Natura-2000 områder, som  er 
en strengere form for beskyttelse, og denne 
lov er derfor ikke yderligere behandlet i resten 
af opgaven. (Naturstyrelsen, 2014)
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Område 131: Gurre sø

Gurre Sø og de omgivende skove og moser 
er omfattet af Natura 2000-området nr. 131, 
og består desuden af habitatområder nr. 
115. Det samlede areal er ca. 450 ha, hvoraf 
selve Gurre Sø udgør ca. 210 ha, det meste er 
statsejet. Området er udpeget for at beskytte 
bl.a. søtyperne lobelie sø og kransnålalge 
sø, mosetyperne rigkær og hængesæk samt 
skovnaturtyperne: bøgeskove på muldbund, 
egeblandskov, elleaskesump og skovbevoksede 
tørvemose, hvoraf de to sidstnævnte betragtes 
som våde skovtyper. Området er ikke et 
fuglebeskyttelsesområde, men dog kendt for 
at have et rigt fugleliv, fx ynglende rørdum, 
rørhøh, hvepsevåge, hvinand, foruden 
rastende forekomst af fiskeørn, havørn og 
isfugl. (Naturstyrelsen, 2011) 

På naturbasen findes der blandt andre 
observationer fra Gurre Sø af rødlistede 
arter som Halsbåndstroldand, Bøffeland og  
Høgeugle. (Fugleognatur, 2014)

Der er foretaget en tilstandsvurderinger 
af områdets naturtyper, og truslerne mod 
udpegningsgrundlaget, som registreres i 
Natura 2000-planen. I planen for 2010-2015 
er prognosen ugunstig eller vurderet ugunstig 
for lobeliesø, hængesæk, ege-blandskov, 
skovbevokset tørvemoser og elle-askeskov, 
idet den laveste tålegrænse for N-deposition 
er overskredet. (Miljøministeriet, 2011).
Imidlertid er de selv samme naturtyper, 
vurderet til alle at have enten moderat, god 
eller høj kvalitet, i den nyeste basisanalyse, 
der ligger forud for 2016-2021 planen for 
området. (Naturstyrelsen, 2014) 

Udpegninggrundlaget for 
Natura200-område 131: 

Naturtyper: 
•	 Lobeliesø (3110) 
•	 Brunvandet sø (3160) 
•	 Bøg på muld (9130) 
•	 Søbred med småurter (3130)  
•	 Hængesæk (7140) 
•	 Ege-blandskov (9160) 
•	 Kransnålalge-sø (3140
•	 Næringsrig sø (3150)
•	 Rigkær (7230)
•	 Bøg på mor (9110)
•	 Skovbevokset tørvemose* (91D0)
•	 Elle- og askeskov* (91E0)

*Prioriteret naturtype

Truslerne for nogle af moserne i området 
beskrives som tilgroning med høje urter og 
græsser eller med træer og buske, ligesom 
invasive arter er en trussel for naturværdierne 
nogle steder. Et forøget plantenæringsindhold, 
primært kvælstofforbindelser, vurderes 
ligeledes til at være en trussel.  
(Naturstyrelsen,, 2011)
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Hængesæk Rigkær
Elle- og 

askesump
Ege 

blandskov
Bøg 

på muld
Skovbevokset 

tørvemose
Andet 
skov

Dette kort illustrerer hvor der er særlige 
naturtyper i området er placeret, og giver en 
indikation af mængdeforhold. 

Figur 1.6 - Naturtyper og Natura 2000 afgrænsning

Natura 2000
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Nuværende pleje af området 

Slotsruinen og græsarealerne

I øjeblikket er kulturstyrelsen i gang med en 
større restaurering af centraltårnets murværk, 
for at sikre kampestenene mod sammenbrud. 
Murenes indre er meget nedbrudt på grund 
af en tidligere uheldig restaurering med 
cementholdig mørtel fra starten af 1900-tallet. 
Restaureringen består i opretholdelse af ruinen 
og sikring mod nedbrydning, ved en næsnsom 
udrensning af gamle fuger, og tilførsel af ny 
hydraulisk mørtelblanding. (Kultursstyrelsen, 
2013)

Ruinområdet besøges årligt af ca. 100.000 
mennesker, (Kulturstyrelsen, 2008) 
og henvender sig både børnefamilier, 
forbipasserene cykelister, turister samt 
kulturhistorieinteresserede der ønsker at 
opleve et historisk vingesus  i naturen. 

Plejen af de omkringliggende lysåbne arealer er  
forholdsvis sparsom. Der er årlig græsslåning 
af  engene rundt om ruinen. Tidligere har 
der været græssende dyr på arealerne, men 
de trampede tørvevoldene, der skal markere 
de gamle bygningernes placering, i stykker, 
og efterlod desuden græsset i ujævne højder, 
hvilket ikke gavnede formidlingen. De sidste 
år er der lavet forsøg med slå græsset på 
forskellige måder for bedst at kunne formidle 
resterne af de kunstige forhøjninger som 
forborgen har ligget på. 

Figur 1.8 - græsset rundt om ruinen står højt på 
denne tid af året.

Figur 1.7 Ruinens forfald restaureres
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For alle arealer der omfattes af en 
basissikring, 
gælder følgende:

•	 Der skal være et vedvarende skovdække
•	 Ved skovdrift skal de karakteristiske 

træarter for skovnaturtypen fremmes
•	 Ved foryngelse skal en naturvenlig 

foryngelse anvendes (selvforyngelse, 
naturforyngelse, stævning eller 
lignende) 

•	 Ingen gødskning, kalkning eller kemisk 
bekæmpelse

•	 Uforstyrret jordbund på mindst 2/3 af 
arealet

•	 Ingen øget afvanding
•	 Bevaring af eksisterende dødt ved og 

træer med hulheder

Natura 2000-området

Plejeplanen fra Natura 2000-området 
foreskriver at der løbende foretages pleje ved 
rydning af opvækst på̊ ca. 1 ha hængesæk, og 
at der iværksættes rydning af opvækst på̊ <1 
ha med henblik på̊ at udvikle og udvide arealer 
med lobeliesø og hængesæk. Skovnaturtyper 
sikres ved en skovnaturtypebevarende drift 
og pleje, og ca. 57 ha omfattes af en såkaldt 
basissikring, og der sker en supplerende 
sikring ved bevarelse af et antal store træer 
til henfald på̊ disse arealer. I øvrigt er ca. 90 
ha udlagt til urørt skov. Endvidere foretages 
bekæmpelse af problemarter på̊ <1 ha indenfor 
skovbevokset tørvemose. (Naturstyrelsen, 
2012a)

Supplerende sikring
Basissikringen kan suppleres med 
følgende tiltag:

•	 Bevaring af op til 10 store træer pr. ha 
til død og henfald

•	 Bekæmpelse af arter, der optræder 
invasivt

•	 Forbedring af de hydrologiske forhold
•	 Skovgræsning
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Registrering af naturtyper

På en tur rundt i området opleves de særlige 
naturtyper på tæt hold. I dette afsnit findes 
en beskrivelse af de tre typer, der er mest 
udbredte  rundt om Gurre sø.

 Elle- og askesump

I det sumpede område, der omkredser 
Slotssøen, findes i dag en sumpskov bevokset 
med el og ask. Skovsumpen er en næringsrig 
mose som forekommer ved lavt stående vand. 
Rødel tåler at have rødderne under vand i 
længere perioder, og forekommer ofte sammen 
med birk, pil og ask. Elletræer springer sent 
og langsomt ud og betegnes derfor som et 
lystræ. Kombinationen af lys og fugtighed gør 

Figur 1.9 Ellesump ved Gurre

bundvegetationen ganske artsrig og grosted 
for forskellige nærigskrævende engplanter så 
som engnellikerod, engblomme, hjortetrøst, 
engkarse, engkabeleje og trævlekrone. 
Naturtypen findes i små mængder i det meste 
af landet. I det europæiske netværk har 
den nummer 91E0, og er defineret som en 
prioriteret naturtype. (Skov og Naturstyrelsen, 
2000)
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 Skovbevokset tørvemose

Som navnet antyder, er denne naturtype en 
tørvemose der er blevet bevokset. Ofte sker 
dette som følge af dræning, men det kan også 
forekomme af andre årsager. Tørvemosen 
har et næringsfattigt grundlag og de typiske 
træer er dunbirk, rødgran og skovfyr. Ofte har 
træerne meget overfladestrygende rødder, og 
bundfloraen består af mosser og andre planter 
med næringsfattige behov. Naturtypen 
findes flere steder i landet, blandt andet en 
del i Gribskov. I det europæiske netværk har 
den nummer 91D0 og er defineret som en 
prioriteret naturtype. (Skov og Naturstyrelsen, 
2000)

 Bøgeskove på muldbund

Denne skovtype er kendetegnet ved, at 
jordbunden er neutral eller kun ganske svagt 
sur eller basisk. Det medfører, at jordbunden 
normalt vil være muld, og at almindelig 
bøg er det dominerende træ. I forårstiden 
er skovbunden fyldt af tidligt blomstrende 
arter som almindelig guldnælde, enblomstret 
flitteraks, skovmærke, hulrodet lærkespore og 
hvid anemone. Denne naturtype er almindelig 
i Østdanmark, men ses sjældnere mod vest. 
I det europæiske netværk har den nummer 
9130. (Skov og Naturstyrelsen, 2000)

Figur 1.11 Bøg på muld ved Gurre

Figur 1.10 Skovbevokset tørvemose ved Gurre
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Registrering af oplevelsesværdier

For at afklare hvilke oplevelser der findes i 
Gurre området, har jeg registreret 

Oplevelsesværdierne der er anvendt, tager 
udgangspunkt i kategorierne fra en metode 
udviklet af Skov & Landskab i 2006, der ved 
hjælp af en GIS-baseret analyse kortlægger 
friluftsoplevelser i hele Hovedstadsregionen. 
Den metode, som Skov & Landskab har udviklet, 
tager afsæt i tidligere danske og internationale 
undersøgelser omkring friluftsoplevelser og 
værdier og erfaringerne kombineres med en 
svensk metode. (Caspersen og Olafsson, 2006)

I arbejdet med oplevelsesværdierne ved 
Gurre, har en metodetilpasning imidlertid 
været nødvendig. Tilpasningen består 
primært i ændring af registreringsmetode, der 
i dette tilfælde ikke er baseret udelukkende 
på GIS-data og kortlægningsparametrer, men 
hovedsagligt på fysiske registrering. Formålet 
med registrering af oplevelsesværdierne er 
nemlig ikke en komplet kortlægning, men 
nærmere en påvisning af tilstedeværelse 
eller fravær af de enkelte oplevelsesværdier i 
nærområdet. 

Oplevelseskategorierne er de samme som 
dem Skov & Landskab anvender, men der er 
ikke foretaget vurdering af i hvor høj grad den 
pågældende værdi er tilstede, men blot om 
den er der eller ej. Registreringen på kort er en 
diagram-illustration, uden angivet målstok.
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I: Urørte og eventyrlige 
naturmiljøer

I gamle skovbeplantninger og skovmoser 
er træer ofte væltede, døende, knudrede 
og gamle. Her er der god mulighed for 
at opleve naturområder med et urørt, 
oprindeligt og vildt udtryk. Oplevelser i 
denne kategori kan være meget følsom 
over for støj og andre forstyrrelser. 

I: De eventyrlige og uberørte oplevelser der 
findes ved Gurre er koncentreret i de områder 
hvor skoven er driftet som urørt skov.
På kortet ses  at der blandt andet findes denne 
værdi i sumpskoven tæt ved ruinen samt flere 
steder rundt om Gurre sø. 

Figur 1.12 Registrering af oplevelser I

Figur 1.14 Finurlige trækroner i skovsump

Figur 1.13 Dødt træ ved ellesumpen ved ruinen
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III: Udsigt og åbent 
landbrugslandskab

På lokaliteter med gode udsigtsmuligheder 
kan man opleve en følelse af rum og frihed. 
I åbne landskaber og over vandoverflader 
er udsigtsforholdene generelt gode. På 
lokaliteter som strandbred og søbred samt 
bakketoppe i landskabet er der særdeles 
gode muligheder for udsigtsoplevelser. 

II: Skovfølelse

I større sammenhængende skovområder 
opnås denne følelse. Skovens egne lyde, 
lys og dufte dominerer, og kan opleves 
fred og ro. Skoven skal være mindst 3 ha 
stor og 30 år gammel, for at understøtte 
sådanne oplevelser.

II: Stort set hele stiforløbet om Gurre sø, 
indeholder kvaliteten skovfølelse, idet man 
går i et bredt bælte af høje træer. Skovfølelsen 
finder man ikke i nærområdet ved ruinen.

III: Rum og frihed i form af udsigt findes 
nogle enkelte steder omkring søen hvor det 
er muligt at gå helt ud til kanten, eller hvor 
der  er ryddet bevoksning. Ved runinen findes 
også oplevelsen af rum og frihed, på trods af 
skovbryn og enkelttræer. 

Figur 1.17  Stien rundt om Gurre sø

Figur 1.15 Registrering af oplevelser II

Figur 1.19 Registrering af oplevelser III

Figur 1.16 Udsigt fra ruinen mod  sydvest

Figur 1.18 Udsigt til søen
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IV: Naturrigdom og 
landskabsformer

I områder med høj biologisk mangfoldighed 
er der god mulighed for at komme nær 
planter og dyr og opleve en samhørighed 
med naturen. I naturbeskyttede områder 
kan man opleve en mangfoldig- hed af 
truede og specielle planter og dyrearter, 
som understøtter opdagelsesglæde og 
nysgerrighed. 

IV: Biologisk mangfoldighed og naturrigdom 
findes rigtig mange steder omkring Gurre 
da det jo hovedsageligt er beskyttede 
naturområder med minimal drift. 

