Helsingør den 16.august 2013

Beslutningsreferat af visionsseminar den 14.august kl.9.00 – 13.30 i
Gjethuset i Frederiksværk.
Deltagere fra Styregruppen: Borgmester Helge Friis, Borgmester Kirsten Jensen,
Borgmester Johannes Hecht-Nielsen, Udvalgsformand Børge Sørensen,
2.udvalgsformand Ole Bergmann, Formand for Nola Herdis Dam, Formand og
næstformand for lodsejerforeningen Preben Birch og Steen Pedersen og formand for
Frederiksborg Amts Familielandbrug Arne Winter Madsen.
Teknikker gruppen: Lise Kongsgård, Charlotte Scheel, Pernille Vitt Meyling, Jeff
Rasmussen, Inger Fogh, og Ole Christiansen.
Observatørgruppen: Jens Bjerregaard og Ida Dahl-Nielsen fra NST
Proceskonsulent: Johan Bramsen, PLUSS leadership.

Baggrund for seminariet.
Styregruppen besluttede den 4.marts 2013, at der skulle afholdes et visionsseminar for at
styregruppen kunne have en fælles baggrund og holdning til hvad en fremtidig nationalpark
skal kunne.
Som optakt til dagen skulle Johan Bramsen og Ole Christiansen holde møder med NOLA,
Lodsejerforeningen og Sjællandske Familiebrug den 19.juni og med følgegruppen (de grønne
organisationer og NST Nordsjælland) den 24.juni. Formålet var at få input til visionsseminariet
fra både lodsejere og interesseorganisationerne.
På møderne blev en række ting drøftet, bl.a. : processen for det videre arbejde, indholdet i en
nationalpark (erhverv, natur, kultur, geologi mm (jfr. Nationalparkloven), formålet med at
have nationalpark, frivillighedsprincippet meget vigtigt for den enkelte lodsejer, åben dialog og
information hele vejen, principper og forbindelser mellem kerneområderne, en dialogmodel,
der hedder zonering mm.
Program blev udsendt til styregruppen den 8.august 2013.
Formålet for mødet den 14.august vil være at belyse værdier i nationalparken og formålet vil
være at finde frem til mulige områder og forbindelser, hvor man kan tage dialogen med
lodsejerne samt indholdet i køkkenbordsmøderne.
Som optakt til efterfølgende drøftelser
•

Bød Borgmester Johannes Hecht-Nielsen velkomme og han håbede at vi gennem
dagen ville få en konstruktiv dialog for at kunne forsætte arbejdet med en nationalpark
i Nordsjælland. Det var vigtigt på dagen at diskutere indhold og ikke grænser.

•

•

Ole Christiansen gennemgik Nationalparkloven med vægt på formålsparagrafferne,
selve processen, der skal gennemføres for at komme ibetragtning og det overordnede
princip om frivillighed for alle lodsejere.
Diskussion af principper og forbindelser tog afsæt i ”Udgangspunkt for diskussion af
zoning og forbindelsesområder”. Konklusionen af zonering var:

Zonering
Der var enighed om at zonerne beskriver kvalitet og værdier.
Udvikling af nationalpark skal ske med udgangspunkt i nedenstående. Teknikerne skal arbejde
videre med

•
•
•
•
•

Kerneområder (det særlige og unikke)
Færdsel og adgang til særlige områder
landbrug med spredning og nationalparkaktiviteter såsom kulturarv, landskab, særlig
natur, gårdbutikker mm
områder med særlige naturtyper og begrænset adgang
landbrugsområder (der hvor vi skal ud i traditionelle landbrugsområder, skal vi stadig
have et særligt argument for netop det område)

Interessepunkter
I arbejdet med forbindelser skal der tages udgangspunkt i, at vi i detaljer kan redegøre for
forbindelsens funktion – er det landskab, spredning for enkelte arter (hvilke), er det et
landskabsstrøg, der kan opleves på afstand osv.
Diskussionen for forbindelsesområder og køkkenbordsmøder tog afsæt i de enkelte
kommuners særlige interessante områder vurderet ud fra et nationalpark hensyn, dvs. at
skabe forbindelser mellem de statslige arealer.
Arbejdet foregik i 2 grupper. Kortene viser (se fotos), hvor vi skal starte vores arbejde:
Pøle Å
Keldsø (Esrum Ådal og Rusland)
Danstrup Hegn og Jagtvejen / Grønholt ( Parforcejagt området)
Gurreområdet
Ud over det konkrete indhold: natur, kultur, erhverv mm skulle et af principperne være at
arbejde efter ”så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt” selvfølgelig ud fra indholdet i
de krav der stilles for at være med i en nationalpark.
Anbefalinger til dialog med lodsejerne om indhold og form i ”køkkenbordsmøderne” mundede
ud i følgende anbefalinger:

Materiale inden mødet:
•
•

Brev, der inviterer til dialog. Beskrivelse af, hvorfor vi netop gerne vil besøge dig. På
vegne af de 5 borgmestre.
Folder, der indeholder generel information:
Hvad er en Nationalpark
Hvorfor vil vi gerne have en nationalpark
Hvad gælder
Frivillighed – repræsentation i bestyrelsen
Kerneområder og forbindelser (hvilken type forbindelser)
Tilgængelighed – styret via ruter til største attraktioner =findes allerede i dag.

På mødet
•
•
•

Vær så konkret som mulig.
Argumenter som del af noget større, hvad er det helt særlige ved din gårds beliggenhed
(vurder potentialet), mulighed for at komme med i projekter og få midler til dig selv
eller andre. Tal ud fra værdier og funktioner i forbindelserne
Landmændene vil være interesseret i at få en plan for deres bedrift.

Det blev besluttet, at starte dialogen med lodsejerne op samtidigt i de 5 kommuner i de 4
ovennævnte geografiske områder.
Teknikergruppen udarbejder materiale til dialogen og holder møde den 30.august og
9.september. Herefter sendes materialet til godkendelse i styregruppen.
På vegne af de 5 kommuner

Johannes Hecht-Nielsen
Borgmester

