Nationalparkprojektet Kongernes Nordsjælland lever stadig
62 ud af 330 lodsejere har nu givet tilsagn til at deltage i en fremtidig
nationalpark. Styregruppen ser positivt på, at få flere lodsejere med i
projektet, og har derfor besluttet at rykke datoen for at indsende forslag til
miljøministeren til den 1. december 2014.
Borgmestrene i Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør Kommune og
landbrugets repræsentanter har konstateret på styregruppemødet den 27. maj, at der
er behov for at skabe bedre g forbindelse mellem de offentlig ejede skov- og
naturarealer. 62 ud af 330 lodsejere har givet tilsagn med et samlet areal på 422 ha.
Styregruppen for projektet er derfor enig om at udvide undersøgelsesområderne. Det
kan ske ved at give lodsejere med jord i tilknytning til offentligt ejede arealer
mulighed for at være med og på den måde udvide nationalparken. Muligheden for at
se på nye forbindelsesområder mellem de offentligt ejede skov- og naturarealer blev
også drøftet på styregruppemødet:
-Vi har fået flere henvendelser fra lodsejere uden for de udpegede områder, som
gerne vil med i nationalparken. Det er et rigtig godt signal. Nu tager vi en runde
mere, siger Benedikte Kiær på styregruppens vegne, mens hun understreger, at også
i en ny runde, vil princippet om frivillighed naturligvis være gældende
På baggrund af styregruppens beslutning vil Benedikte Kiær skrive til miljøminister
Kirsten Brosbøl og orientere om, at styregruppen udvider undersøgelsesområdet og
derfor også rykker afleveringsdagen.
-Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne havde set vi havde levet op
til vores frist. Det er et stort og vigtigt projekt, og vi skal have skabt forbindelse
mellem alle udpegede områder ligesom vi gerne vil have alle dem med, som gerne vil.
Derfor giver det god mening at give det lidt mere tid, siger Benedikte Kiær.
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