Figur 1.22 Forskellige bundplanter rundt om Gurre sø

Figur 1.20 Registrering af oplevelser IV

Figur 1.21 Blomster ved ruinen
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VI: Aktiviterne i området er meget knyttet 
til stien omkring søen. Der er desuden en 
magueritrute og en national cykelrute der går 
på Gurrevej forbi ruinen. 

VI: Aktivitet og udfordring

I disse områder er der gode muligheder for 
at udfordre sig selv i naturen via aktiviteter 
så̊ som vandring, løb, cykling, ridning, 
svømning, roning m.m. Denne form 
for oplevelse gør det muligt at tiltrække 
befolkning som ikke nødvendigvis 
er interesseret i artsrigdom eller 
kulturhistorie, men gerne vil motionerer i 
behagelige omgivelser. 

V:Kulturhistorie

Kulturhistoriske oplevelser understøttes af 
synlige kulturhistoriske spor i landskabet. 
Et kulturhistorisk spor kan være et dige, en 
gravhøj, en ruin, en kirke eller en gammel 
mølle, som giver en oplevelse af ’historiens 
vingesus’. 

V: Kulturhistoriske 
værdier findes 
selvfølgelig der hvor 
ruinen er. Men nogle 
af de mindre tydlige 
spor er også markeret 
i forsøg på at give en 
forklaring af 

Figur 1.23 Registrering af oplevelser V

Figur 1.25 Registrering af oplevelser VI

Figur 1.26 Gå-, ride-, løbesti om Gurre sø

Figur 1.24 Sankt Jacops Kapel
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VII: Service og samvær

Denne værdi dækker over oplevelser, som 
er betinget af frilufts- og turismefaciliteter. 
I og omkring faciliteter så som f.eks. en 
bålplads er der god mulighed for at opleve 
samvær med familie eller venner i naturen. 
God tilgængelighed og tilgang til service og 
information er for mange en forudsætning 
for at føle sig tryg i naturen.

VII: Service og samvær
Området bærer ikke synderligt præg af 
disse oplevelser, men der er borde, bænke, 
bålpladser og mulighed for overnatning ved 
Gurre sø. 

Figur 1.28 Registrering af oplevelser VII

Figur 1.27 Bænk og bålplads ved Gurre sø

Opsummering I

Gurre slotsruin ligger i et smukt naturområde 
i Nordsjælland. Flere at områdets naturtyper 
er prioriteret i den Europæiske Uninon, og 
plejes med henblik på at opretholde den 
bedste bevaringsstaus for disse. Selve ruinen 
er et fredet fortidsminde, men ikke omfattet 
af Natura 2000-arealet. Ruinens murværk er 
blevet restaureret omfattende flere gange det 
seneste århundrede. 

Alle syv behandlede oplevelsesværdier er 
repræsenteret i området omkring Gurre sø 
eller Gurre slotsruin, hvorfor det fremstår som 
et attraktivt oplevelsesområde. 
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 Flere organisationer er interesseret 

i at bevare de kulturhistoriske 

værdier der præger området omkring 

Gurre slot. En af disse, er Danmarks 

Naturfredningsforening. Lokalafdelingen 

i Helsingør, som har henvendt sig til 

Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør 

Kommune. De har udformet et udkast 

til et fredningsforslag for ruinen og det 

omkringliggende landskab. Forslaget 

går overordnet set ud på at skabe bedre 

sammenhæng mellem ruinen og dens 

omgivelser, set i et kulturhistorisk 

perspektiv.

3. Landskabsfredning

Figur 3.1 Gurre slotsruin
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En handlingsplan for fredning

Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening 
og Danmarks Naturfredningsforening har i 
fællesskab udarbejdet en Handlingsplan for 
fredning 2013. Handlingsplanen er blevet til i 
tæt samarbejde mellem de tre parter og er et 
fælles produkt. Handlingsplanen indeholder en 
evaluering af de sidste otte års fredningsindsats 
og giver samtidig de overordnede rammer 
for, hvordan fredningsarbejdet fremover skal 
prioriteres, og hvad målet for en fredning er.  
I handlingsplanen beskrives den fremtidige 
prioritering som bevarelsen af større, 
sammenhængende naturområder, større, 
uforstyrrede landskaber samt bevaring af 
de unikke, vigtigste og nationalt værdifulde 
lokaliteter. (Naturstyrelsen et. al., 2013)

Et fredningsforslag, der fremsættes, 
skal indeholde:  

•	 En redegørelse for fredningen og 
baggrunden herfor

•	 En redegørelse for forholdet 
til eventuelle internationale 
naturbeskyttelsesinteresser  

•	 Fredningsbestemmelser for området  
•	 Ejendomsfortegnelse  
•	 Kort over området 
•	 Budgetoverslag

(Miljøministeriet, 2004)

 
Fredning af et landskab

Med en fredning lægges rammerne for et 
områdes fremtid, og kan fx fastlægge og sikre 
bestemte stiforløb, udsigter, driftsformer eller 
naturpleje.

Siden 1917 har fredninger været et centralt 
værktøj i naturbeskyttelsen i Danmark. 
Fredning er det ældste og mest vidtgående 
instrument til beskyttelse af natur og 
landskaber. Fredninger bliver gennemført 
til at varetage alle de formål, som 
naturbeskyttelsesloven indeholder. Det vil sige 
beskyttelse af landskab, dyr og planter og deres 
levesteder, ligesom en fredning kan fastsætte 
bestemmelser om forbedring og genopretning 
af naturen. Endvidere kan fredninger 
regulere folks adgang til at færdes i naturen. 
En fredning har ekspropriationslignende 
karakter, idet den indeholder hel eller delvis 
afståelse af bestemte rettigheder over de 
omfattede ejendomme. Derfor har fredninger 
en særlig myndighedsstruktur med en bestemt 
procedure, og der bliver udbetalt erstatning.
(DN, 2014)
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 Processen og aktørerne

Processen fra udkastet til den færdige fredning, 
viser sig at være lang.

 Danmarks      
 Naturfredningsforening    
 som aktør
 

Foreningen består af 125.000 
medlemmer og 95 lokalafdelinger, hvilket 
gør den til den største frivillige natur- 
og miljøorganisation i Danmark. Det er 
yderligere den eneste private forening, 
nationalt og internationalt, der har ret 
til at rejse fredningssager. Denne ret 
består kun i at foreslå fredningssager, der 
efterfølgende skal vurderes og godkendes 
af myndighederne. (DN, 2014)

Udkast til fredningsforslag

Udkastet fra lokalforeningen i Helsingør 
skal først godkendes af hovedbestyrelsen i 
Danmarks Naturfredningsforening, 
DN, som ud over at sikre sig, at alle formalia 
er på plads, også skal vurdere om de mener 
forslaget går ind under foreningens generelle 
visioner. Efter indførslen af nye regler i 
naturbeskyttelsesloven i 2004, kan fredninger, 
der indeholder karakter af naturgenopretning, 
kun gennemføres, såfremt de myndigheder, der 
er ansvarlige for gennemførelsen af projektet 
og afholder omkostningerne forbundet 
hermed, kan anbefale fredningen. (DN, 2014)  

Før udkastet kan godkendes skal tiltagene 
derfor kategoriseres. 

DNs mission er:
at virke til gavn for Danmarks natur og 
miljø og for befolkningens mulighed for 

gode naturoplevelser.

DNs vision er:
 at Danmark bliver et bæredygtigt samfund 
med et smukt og varieret landskab, en rig 
og mangfoldig natur og et rent og sundt 

miljø. (DN, 2009)

Det overordnede mål med DNs 
fredningsarbejde er at beskytte, 
forbedre og genskabe Danmarks 
vigtigste naturværdier, gennem en varig 
beskyttelse, og at sikre befolkningens 
adgang til naturen. De konkrete mål for 
fredningsarbejdet er at sikre følgende 
værdier:

•	 Sammenhængende natur
•	 Vilde planter og dyr samt deres 

levesteder 
•	 Biologisk mangfoldighed
•	 Naturlig succession og fri dynamik
•	 Landskabelige værdier
•	 Kystlandskabet
•	 Befolkningens adgang til naturen
•	 Områder med stor rekreativ værdi 
•	 Geologiske lokaliteter
•	 Kulturhistoriske værdier
•	 Stilhed og mørke (DN, 2009)
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Klassifikation af naturprojekter

For at vurdere projektets karakter kan 
man anvende Christensens definition af 
naturprojekter:

•	 Naturgenopretningen anvendes om 
projekter der ønsker at genskabe natur, 
der tidligere har eksisteret på et givent 
areal, men som ikke aktuelt er tilstede

•	 Naturpleje er derimod betegnelsen for 
nogle mindre drastiske indgreb, der sigter 
på at etablere hensigtsmæssig drift af et 
område

•	 Mens nyskabelse af natur, betegner 
etablering af en naturtype på en lokalitet 
hvor den ikke tidligere har været 
(Christensen, 2003) 

Eksempelvis vil en ny græsningsaftale af et 
overdrev der tidligere har været græsset, 
betegnes som naturpleje. Hvis det tidligere 
overdrev, var groet så meget til at det 
nødvendiggjorde en rydning af træer og 
buske, før en græsning kunne etableres, 
kategoriseret det som en naturgenopretning. 
Rydning betragtes altså som mere indgribende 
end græsningen. 
Hvis man ønskede at skabe et overdrev på 
et sted der hvor der ikke tidligere var et 
overdrev, ville dette kaldes nyskabelse af 
natur (Christensen, 2003). 

Fælles for de tre typer af naturprojekter er 
det klare ønske om at skabe mere eller bedre 
natur. Forskellen imellem dem er således 
bestemt, som metoden til opnåelse at dette 
ønske. Denne inddeling er udelukkende 
en klassifikation, der ikke tager højde for 
grundlaget for ønsket om naturændring, eller 
vurderer typerne i forhold til hinanden. 

Udkastet klassificeres 

Ifølge Christensens definition, lægger 
fredningsforslaget op til et  
       
 naturgenopretningsprojekt,

idet man ønsker at genskabe natur der 
tidligere har eksisteret på arealet, og fordi 
de nødvendige tiltag for udførslen betragtes 
som drastiske. Derfor kan udførelsen 
kun gennemføres hvis Kommunen og 
Naturstyrelsen kan anbefale forslaget. 
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Kommunen som aktør

Kan tage initiativ til en ny fredning, og kan 
nedlægge forbud mod anvendelse af en 
ejendom eller forhold, der strider mod en 
påtænkt fredning. I forbindelse med nye 
fredningssager skal kommunen udtale sig 
om budgetoverslag for fredningsforslaget 
samt vurdere om fredningsforslag, som 
indeholder naturgenopretning, kan 
anbefales. Kommunen kan desuden 
fremsætte udtalelse om verserende 
fredningssager eller ansøgninger om 
dispensationer fra en fredning. Kommunen 
vil også i mange tilfælde vurdere sagen i 
forhold til egne myndighedsopgaver, så som 
Habitatdirektivet, naturbeskyttelseslovens 
§ 3 m.fl. Kommunen er desuden 
plejemyndighed for privatejede arealer, 
og er også den myndighed, der fører 
tilsyn med alle fredede arealer, bortset 
fra Miljøministeriets, hvor Naturstyrelsen 
fører tilsyn. (DN, 2014)
 

Naturstyrelsen som aktør

Kan tage initiativ til en ny fredning og kan 
nedlægge forbud mod anvendelse af en 
ejendom eller forhold, der strider mod en 
påtænkt fredning. I forbindelse med nye 
fredningssager skal Naturstyrelsen - ligesom 
kommunen - udtale sig om budgetoverslag 
for fredningsforslaget samt vurdere 
om fredningsforslag, som indeholder 
naturgenopretning, kan anbefales. 
Naturstyrelsen kan desuden fremsætte 
udtalelse om verserende fredningssager 
eller ansøgninger om dispensationer 
fra en fredning. Naturstyrelsen bistår 
minister og folketing med udarbejdelse 
af love og bekendtgørelser på 
fredningsområdet. Endvidere udarbejder 
styrelsen vejledninger og rådgiver 
kommuner og borgere om overordnede 
fredningsspørgsmål. Naturstyrelsen er 
plejemyndighed for egne arealer og er også 
den myndighed, der fører tilsyn med egne 
arealer. (Naturstyrelsen, 2014)
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Efter en eventuel anbefaling eller 
ændring, sendes det færdige forslag til 
Fredningsnævnet, som offentliggør 
forslaget og underretter grundejerne og 
andre involverede parter. Desuden holdes et 
offentligt møde og en besigtigelse, hvor de 
forskellige parter har mulighed for at fremsige 
deres synspunkter. Fredningsnævnet vedtager 
eller afviser alle ansøgninger om fredninger, 
ud fra hvor truet og bevaringsværdigt de 
vurderer det pågældende område til at være. 
(Naturstyrelsen 2014)

Fredningsnævnene som aktør

Disse nævn er uafhængige dom-
stolslignende organer, der kan gennemføre 
fredninger og tage stilling til ansøgninger 
om dispensationer fra fredninger. Der er 
13 fredningsnævn fordelt med 2 fredning-
snævn i Region Nordjylland og i region 
Midtjylland samt 3 fredningsnævn i hver 
af de øvrige regioner. Fredningsnævnene 
består af en formand, der er dommer, 
samt et medlem udpeget af ministeren og 
et medlem valgt af kommunalbestyrelsen 
i den kommune, hvori det pågældende ar-
eal er beliggende. (DN, 2014)

Efterfølgende kan de involverede parter klage 
over fredningsnævnets afgørelse til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Hvis den samlede 
erstatning for fredningen overstiger 500.000 
kr., bliver sagen automatisk forelagt dette 
klagenævn. Natur- og Miljøklagenævnet 
holder offentligt møde og besigtigelse, træffer 
foreløbige beslutninger om indhold og omfang, 
registrerer erstatningskrav, træffer afgørelse 
om fredning og erstatning samt godtgørelse. 

