Helsingør den 28.jan. 2013

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl. 16.30 på Helsingør
Rådhus.
Fremmødte:
Preben Birch, lodsejergruppen
Herdis Dam, NOLA
Arne Winther Madsen, Nordsjællands Familiebrug
Helge Friis, Halsnæs
Børge Sørensen, Gribskov
Jeff Rasmussen, Hillerød (deltog i stedet for Kirsten Jensen)
Johannes Hecht-Nielsen, Ole Christiansen, Morten Jepsen, Helsingør
NST: Sara Røpke og Dennis Grønnegaard Mejer

Dagsordenspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden. Preben Birch rejser spørgsmål vedr. frivillighed.
JHN: Det ligger i lovgivningen og grundlaget herfor, at der skal søges bred,
lokal opbakning til oprettelsen. Enighed blandt de lokale parter i styregruppen:
Det lægges til grund, at forslaget søges udformet således, at ingen tvinges til at
være omfattet af forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Sara
Røpke, NST, gjorde opmærksom på, at forslaget skal leve op til lovens
forudsætninger for at blive godkendt, herunder kravet om sammenhængende
naturområder.
2. Rollefordelingen i samarbejdet, hvem deltager (navne) i styregruppe, følge
gruppe og en særlig arbejdsgruppe (teknikergruppe) Har vi alle organisationer,
foreninger med?
JHN: Er alle lodsejere repræsenteret gennem Preben Birch, Herdis Dam og Arne
Winther Madsen? Enighed om, at de tre personers organisationer repræsenterer

de organiserede lodsejere. Øvrige relevante lodsejere høres i forbindelse med
køkkenbordsmøderne. Derudover de 5 borgmestre og NST ved Sara Røpke.
Der kan mødes med suppleant til møderne.
Følgegruppen: Styregruppen, de grønne organisationer som repræsenteret
sidste gang, NST Nordsjælland, samt VisitNordsjælland. Derudover de fem
kommuners grønne råd eller tilsvarende fora. Erhvervsforening for landbruget i
Gribskov Kommune v/ Hans Jørgen Albertsen. Der vil være mulighed for at
supplere hen ad vejen.
Teknikergruppen: Jeff Rasmussen (Hillerød), Charlotte Scheel (Halsnæs), Michel
Van Der Linden (Gribskov), Ole Christiansen (Helsingør, sekr.) + Lene Brøndal
(Fredensborg). NST indgår ikke, men teknikergruppen kan henvende sig til NST
Nordsjælland ved behov.
3. Køkkenbordsmøder.
a. Hvor mange af lodsejere skal have besøg? Hvordan skal timingen være –
skal vi besøge de største lodejere først eller? Drøftelse af rækkefølge:
Hvem starter man med? 1. prioritet er de lodsejere, der har jord langs
den ”streg”, der forbinder to statslige områder, som ønskes forbundet i
projektet. Teknikergruppen udarbejder forslag til styregruppemøde den
4.marts 2013. Det er, hver kommune, der er ansvarlig for
gennemførelsen af møder i hver deres kommuner.
b. Hvordan skal vi forstå definitionen af et køkkenbordsmøde? Det er
vigtigt, at den enkelte bliver hørt. Udgangspunkt: Møder med de ovenfor
nævnte, samt opsamling med øvrige i området.
c. Borgmestrenes deltagelse i køkkenbordsmøder. Så mange møder som
muligt (jfr. borgmestre fra Halsnæs og Helsingør).
d. Herunder antal og deltagere til de enkelte møder samt øvrige deltagere
fra kommunerne. Lodsejerforeningen og landbrugsforeningernes
deltagelse i i køkkenbordsmøder, herunder antal og deltagere til de
enkelte møder. Deltagere fra kommunen borgmestre og / eller teknikere
+ lodsejer + evt. lodsejerrepræsentant.
e. Skal der være ad hoc forretningsudvalg, der varetager det praktiske
arbejde? Opgaven varetages af teknikergruppen.
f. Mødeformen skal struktureres, så vi spørger om det samme alle steder –
altså en spørgeguide. Den vil også kunne bruges som referat og
dokumentation i den samlede proces. Input til spørgeguide? Fri form,
men huskeliste over, hvad der som minimum skal afklares. Helsingør
tilbyder at samle op på det og komme med et oplæg. Inden mødet bliver
lodsejeren underrettet om, hvorfor de bliver besøgt. Skabelon til dette
dokument (ny pixiversion) udformes først af teknikergruppen.
4. Der skal udarbejdes et garantibrev efter Thymodellen til brug for
køkkenbordsmøderne. JHN: Naturstyrelsen bør udarbejde dette, da det er
ministeren, der i sidste ende giver garanti. Sara Røpke, NST: NST kan ikke
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udarbejde et ”garantibrev”. De såkaldte ”vilkår” fra Thy, som fremgår af det
materiale, som ministeren har sendt til inspiration, er nu afløst af
nationalparkloven. Skal der laves et lignende papir for Nordsjælland, der
beskriver grundlaget for forslaget, vil det ud over beskrivelserne af lovens
bestemmelser kunne indeholde de kriterier, der er benyttet til at afgrænse
netop denne nationalpark svarende til ”kriterierne” i Thy. Papiret om grundlag
for forslaget bør være fra de lokale parter i styregruppen. Helge Friis enig i
dette synspunkt ud fra, at det efter etablering vil være nationalparkbestyrelsen,
der har ansvaret. Enighed herom. Model: ”Nationalparkloven og det politiske
forlig herom implementeres i Nordsjælland af de 5 kommuner på følgende
måde:…” PLUS ”forligspartiernes betingelser for omfang og indhold
(sammenhæng)”. NST undersøger mulighederne for at ændre omfang og
afgrænsning af en nationalpark. Udformning: Teknikergruppen med input fra
lodsejerrepræsentanterne – Ole står for kontakten for teknikergruppen.
En af kommunerne skal være GIS ansvarlig i forhold til sammentegning af den
kommende nationalpark. Hvem? Udtræk af ejendomme, matrikler m.v. kan
laves i hver enkelt kommune. Beslutning om GIS-ansvar udsættes, da der er
lang tid til, at der skal tegnes kort om resultat af proces.
Der udarbejdes tids- og procesplan efter mødet. Milepæle for beslutning
drøftes. Planen rundsendes af sekretariatet til godkendelse. Der er behov for at
teknikergruppen leverer oplæg til papir om grundlag for forslaget, tids- og
procesplan m.v. Behandles herefter i styregruppen. Følgegruppemøde: Der er
inviteret til 7. februar.
Næste møde. Mandag den 4. marts kl. 14. i Frederiksværk. Hvor mange møder
i år? Behandles sammen med tids- og procesplan på næste styregruppemøde.
Der var enighed om at styregruppens beslutning først offentliggøres efter
følgegruppe møde den 7.februar kl. 16.30.
Evt.

