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ESROM Å

NORDSJÆLLANDS FUGLEPARK

beliggenhed og baggrund

Nordsjællands Fuglepark
Forord

Nordsjællands Fuglepark & ZOO er en privatejet zoo, der er 
stiftet og drevet af ildsjælen Frank Nielsen, der sammen med 
sin kone Marianne og uddannede biologer og dyrepassere har 
helliget sig driften af dette velbesøgte, oplysende familieturist-
mål i Nordsjælland. 

Frank Nielsens grundlæggende filosofi og hele parkens ide-
grundlag er at udbrede forståelsen for bevarelse af fugle i 
natu-ren i hele verden og samtidig fremme gæsternes og de 
besøgende skoleklassers viden om fuglenes betydning for vores 
økosystemer.

Parken her har derfor også et meget seriøst og ambitiøst avls-
program, der har resulteret i, at parken flere gange har opnået 
som de første i verden at avle sjældne arter i fangenskab –      
såkaldte verdensopdræt.

Frank Nielsens drøm er nu at udvide faciliteterne 
og skabe Danmarks største voliere, indrettet som 
et afrikansk habitat, hvor parkens gæster under 
et 3.600 m2 net kan gå frit rundt mellem flamin-
goer, tokoer, sommerfuglefinker og mange andre, 
sjældne arter. 

I alt 22 fuglearter, fisk, skildpadder, insekter og 
andre smådyr vil få hjemme i det nye voliere.

Nærværende skitsemapper skal danne et billede 
af de drømme og ideer, Frank Nielsen har for den 
fremtidige voliere.



området og  fugleparken

Området og Fugleparken

Nordsjællands Fuglepark åbnede i 2003 og ligger nord for Esrum sø, midt i Nordsjælland.

Parken er placeret utroligt skønt i et velbevaret naturområde, som Frank Nielsen og hans hjælpere igennem de 
seneste år har udviklet til en seriøs park, der netop i år (2011) har opnået den eftertragtede godkendelse som 
officiel ZOO af Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri.  

Ligeledes i år er parken blevet optaget i den internationale avlsorganisation ISIS.

Parken er i dag indrettet med en lang række voliere af forskellig udformning og størrelse, samt et større trope-
hus. 

På denne måde opnås rimeligt gode vilkår for opdræt og fremvisning for gæster, men med det nye, store voli-
ere, vil mulighederne for opdræt, dyrevelfærd og formidling til parkens gæster blive løftet til at lang højere og 
bedre niveau. 

Volieren tænkes udført over og omkring en centralt placeret sø i området, hvilket vil give de optimale vilkår for 
at gengive fuglenes, insekternes og de øvrige dyrearters oprindelige habitat.



Bolig

voliérer

voliérervoliérer

Parkering

kænguruer

silkeaber

geder

volierer

volierer

volierer

volierer

Tropehus 
og Butik

eksist.
værksted & 
foderhus

ny gangbro

sluse

sluse

nyt 
foderhus

ny voliére
3600 m²

fremtidig situationsplan 
mål 1:750

situationsplan



fugleperspektiv set fra syd

Byggeriet

Volieren tænkes placeret centralt i anlægget og i tæt forbindelse med 
parkens eksisterende og fremtidige indgangsområde og det eksisterende 
tropehus, som en naturlig forlængelse og intensivering af den besøgen-
des oplevelse.

Volierens hovedform er opbygget over et modulært system af bærende 
master, der støtter et afgrænsende volierenet i op til 10 meters højde. 
Systemets mange mulige placeringer af master og støttepunkter har 
yderligere de formgivningsmæssige fordele, at der frit kan arbejdes 
med spændvidder og højder for nettet, der specialdannes, således at de     
eksisterende terræn- og beplantningsforhold kan bevares og viderebear-
bejdes i det omfang, det er ønskeligt.

Centralt i anlægget tænkes en ”3-armet rampekonstruktion” opført     
således, at publikum får mulighed for at komme højere op i volieren og 
tættere på træernes kroner og det rige dyreliv, der udfolder sig der. 

Ramperne får en svag stigning, der muliggør sikker anvendelse for 
handicappede og gangbesværede, og således at den ligeledes bliver et 
spændende ”stramt” arkitektonisk element set i forhold til nettets mere 
frie buede former. Anlægget får to ”ind- og udgangssluser” diagonalt 
placeret, således at der spændes på langs af rampens primære retning. 

I forbindelse med volieren er det et stort ønske at opføre en bygning, 
der skal indeholde parkens foderdepoter og andre lagerforanstaltninger, 
samt skabe indendørs opholdsmuligheder for dyrene i vinterperioderne. 
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På snittet ses det, hvorledes såvel eksisterende som fremtidige elementer i gengivelsen af det 
afrikanske habitat kan rummes under det udspændte, rustfrie stålnet, der danner den ydre       
perimeter for volieren.

Ligeledes søges det anskueliggjort, hvorledes de tre ramper, der går over søen og danner en fæl-
les udsigtsplatform, samtidig bringer gæster op i niveau, hvor de ikke bare har bedre udsigt men 
også langt rigere mulighed for at opleve og udforske fuglelivet hvor det især hører til – i trækro-
nerne.

Samtidig fungerer ramperne naturligvis også som broer, der bliver en betydelig del af infrastruk-
turen i ikke blot volieren men parken som helhed.
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projektbeskrivelse og budget

Fakta om parken

Kontaktoplysninger

Nordsjællands Fuglepark & ZOO, Sodemarksvej 22   
3230 Græsted

Tlf. 21 23 67 37  CVR-nr.: 26 41 91 74

Areal

Parken dækker et areal på ca. 2½ hektar, med en blan-
ding af træer, park, søer og enge.

Ansatte  

Ud over stifteren Frank Nielsen passes og drives parken 
af hans kone, en biolog, en naturvejleder og en dyre-
passer.

Besøgstal

I 2001 forventes besøgstallet at ende på ca. 12.000 gæ-
ster, i 2010 lå det på ca. 10.200 gæster. Altså en stigning 
på næsten 18 %.

Det er af konsulent Mark Blix fra Gaia Design vurderet, 
at parken med sit eksisterende vækstpotentiale og ikke 
mindst den nye voliere, kan nå op på ca. 50.000 gæster 
om året.

Dyrebeholdning

Parkens primære formål er fugleopdræt og det afspej-
ler sig i en beholdning på 1270 individer fordelt på 250 
forskelige fuglearter.

Derudover rummer parken kænguruer, silkeaber, kar-
per, skildpadder, egern, dværggeder, slanger og krybdyr

  Økonomi

  Prisoverslag er anslået efter bedste vurdering af lignende anlæg udført i Danmark, Kbh. Zoo

  1.   Volieren ca. 3.000 - 3.600 m2 

  Terrænforhold.

  Rampekonstruktion, rækværk og overflader.

  Bærende konstruktioner, punktfundamenter, randkonstruktion og tildannet metalnet, samt                     
  opførelse under ledelse af udenlandsk teknisk specialmontør.

  Nødvendige el- og vvs installationer.

 

  Anslået omkostning ekskl. moms:                            5,500.000 - 6,500.000 D.kr 

  2.   Depotbygning (simpel) 120 m² á D.kr. 8.000 pr. m²                     960.000 D.kr  

  3.Rådgiverhonorarer – arkitekt og ingeniør,

  Projekt- og udbudsmateriale, samt tilsyn og byggeledelse

  Anslået honorar samlet                                                             925.000 D.kr

  ANSLÅET SAMLET OMKOSTNING              7,400.000 - 8,400.000 D.kr

  Alle priser er ekskl. moms
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