Natur- og Miljøklagenævnet som 
aktør

Ligesom fredningsnævnet er dette nævn 
et uafhængigt domstolslignende organ. 
Nævnet får forelagt alle fredninger, hvor 
erstatningerne overstiger 500.000 kr., 
samt sager hvor fredningsnævnets afgørelse 
påklages. Natur- og Miljøklagenævnet 
kan ændre fredningsnævnets afgørelse 
om afgrænsning, indhold og erstatning. 
Natur- og Miljøklagenævnet består af 
en formand, der skal være jurist, to 
medlemmer, der udpeges af Højesteret 
blandt rettens medlemmer, og syv 
medlemmer, der udpeges af Folketinget. 
(Naturstyrelsen 2014)

Hvis erstatningerne bliver påklaget af 
myndigheder, ejere eller andre, går sagen 
til Taksationskommissionen,  der 
afholder møde og besigtigelse med klagerne 
og myndighederne og træffer afgørelse 
om erstatning og godtgørelse. Sagen kan 
inden seks måneder efter endelig afgørelse, 
indbringes for domstolene.(Naturstyrelsen 
2014)

Taksationskommissionen som  
aktør

Erstatningsspørgsmål i fredninger kan 
behandles af Taksationskommissionen. 
Taksationskommissionen består af en for-
mand, som er landsdommer og to medlem-
mer udpeget af ministeren. (Naturstyrels-
en 2014)

Fredningsforslagets videre behandling
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Årsagen til fremssættelse af fredningsforslaget, 
begrundes ved at Slotsruinen forsømmer 
et stort potentiale for udnyttelsen af den 
enestående beliggenhed ved Gurre sø, hvorfra 
det tyder på et vig af søen i sin tid omkransede 
slottet og de tilhørende forsvarsanlæg. Den 
overordnede målsætning er derfor at bevare 
og sikre en bedre sammenhæng mellem 
disse kulturhistoriske og landskabelige 
værdier der knytter sig til Gurre området. 
Denne sammenhæng skal tydeliggøres ved 
genskabelse og fastholdelse af et lysåbent 
landskab, samt en hævning af vandstanden 
i søen. Disse tiltag vil genoprette det frie 
udsyn over Gurre Sø, der beskrives som 
hovedformålet for fredningen. 
(DN, 2012a)

Selvom det manglende tilhørsforhold til 
naturen forringer oplevelsesværdien, udgør 
Gurre Slotsruin alligevel et af Nordsjællands 
mest værdifulde fortidsminder, idet der er 
knyttet talrige sagn og historier til stedet. 
(Naturstyrelsen, 2010) Flere sagn og 
folkeviser, der er nedskrevet første gang i 
1500-tallet, knytter Kong Valdemar Atterdag 
til Gurre, og omtaler hans opførelse af slottet 
samt hans nære tilknytning til lokaliteten. 
Disse kilder anses dog ikke for at beskrive 
den virkelig historie pålideligt, men ses som 
særdeles vigtige for dyrkelsen af Gurre, som 
et romantisk kultsted, i 1800-tallet. Netop 
dette poetiske syn på stedet, beskrives af DN 
som værende essentielt, hvorfor målet for 
fredningen er at sætte fokus på en genskabelse 
af det romantiske landskabsbillede, der 
eksisterede i midten af 1800-tallet. 
(DN, 2012a)

Figur 3.2 Landskabsmaleri af JF Richard fra 1863

Formålet med det aktuelle fredningsforslag ved Gurre
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Hovedbestyrelses udmelding om 
fredningsforslaget

I DNs årsplan for fredningssager 2013-
14 vurderes fredningstiltaget ved Gurre 
som værende under observation af 
hovedbestyrelsen, med henblik på senere 
vurdering under givne betingelser.
(DN, 2012b)

Hovedbetyrelsens vurdering af området er, at 
der er behov for pleje, men at der ikke er nogle 
akutte trusler for området. Endvidere påpeges 
det at naturgenopretning ligger uden for DNs 
råderum, og at sagen derfor skal forelægges 
til vurdering af naturstyrelsen og kommunen.
(DN, 2012b)

Opsumering

DN er den eneste private organisation der 
må rejse fredningssager. Processen fra et 
fredningsforslag til en endelig fredning er 
lang, idet mange forskellige instanser skal 
vurdere og godkende sagen. 
Naturstyrelsen og kommunen er inddraget i 
projektet om Gurre, fordi forslaget indeholder 
ønske om naturgenopretning, hvilket ligger 
uden for DNs råderum. DNs hovedbestyrelse 
vurderer ikke området som truet af aktuelle 
trusler.

Fredningsforslagets hovedformål er at 
genskabe udsigt over Gurre sø, idet man 
ønsker at sætte fokus på det romantiske 
landskabsbillede, der eksisterede i 1800-tallet. 

§ 1 Fredningens formål:
Det er fredningens overordnede 
mål at bevare de landskabelige - og 
kulturhistoriske værdier, der knytter 
sig til Gurreområdet. Endvidere er det 
fredningens mål:

•	 at sikre et større naturligt 
sammenhængende fredet område 
omkring Gurre Slotsruin og de 
omliggende landskaber,

•	 at genskabe og fastholde det åbne 
landskab og genoprette udsynet over 
Gurre Sø,

•	 at genskabe åbne vandflader i Store og 
Lille Gurre Sø

•	 at genskabe et større naturindhold 
og en naturlige hydrologi i 
vådområderne,

•	 at sikre landskabspleje i 
overensstemmelse med naturtyperne

•	 at fastholde og synliggøre 
kulturhistoriske træk i landskabet

•	 at fastholde Skovridersletten som 
en væsentlig del af landskabets 
kulturhistorie,

•	 at sikre en realisering af de planlagte 
rekreative stier omkring Slotsruinen 
og Gurrehus,

•	 at sikre stiadgang til fortidsmindet, 
Skt. Jakobs Kapel

•	 at sikre offentlighedens adgang til 
områdets øvrige kulturhistoriske spor 
og de landskabsområder som bliver 
omfattet af fredningen

(DN, 2012a)
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4. Historien om Gurre

 De overordnede målsætninger i 

fredningsforslaget er at bevare, og sikre 

en bedre sammenhæng mellem, de 

kulturhistoriske og landskabelige værdier. 

Derfor må slottet og landskabets historie 

afklares i forbindelse med vurdering 

af naturgenopretningsprojektet. Når 

projekter skabes på baggrund af historisk 

information, er det ligeledes relevant at se 

nærmere på troværdigheden af de kilder 

oplysningerne kommer fra.

Figur 4.0 - Et bud på en rekonstruktion ag Gurre i middelalderen, af Jesper Lassen 
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Det ældste borganlæg

Det centrale tårn, der er den ældste del af 
ruinen, blev i 1100-tallet bygget på en lille 
holm, i et vådt og sumpet område (C. M. 
Smidt, 1933). Centraltårnet kategoriseres som 
en Donjon: Et fæstningstårn der samtidig 
fungerer som bolig for slotsherren. Man ved fra 
andre middelalderlige borganlæg at adgangen 
til denne slags tårne ofte, af forsvarsmæssige 
årsager, var via en vindebro eller vægtergang 
i andet stokværk. Dette er sandsynligvis 
forklaringen på at tårnets nederste etage i 
dag fremstår uden adgang. Da der ikke findes 
historiske kilder der beskriver Gurre fra den 
tidsperiode centraltårnet stammer fra, kender 
man hverken årsagen til opførelsen, eller ved 
hvem der stod for denne. (Etting et al., 2003)

Slottets historie

Ruinen udgraves

Resterne af borganlægget fremstår i dag som  
et enkeltstående, lille og sammenhængende 
borganlæg placeret i et forholdsvis let 
tilgængeligt område. De arkæologiske 
undersøgelser og historiske kilder afslører 
imidlertid en anden og mere kompleks 
historie. Slottet er nemlig blevet udbygget 
af flere omgange, og det omkringliggende 
landskab har ændret betydelig karakter 
gennem de sidste århundreder. Romantikkens 
glødende interesse for fædrelandets historiske 
mindesmærker, gav anledning til en frilægning 
af ruinen allerede i 1800-tallet. Fortællinger 
og sagn fra de ældre tider blev ligeledes gravet 
frem, viderefortalt og digtet på ny. I de følgende 
afsnit findes en kortfattet redegørelse for de 
vigtigste historiske forhold, der er afklaret ved 
de arkæologiske undersøgelser der, gennem 
de sidste 200 år, er foretaget på stedet.  Disse 
undersøgelser er primært fortaget af Skovrider 
Sophus Bjørnsen, 1830, Carl Martin Smidt i 
1930-33, samt Helsingør Museum i år 2000.

Figur 4.1 - Gurre slotsruin, som den ser ud idag
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Figur 4.2 - Kort over centraltårn og ringmur 
tegnet af Smidt 1933 

Ringmuren og  Valdemar Atterdag

Historien om Gurre som vi kender den i dag, 
starter først i midten af 1300-tallet. Kilderne 
fra denne periode er bevaret i tilfældig tilstand, 
hvorfor der ikke kan gives en komplet historisk 
beretning, men dog en sandsynlig afklaring 
af forholdene. Slottet nævnes første gang i 
skriftlige kilder i 1361, hvor Valdemar Atterdag, 
Konge af Danmark 1340-1375, anmoder paven 
om indvielse af et kapel. Man antager at der er 
tale om Sankt Jacobs Kapel sydøst for ruinen 
(Smidt, 1933). Arkæologiske undersøgelser 
viser at der i samme periode skete en 
omfangsrig udbygningen af borganlægget, 
der derfor også tilskrives Valdemar Atterdag. 
Udbygningen omfatter en firkantet ringmur 
med fire hjørnetårne i flere etager, rundt om 
det allerede eksisterende centraltårn. Holmen 
blev i denne forbindelse udvidet ved påfyldning 
af jord, og det er sandsynligt at vandstanden 
samtidig blev sænket, cirka 1 meter, gennem 
dræning. Ringmuren og hjørnetårnene blev 
opført på et cirka 2 meter højt fundament 
af kampesten. Umiddelbart tilstræbte man 
ingen symmetri i forhold til det ældste anlæg, 
og centraltårnet fremstræder i dag som skævt 
i forhold til de omgivende mure. Hvorvidt 
det skyldes tilfældighed eller eventuelt har 
en naturmæssig forklaring, vides dog ikke. 
(Etting et al., 2003) 

Voldgrav

I 1930’erne tolkede C. M. Smidt lavningerne 
rundt slottet som værende tegn på en 
ydre voldgrav, formentlig skyldtes hans 
fortolkning den plan over anlægget der blev 

færdig i 1839 i forbindelse med frilægningen 
af ruinen. På denne tegning er der uden 
om anlægget anført en stor bred voldgrav. 
Nylige naturvidenskabelige undersøgelser 
peger dog på, at der aldrig har eksisteret en 
sådan voldgrav. Ved stillestående eller svagt 
rindende vand, vil der aflejres sedimenter af 
kulturrester med stort indhold af organisk 
materiale. Dette har imidlertid slet ikke kunne 
spores i gruslaget under engtørven, og teorien 
om en voldgrav rundt om slottet kan derfor 
afvises. Til gengæld lader hjørnetårnene 
til at være bygget uforholdsmæssigt tæt på 
ringmuren, hvilket må have skabt en indre, 
tørlagt voldgrav hvorfra der hverken har været 
adgang til central- eller hjørnetårne. (Etting et 
al., 2003)
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Forborgen

Centraltårnet med de fire hjørnetårne 
og ringmuren synes at være af beskedne 
dimensioner, hvis man ikke kender til hele 
forborgsområdet. I 1830’erne stod Skovrider 
Sophus Bjørnsen, for en udgravning af området, 
efter borgresterne gennem århundrede, var 
forsvundet under store bunker ”Smaasten, 
Bakkegrus og Jord” (Smidt, 1933, p. 9) I denne 
forbindelse blev der blandt andet identificeret 
kakkelovne og teglovne i nærområdet. Rundt 
om slottet blev der fundet spor efter flere 
andre bygninger beliggende på kunstige 
forhøjninger. Disse bygninger menes at have 
været brugt til administration, mandskab, 
forrådsrum, stalde, lader og værksteder. 
Selvom dette forhold var kendt af de lokale 
beboere i området, blev det først offentliggjort 
i år 2005, at der faktisk var beviser for alle 

disse andre bygningerne. Hele mandskabet, 
fra Lensmand til staldknægte har formentlig 
udgjort et helt samfund, bestående af ca. 80 
mennesker, plus deres familier. Bygningerne 
menes at have haft broer i mellem sig, hvilket 
understøttes af en række fundne pæle der kan 
dateres til 1360’erne. Der blev også fundet 
tegn på at hele komplekset var omgivet af en 
ydre ringmur på ca. 180x230 meter. 

