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Tisvilde Hegn
Det udvalgte område udgør den 
centrale del af den næsten retline-
de udligningskyst mellem Gilleleje 
og Hundested. Marint forland med 
klitdannelser afspærrer her indløbet 
til et tidligere fjordsystem - det så-
kaldte Brødesund - som i stenalde-
ren forbandt Kattegat med Roskilde 
Fjord og Arresø. På begge sider af 
forlandsområdet findes aktive ero-
sionsklinter. 

Det marine forland nærmest Kat-
tegatkysten er opbygget af strand-
voldssystemer, som udgår fra 
kystskrænterne ved henholdsvis 
Liseleje og Tisvildeleje. Forlandet 
findes i dag i 3-4 meters højde, og 
landhævning har medvirket ved 
tørlægningen af området. Luknin-
gen er yderligere forstærket ved 
klitdannelser, og langs kysten ses 
en sammenhængende bræmme af 
forklitter. I 1500-1700 tallet blev 
også baglandet ramt af voldsom 
sandflugt, som medførte betydelige 
ødelæggelser og satte sig dybe spor 
i egnens liv. 

Opbygningen af strandvoldssletten 
med dens klitdannelser ses særlig 
tydeligt i de åbne områder på Melby 
Overdrev. 
Ved Karsemose lige nord for Ar-
renakke ligger en udgravet køk-
kenmødding, og også andre steder 
omkring Arresø er der gjort fund 
af bosætninger fra områdets fjord-
stadium. Arresø blev antagelig af-
snøret fra havet omkring 3700 f. 
kr. Først noget senere lukkes også 
udløbet fra Roskilde Fjord direkte til 
Kattegat gennem Brødesund, og i 
forbindelse hermed åbnes det nu-
værende løb gennem Kulhus Ren-
de.” 
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Zone 1: Placering ved nuværende 
havnefunktion, tæt ved eksiste-
rende parkeringsplads. Selve hav-
neanlægget ligger på ydersiden 
af habitatområdet. Ingen private 
kystgrundejere udfor anlægget. 
Erosionssikring af stranden/ EF-
habitatområdet (se afsnit 6.4.2.c). 
Delvis genvinding af turismetrafik-
ken (jvf. afsnit 6.3) til parkerings-
pladsen på kanten af habitatom-
rådet, og over stranden gennem 
habitatområdet. 

Zone 2: Placering nær nuværende 
havnefunktion. Erosionssikring af 
stranden/ EF-habitatområdet (se 
afsnit 6.4.2.c). Ingen private kyst-
grundejere udfor anlægget. Selve 
havneanlægget ligger på ydersiden 
af habitatområdet. Delvis genvin-
ding af turismetrafikken (jvf. afsnit 
6.3) til parkeringspladsen på kan-
ten af habitatområdet, over stran-
den gennem habitatområdet og 
gennem naturbeskyttet overdrev. 
Lang afstand mellem parkerings-
pladsen ved Lisehøjvej og havnen, 
og dermed forventeligt stort slid på 
tværs af det naturbeskyttede over-
drev og klitterne.

Zone 3: Fordel ved placering helt fri 
af habitatområdet. Problem at skaf-
fe parkeringsplads i rimelig afstand 
inde i eksisterende bebyggelse. Kan 
give problem i forholdet til grund-
ejerne langs stranden, færdsel gen-
nem naturbeskyttet overdrev og 
øget trafik gennem de smalle gader 
i Liseleje by, som ikke er egnede til 
øgede trafikmængder.
Zone 4: Placeringen vil være ud for 
Natura 2000 området, og kræve ad-
gangsvej gennem Natura 2000 om-
rådet. Den store parkeringsplads vil 
kunne anvendes. Der er ingen kyst-
grundejere ud for anlægget. 
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