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Se vedlagte høringsliste     Den 4. december 2019 

 
Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland i offentlig høring  
 
Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland sender Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 for Na-
tionalpark Kongernes Nordsjælland og den tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden fra den 4. de-
cember 2019 til og med den 26. februar 2020.  

 
Du kan se forslaget med tilhørende dokumenter på www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk.  
 
Planen gælder for perioden 2020-2026 og skal skabe et godt fundament for en langsigtet udvikling af natio-
nalparken inden for følgende temaer:  

- Natur 
- Kulturhistorie 
- Friluftsliv 
- Geologi og landskab 
- Formidling, undervisning og forskning 
- Lokalsamfund, erhverv og turisme 

 
Et trykt eksemplar af planforslaget kan hentes i sekretariatet eller til det offentlige møde, vi holder mandag 
den 3. februar 2020 kl. 19.30-21.00 hos C4, Krakasvej 17, 3400 Hillerød. Her vil vi præsentere planforslaget og 
svare på spørgsmål.   
 
Vi forventer at vedtage den endelige nationalparkplan senest den 1. juli 2020.  
 
Høringssvar sendes på mail til knsj@danmarksnationalparker.dk eller med post til Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland, Klostergade 12, 3230 Græsted. Vi skal have dit høringssvar senest den 26. februar 2020. Vær 
opmærksom på, at du ved at indsende et høringssvar samtidig giver samtykke til, at vi offentliggør dit navn 
og dit høringssvar. 
 
Samtidig med nationalparkfondens høring over nationalparkplanen forventer Miljøministeriet at gennemføre 
en høring om ændring af bekendtgørelsen for nationalparken. Ændringen har alene til formål at inddrage 
arealer omkring Gurre Slotsruin, der ved en teknisk fejl i kortet aktuelt ligger uden for nationalparkens af-
grænsning. Ændringen er relevant for nationalparkplanen, da Gurre Slotsruin nævnes som konkret eksempel 
på et projekt for nationalparkfonden. Den nye bekendtgørelse for Nationalpark Kongernes Nordsjælland for-
ventes at træde i kraft, før nationalparkplanen vedtages i sommeren 2020. 
 
Med venlig hilsen 
 
Carl Frederik Bruun 
Bestyrelsesformand 

Marianne Lund Ujvári 
Sekretariatschef
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