Valdemar Atterdag stod i sin regentperiode, 
for en del udbygninger af borge, rundt omkring 
i landet. I middelalderen rejste kongerne 
rundt til forskellige borge for at kunne regere 
hele deres land. Det tyder dog på at Atterdag  
havde et særlig tilhørsforhold til Gurre, da 
flere skriftlige kilder beretter om hans død på 
slottet i 1375. (Etting et al., 2003)

Figur 4.3 - Koteopmåling  fra 2001 af N. Clemensen. Placeringen af de kunstige holme indikeres 
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Adgangsveje til slottet

I forbindelse med en udgravning til fjernevarme 
i år 2000, blev de gamle adgangsveje til slottet 
yderligere fundet. Man fandt 2 brolagte veje 
som lå omtrent der hvor den asfalterede 
Gurrevej ligger i dag. De to adgangsveje hang 
ikke sammen, men var forbundet af en træbro. 
(Etting et al., 2003)

Slottet forfalder

Da Kong Erik Af Pommern i 1420 indførte 
Øresundstolden og i den forbindelse byggede 
’Krogen’, forløberen til Kronborg, samledes 
interessen omkring Helsingør. Gurre blev 
underlagt Krogens len, og fungerede i flere år 
som møntværksted, hvilket understøttes af 
særdeles mange fund at mønter og redskaber 
til støbning af disse. I en synsforretning fra 
1534 bliver borgen beskrevet som stærkt 
forfalden og menes at være blevet ødelagt 
under Grevens Fejde. I 1577 gav Frederik II 
tilladelse til at der kunne brydes sten på Gurre, 
til anvendelse i Helsingør, hvilket efterlod 
Gurre Slot som et stenbrud der gennem de 
næste to hundrede år blev til en ruin dækket 
af jord og vilde bevoksninger. 
(Etting et al., 2003)

Figur 4.4 - Den gamle brolagte vej

Figur 4.5 - Ruinen udgraves Figur 4.6 - Ruinen udgraves
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De hydrologiske forhold i Gurre sø

Flere forhold antyder at der i tidligere tider har 
været højere vandstand i søen. Hvornår denne 
vandstand har været højere, og hvorfor den 
ikke er det længere, findes der i midlertidig 
ingen entydige svar på. Det er velkendt at man 
i middelalderen byggede borge i våde områder 
for nemmere at kunne forsvare sig fra fjender. 
Denne oplysning stemmer fint overens med 
påstanden om at vandstanden har været højere 
på slottets storhedstid. Men hvorvidt den 
sydlige del af søen, der hvor slottet har ligget, 
har haft et klart vandspejl eller optrådt som et 
mere bakket, sumpet og moset området, vides 
ikke. 

Rundt langs Gurre sø, fortæller den gamle 
søbreds stejle skrænter, om en tid hvor 
vandstanden var betydeligt højere.

Landskabets udvikling

Da det første tårn af slottet blev bygget lå det, 
omringet af et sumpet morads, alene mellem 
den nordlige og den sydlige del af Gurre Sø. 
Der findes hverken kortoptegninger eller 
billeder fra den tid i middelalderen, hvor 
Gurre Slot havde sin storhedstid. Det er 
derfor de arkæologiske fund fra udgravninger 
samt historiske skriftlige kilder, der skaber 
formodningen om hvordan der har set ud. 
Disse antagelser sammenholdes med den 
forholdsvis sparsomme viden man har om 
samfundet dengang. Den landskabelige 
udvikling af området er ligeledes diskuteret, 
men forskellige videnskabelige undersøgelser 
og træk i områdets nuværende udseende, 
indikerer fortiden ret godt. Dette afsnit 
beskæftiger sig med historien om søen og 
skoven omkring ruinen.

Figur 4.7 - Gurre sø, terrænet afslører hvor vandet engang har gået til
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Figur 4.9 - Gurre sø omfavnet af skov

Ser man på topografien omkring søen er det 
tydeligt at fornemme at vandspejlet tidligere 
har ligget højere, end det gør i dag. Hvor længe 
siden dette er, kan på grund af manglende 
kilder, dog ikke eftervises. Terrænkort, figur 
4.7, viser at området omkring slotsruinen 
ligger meget lavt, og er i naturlig sammenhæng 
med Gurre sø. 

C. M Smidt sandsynliggør i sin rapport fra 
1933 at vandstanden forblev uændret ved 
opførelsen af de 4 hjørnetårne, men at den 
blev sænket ca. 1 meter da der efterfølgende 
blev brug for flere bygninger, et sådant tiltag 
ville kunne forklare afsnøringen af Lille Gurre 
sø fra resten af søen. (Smidt, 1933)

Slotsruinen

Figur 4.8- Terrænkort og nuværende vandspejl

Terrænkortet viser 0,5 m højdekurverkurver 
i området. Det nuværende vandspejl er vist 
med blåt.
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og grøfter. I den vestlige del af søen er der 
afløb til Gurre å, som siden 1877 har været 
opstemmet med stemmeværk til regulering 
af søens vandstand. I 1877 fastsatte 
Landvæsenskommissionen søens vandstand 
til 26,7 over Dansk Normal Nul. (Høy og Dahl, 
1998) I 1948 blev den sænket til 26,4, hvilket 
sandsynligvis var årsagen til fremkomsten 
af øerne Langeland og Grydeholm, og i 1981 
blev den officielt hævet igen og er nu fastsat 
til et sommerflodemål på 26,37 m DNN og 
et vinterflodemål på 26,68 m DNN.  Ved en 
måling 30. nov 2007 var vandspejlet på 26,39, 
og det tyder ikke på der sker en regulering i 
forhold til årstiden. (DV, 2008) 
Dybdeforholdene er meget varierende i 
søen pga. de talrige stenhobe og stenrev 
på søbunden, dannet i forbindelse med is 
afsmeltningen under seneste istid. Søens 
samlede areal var i ‘98 2,43 km2, hvor af 0,37 
km2 var rørskov (Høy og Dahl, 1998)

På et naturligt højere stykke land i nærheden 
blev der fundet rester efter teglbrændeovne, og 
området har fået navnet ’teglovnskrogen’. Man 
forestiller sig at teglstenene måske er blevet 
sejlet fra ovnen til borgen, og denne teori ville 
understøtte ideen om en højere vandstand. 
Uanset om der er tale om middelalderlig 
dræning eller at vandet har fortrukket sig selv, 
er Lille Gurre sø på et tidspunkt blevet afsnøret 
fra resten af søen. Denne afsnøring ses på 
det første matrikulære kort Gurre by og Hus 
opmålt i 1794, samt det lave målebordsplade 
fra 1842. Her ses kystlinjen detaljeret gengivet, 
svarende til en vandspejlshøjde på ca. 27 m. 
over DNN, se figur 4.10. (Etting et al., 2003)

Et egentligt overfladetilløb til Gurre sø findes 
ikke og efter nedlæggelsen af Horserød 
rensningsanlæg i 1977, sker tilførslen af 
vand til søen nu udelukkende fra småkilder 

Figur 4.10 - Lave målebordsplade - Kort fra  fra 1842
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Disse resultater sandsynliggør at der har været 
mindst ligeså skovbevokset i Nordsjælland 
i middelalderen, som i dag. Muligvis har 
skoven dog haft et andet visuelt udtryk, samt 
en anden biologisk mangfoldighed, end den 
har i dag. Da der ikke blev skovet og plantet på 
samme måde som nu, var der mere overladt 
til naturlig succession. Hvilket sandsynligvis 
har betydet artsrig over- og underskov, som 
desuden sandsynligvis bar præg af græssende 
dyr. (Odgaard og Rømer, 2009)

Pollen undersøgelserne viste at det primært 
var bøg, el og eg der dominerede landskaberne 
i middelalderen. (Odgaard og Rømer, 2009) 
Omkring år 1600 var op mod en fjerdedel 
af landet dækket af skov. I 1750 var arealet 
reduceret til 8-10 %, hvorefter det nåede et 
minimum omkring år 1800. (Høyris og Ledet, 
2005)

Skovens historiske udvikling

På grund af de, ikke eksisterende, kort fra 
middelalderen, er det svært at afgøre hvordan 
arealanvendelsen har været i området. 
Mængden af skov i slottets storhedstid 
synes imidlertid at være interessant i 
forhold til fredningsforslagets tiltag omkring 
skovrydning. 
Resultaterne fra de naturvidenskabelige 
undersøgelser, der er beskrevet i  ”Danske 
landbrugslandskaber gennem 2000 år”, giver 
dog et godt billede heraf. I undersøgelserne 
anvendes en metode til anskueliggørelse af den 
historiske arealanvendelse, ud fra mængden 
af pollen lagret i sedimenter på søbunde. 
Der er foretaget målinger i Store Gribsø, som 
repræsenterer Nordsjælland. 

Undersøgelserne viser at der i tiden op 
til år 1000 e. kr. er rigtig meget skov. I 
de efterfølgende 800 år er mængden let 
aftagende, hvorefter antallet af træer falder 
drastisk omkring 1800-tallet. Forklaringen 
findes sandsynligvis ved et stigende behov 
for anvendelse af træ, samt en omfattende 
udvidelse af landbruget i denne periode. 
(Odgaard og Rømer, 2009)

Figur 4.11
Pollenanalyse 
af søsedimenter 
fra Store 
Gribsø, viser 
udviklingen af 
arealanvendelsen 
i Nordsjælland  
gennem 3000 år

Diagrammet kan 
findes i Odgaard 
og Rømer 
(2009), side 48
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I fredningsforslaget beskriver Danmarks 
Naturfredningsforening at de ønsker at sætte 
fokus på den romantiske landskabsopfattelse 
der fandtes, mens borgen henlå som ruin, i 
1800-tallet. I det følgende afsnit findes derfor 
en kort redegørelse af hvilke forhold den 
romantiske landskabsopfattelse bygger på og 
hvordan de historiske kilder der refereres til 
i forslaget, kan forstås ud fra den viden vi har 
om samfundet og befolkningen på denne tid.

 Strømninger i samfundet

Romantikkens tænkning var en reaktion på og 
oprør mod oplysningstiden universalisme og 
rationalisme. Blikket blev vendt indad for at 
forstå de nationale og regionale forhold og der 
blev taget afstand fra kritikken af de vedtagne 
autoriteter og den naturvidenskabelige og 
altoverskyggende fornuft. Oplysningstiden 
blev opfattet og fremstillet som en kold 
reduktionistisk, materialistisk tid. 

Romantikken som periode spænder sig over 
mange år, da disse strømninger foregik på 
forskellige tidspunkter på tværs af både fag, 
videnskaber og landegrænser. Overordnet 
set er der dog tale om tidsrummet mellem 
slutningen af 1700-tallet og starten af 
1900-tallet. Det komplicerede, intuitive og 
især kreative menneske var det dominerende 
i denne periode. Romantikken genfandt 
renæssancens idé om en åndelig kraft der 
forbandt mennesker, og gjorde befolkningens 
sprog, traditioner og historie til folkets, og 
ikke kun kongens. Modsætningen mellem 
ånd og natur ophæves ligesom adskillelsen af 
natur, gud, æstetik og etik. Udgangspunkt for 
romantikken var dyrkelse af historiske kilder 
fra middelalderen og oldtiden, som gennem 

fortolkning blev glorificeret som perioder 
hvor følelse, fantasi og længsel blev dyrket. De 
første fredninger dukkede op i 1800-tallet og 
hammerhus blev fx fredet i 1822. Oplevelser 
i naturen opfattes som indflydelsesrige på 
følelser og sanser hos den beskuende. Det blev 
tilladt at handle efter sin tro og sine følelser, i 
modsætning til i oplysningstiden. (Høyris og 
Ledet, 2005)

“Det danske landskab
Fra slutningen af 1830 og især 
1840’erne begynder vi at se ændringer 
i den kunstneriske dagsorden, flere 
af de toneangivende malere og 
kunstkritikere var nu tilhængere af den 
gryende natinalliberale bevægelse, og 
malerkunsten kom snart til at afspejle 
de politiske idealer. Målet var at skildre 
den milde natur og de mange fortidslevn 
som sindbilleder på folkets karakter og 
fædrelandets stolte historie. Resultatet 
blev en nationalromantik, som stadig 
præger opfattelsen af det danske 
landskab.“

(Saaby, 2011, side 81) 

Landskabsopfattelsen i 1800-tallet
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 Guldalderen og kunsten derfra

Guldalderen var kun en realitet for en 
forholdsvis lille elite og ikke for folket generelt, 
der led under fattigdom. Det er primært den 
første halvdel af 1800-tallet, der betegnes 
som den danske guldalder. Der skete i denne 
periode en fortidsdyrkelse samt idyllisering af 
samtiden, idet tradition ansås som essensen 
af kulturen. I kunsten fra denne tid ses 
derfor ligeledes en fremstilling af naturen 
som værende noget  idyllisk og nærmest 
guddommeligt. 
Det er et almindelig kendt fænomen at 
kunstmalerne i 1800 tallet, søgte at fremstille 
naturens nationalitet og idyl i deres værker, på 
bekostning af motivernes realisme. Der findes 
utallige eksempler på hvordan udsigterne 
og proportionerne i færdige værker ikke er 
udtryk for en registrering af virkeligheden, 

Guldaldermaleriet herunder er fra midten af 
1800-tallet, og viser også det udgravede ruin.  
Her fremstår det omkringliggende landskab 
dog meget mere tilvokset og vildt end på det 
billede der er vist i fredningsforslaget.

Figur 4.12 - Landskabsmaleri af Slotsruinen, malet af Georg Emil Libert omkring 1850 

men derimod i bedste fald er en kombination 
af flere forskellige synsvinkler, i værste fald er 
opdigtet fantasi. Kunsten ser overflademæssigt 
realistisk ud, da målet ikke var at skabe noget 
uvirkeligt, men derimod at pynte på det 
eksisterende, eller sammenfatte forskellige 
steders bedste kvaliteter. Flere gamle skitser 
fra landskabsbilleder sammenholdes i dag 
med de færdige atelierbilleder, hvor af det 
tydeligt kan ses at kunsterne har ændret på 
beplantning, befolkning, farver, perspektiv 
eller lignende. (Fogh et al., 1990)
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Figur 4.13 - HC Andersen ved Gurre, tegnet af C. Bayer omkring 1840

C. Bayers tegning af H C Andersen siddende 
ved Gurre viser ud over den beplantning en ret 
lavbundet sø med flere holme og øer. Bayers 
tegninger antyder at området har haft en mere 
sumpet karakter. Derudover er proportionerne 
i billedet lidt skæve, da afstanden til søen får 
ruinen til at se ud som om den  ligger meget 
højere end den gør. 

Vurdering af forslagets 
autenticitet i det historiske 
perspektiv

Afklaring af kulturhistorie, landskabsudvikling 
og redegørelse for kilderne gør det muligt at 
betragte forslagets overensstemmelse med 
virkeligheden. 
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Synkronisering

Slottet har en kompleks historie som ikke 
er entydig. Bygningen har, både som slot 
og ruin, haft forskellige formål i forskellige 
tidsperioder. Under en genopretning vil 
det være relevant at beskæftige sig med en 
synkronisering af de historiske perioder, så 
de forskellige elementer man opretter har 
eksisteret samtidig. Før en genopretning af 
denne karakter  besluttes, vil det yderligere 
være optimalt at foretage flere undersøgelser 
og udgravninger, for at afdække de uklarheder 
der stadig findes i historien. 

