
Opdager Nationalpark Harz
Vi vil gerne, at du få mange indtryk og har mulighed for at 
informere dig omfattende. Vores medarbejder hjælper meget 
gerne. Du er velkommen til at kontaktere naturvejlederne 
og nationalparkhusernes medarbejder. Vær opmærksam på 
vores  tilbud om miljøuddannelse og besøg vores udstillinger. 
Du kan opleve nationalparken sammen med nationalparkens 
medarbejder ved mange arrangementer. Se nærmere på  
www.nationalpark-harz.de/dk/.

Informationssteder i nationalparken
Bloksbjerg have på toppen af Bloksbjerget
- Mere end 1500 plantearter fra hele verden
Losdyrhaven ved Rabenklippe in nærheden af Bad Harzburg
- Offentlig losfodring onsdags og lørdags kl. 14:30
Tjurdyrhaven ved Lonau
- Du kann oberserver tjure, men også urfugle og hjerper
Vilddyr observationsstation ved Molkenhaus og i Oder-dalen
- Hvis du er heldigt, så kan du se skovdyrene i deres naturli-

ge område.
Nationalparkens eventyrstier
Barkbille sti i Ilsenburg (Borkenkäferpfad)
- Informationer om barkbillerne
Mælkebøtte observationssti i Drei Annen Hohne (Löwen-
zahn-Entdeckerpfad)
- Eventyrsti til børn og familier
Naturmyter sti ved Braunlage (Naturmythenpfad)
- På mystisk spor ud i naturen
Sjælen sti ved Herzberg (Seelenpfad)
- Lad sjælen slappe af i bøgeskov i Sydharzen
Urskov sti ved Bloksbjerget (Urwaldstieg)
- Få et lille indtryk fra urskoven ved Bloksbjerg
Skovforandring sti ved Torfhaus (WaldWandelWeg)
- Hvordan ser fremtidens skov ud?
Sti Den hvide hjorte (Das Weiße Reh)
- Eventyr sti for børn fra Schierke til Brocken
Vildnis sti Altenau (Wildnispfad)
- På naturens vej tilbage til vildnis
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Velkommen til bjergenes sagnomspundne vildnis!
Harzen overrasker med et oprindeligt og mangfoldig bjerg-
landskab. Du kan vandre gennem tætte løv – eller nåletræs-
kove, mellem klippeblokke eller langs med klippefremspring. 
Her lytter du til mosernes stilhed eller til sortspættes og 
gærdesmuttes fløjten. Nyd atmosfæren ved skvulpende bjerg-
bække og und dig til sidst udsigten fra den sagnomspundne 
1.141 m høje Bloksbjerg (på tysk Brocken).
Barsk klima og en mangfoldig geologi præger det nordligste 
tyske højland. Landskabet i Harzen gør dit besøg i en af Tys-
klands største skov-nationalparker til en særlig oplevelse.

Nationalpark Harz
Nationalparken i Harzen opstod ved sammenlæggning 
af to allerede eksisterende nationalparker: Nationalpark 
”Hochharz” (Sachsen-Anhalt), som blev grundlagt i 1990, 
og Nationalpark ”Harz” (Niedersachsen), grundlagt i 1994. 
Hele nationalparken er næsten 25.000 Hektar stor. 
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Nationalparker er traditionsrige miljøbeskyttelsesområder. 
Allerede i 1872 blev den første nationalpark grundlagt, som 
befinder sig i Yellowstone-området i USA. I dag eksisterer 
mere end 4.000 nationalparke verden over og 16 af dem 
ligger i Tyskland.

Nationalparkernes opgaver
I fokus står beskyttelsen af alle naturlige processer. Mottoet 
for de 16 tyske nationalparker er, at lade ”Natur være Natur”.
Derved bliver værdifulde levesteder for mange sjældne dyre-
og plantearter bibeholdt og udviklet.
Mennesker bliver dog ikke udelukket fra Områderne. Natur 
acceptable inddrivelser og miljøuddannelse samt de videns-
kabelige observationer af de naturlige processer er ligeså et af 
nationalparkernes mål.

