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Foreningen Naturparkens Venner (FNV) blev stiftet i 1968 som en fort-
sættelse af Naturparkens oprindelige arbejdsudvalg. Slutstenen på ud-
valgets arbejde var bogen "Naturparken mellem Farum og Slangerup", 
som har været retningsgivende for foreningens arbejde. 
 
Foreningens formål er at værne om og udbrede kendskabet til Natur-
parkens landskabs- og naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæo-
logiske og rekreative værdier. 
 
Foreningens hovedopgaver: 

• Naturbeskyttelse og deltagelse i grønne råd mv. 
• Arrangør af ture og foredrag. 
• Udarbejdelse af kort, turbeskrivelser og pjecer. 
• Udgivelse af bladet FNV-orientering 4 gange årligt. 

 
Ring 5-projektet og "Transportkorridoren" tværs gennem Naturparken 
viser, at bevarelsen af det enestående naturområde kræver en fortsat 
indsats. FNV har spillet en væsentlig rolle i dette arbejde siden stiftelsen 
– og gør det også i den nuværende kamp mod Ring 5. 
 
Meld dig ind i dag! Vi møder stor tilslutning til vore synspunkter og 
arrangementer, men indflydelsen styrkes, hver gang en naturinteresseret 
melder sig ind. FNV har i dag over 500 medlemmer. 



Naturparken mellem Farum og Slangerup 
 
Fremsynet idé reddede uerstattelig natur i tide 

Naturparken (også kaldet Farum Naturpark) blev oprettet i 1942 på initiativ af 
Thorvald Vognsen baseret på Staunings fredningsplaner. Idéen var at skabe et 
sammenhængende naturområde nær København, som både kunne opfylde 
rekreative, pædagogiske, videnskabelige og naturbevarende formål. 
 
Man valgte området mellem Farum og Slangerup, fordi tunneldalen med 
Farum Sø, Bastrup Sø, Buresø og den øvre Mølleå danner et af de smukkeste 
landskaber i Nordsjælland. Grænsende op til dalen ligger åbne marker, 8 
statsskove, Oremosen, Bundsådalen og engområderne ved de tidligere søer 
Langesø, Kollensø og Jørlunde Sø. Dalformationerne gør istidens landskabs-
dannelse anskuelig for alle. Hele Naturparken er derfor i dag udpeget som 
nationalt geologisk interesseområde. 
 
Naturparkens marker, enge, moser, skove og søer har skabt overlevelses-
muligheder for et righoldigt dyre- og planteliv. Hele Naturparkens akse kunne 
derfor i 1995 udpeges som EU Natura 2000-område for bl.a. 15 danske 
naturtyper – og en del af området tillige som fuglebeskyttelsesområde. Sidste 
større led i 30’ernes sti- og fredningsplaner blev gennemført i 2010, så over 
3/4 af Naturparkens areal er nu fredet eller fredsskov. 
 
Naturparken opstod i en tid, hvor begrebet ikke eksisterede officielt. Den kan 
kaldes en regional naturpark. Selv om området naturligvis ikke tiltrækker 
turister som de kongelige nordsjællandske slotte, viser de officielle udpeg-
ninger, at Naturparken har kvaliteter som en nationalpark. Her kan man inden 
for et relativt uforstyrret sammenhængende område opleve den nordsjæl-
landske naturs mangfoldighed. 
 
Værdifuldt kulturlandskab  

Ådalene har tiltrukket mennesket helt fra den tidligste jægerstenalder. Egnen 
var i lange perioder et knudepunkt, hvor vore forfædre boede og udnyttede 
naturens ressourcer på forskellig vis. De efterlod sig mange spor i 
Naturparken, hvor man kan følge samspillet mellem natur og menneske 
gennem hele vores historie siden istiden. I flere af de omliggende byer er det 
gamle landsbymiljø stadig bevaret omkring middelalderkirkerne, hvoraf flere 
er kendt for deres kalkmalerier. 

Populært rekreativt område 

Kun ganske få bilveje går gennem Naturparken, som derfor benyttes af et utal 
af spejdere, skole- og børnehaveklasser, ryttere, cyklister og motionister, der 
boltrer sig uden at ødelægge oplevelsen for naturelskeren. Der er plads til alle 
på de mere end 50 km2. 
 
Naturparkens enestående landskab kun 25 min. kørsel fra Københavns 
centrum har gjort de omliggende byer til attraktive boligområder, men en 
række S-stationer, busruter og parkeringspladser gør det sammenhængende 
stisystem tilgængeligt for alle. Stierne kan kombineres til utallige ture alt efter 
tid, lyst og fysik. National Cykelrute nr. 2 krydser gennem hele Naturparken 
og er i øst forbundet med Furesøens, Søndersøs og Hareskovenes stier. Den 
østlige Naturpark er tillige en del af den Grønne Ring om hovedstaden.  
 
Som regel finder man i Hovedstadsområdet kun fred og ro i skovene, men i 
Naturparken går mange offentlige stier over åbent land, hvor man kan nyde 
udsigten, de frie horisonter, fuglene, floraen og et uspoleret kulturlandskab – 
uden at oplevelsen ødelægges af trafik, støj og beton. 

 
 
----------------------------------- klip her --------------------------------------- 
Underskrevne, 
Navn(e): 
 -------------------------------------------------------- 
Vej: 
 -------------------------------------------------------- 
Postnr:  By: 
 -------     ---------------------- 
 
indmelder mig/os hermed i 
Foreningen Naturparkens Venner. 
 
Dato:   Underskrift(er): 
 ----------   -------------------------------- 
Indmeldelse kan også ske via hjemmesiden www.fnv.dk 
Giroblanket med kontingent fremsendes. Kontingentet i 2011 er 85 kr. for personer (40 kr. for 
ægtefællen/samboende). Pensionister (55/75 kr.). 