Vandstand

Man ved reelt meget lidt om vandstanden i 
1100-tallet, og der findes ingen klare beviser 
på at vandstanden her var betydeligt højere. 
Søen har i 1800-tallet haft et vandspejl på 
ca. 26,7, hvilket ca. er 30-70 cm mere end i 
dag. Det tyder på, at vandstanden også har 
været på dette niveau da slottet have sin 
storhedstid i 1300-tallet. Det  vil derfor godt 
kunne forsvares  historisk, at gennemføre en 
vandstandshævning til ca. dette niveau. En  
stigning på ca. en halv meter, vil dog i længden 
ikke resultere i meget andet end rørsump 
og våde enge, hvis der ikke efterfølgende 
sker en omhyggelig og regelmæssig pleje af 
områderne. 
At genskabe et blankt vandspejl, som det 
beskrives i fredningsforslaget, kan derfor 
kun ses som autentisk i forhold til historien, 
hvis man går ud fra, at der tidligere har været 
ryddet opvækst af søens naturlig processer 
som tagrør, hængesæk og skovsump. 
Desuden vil en vandstandshævning kun ses 
som naturgenoprettende, hvis den hæves til 
niveau, som tidligere har eksisteret.  

Trærydning

Det kan godt tyde på at der i 1800-tallet var 
mere åbent ved søen, idet den generelle 
skovmængde i landet var mindre, og man i stor 
stil fældede træer til tømmer i denne periode. 
Sandsynligvis har der ikke været færre træer 
i middelalderen, end der er i dag, hvilket 
betyder at man ikke nødvendigvis har haft 
udsigt til hele søen, den gang slottet havde sin 
storhedstid. Undersøgelserne er dog generelle 
og behandler ikke specifikt området omkring 
slottet. 

Malerier fra guldalderen

Undersøgelsen af naturopfattelsen fra 
1800-tallet, tyder på at malerierne fra denne 
periode ikke kan benyttes som troværdige 
afbildninger af hvordan virkeligheden så ud, 
da der blev skabt en idealisering af naturen. 
Hele kultfænomenet omkring Gurre, skyldes 
dette idylliske syn. Billederne kan  i høj grad 
bruges til at forstå samfundet og kulturen på 
denne tid, men ikke som troværdig kilde til 
landskabshistorien.

 Delkonklusion I

Synkronisering af delelmenternes tidsperiode 
er vigtig for at gøre projektområdet autentisk, 
i et historisk perspektiv. I borgens storhedstid 
og i 1800-tallets romantiske periode har 
vandstanden været ca. 26,7 over DNN, hvorfor 
et ophør af dræning sandsynligvis vil udmønte 
sig i dette niveau. Mængden af træer og 
udsigtsforhold er svære at afklare, da kilderne 
er begrænsede. Det tyder dog på at der har 
været flere træer i middelalderen og færre 
træer i 1800-tallet.
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 Da omfanget af de foreslåede tiltag, 

og de heraf afledte konsekvenser, ikke 

direkte kan aflæses i fredningsbeskrivelsen, 

har jeg visualiseret et af de to, væsentligste 

naturgenoprettende elementer:

Vandstandshævningen.

5. Konsekvenser af    
 vandstandstigning

Figur 5.0 - Smuk ellesump ved Slotssøen
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Figur 5.1 - Vandets konsekvenser for stien og søen.

På figur 5.1 ses den nuværende vandstand 
og den fremtidig vandstand. Stien rundt om 
søen er ligeledes markeret og det fremgår 
at den nogle steder vil blive helt eller delvist 
oversvømmet. Generelt vil den ligge meget 
tættere på vandkanten, hvorfor den alle steder 
må forventes at blive fugtigere. 

Det har været nødvendigt at opstille et scenarie 
som viser et muligt udfald af gennemførelsen, 
for at kunne diskutere konsekvenserne. 
 
I delkonklusion I kan det læses at vandstanden 
sandsynligvis ikke har været højere end 26,7 
over dnn, mens slottet har haft sin storhedstid, 
og mens det blev besøgt som ruin i 1800-tallet. 
Den følgende konsekvensanalyse er derfor 
udarbejdet ud fra en formodning om, at det 

vil være denne vandspejlshøjde, man vil prøve 
at skabe. Visualiseringerne af det anvendte 
scenarie er udarbejdet med udgangspunkt 
i et højdekurvekort med 0,5 meters kurver. 
Kote 26,7 er derfor et estimat mellem den 
optegnede kote 26,5 og 27,0.  

Konsekvenserne af vandstandsstigningen 
tager ikke højde for andre tiltag i forslaget.

Afklaring og visualisering af konsekvenserne

Vandspejl i kote 26,7

Nuværende vandspejl ca. kote 26

Skov

Sti omkring søen

Oversvømmelse af stien
54

N

500 m
100 m



Figur 5.2 - Vandspejlet i kote 26,7, påvirkning af private arealer 

Ovenstående kort viser den nye vandstand 
i kote 26,7 samt arealet der er mindre end 
1,25 meter over vandspejlsniveau. Da dette 
areal må betragtes som værende påvirket af 
vand, kræves erstatning. Det er yderligere 
markeret hvilke arealer der er privatejede og 
tydeliggjort hvor vandspejlet og de fugtige 
områder overlapper de private grunde. 

Vandspejl i kote 26,7

Skov

Private matrikler

Eng, 1,25 m over vandspejl

Fugtigt på privat areal 

Vandspejl på privat areal

Figur 5.3- Pilene angiver ejendomme der ligger i 
eller meget tæt på fugtighedszone 
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Hængesæk

Elle- og askesump

Ege blandskov

Bøg på muld

Skovbevokset tørvemose

 Rigkær

Andet skov

Vandspejl kote 26,7

Figur 5.4 - Vandets konsekvenser for naturtyperne

Figur 5.5 - Vandets konsekvenser for naturtyperne

56

N

500 m

100 m

N

500 m

100 m



På figur 5.4 og 5.5 ses at flere af de truede 
naturtyper bliver overvømmet ved en 
vandstandhævning. Dette vil de sansynligvis 
ikke kunne overleve, da de er følsomme over 
for hydrologiske ændringer. Det er især elle-
askesump samt hængesæk der vil blive berørt 
af påvirkningerne. I nærområdet omkring 
ruinen vil en vandstigning først og fremmes 
resulterer i ellesumpens død. 

Det vurderes i notatet “Udløbsbygværk i 
Gurre Å” at naturen har indfundet sig med den 
tilstedeværende vandstand, og at en hævning 
af vandspejlet vil få negative konsekvenser for 
vandlidende arealer omkring søen, herunder 
især  stisystemet samt dyre- og plantelivet. 
Det beskrives som tvivlsomt, om områderne 
omkring søen vil kunne anvendes i samme 
omfang som idag. (DV, 2008)

Delkonklusion II

De udvidede søarealer der skabes ved en 
hævning af vandstanden til kote 26,7 i Gurre 
sø, vil primært resultere i lavbundede, under 
1 meter dybe, vådområder. Konsekvenserne 
vil være oversvømmelse og vådgøresle af 
stisystem, samt markant fald i arealet af 
naturtyperne elle- askesump og hængesæk. 
Derudover vil opretholdelsen af disse 
lavbundede arealer, kræve massiv pleje, i form 
af rydning, for at undgå tilvoksning af rørsump 
og skovsump. 

Vanddybde  ca. 0-0,5 m

Vanddybde ca. 1-1,5 m

Vanddybde ca. 1,5 2 m

Skov

Figur 5.6 viser en ca. vanddybde ved vandstandshævning til kote 26,7

Da vandstanden flere 
steder i søen er meget 
lav vil disse områder  
kræve en regelmæssig 
pleje for ikke at vokse 
til med rørsump og 
sumpskov.
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For at kunne vurdere de ændringer, der 
skabes i området, i forbindelsen med 
en gennemførelse af projektet, afklares 
det hvilke kvaliteter der fremmes og 
begrænses. 
Der findes endnu ingen decideret plan, 
idet undersøgelsen af fredningsforslaget 
er projektets indledende fase. Det har 
derfor været nødvendigt at opstille et 
scenarie som viser et muligt udfald af 
gennemførelsen. Det anvendte scenarie 
er fokuseret på de naturgenoprettende 
elementer.

6. Kvalitets- og 
 værdivurdering af   
 naturgenopretning

Figur 6.0 - Ellesump ved Gurre sø
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Det andet kriterium for DMUs 
naturkvalitet er oprindelighed, som 
beskriver uforandret eller naturligt 
hjemmehørerne natur. Der skelnes 
mellem primære arealer, som omfatter 
naturtyper der også ville være til stede i 
Danmark uden menneskets indflydelse 
og sekundære områder, der indbefatter 
menneskeskabte eller -påvirkede arealer. 
Landskaber præget af agerdyrkning, 
råstofgravning, vandindvinding og så 
videre er mindre oprindelige. Biotoper 
med upåvirkede hydrologiske og 
jordbundsmæssige forhold har høj grad 
oprindelighed. (DMU, 1999)

Kontinuitet, er det tredje kriterium 
og skal forstås både i tidsmæssig og 
rumlig dimension i et landskab. Et 
område med lang kontinuitet, behøver 
ikke nødvendigvis være oprindeligt. 
Kontinuitet kan bestå både af fravær af 
ydre påvirkninger eller tilstedeværelse af 
regelmæssige påvirkninger. Kontinuitet 
er ikke ensbetydende med stilstand, da 
naturlig dynamik er en del af livsvilkårene. 
Kontinuerlige naturområder skaber 
mulighed for stabile populationer. I 
Danmark er kontinuiteten meget lille og 
30 år vil defineres som værende lang tid. 
Bevaring af et 300 år gammelt overdrev 
på et tidligere skovbevokset område bør 
derfor foretrækkes frem for at udlægge 
området til skov igen. (DMU, 1999)

Det første kriterium for naturkvalitet 
er vildhed. Vildhed beskrives som 
værende fri udfoldelse af naturlige 
processer uden menneskelig påvirkning. 
Foranstaltninger, som afvanding, 
dræning, kystsikring og tørveskrælning 
hindre de naturlige processer og 
har derfor en negativ indflydelse 
på vildheden. Lysåbne naturtyper 
eksisterer på vores breddegrader kun 
ved regelmæssig forstyrrelse, idet den 
naturlige succession ellers hurtigt ville 
omdanne store dele af vores land til skov. 
Græsning ved dyr samt afbrænding ses 
som en nænsom måde at opretholde 
nogle af de naturlige processer og bevare 
en grad af vildhed, da disse kunne 
eksisterer vildt, men blot ikke finder sted 
i vores moderne samfund. Jagt og pleje 
kan påvirke negativt i naturområder, 
men kan faktisk også udgøre erstatning 
for manglende naturlige konkurrence- og 
prædationsforhold. (DMU, 1999)

Biologisk naturkvalitet 

Danmarks Miljøundersøgelser har i forbindelse 
med de seneste års fremgang i projekter med 
naturgenopretningskarakter, opstillet nogle 
kriterier for kvalitetsvurdering. Kvaliteterne 
tager udgangspunkt i de økosystemer, der 
er styret af naturlige processer og upåvirket 
af antropogene forstyrrelser. De 4 kriterier 
udtrykker den ideele naturkvalitet, og kan 
bruges som en fælles målestok. 

Kriterierne
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Det sidste kriterium beskrives som 
autenticitet, og betyder i denne 
forbindelse ægthed. Det autentiske giver 
sig ikke ud for at være noget, det ikke 
er. Forskellen mellem autenticitet og 
oprindelighed består i at menneskeskabte 
naturområder ikke er oprindelige, men 
godt kan være autentiske, blot de ikke er 
andet end de giver sig ud for. Et område 
der er oprindeligt vil som regel også være 
autentisk, mens et autentisk område altså 
ikke behøver være oprindeligt. (DMU, 
1999)

Biologisk naturkvalitet ved Gurre

De 4 kriterier anvendes, i denne sammenhæng, 
for at kunne vurdere forskellen mellem 
områdets naturkvaliteter, henholdsvis før og 
efter en naturgenopretning. 

Sø Sø

Sumpskov
Sumpskov

Græsarealer

Figur 6.1 Rumafgrænsning forud for analyse

Kriterierne for naturkvalitet i området 
værdisættes med tre grader for opfyldelse: 
lav, middel eller høj. Begrundelserne 
for opfyldelsesgrad bygger ikke på en 
dataindsamling, men på det overordnede 
princip af kriterierne. Argumenterne er 
beskrevet ud for hvert kriterium.
Da delelementerne i området har forskellige 
opfyldelsesgrad af kriterierne, er arealet 
opdelt i 3 rum, der samtidig gør det muligt at 
afklare, hvor ændringerne sker. De 3 rum har 
fået titlerne: Sø, sumpskov og græsarealer,  
og vægtes ligeværdigt i vurderingen. 

Vurderingen af kvaliteter foretages ud fra 
en sammenligning mellem den nuværende 
og fremtidige situation, og skal ses med 
forbehold for andre eller flere ændringer, som 
fredningen ikke forhindrer, men heller ikke 
beskriver som hovedformål. 
Rumafgrænsningen ses på kortet nedenfor. 
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Vildhed

Oprindelighed

Græsarealerne omkring ruinen har en lav 
grad af vildhed, da uønsket bevoksning holdes 
nede. Skovsumpens og søens pleje er meget  
sparsom, men på grund af dræning er søen og 
sumpens udfoldelse ikke så fri som den kunne 
have været, hvorfor graden af vildheden 
vurderes som middel. 