Nationalpark Harz og dens mål
Også i Harzen kan beskyttede habitater udvikle deres natur-
lige dynamik. Livsprocesserne – opståen og opløsning – sker 
uden menneskets inflydelse. Forskellige skovsamfund, mose, 
bække, områder omkring klipper og dværgbuskheden i den 
skovfrie område på Bloksbjerget, kan udvikle sig uforstyrret. 
Nationalparken Harz ledsager disse processer med egen fors-
kningsarbejde. Hvor menneskernes ingreb i naturen var for 
stor, forsøger nationalparken med hjælp af restaureringspro-
jekter at genskabe fugtighedsforholdene i moserne, at rena-
turere bække og åer eller støtte skovudviklingen. Enestående 
for en tysk nationalpark er lossens genetablæring. En anden 
opgave er, at fortælle menneskerne hvor smuk uberørt natur 

kan være. Der tilbydes mange arrangementer, hvor gæster 
sammen med nationalparkens medarbejder kan lære parken 
at kende. Men der er også muligt at opdage mange ting på 
egen hånd, f.x. ved at følge de mange vandrerveje eller løjper. 

En nationalpark præget af skov
Nationalpark Harz er en af de største skov-nationalparke i 
Tyskland. Store vildtdyr som kronhjort, vildsvin og rådyr le-
ver i de forskellige skovområder. Fra bøgeskove i lavere højder 
over bøge-rødgran-skove i mellemhøjden hen til de eneståen-
de naturlige rødgranskove på Harzens højest liggende arealer 
– skovstrukturens mangfoldighed imponerer på alle steder.

Bloksbjergtoppen
På toppen af Bloksbjerget vokser fra naturens hånd ingen 
skov. Træerne kan ikke trodse stormen i over 1.100 meters 
højde. I den dværgbusk – og græsrige bjerghede kan man 
lytte til fuglestemmer, f.x. kan man høre ringdrosselen synge.

Værdifulde mose i Harzen
Mosene i Harzen har bevaret deres oprindelighed. I dag har 
de en betydning for naturbeskyttelse og videnskab i hele 
Europa. Mosenes oprindelse hænger sammen med klimaet: I 
istiden førte fugtige og kølige forhold og jordbundens tilstand 
til sumpede områder, hvor planterne kun delvist blev opløst. 
Under specielle vilkår fortsætter moseopbygningen ved 
opvækst af forskellige tørvemoser, sådan at der blev dannet en 
højmose/myr, som nogle steder er mere end syv meter høj.

Bækker og åer
Klare bjergbække findes overalt i Nationalpark Harz. Susen-
de bække former stadig bjergene – med stor kraft, som bliver 
meget tydeligt når der er højvand. 
Vandet fra Harzens bække er koldt og iltrig. Man kan opdage 
mangfoldige strukturer i bækkenes og åernes forløb: Områ-
der nær ved kilderne og de øvre løb er især præget af sten og 
blokke. Høj specialiserede insektlarver lever i det skvulpende 
vand. Vandstæren og bjergvipstjerten, som er fascinerende 
fuglearter, er beboerne af disse biotoper.

Klippefulde vildnis
På mange steder afveksler sig skov og klipper, enestående 
stenskulpturer og granitblokker, som ser ud som om de er 
kastet vild omkring. Her er riget af sjældene mosser og laver 
– et rig, som minder om Alperne eller det nordlige Skandi-
navien.

Rejsemuligheder
Vi anbefaler at rejse med toget eller andere offentlige trans-
portmuligheder. Se nærmere på www.fahrtziel-natur.de (tysk 
website). Op ad Bloksbjerget kører dig Harzer Schmalspur-
bahn (www.brockenbahn.info / tysk website).

Nationalpark-værte
Vil du gerne tage på ferie i Nationalpark Harz og vil du gerne 
slappe af i et fascinerende naturlandskab? Eller har du lyst til 
en eventyrrejse til urørt vildnis? Du leder efter et sted at bo? 
Så kontaktere en af vores værter. Disse hoteller, pensionater 
eller sommerhuse/ferielejligheder tilbyder ikke kun et dejligt 
sted at bo midt i naturen, de informerer også meget godt om 
oplevelsesmuligheder i nationalparken. De satster også på 
miljøvenlig kvalitet. Hvile, nydelse og sundhed på naturlig 
måde er meget vigtigt i nationalparken. Se nærmere på  
www.nationalpark-harz-partner.de (tysk website).


