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Referat af møde i følgegruppen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland den 7.
februar 2013 på Helsingør Rådhus.
Til stede: Poul Erik Pedersen, Kirsten Skovsby, Thomas Thulstrup, Børge Sørensen, Jørgen
muldtofte, Kirsten Jensen, Jeff Rasmussen, Dorte Kiilerich, Jens Bj. Christensen, Ida DahlNielsen, John Hansen, Liv Appel, Katrine de Waal, Pernille Vitt Meyling, Johannes Hecht-Nielsen,
Preben Birch, Herdis Dam, Arne Winther Madsen og Ole Christiansen.
Der eftersendes en mail med alle følgegruppens mailadresser og hvem de repræsenterer.

1. Orientering fra styregruppens møde den 24. januar 2013
Der er nedsat en styregruppe for den nye proces for Nationalpark Kongernes
Nordsjælland. Styregruppen består af borgmestrene fra Helsingør, Fredensborg,
Gribskov, Hillerød og Halsnæs kommuner samt Nordsjællands Landboforening, Dansk
Familielandbrug, Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlag og Naturstyrelsen.
Hovedpunkterne fra styregruppens møde er, at det er afgørende at få lodsejerne med, at
der skal gennemføres køkkenbordmøder med de enkelte lodsejere og at lodsejerne skal
have et ”garanti-brev” om at det er frivilligt at indgå i Nationalparken.
Referat fra styregruppemødet sendes ud sammen med dette referat.
2. Diskussion af hvilke områder (”streger”) der først skal i spil i
køkkenbordsmøderne (forslag kan sendes til Ole Christiansen senest 8 dage
efter følgegruppemødet).
Det er besluttet, at den nye proces skal tage udgangspunkt i de statsligt ejede arealer,
og at disse arealer skal søges forbundet af private arealer.
Der var ønske om at få et kort over de statslige arealer.
Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlag understregede at den ikke er med til at
udforme/udvikle nationalparken. Den er med i styregruppen for at sikre lodsejeren det fri
valg og den sidder der for at ingen lodsejere bliver pålagt noget de ikke selv vil. Der var
en fra følgegruppen der kommenterede det med ordene ” som en slags advokat for
lodejerne”.
Det blev besluttet at kommunerne skal komme med udspil til hvilke lodsejere, der skal
kontaktes med henblik på at forbinde de statslige arealer.

Hvis der er konkrete forslag til hvilke arealer der skal indgå, skal de sendes til Ole
Christiansen senest den 14. februar 2013.
3. Input til spørgeguide til køkkenbordsmøderne
Der blev gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at der indgår en beskrivelse af værdierne
på lodejernes arealer, og at det er på grund af disse værdier at kommunerne ønsker at
lodejerne indgår i nationalparken.
Konkrete forslag til indholdet af spørgeguiden skal sendes til Ole Christiansen senest den
14. februar 2013.
4. Hele formidlingsprocessen (hvilke hjemmesider(r) skal i spil)
Det blev besluttet at bruge Naturstyrelsens hjemmeside for nationalparker som
hjemmeside for Kongernes Nordsjælland. Der lægges en kort beskrivelse af den nye
proces på hjemmesiden. Materialet fra den tidligere proces findes stadig på
hjemmesiden.
5. Hvordan sikres lokal forankring
Køkkenbordsmøderne er vigtige for at sikre lokal forankring.
6. Er der nogen vi har glemt at invitere med til følgegruppen (der har været forslag
om ”grønne råd” hvor mange og hvem er de?)
Det blev drøftet om alle relevante er inviteret, og hvordan det sikres at alle der gerne vil
høres bliver hørt. Det blev besluttet, at det kommer til at fremgå af hjemmesiden, at alle
der ønsker at følge processen kan være med i følgegruppen.
7. Evt.
Intet til evt.
Der bliver indkald til nyt følgegruppemøde når der er nyt at fortælle.

