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Høringssvar over Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nord-

sjælland 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Det er Dansk Handicap Forbunds holdning, at naturen skal have fred, men at menneskeskabte naturanlæg  

skal være tilgængelige for alle. 

 

Vi er mange naturelskere med handicap, som er helt afhængige af, at der som ét at de overordnede mål ind-

tænkes en handicappolitik med årlige budgetopfulgte handleplaner i planerne for nationalparken, så mål-

grupperne af mennesker med handicap sikres lige muligheder for adgang til parkens natur- og kultur-

oplevelser. 

 

I forhold til nationalparken kan det handle om etablering af – eller fjernelse af eksisterende barrierer – i for-

hold til handicaptilgængelige stier, vandreruter, rastepladser, shelters, bålpladser, fugleskjul, broer, natur-

legepladser, toiletter og i det hele taget alle de faciliteter og muligheder, som mennesker uden et handicap 

har adgang til, herunder også til områdets mange natur- og formidlingscentre såsom naturskoler, museer og 

besøgscentre, der er med til at formidle Nationalparkens natur- og kulturhistorie til både voksne og børn. 

 

Herunder anbefales også særlig opmærksomhed på mulighederne for handicaptiltag i forbindelse med de 

centrale besøgssteder såsom Esrum Kloster, Gurre Slotsruin og Frederiksværks Kanal, vandmøller og gl. 

industri m.fl. 

 

Ved nyopførelse og ombygning af menneskeskabte naturanlæg er det af stor vigtighed for mennesker med 

et handicap, at man fra starten indtænker de anerkendte standarder for tilgængelighed i flg. håndbog: DS 

håndbog 105-2012: Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø. Standarden fås hos 

Dansk Standard – www.ds.dk og https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=118&productid=M266059. 

 

Vi påskønner, at der af Bekendtgørelsens pg. 73 fremgår en indsats, som skal forbedre Adgangen for alle: 

”Adgangen til nationalparkens værdier skal være for alle, herunder også borgere med funktionsnedsættelse. 

Nationalparkfonden vil arbejde for at synliggøre, forbedre og skabe nye muligheder for adgang. Eksempel på 

projekt: Kortlægge adgangsforhold og basisfaciliteter til borgere med funktionsnedsættelser i samarbejde 

med LAVUK m.fl.”  

 

Herunder anbefaler vi repræsentanter for handicaporganisationerne inddraget i denne opgave samt i de om-

talte forskellige fora på tværs af nationalparkens brugergrupper til dialog om brugernes forskellige behov i 

forhold til udviklingen af besøgendes muligheder og friluftsliv for alle. 

 

I håb om lydhørhed står vi meget gerne til rådighed for vejledning og forslag til strategi og kontakter til sikring 

af handicaptilgængeligheden i området, efterhånden som planerne skrider frem. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Olsen, landsformand 
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