Søen vurderes som middel oprindelighed da 
den ville være på stedet uanset dræning, men 
omfanget ville være anderledes. Sumpskoven 
ville ikke have haft netop den placering den 
har, hvis der ikke havde været drænet og 
græsarealerne ville være skov, hvis det ikke 
blev plejet, hvilket giver dem en svag grad af 
oprindelighed. 

Da der er et ønske om kraftig beskæring 
eller rydning af skoven falder vildheden i 
sumpskoven til svag, da man her hindrer 
naturens frie udfoldelse. Søens vildhed stiger 
ved et ophør af dræning. 

Oprindeligheden i søen stiger ved ophør af 
dræning. Der er ønske om at fælde sumpskoven 
og slå græsarealerne, hvilket giver disse rum 
lav oprindelighed. 

Lav HøjMiddel

Nu

Nu

Efter

Efter

Lav HøjMiddel
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Kontinuiteten er høj i hele området, da der har 
set ud som det gør nu, i lang tid. Vandstanden 
har været sænket i hvert fald i 150 år, måske 
meget længere. Sumpskoven er ca 50 år 
gammel, og græsarealet ligeså.

Da områderne ikke giver sig ud for at være 
noget de ikke er, vurderes de til at besidde 
en høj grad af autenticitet. Det er tydeligt at 
se, hvad der bliver slået, og hvad der vokser 
frit. Dog har græsarealerne fået vurderingen 
middel, da det ikke tydeligt fremgår, at der 
gemmer sig rester af borgen under engen. 
 

Kontinuiteten falder ved en gennemførelse 
af projektet, idet området laves om og tiden 
derfor ”tæller forfra” på denne skala. Søen er 
vurderet middel, da ændringer er forholdvis 
enkle, mens rydning giver skovsumpen 
værdien lav. Græsarealet ændres ikke 
betydeligt.

Autenticitet ændrer sig ikke særligt ved ophør 
af dræning, men rydning af sumpskov, vil gøre 
at arealet giver sig ud for at være et langt mere 
lysåbent landskab, end det ville være uden 
menneskets hjælp. 

Kontinuitet

Autenticitet

Lav Middel

Nu

Nu

Efter

Efter

Lav Middel

Høj

Høj
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Figur 6.4 Diagram kontinuitet

Figur 6.5 Diagram  autenticitet



Resultat af naturkvalitets analyse
 
Analysen viser hvordan kvaliteten af 
områdets rum (sø, sumpskov og græsarealer) 
udvikler sig ved gennemførelse af 
naturgenopretningselementerne: Hævning 
af vandstand til 26,7 over DNN og rydning af  
skov.

Forudsætningen for analysen er en ligeværdig 
vægtning af de 4 biologiske naturkvaliteter og 
en værdiskala hvor høj =3 middel =2 og lav=1

Kvalitet Vildhed Oprindelighed Kontinuitet Autenticitet

Rum Værdi Nu Efter Sum Nu Efter Sum Nu Efter Sum Nu Efter Sum

Sø 2 3 +1 2 3 +1 3 2 -1 3 3 0

Skovsump 2 1 -1 1 1 0 3 2 -1 3 1 -2

Græsarealer 1 1 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0

Søen nu: 2 + 2 + 3+ 3 = 10
Søen efter: 3 + 3 + 2 + 3 = 11
Skovsump nu: 2 + 1 + 3 + 3 = 9
Skovsump efter: 1 + 1 + 2 + 1 = 5
Græsarealer nu: 1 + 1 + + 3 + 2 = 7
Græsarealer efter: 1 + 1 + + 3 + 2 = 7

Ved en simpel summering kan det konstateres, 
at naturgenopretningen vil medføre et kraftigt 
fald i den samlede naturkvalitet for sumpskov 
fra førværdien 9 til efterværdi 5, en mindre 
stigning for søen, der fra 10 til 11 og ingen 
ændring af græsarealets kvalitet, 7-7.

Den samlede vurdering taler ikke for 
gennemførelse af genopretningsprojektet, ud 
fra en biologisk kvalitets synsvinkel, hvis alle 
områder og værdier vægtes ligeværdigt.     
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Kvalitetsvurderingen af projektet, kan også ses 
i forhold til den overordnede viderelevering 
og de næste generationernes gavn af området, 
hvilket kan beskrives som bæredygtigheden.

Forskningslektor Finn Arler, fra filosofisk 
institut på Århus Universitet, beskæftiger sig 
i sin artikel ”Bæredygtighed og naturkvalitet” 
med de forskellige tolkninger der findes 
af begrebet bæredygtighed. Han forklarer 
problematikken ved definitionen af 
bæredygtighed, som værende spørgsmålet 
om hvordan en ressource vurderes som værd 
at viderebringe til den næste generation. I 
denne forbindelse diskuterer han på hvilken 
måde det er relevant at inddrage forskellige 
former for naturkvalitet i arbejdet med 
bæredygtighed, og fremstiller først naturens 
ressourcer i 3 former: De omsættelige, de 
kritiske og de unikke. 

•	 De omsættelige ressourcer kan uden 
videre udskiftes med andre.

•	 De kritiske opfattes modsætningsvis 
som uerstattelige ressourcer. 

•	 De unikke ressourcer er en tredje 
form, der indeholder de, som hverken 
passer under det ene eller andet. Det 
er ressourcer som ikke uden videre 
kan erstattes, men som heller ikke 
er livsvigtige eller kritiske, i streng 
naturvidenskabelig forstand. De 
betegnes unikke, og dermed vigtige, 
fordi de af værdi- eller identitetsmæssige 
grunde har en væsentlig betydning for 
et givet fællesskab. 

De 5 naturkvaliteter

I afgørelsen af hvilke værdier der bør 
overleveres til den kommen generation 
arbejder Finn Arler med 5 typer af 
naturkvalitet, som han mener kan anvendes. 
Han bruger således ‘naturkvalitet’ som en 
generel betegnelse for de ressourcer eller 
kvaliteter, der gør et naturområde værdifuldt, 
selvom de ikke er nyttige i snæver forstand.
Det er kvaliteter, der på̊ en eller anden måde 
viser sig, gør sig gældende og får betydning, 
når vi beskæftiger os med, befinder os i 
eller har tilknytning til et område. Tager 
man udgangspunkt i den tidligere omtalte 
problematik, om naturforestillingerne, 
omhandler disse kvaliteter dog ikke 
nødvendigvis natur, afhængig af hvordan man 
vælger at opfatte dette begreb. (Arler, 

Naturkvalitet i et bæredygtigt perspektiv
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•	 Den første kvalitet han beskriver, kaldes 
for det billedlige aspekt. 

Den generelle befolkning vil, ifølge Arler, 
som hovedregel beskrive naturkvalitet 
som det smukke landskab, og dernæst den 
velværende og afslappende påvirkning 
naturen synes at give. Som sådan er der 
heller ingen diskussion om at områder der 
tager sig smukt ud, i bred forstand, er mere 
populære end andre. Udsigter har siden 
1800-tallet været i høj kurs. De påvirker 
i dag huspriserne positivt og kan i særlige 
tilfælde være attraktioner i sig selv. Dog har 
opfattelsen af hvad der er skønt, ændret sig 
gennem tiden og ændres endda på tværs af 
forskellige befolkningsgrupper i samme 
tidsperiode. Man må derfor acceptere, at 
landskabelig skønhed ikke nødvendigvis er 
et landskab i én speciel form, men derimod 
et foranderligt udtryk der afspejler både 
samfundsmæssige strømninger samt 
natur eller miljømæssige ændringer. Arler 
vurdere at skønheden i virkeligheden har 
det ganske dårligt med at fungere som en 
løsrevet størrelse, og dens krav vil under 
alle omstændigheder være for vage til, 
at de af sig selv kan udpege et bestemt 
landskabsbillede som det skønneste af 
alle. (Arler, 2010)

•	 Den biologiske forskelligartethed er den 
tredje af de kvalitet. 

Bevaringen af stor biologisk mangfoldighed 
giver alene mening hvis man betragter den 
som en unik ressource som vi mere eller 
mindre uafhængigt af kritisk nytte- og 
økonomisk bytteværdi bestræber os på at 
viderebringe den kommende generation, i 
den tro at det gavner verden at indeholde 
så mange forskellige arter som muligt. 
(Arler) 

•	 Den anden form for naturkvalitet han 
beskriver, er beslægtet med landskabets 
skønhed, men betegnes som landskabers 
særlige karakterfuldhed. 

Det er de karakterfulde landskaber, som 
er sjældne eller markante naturtyper, 
der lovmæssigt bevaret, fordi diversitet 
er en af de kraftigste oplevelsesmæssige 
ressourcer naturen besidder. 
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•	 En fjerde form for naturkvalitet, som 
Arler finder værd at fremhæve er de 
historiske og fortællingsmæssige 
aspekter i landskabet og naturen. 

Det er lige fra de grundlæggende geologiske 
materialer og strukturer, der har hver 
deres særlige historie, til de tilbageblevne 
spor af store naturhistoriske begivenheder, 
eksempelvis de seneste istider. Også vi 
mennesker, tager naturligvis vor helt egen 
del i denne store fortælling, og alene af den 
grund behøver vi i og for sig ikke bekymre 
os for, om den vil gå i arv til kommende 
generationer. 

•	 Den sidste kvalitet er de naturlige 
processer der forløber uden menneskets 
indgriben, og kan beskrives som 
naturfænomeners uafhængighed eller 
selvstændighed. 

Denne kvalitet opnås kun ved at give plads 
til naturen, og lade være at tage stilling 
til hvad der skal bevares og ikke bevares.  
Stole på, at naturen selv gør, hvad den 
har bedst af. Denne kvalitet stiller i 
virkeligheden spørgsmålstegn ved hele 
metoden til bedømmelse af hvad der er 
bevaringsværdigt, idet manglende indgreb 
ses som en kvalitet

Naturkvaliteter i et bæredygtigt   
perspektiv ved Gurre

De 5 kvalitetstyper kan synligøre hvilke 
værdier der viderebringes til den næste 
generation, hvis genopretningen foretages. 

Både de beskyttede naturområder og selve 
ruinen må betragtes som unikke ressourcer, 
idet de ikke uden videre kan erstattes eller 
udskiftes med andre, men heller ikke er 
livsvigtige i ordets oprindelige betydning.
Denne afklaring taler for en bevarelse af begge  
elementer, hvorfor det er relevant at afklare 
hvilke kvaliteter man helst vil fremme, eller 
udarbejde et kompromis.

Da hovedformålet med fredningen er en 
åben udsigt, der vurderes til at have vigtig 
kulturhistorisk værdi er de kvaliteter der 
fremmes i området i høj grad de billedlige 
aspekter og dernæst de historiske og 
fortællingsmæssige aspekter.

Hvis man i stedet vælger at prioritere bevaring 
af ellesumpen, og fokusere på at få besøgende 
til at opleve naturen, som den er, ville man 
fremme kvaliteterne landskabers særlige 
karakterfuldhed, biologisk forskelligarthed 
og naturfænomeners selvstændighed.

Delkonklusion III

Vurderingen taler ikke for en gennemførelse 
af genopretningsprojektet, ud fra en biologisk 
kvalitets synsvinkel, hvis alle områder og 
kvaliteter vægtes ligeværdigt.   

I et bæredygtigt perspektiv kan både landskab 
og ruin ses som unikke ressourcer, der er værd 
at viderebringe til næste generation. Afhængig 
af hvilken løsning man vælger, fremmes og 
viderebringes forskellige kvaliteter. 
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 Når man i naturpolitiske 
sammenhænge beskæftiger sig med 
hvordan man skal behandle og forvalte 
naturen, afspejler argumenter og 
motiver i høj grad hvilket natursyn 
man besidder. Synet på naturen er 
individuelle holdninger, men samtidig et 
udtryk for de fremherskende opfattelser i 
samfundet. Man kan derfor godt redegøre 
for samfundets generelle natursyn, i et 
historisk perspektiv. Det viser sig nemlig 
at reflektere vores livsomstændigheder, og 
udmønte sig i vores arbejde med naturen, 
ved både lovgivning, forvaltning og 

7. Natursyn og
 naturprojekter

Figur 7.0 - Åen, der løber langs slotsruinen,  natur eller kultur?

anvendelse.
Den største forskel i naturopfattelserne, 
består i afklaring af menneskets rolle i 
forhold til naturen, hvorved der opstår 
uenighed om menneskets ansvar 
for naturen, men også om, hvad der 
overhovedet kan kategoriseres som 
natur eller naturligt. I arbejdet med 
naturforvaltning kan det være nødvendigt 
af afklare disse holdninger og begreber, 
for at kunne behandle og vurdere de 
identificerede kvaliteter  projekterne 
fremmer eller begrænser. 
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 Natursyn

Natursynet er afgørende for de valg vi træffer 
i arbejdet med naturen. I nutidens debat er 
der generel enighed om at mennesket har et 
ansvar overfor naturen. Det diskuteres flittigt 
blandt politikere, hvad der kan gøre samfundet 
mere miljøvenligt og bæredygtigt, og hvordan 
befolkningen bedst kan tage hensyn til 
naturen. Der bliver fastsat lovgivning til 
bevaring af forskellige naturtyper, og man 
holder uddøende arter i live, ved at gribe 
ind overfor miljøændringer. Ønsket om 
bevaring af biologisk mangfoldighed samt 
følelsen af ansvar overfor naturen, er dermed 
karakteristisk for det, i vor tid, fremherskende 
natursyn.

Som hjælp i denne debat er opstillet forskellige 
klassifikationer af natursyn. Nogle beskriver de 
individuelle meninger der findes i samfundet 
i dag, mens andre beskriver hvordan den 
generelle holdning har udviklet sig historisk.

•	 I det nyttepræget natursyn bliver det 
skelnet mellem den del af naturen 
der er til nytte og den del der ikke 
er. Skønheden af landskabet ligger 
i nytteværdien. Synet stammer fra 
oldtiden og var stort set enerådig i 
samfundet frem til 1700-tallet. 