På vegne af borgmester Helge Friis i Halsnæs, Jan Ferdinansen i Gribskov, Kirsten
Jensen i Hillerød og Thomas Lykke i Fredensborg kommuner
Venlig Hilsen

Johannes Hecht-Nielsen

./. Kort resume
./. Lov om nationalparker

Kort resume.
Den proces der skal gennemføres for en Nationalpark Kongernes Nordsjælland er
beskrevet i Borgmestrenes breve til Miljøministeren den 30. november og den 7.
december, samt i Miljøministerens brev til borgmestrene den 13. december 2012.
Styregruppe og Følgegruppe har modtaget alt materialet tidligere, så her skal blot
opsummeres:

I brevet fra Miljøministeren fremgår det, at forventningerne til den kommende proces
er:
• at der i den fremadrettede proces sker en afbalanceret og tæt inddragelse af alle
relevante interessenter, og at resultatet af denne inddragelse dokumenteres;
• at I som borgmestre tager et fælles politisk ansvar samt et fælles ansvar for
sekretariatet;
• at der udarbejdes et nyt forslag til nationalpark, jf. nationalparklovens formål og
krav;
• og at ansøgningen er ensbetydende med kommunernes samtykke til, at jeg som
minister efterfølgende igangsætter udarbejdelsen af forslag til bekendtgørelse mv.,
jf. nationalparklovens § 4, stk. 2.

Ministeren har endvidere påpeget, at en ny afgrænsning skal indeholde mere end de
statslige arealer. Sammenhængen i nationalparken er afgørende for, at forslaget
opfylder lovens krav til etablering, og forslaget skal opfylde lovens krav.
Helsingør Kommune er sekretariat for det kommende arbejde, men vil inddrage de
berørte kommuners teknikere. Der er indkaldt til første styregruppe den 24. januar
2013 og følgegruppen den 7. februar 2013.
Styregruppen er de 5 borgmestre, Nordsjællands Landboforening, Sjællandske
Familielandbrug, Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug samt NST.
Styregruppen er ansvarlig for processen. Det er styregruppen, der tilrettelægger og
afholder møder med lodsejerne (”køkkenbordsmøder” efter Thymodellen).
Følgegruppen består af styregruppen, én repræsentant fra hver af de grønne
organisationer samt Visit Nordsjælland. De skal i fællesskab forholde sig til den
kommende afgrænsning af nationalparken i en tæt og lige dialog. Det betyder
naturligvis, at følgegruppen undervejs vil være veloplyste omkring både processen og
udviklingen i den løbende dialog.

Lov om Nationalparker
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13117

