
 

Styregruppemøde 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Den 4.november kl 15, 2014 på Rådhuset i Helsingør i Det hvide værelse. 

Referat af dagsorden 

 
1. Oversigt over de arealer kommunerne anbefaler som nationalpark. 

Oversigten og status er gennemgået på det forudgående Følgegruppe møde. 

En oversigt over status pr 4. november 2014 og et potentialekort med nationalparkens mulige 

udstrækning findes bagerst i dette referat. Dog er ikke alle arealer indtegnet i Fredensborg 

Kommune. 

 

2. Følgegruppens bemærkninger drøftes. 

Bemærkninger fra Følgegruppe blev taget til efterretning.  

Styregruppen ønskede følgende kort i slutrapport: 

 Oversigtskort med målestok, zonestatus og arealopgørelse fordel på ejerforhold 

 Oversigtskort med alle kontaktede/udpegede lodsejere (potentiale kort) 

 Oversigtskort over positive tilkendegivelser (lodsejersamtykke i landzonen) og udpegede 

områder i sommerhusområder, kysten og byzonen. 

 

Styregruppen foreslog, at det endelige kort evt. kunne anvendes som udgangspunkt for et grafisk 

logo, symbol eller varemærke for nationalparken. 

 

3. Styregruppens stillingtagen til de foreslåede arealer, som grundlag for en nationalpark 

Der arbejdes med frivillig tilslutning fra lodsejere frem til deadline i uge 48. Dog er arealer i byzone 

i Helsingør Kommune udpeget som del af nationalparken. 

 

4. Stillingtagen til indhold af slutrapporten herunder godkendelse af den overordnede vision 

for nationalparken (bilag vedhæftet) 

Disposition godkendt med tilføjelse af vision for kysterne og havnene.  

Visionspapiret tilrettes i forhold til indkomne bemærkninger fra styregruppens medlemmer. 

Omfanget af slutrapporten skal være på ca. 30 sider. Udseendet skal ligge et sted mellem en 

informationsfolder og en rapport, indeholdende få bilag samt henvisning til relevant tidligere 

udarbejdet materiale. Potentialet i havvandet bør visses. 

 

5. Hvordan indsendes/afleveres forslaget til nationalparken til miljøministeren den 

1.december 2014.  

Styregruppen var enig om, at der arbejdes hen mod en overrækkelse af slutrapporten fra den 

samlede styregruppen til miljøministeren på Esrum Kloster. Datoen herfor er endnu ikke fastsat. 

 

6. Ordførerturen den 8.december (Deltagelse af Borgmestrene) 

Helsingør Kommune er i dialog med Naturstyrelsen vedr. fastsættelse af en dato. Grundet travlhed i 

folketinget i december vil turen højst sandsynligt finde sted januar 2015.  

Dato for ordføreturen annonceres sammen med programmet på Naturstyrelsens hjemmeside. 

 



 

7. Nationalparkens bestyrelse 

Af hensyn til at der er fem kommuner der arbejder med nationalparken søges antallet af pladser i 

nationalparkens bestyrelse ændret fra 12 medlemmer +1 formand til 14 medlemmer + 1 formand. 

 



 

 



 

 