•	 Det romantiske natursyn opstod blandt 
overklassen og borgerskabet. Den vilde 
og uberørte natur er her idealet, og 
naturen bliver anvendt til rekreation. 
Naturen skal opleves på afstand, 
i ensomhed og med stor vægt på 
emotionelle indtryk. Billeder af landskab 
og landboere, som bindingsværkshuse 
og marker med levende hegn, er idyl.

Den historiske udvikling i natursyn

Schjerup Hansens klassifikation af natursyn, 
fremstiller den historiske udvikling i 
samfundets generelle holdning. Han beskriver 
4 syn, der betegnes som det nytteprægede, 
det romantiske, det funktionalistiske og det 
økologiske. 
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•	 I 1900-tallet var det funktionalistiske 
natursyn en kølig og videnskabelig 
videreførelse af det romantiske syn. Det 
er stadig den vilde og uberørte natur der 
er idealet og udsigten over landskaber 
og dragende horisonter er i fokus, 
mens de følelsesmæssige aspekter 
nedtonedes kraftigt. Menneskets 
fysiologiske trivsel vurderes højt og 
behov for lys, luft og grønne områder 
fremhæves. 

•	 Gennem de senere årtier er der opstået 
en nyt syn, kaldet det økologiske. 
Naturen ses her som en helhed, og 
ikke blot som noget der findes uden for 
mennesket. Dette syn indebærer opgør 
med den hidtidige udnyttelse af naturen, 
idet man er blevet opmærksom på de 
miljø- og klimamæssige problemer, 
den har skabt. Naturressourcer ses ikke 
længere som ubegrænsede, men som 
truede mangelvarer, og der udvikles 
derfor lovgivning for beskytte og bevare 
disse. 

Schjerup Hansens inddeling understøtter 
udsagnet om at livsvilkår og viden, ændrer det 
brede natursyn. Disse faktorer ændre ligeledes 
de individuelle holdninger. 

•	 Et antropocentrisk natursyn er 
kendetegnet ved at kun mennesket 
tilskrives en værdi i sig selv. Alle tiltag 
vedrørende natur og miljø må efter 
denne opfattelse, vurderes ud fra 
hvorvidt de tjener menneskets værdier, 
velfærd og interesser. 

•	 Et zoocentrisk natursyn er koncentreret 
om hensyn til dyr og dyrevelfærd m.v. 
idet det betragtes som uetisk at udrydde 
dyrearter eller at påføre andre levende 
væsener lidelser. Ved denne opfattelse 
har alle individer samme rettigheder. 

•	 Ved et økocentrisk natursyn betragtes 
naturen holistisk, og som havende 
værdi i sig selv. Ud fra denne opfattelse 
er naturen bevaringsværdig i sig selv, 
uafhængigt af menneskets interesser. 

•	 I det ikke-miljøbekymrede natursyn, 
menes det ikke at naturen og mennesket 
er truet og derfor opfattes miljøpolitik, 
ikke som vigtigt. 

Nutidens natursyn

En klassifikation af natursyn der tager 
udgangspunkt i nutidens opfattelser er 
opstillet af Bruun, der beskriver 4 kategorier 
af natursyn, som han betegner som det 
antropocentriske, zoocentriske, økocentriske, 
og det ikke-miljøbekymrede natursyn.
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Berit Kaae har i teksten ”Befolkningens 
natursyn og holdninger til natur” undersøgt 
forskellige opdelinger af natursyn, og 
sammenlignet dem med empiriske 
undersøgelser, af folkets meninger. Lige som 
Bruun, konkluderer hun, at holdningerne 
ofte er et udtryk for en kombination af de 
forskellige syn. Hun enkeltgør derfor Bruuns 
inddeling, til to overordnede grupper: De 
antropocentriske og de økocentriske.

Det er den økocentriske gruppes generelle 
holdning, at der skal mere naturbeskyttelse 
og flere økologiske tiltag. Mens den 
antropocentriske gruppes ser naturen som en 
ressource, og i højere grad ønsker produktion- 
og infrastrukturudvidelser, der umiddelbart er 
en forbedring for mennesket frem for naturen. 
Hendes undersøgelser påviser desuden en 
sammenhæng mellem daglig miljøadfærd og 
natursyn, selvom der er andre, der tidligere 
har påvist det modsatte. Yderligere beskriver 
hun at det tyder på, at mere komplekse normer 
og værdier spiller ind i udformningen af vores 
natursyn. (Kaae, 2004)

Undersøgelse af natursyn 

Ved en spørgeskemaundersøgelse forsøgte 
Bruun, at afklare i hvilket omfang natursynene 
er udbredt, i den nordiske befolkning. 
Resultaterne af undersøgelsen viste imidlertid 
at folkets holdninger bredte sig på tværs 
af de opstillede syn, og varierede ud fra 
spørgsmålets emne. Bruun konkludere derfor, 
at en sammenblanding af natursynene er det 
mest dominerende træk. Hans præsentation af 
natursynskategorierne repræsenterer dermed 
ikke forskellige ideologier, men kan bruges 
som argumenter og motiver forud for en given 
beslutning i naturpolitik. 
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Natursyn i fredningsforslaget

Historisk

Hvis det ikke havde været for de historiske 
ændringer i befolkningens natursyn, ville 
dette projekt sandsynligvis slet ikke blive 
diskuteret.

De nuværende tendenser i samfundet er de 
økologiske og EU-lovgivningen bygger i høj 
grad på værdierne forbundet med dette syn, 
da naturen anses som noget der skal beskyttes 
fra menneskers indgreb og bevares urørt.
Fredningsforslaget indeholder ligeledes et 
ønske om bevaring. Denne bevaring er dog 
kun til gavn for menneskets anvendelse og 
oplevelse, og ønsket udtrykker sig derfor mere 
i retning af de romantiske og funktinalistiske 
tanker om naturen, som værende noget man 
oplever og udnytter for at opnå velvære. 

Nutidig 

Hvis man betragter projektet ved Gurre ud 
fra de to hovedgrupper Kaae opstiller, vil 
den økocentrede gruppe i høj grad tale for en 
bevaring af naturen som det vigtigste element. 

En vandstandshævning vil være et naturligt 
tiltag, hvis den foretages ved ophør af dræning. 
En beskæring eller rydning af ellesump  vil 
betragtes som en forbedring for mennesket 
og vil derfor hovedsageligt være ønsket af den 
antropocentriske gruppe, der naturligvis vil 
fremme menneskets oplevelse af landskabet, 
frem for naturens frie vilje. 

Da det tidligere er påvist at de ønskede 
tiltag i fredningsforslaget primært fokuserer 
på de oplevelser, området kan skabe for 
befolkningen, må det betyde at fortalerne 
for projektet tilhører den antropocentriske 
gruppe. Dette er imidlertidig lidt modstridende 
med de målsætninger og visioner som 
Danmarks Naturfredningsforening ellers 
giver udtryk for. 

Synet på naturen synes dog ikke at være den 
eneste faktor der spiller ind i diskussionen om 
naturprojekter, idet der blandt befolkningen 
er forskellig opfattelse af hvad ordet natur 
egentlig indebærer.
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Naturbegrebet 

I vores kultur findes ikke et entydigt 
naturbegreb, hvilket kan give yderligere 
anledning til forvirring i de naturpolitiske 
diskussioner. Parterne er ikke alene uenige 
om deres syn på naturen, men også uenige om 
hvad der overhovedet kan kategoriseres som 
natur. 

Syv forestillinger

Filosoffen Hans Fink beskæftiger sig blandt 
andet med spørgsmålet om hvorvidt mennesket 
er en del af naturen eller ej. Fink har i sin 
artikel ”Et mangfoldigt naturbegreb” opstillet 
7 forestillinger om naturen, som tydeliggør 
de konflikter der opstår i diskussionen om 
naturhensyn. Jeg har ekstraheret essensen af 
de 7 opfattelser af naturen som det uberørte, 
vilde, landlige, grønne, fysiske, jordiske, og 
det hele. 

1. Den første af de 7 forestillinger 
er opfattelsen af naturen som det 
uberørte. Her ses kun de områder, 
der er upåvirkede af menneskers 
indflydelse, som natur. Ved denne 
forestilling er der derfor meget lidt, 
hvis overhovedet noget, natur tilbage.

2. Ved betragtning af naturen som 
det vilde, går grænsen der hvor 
den systematiske og regelmæssige 
udnyttelse af landet ophører. Naturen 
er det oprindelige, der findes uden for 
de områder, som bofaste mennesker 
har bragt under kultur. 

3. Opfattes naturen som det landlige, 
går grænsen ved den bymæssige 
bebyggelse. Naturen er byboernes 
rekreative områder, skove og 
strande, sommerhuse og golfbaner 
og ses i modsætningen til storbyens 
indendørskultur. Livet på landet ses 
som ægte og oprindeligt, i pagt med 
fri natur.
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4. Ved forestillingen af naturen som 
det grønne, skelnes der mellem 
det organiske og levende og det 
syntetiske og kunstige. Vejtræer, 
potteplanter og akvariefisk er natur, 
i modsætning til plastikprodukter 
og asfalt stier. Naturlig bruges som 
mærkat på biologisk nedbrydelige og 
organisk fremstillede produkter, uden 
at de nødvendigvis er landlige eller 
uberørte.

5. Ses naturen som det fysiske, er det med 
udgangspunkt i de objektive, natur-
videnskabelig love. Modsætningen 
hertil er det subjektive, sociale og 
kulturelle.

At tage hensyn til naturen

I naturpolitisk henseende, betyder dét, at tage 
hensyn til naturen derfor noget vidt forskelligt 
afhængig af hvilken forestilling, af naturen, 
man har. Denne erkendelse nødvendiggør i 
de fleste planlægnings- og plejesituationer 
en præcision af begrebet, da ordet natur ikke 
kan tale for sig selv. Eksempelvis er det af 
hensynet til naturen, der rejses forslag om 
naturfredning og naturgenopretning både 
i Danmark og på internationalt plan. Det 
ses ofte som et forsøg på at bevare bestemte 
og truede landskabsformer med de dertil 
hørende dyr og planter. Motivet kan være at 
bevare muligheden for, at mennesker kan 
opleve bestemte dyre- og plantearter i deres 
naturlige miljø, eller at bevare biodiversiteten 
og den genetiske mangfoldighed. Hvis man 
betragter naturen som det vilde vil det 
tale for naturfredninger, imens naturpleje 
og -genopretning her vil kunne ses som 
selvmodsigende. 

6. I forestillingen om naturen som det 
jordiske er mennesket i høj grad en 
del af naturen. Modsætningen skal 
religiøst set findes i himlen, under 
jorden, eller som det oversanselige 
eller overnaturlige, der ikke som 
udgangspunkt, er en del af vores 
hverdag.

7. I den sidste forestilling opfattes 
naturen som det hele, og ses som 
den sammenhæng der binder selv 
det mest forskelligartede sammen. 
Naturen er hele universet, og alt hvad 
det indebærer.
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Hensyn til naturen ved Gurre

Når naturen ses som det vilde, vil selve 
fredningen af området ved Gurre vurderes som 
et hensyn, mens naturgenopretningselementet 
og den efterfølgende nødvendige pleje vil 
gøre området mindre vildt og dermed mindre 
naturligt. Med denne opfattelse er det tydeligt 
at projektet vil tage hensyn til kulturen frem 
for naturen, idet man ønsker en kontrol af 
områdets udvikling. 

Den tilstedeværende lovgivning og 
natura2000-pleje, der allerede sker i området 
vil heller ikke rigtig kunne anskues, som 
værende til gavn for naturen, idet fastholdelsen 
af bestemte naturtyper på bestemte arealer 
ikke fremmer vildheden. 

Fink fremhæver vigtigheden i at foretage 
fredninger, uden at ville noget bestemt 
med området, for derved at undgå at stille  
mennesket til ansvar for, hvad der kan vise 
sig, at være uoverskuelige og uoprettelige 
ødelæggelser. Han skriver desuden at der 
kan være grund til at lade vild være vildt, 
og undgå tendensen til, at alle områder, 
hvor der ikke drives landbrug skal anskues 
som kæmpemæssig  zoologisk og botanisk 
have, der først og fremmest er til for at give 
mennesket naturoplevelser. Denne, sikkert 
ellers velmenende, anvendelse, kan ifølge Fink 
være ligeså indgribende som mange andre 
former for udnyttelse. 
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Anskues naturen derimod som det uberørte, 
vil området slet ikke betragtes som natur, og 
et naturgenopretningsprojekt vil derfor ikke 
kunne betegnes som naturhensyn.

Opfattes naturen som det landlige, grønne, 
fysiske eller jordiske vil området forblive 
natur, uanset om naturgenopretningen 
gennemføres eller ej.

Hvis naturen betragtes som det hele, 
indebærer hensynet at vi bestræber os på 
ikke at glemme sammenhængen mellem de 
forskellige naturhensyn, som vi kan gøre 
gældende. Om hensynet til naturen som det 
hele, skriver Fink:

“Naturen er ikke blot et bestemt område 
på kloden, som vi skal bevare i en bestemt, 
oprindelig tilstand. Naturen er ikke kun 
noget, vi står uden for, og som det er op 
til os at tage mere eller mindre hensyn 
til. Naturen er også os og alt vores. Al 
politik er, når det kommer til stykket, 
naturpolitik.”

(Fink, 2002, s. 37)

Delkonklusion IV

Afklaring af natursyn og naturopfattelse, ud 
fra værdier og holdninger, skaber forståelse 
for de modstridende ønsker, der kan være 
i forbindelse med gennemførelsen af et 
projekt, med naturgenoprettende karakter. 
Nogle grupper vil prioritere kulturværdier 
og oplevelser, mens andre opfatter naturens 
uafhængighed og den eventyrlige vildhed, 
som det mest ideelle. Som i mange andre 
diskussioner, er projektes vurdering afhængig 
af øjnene der ser, og det er forvalterens opgave 
at varetage så mange interesser som muligt. 

