
 

Følgegruppemøde den 18.marts 2014 på Helsingør Rådhus, referat. 

Deltagere: 

Poul Erik Pedersen Friluftsrådet  

Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund,  

Flemming Christensen, Danmarks Sportsfiskerforbund  

Arne Kvist Rønnest, Esrum Kloster & Møllegård  

Jørgen Muldtofte, Verdens Skove  

Anette Sørensen, Visit Nordsjælland  

Jens Bjerregård Christensen, Naturstyrelsen   

Preben Birch - Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug  

Herdis Dam - Nordsjællands Landboforening  

Arne Winther Madsen - Sjællandske Familielandbrug  

Peter Skat Nielsen og Helle Ølund Danmarks Naturfredningsforening  

Liv appel, Museerne i n.sj., Holbo Herreds Kulturhistoriske Center 
 

Borgmestre: 

Borgmester Dorte Meldgård, Hillerød  

Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg  

Benedikte Kiær, Helsingør (mødeleder) 

Teknikergruppen: 

Jeff Rasmussen, Hillerød 

Pernille Vitt Meyling, Halsnæs 

Ole Christiansen, Helsingør (referent) 

Afbud: 

Borgmester Kim Valentin, Gribskov 

Borgmester Steen Hasselriis, Halsnæs 

 

Referat 

Ad 1) præsentation af følgegruppens medlemmer 



De fremmødte præsenterede sig kort og orienterede om deres hidtidige roller i arbejdet med 
nationalparken. 

Ad 2) Historik og formålet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Benedikte Kiær (BK) henledte deltagerenes opmærksomhed på regeringens ”Vækstplan for 
Turisme”: 

Se: http://www.altinget.dk/by/artikel/her-er-regeringens-vaekstplan-for-turisme  

BK kunne efter få bemærkninger konstatere, at der ikke var yderligere bemærkninger og 
derfor ikke behov for at gennemgå nationalparkloven og formålet med Kongernes 
Nordsjælland. 

Ad 3) Oplæg til procesplan var fremsendt med mødeindkaldelsen 

BK konstaterede at det var en stram tidsplan med mange møder lokalt. Hun pointerede at det 
var vigtigt at overholde tidsplanen jfr. De 5 borgmestres brev til ministerens i november 2012. 
Breve og andet relevant materiale kan ses på projektets hjemmeside: 

http://www.danmarksnationalparker.dk/Kommende/Nordsjaelland/  

Det blev aftalt at sammen med referatet udsendes referat fra visionsseminaret i august 2013. 

BK opfordrede kommunerne til at sætte alle sejl for at få gennemført det nødvendige antal 
køkkenbordsmøder (gerne i en tillempet form). 

Der skal ikke tegnes afgrænsninger før grundejerne er blevet hørt. 

Ved kontaktmøderne skal det fremhæves at det er frivillighedsprincippet der gælder. 

Den private ejendomsret skal respekteres 100%. 

Følgegruppen vil blive orienteret om væsentlige beslutninger undervejs. 

Det blev understreget at Nationalparkloven ikke griber ind i andre love og at lovgivningen 
indenfor Nationalparken er den samme som udenfor. 

Ad 4) Nyt fra organisationerne og Naturstyrelsen 

Der blev udtrykt tilfredshed med at projektet  søges færdiggjort inden for de aftalte 
tidsrammer med miljøministeren. Flere understregede at det var vigtigt at der var fokus på alle 
de i loven opstillede formål.  

Det er vigtigt at huske at en stor del af Nationalparken også har meget Natura 2000 i sig. 

Vi kan måske i det videre arbejde lære af Skjoldungernes proces og vi holder derfor kontakt til 
dem. 

BK afsluttede med at det var vigtigt at Nationalparken var sammenhængende og ikke hullet 
som en ost. Lovens formål er bredt og skal tilgodeses i arbejdet. Den nye Naturfond giver 
mange muligheder som man bør søge undervejs. 

Ad 5) Næste møde afholdes på Esrum Kloster den 27.maj kl. 15.30 for følgegruppen og 
kl.16.30 for styregruppen. 