Denne opfattelse af naturen som det hele, 
sætter strenge krav til forvalterens job. Der 
skal tages højde for rigtig mange interesser 
og kompromisernes kunst er ofte en af de 
sværeste discipliner.  
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8. Konklusion
Gurre slotsruin ligger i et smukt 
naturområde, der består af naturtyper, 
prioriteret i den Europæiske Union, 
og indeholder mange former for 
oplevelsesværdier. Til trods for ønsket om 
bedre formidling, er slotsruinen anerkendt 
og velbesøgt, og vurderes ikke som truet.

DN er den eneste private organisation der 
må rejse fredningssager, men indeholder 
fredningen karakter af naturgenopretning, 
som det er tilfældet ved Gurre, skal 
kommunen og Naturstyrelsen kunne 
anbefale forslaget. 

Fredningsforslagets hovedformål er at 
genskabe udsigt over Gurre sø, idet der 
ønskes at sætte fokus på det romantiske 
landskabsbillede, der eksisterede i 
1800-tallet.

Synkronisering af delelementernes 
tidsperiode er vigtig for at gøre 
projektområdet autentisk, i et historisk 
perspektiv. I borgens storhedstid og i 
1800-tallets romantiske periode har 
vandstanden været ca. 26,7 over DNN, 
hvorfor et ophør af dræning sandsynligvis 
vil udmønte sig i dette niveau. Mængden 
af træer og udsigtsforhold er svære at 
afklare, da kilderne er begrænsede. Det 
tyder dog på at der har været flere træer i 
middelalderen og færre træer i 1800-tallet.

De udvidede søarealer, der skabes ved en 
hævning af vandstanden til kote 26,7 i Gurre 
sø, vil primært resultere i lavbundede, under 
1 meter dybe, vådområder. Konsekvenserne 
vil være oversvømmelse og vådgørelse 
af stisystem, samt markant fald i arealet 
af naturtyperne elle- og askesump samt 
hængesæk. Derudover vil opretholdelsen af 
disse lavbundede arealer, kræve massiv pleje, 
i form af rydning, for at undgå rørsump og 
sumpskov. 

Vurderingen taler ikke for en gennemførelse 
af genopretningsprojektet, ud fra en biologisk 
kvalitets synsvinkel, hvis alle områder og 
værdier vægtes ligeværdigt.   

I et bæredygtigt perspektiv kan både landskab 
og ruin  ses som unikke ressourcer, der er værd 
at viderebringe til næste generation. Afhængig 
af hvilken løsning man vælger, fremmes og 
viderebringes forskellige kvaliteter. 

Behandlingen af forslaget ud fra  natursyn, 
naturbegreber, og de forskellige kvalitetstyper, 
tydeliggør at der findes flere forskellige 
løsninger som alle vil være rigtige, afhængig af  
hvilke opfattelser og holdninger man har.
Nogle befolkningsgrupper vil prioritere 
kulturværdier og oplevelser, mens andre 
opfatter naturens uafhængighed og den 
eventyrlige vildhed, som det mest ideelle. 
Som i mange andre diskussioner, er projektets 
vurdering afhængig af øjnene der ser, og det 
er forvalterens opgave at varetage så mange 
interesser som muligt. 
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Behandlingen af forslaget ud fra  
natursyn, naturbegreber, og de forskellige 
kvalitetstyper, tydeliggør at der findes 
flere forskellige løsninger som alle vil være 
rigtige, afhængig af  hvilke opfattelser og 
holdninger man har.

Ideen bag fredningsforslaget er at skabe 
større sammenhæng i området. Denne 
sammenhæng kan i følge DN opnås ved at 

9. Mine anbefalinger

genskabe hydrologiske forhold og rydde 
beskyttede naturtyper. 

Jeg mener at denne sammenhæng kan 
opnås på en mindre drastisk måde, så  
fortidsminderne behandles med den 
respekt de fortjener, samtidig med at der 
gives rum til den naturlige udvikling, der 
sker i landskabet, og den mangfoldighed 
det medfører. 

81
Figur 9.0 Neutral bro over åen ved slotsruinen
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•	 Før der kan træffes endelig afgørelse 
om hvorvidt en naturgenopretning er 
korrekt ud fra de historiske forhold, 
anbefales det at fortsætte de arkæologiske 
og naturvidenskabelige undersøgelser i 
området. Der er stadig uklare forhold i 
både forborgens placering og anvendelse, 
samt i landskabets udvikling. Da der ikke 
findes nogle akutte trusler for området, er 
der intet forspildt ved at vente. 

•	 Med forsigtighedsprincippet i ryggen, 
vil jeg anbefale at man indtil da, bevarer 
naturen i sin nuværende form og etablerer 
en sammenbinding af området, via et 
stisystem. En sti som føres fra ruinen, 
rundt i forborgs området, gennem den 
selvgroede ellesump ud til Gurre sø, 
og tilsluttes den eksisterende sti, der 
allerede findes rundt om søen. Stien 
vil give publikum en mulighed for at 
få en sammenhængende kultur- og 
naturoplevelser ud af opholdet ved slottet, 
og skabe både forståelse for placeringen, 
samt øge aktivitetsværdien. Naturen  er 
registreret tidligere i opgaven som høj 
international bevaringsværdi og det er 
desuden blevet påvist at området allerede 
omfatter mange oplevelsesværdier. Stien 
vil herudover oplagt kunne forbinde 
fortidsminderne Gurre Slotsruin og Sankt 
Jacobs kapel.

Figur 9.1 Bordwalk fra turen rundt om Gurre sø
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Figur 9.2 Forborgsområdet nordøst for ruinen

•	 Der findes mange ekspempler på 
naturgenopretning i forbindelse med 
formidling af kulturhistoriske værdier 
ved ruiner. Det kan være relevant at se 
nærmere på hvilke resultater, det har 
skabt andre steder. Ved en eventuel 
sammenligning vil jeg dog understrege 
at det ikke nødvendigvis er til gavn for, 
hverken nuværende oplevelser, eller 
viderebringelse til næste generation, hvis 
alle fortidsminder bliver behandlet på 
samme måde, i samme tidsperiode. Vi 
ønsker ikke i fremtiden at se tilbage på en 
tid hvor vi “udrettede alle åerne” omkring 
slotsruiner, og derfor skal bruge energi på 
at finde naturen og de biologiske værdier 
frem igen.  Hver sin slotsruin, hver sin 
fortælling, hver sin formidling.

•	 I mellemtiden anbefales det at der arbejdes 
med tiltag for formidlingen, i form at 
skilte, afmærkinger og tilgængelighed på 
selve ruinen. 

•	 Slutteligt er det oplagt at beskæftige sig 
med en afklaring af naturopfattelser og 
natursyn blandt de indvolverede parter, 
for at kunne opnå forståelse for på hvilken 
baggrund de andre, og nok især os selv, 
handler.  



Bøger og artikler:

Arler, Finn (2000) Bæredygtighed og Naturkvalitet. I: Holten-Andersen, John, Pedersen, 
Thomas Nicolai, Stensen Christensen, Hanne og Manninen, Sanni (red.) Dansk naturpolitik – i 
bæredygtighedens perspektiv. pp. 36-48 Temarapport nr. 1 2000, Naturrådet.

Caspersen, Ole Hjort og Olafsson, Anton Stahl (2006) Oplevelsesværdier og det grønne 
håndtryk. En metode til kortlægning og udvikling af friluftsoplev- elser i Hovedstadsregionen. 
By- og Landskabsserien nr. 27-2006. Center for Skov, Landskab og planlægning. KVL

Christensen, Hanne Steensen (2004) Autenticitet og naturgenopretning. I: Hansen-Møller, J. 
(red.) Mening med landskab. En antologi om natursyn. Museum Tusculanums Forlag, Køben-
havn, pp. 71-88.

Etting, Vivian, Hvass, Lone og Andersen, Charlotte Boje (2003) Gurre slot, kongeborg og 
sagnskat. Sesam

Fink, H. (2002) Et mangfoldigt naturbegreb. I: Agger, P., Reenberg, A., Læssøe, J. & Hansen, 
H.P. (red.) Naturens værdi. Vinkler på danskernes forhold til naturen. Gads Forlag, Køben-
havn, pp. 29-37.

Fogh, Dorte, Struve, Hans, og Søndergaard, Irene (1990) Billedkunst, Ismer i dansk maleri 
efter 1870. Gyldendal

Hansen, J.S. (1989). ”Fire forskellige natur- syn”. I: Natursyn og planlægning. SBI- Byplan-
lægning 58, Statens Byggeforsknings- institut, Hørsholm, pp. 10-24

Hovedstadsrådet (1988) Arbejdsdokument Gurre sø 1972-1985, Recipientovervågning nr 30

Høiris, Ole og Ledet, Thomas (red.) (2005) Romantikkens verden. Natur, menneske, samfund, 
kunst og kultur, Aarhus universitetsforlag

Høy, Thorkild og Dahl, Jørgen (1996) Danmarks søer 4. bind. Søerne i frederiksborg amt. 
Strandberg

Kaae, Berit Charlotte (2004) Befolkningens natursyn og holdninger til natur. I: Hansen-Møller, 
J. (red.) Mening med landskab. En antologi om natursyn. Museum Tusculanums Forlag, 
København, pp. 109-140.

Nellemann, Vibeke og Stahlschmidt, Per (2009): Metoder til Landskabsanalyse, 2. udgave, 
Forlaget Grønt Miljø.

Litteraturliste

84



Odgaard, Bent og Rømer, Jørgen (2009) Danske landsbrugslandskabet gennem 2000 år. Fra 
digevoldninger til støtteordninger. Aarhus universitetsforlag

Ovesen, Claus Helweg (1989) Guldalderlandskabet - hos malerne og idag. I: Bek, Lise (red.)
Naturopfattelse og landskabsæstetik. Aarhus Uniersitetsforlag pp. 68-73

Petersen, Peter Milan og Vestergaard, Peter (2006) Vegetation økologi. Gyldendal. 

Skov og Naturstyrelsen (1991) Danmarks ruiner, Gurre borgruin bevaringsarbejde 1986-1988, 
Miljøministeriet, København

Skov og Naturstyrelsen (2000) Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk. 
Miljø- og Energiministeriet, København

Smidt, Carl Martin (1933) Gurre, 2. udgave, Gyldendal. 

Stoltze, Michael (2007) Dansk natur, 2. udgave. Gyldendal

Saabye, Marianne (2011) Dansk kunst i 100 år, 1000 malerier fra det 19. århundrede. Den 
hirschsprungske Samling, København.

Rapporter og planer:

Agger, P. & Christensen, P. & Reenberg, A. & Aaby, B. (2005): Skelettet i landskabet – EF’s 
habitatdirektiv og dansk naturforvaltning. Vismandsrapport 2005. Naturrådet. 

Danmarks Naturfredningsforening (2009) DN’s fredningsstrategi 2010-2015
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3190

Danmarks Naturfredningsforening (2012a) Fredningsforslag for landskaberne omrking Gurre 
slotsruin. Se bilag. 

Danmarks Naturfredningsforening (2012b) Årsplan for fredningssager 2013-2104
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dn.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%
3Ffile%3DFiles%252FFiler%252FNatur%252FFredning%252F%25C3%2585rsplan%2B2013-
14%2Bfor%2Bfredningssager.pdf&ei=spx-U6-aLMj64QSujYAY&usg=AFQjCNH7e3FCwn8VKO
PirhAohXH-96KUiA&sig2=NCapSyNTEBXlHpziRaqG2w&bvm=bv.67720277,d.bGE

85



(DMU) Nygaard B., Mark S. Baattrup-Pedersen A. Dahl K. Ejrns R., Fredshavn J. Hansen J., 
Lawesson J.E., Münier B. Møller P.F., Risager M., Rune F., Skriver J. og Søndergaar M. (1999) 
Naturkvalitet - kriterier og og metodeudvikling. Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport 
fra DMU nr. 285

Dansk Vandløbsrådgivning (2008) Notat. Udløbsbygværk ved Gurre Søs afløb.

Miljøministeriet (2004), Vejledning om kvalitetssikring af fredningsforslag
naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/kvalitetssikringspapir.doc

Naturstyrelsen (2011) Natura 2000-plan 2010-2015. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 
Habitatområde H115, Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
http://www2.blst.dk/download/nyk/plan2011/131plan.pdf

Naturstyrelsen (2012a) Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- 
område nr. 131 Gurre Sø, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, København.
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/68599/N131_GurreSoe.pdf

Naturstyrelsen (2012b) Natura 2000-handleplan for Gurresø. Miljøministeriet, Naturstyrelsen
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/69255/131_Gurre_soe_handleplan.pdf

Naturstyrelsen (2013) Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Gurre Sø Natura 2000-område 
nr. 131. Habitatområde H115, Miljøministeriet, Naturstyrelsen.
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/N131_Basisanalyse1621.pdf

Naturstyrelsen, Danmarks Naturfrednings forening og Kommunernes Landsforening (2013)
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/nst_handlingsplan_for_fredninger_1304_
web.pdf

Niras (2011) Gurre Sø. Skitseprojekt. Udarbejdet til Helsingør Kommune. 

Hjemmesider: 

Fugleognatur (2014)
http://www.fugleognatur.dk/lokalitet.asp?mode=unik&ID=6108

Naturstyrelsen (2014) Hvordan gennemføres en fredning?
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/national-naturbeskyttelse/fredningerhttp://
naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/national-naturbeskyttelse/fredninger/hvordan-
gennemfoeres-en-fredning/

Danmarks Naturfredningsforening (2014) Om fredninger
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=7303

86



87

Billeder anvendt i opgaven

Figur nr. 1.7, 3.2, 4.0, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.12, 4.13 stammer fra Etting et al. (2003) 
og er venligst viderebragt til min 
anvendesegennem Helsingør Museum.

Alle andre fotografier og kort har jeg selv taget 
eller udarbejdet i forbindelse med projektet.


